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[Nummer 91]
journaal

De kunstenaar drinkt & naait
De Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen te Maastricht stuurt ons een
kennisgeving: ‘Martin J.G. Verstraaten toont ons echte schilderijen’. Daaronder een
hymne van Pieter Beek op de exposant uitlopend op de regels:
‘als iemand die denkt over de
dingen die om hem heen gebeuren....
als iemand die veel drinkt en
graag naait.
zo ken ik martin verstraaten’.

Tot nu toe was min of meer de top van verbazingwekkendheid bereikt als de
kunstenaar de aan thuis verkleefde gemeente mocht melden, dat hij helemaal naar
Frankrijk of Italië had gestudiereisd, soms liefst op kosten van het Rijk, op advies
van een deskundige en al eveneens door het Rijk bekostigde commissie. Nu openen
zich weer heel andere perspectieven.
Hoe ken ik W.F. Hermans? Als iemand die graag achter de keukendeur de tuin in
pist.
Hoe Karel Appel? Als iemand die denkt over de dingen die om hem heen gebeuren.
Die kniest over de dingen die om hem heen allemaal niet gebeuren. En vooral als
iemand die bijwijlen diep in zijn neus peutert. Hoe ken ik Theo Olof? (Want ik ken
nog al wat kunstenaars.) Als iemand die met luste een scheet laat onder het strijken.
Hoe A. Roland Holst? Als de prins der dichters, maar het liefste dat die doet is poepen
aan de Hondsbosse. En het geheim van Rembrandt dat ik toevallig ook ken? Dat die
naaide in het clair en schilderde in het obscuur.
Gezwegen van Vondel: ontzettend had die geboerd en gegast, had hij zich niet
mogen lozen in d'Altaergeheimenissen en andere dichten.
En zo is er immers nog veel dat de mensen niet weten van de Kunst & de
Kunstenaars en dat zo volop het weten waard is.
Met een verhoudingsgewijze geringe verhoging van het CRM-budget moet onze
gemeenschap toch te bedienen zijn?
Lambert Tegenbosch
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Uit het leven van een feministe
De heldin van deze geschiedenis, Frits Bos, ontwaakte. Eigenlijk heette ze Fritzy
van Egters, maar ze wilde geen vrouwelijke voornaam, dat was discriminerend, en
van zichzelf heette ze Bos, dus had ze de naam van haar man niet nodig. Wel iets
anders. Want door zijn ruime (intellectuele upperclass) inkomen had ze een grote
hoeveelheid vrije tijd. Het was voor een feministe noodzakelijk een man met een
behoorlijk inkomen te trouwen, anders had je geen tijd genoeg om je bezig te houden
met de vraag waarom vrouwen toch geen boeiende, goed betaalde part time-baantjes
konden krijgen.
Politiek opportunisme dus.
Bovendien had je man dan ook een boerderijtje in Friesland, en dat hadden alle
collegaatjes van Man Vrouw Maatschappij, dus dan had je ook de weekends wat
vlotter contact hè.
Frits Bos (voor intimi Fritsje) ontwaakte dus. Naast haar, in het tweepersoonsbed,
lag haar vriendin. Frits was, vanzelfsprekend, bisexueel. Wie klassebewust was was
bisexueel. Er waren immers nog maar twee klassen, mannen en vrouwen.
Kolonisator en gekoloniseerde.
Dat had Froukje onlangs nog weer eens zo raak gezegd, in een interview in dat
boekje van die Paul Vlaanderen, of Paul de Vlaming of hoe die heten mocht. En
Froukje, de theoreticus/ca van Man Vrouw Maatschappij, kon het weten, want die
had ook nog een vooraanstaande plaats in de P.v.d.A. bekleed. Ze was pas uit de
politiek gegaan toen bleek dat het een zuivere mannenpolitiek was, d.i. machtspolitiek;
ze wilden haar allemaal naaien! In de partij waar Frits lid van was, D'66, lag dat
gelukkig gunstiger. Maar goed, Froukje dan had betoogd dat de marxisten en dat
soort vogels zich vergist hadden in hun maatschappij-analyse: de onderdrukte groepen,
dat waren niet alleen (en nu zelfs: niet méer) de arbeiders, boeren en kleine
middenstanders, maar ook de vrouwen! En die waren nog stéeds de lul! Nu ja, het
haasje, Froukje had gelijk, je kon het in het Westen goed zien; de arbeidersklasse
bestond niet meer, die lui hadden allemaal auto's, er waren alleen nog wat kleine
oneffenheden weg te werken in de woningverdeling, meer niet; de boeren waren
allemaal steenrijk (alleen al van die boerderijtjes die ze aan de stedelingen
verkochten!), om over de middenstanders maar niet te spreken. Nee, wat dat betreft
was het
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maatschappijbeeld vereenvoudigd: onderdrukten, de vrouwen, en onderdrukkers, de
mannen. Er zou in deze maatschappij dan ook pas werkelijk iets veranderen als de
vrouwen in opstand kwamen. Daarom was, in navolging van de arbeider die in een
auto reed, de klassebewuste vrouw bisexueel. Zo zat dat.
Via de ‘normale’ politieke wegen was de emancipatie, uiteraard, niet te bereiken.
Het kwam daarom aan op het werk aan de basis. Dat deden de feministen in Man
Vrouw Maatschappij en Dolle Mina. Dàt was nog eens geweldig, dat werken aan de
basis! Je moest er wel tijd voor hebben natuurlijk. Jammer dat er geen
arbeidersvrouwen in Man Vrouw Maatschappij zaten. Het was ontzettend moeilijk
die wijven te ‘bereiken’. Die wilden bijv. helemaal geen leuk baantje overdag! Die
wilden niet eens een vriendin, of zelfs maar een minnaar, al was dat dan een
onderdrukker.
Ja, eigenlijk werkte er wel een volksvrouw op Man Vrouw Maatschappij, de
koffiejuffrouw. Die had dus wel een baantje, en wat voor een! D'r buurvrouw zou
d'r handen dichtknijpen.
Maar zij scheen het helemaal niet zo geslaagd te vinden. Het was ook wel een
stomme trut hoor, jezus wat een niveau. Nee, er zou nog heel wat werk verzet moeten
worden voor je die types klassebewust had gemaakt! Frits Bos ontwaakte dus. Ze
kon nog heerlijk wat blijven liggen.
Vandaag was het Guusje zijn beurt om voor het ontbijt te zorgen (haar man heette
eigenlijk Bas, maar ook hij vond dat een autoritaire naam). Het was nogal laat
geworden gisterenavond; ze was met Kees, haar vriendin die nu nog sliep, de secretaris
van het C.O.C. tegen het lijf gelopen. Dat betekende praten en nog eens praten, en
dan nog snel een nummertje maken met z'n drieën, je moest toch ook een beetje fit
blijven nietwaar, en sinds op haar gymclubje ook van die dikke wijven met
boodschappentassen waren gekomen was ze daar geen lid meer van, en was dit het
enige. Maar aangezien Kees lesbisch was (die was dan ook nòg radicaler dan Froukje!)
had zij het in zo'n drietje wel het zwaarste! Enfin, ze kon nog wat blijven liggen.
Straks bracht Guusje hun twee kinderen naar het particuliere montessori-schooltje
en om half elf kwam de werkster, die dan meteen voor koffie zorgde.
Nadat Guusje het ontbijt gebracht had en de kinderen hun gedag gezegd hadden,
sliepen Frits en Kees weer in, en ontwaakten pas om kwart voor elf. Woedend stapte
Frits uit bed.
Kon ze voor de zóveelste keer zelf koffie gaan zetten, en dan halsoverkop naar
het feminarium. Dat was weliswaar twee straten verderop, maar met parkeren was
je tegenwoordig meer tijd kwijt dan met rijden!
Net toen ze het water in de koffiezetmachine had gedaan stoof de werkster de
keuken in ‘Sorry mevrouw, mijn band begaf het,’ hijgde het mens.
Wat een smoes, dacht Frits, maar ze weerhield zich nog nèt het te zeggen ook.
Beter de vrede te bewaren; het was toch al zo'n toer een hulp te krijgen tegenwoordig,
laat staan eentje die je boel niet verruïneerde of een belachelijk uurloon vroeg.
‘Hindert niet hoor,’ zei ze dus maar, ‘alleen had ik toevallig ontzettende haast
vanmorgen. Wilt u vast koffie inschenken? Ik móet over tien minuten de deur uit
zijn.’ ‘Waarom werkt u dan ook zo hard?’ vroeg de werkster. ‘Nooit heeft u eens
rustig de tijd voor uzelf. En als u het nou nódig had voor de centen, zoals ik!’ ‘Ja
God,’ zei Frits, ‘je wilt wat nuttigs doen in je leven hè.’ ‘Wat voor nut heb dat dan,
al dat vergaderen?’ Frits haalde haar schouders op. Met dat mens viel eenvoudig niet
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te praten. Nog stommer dan die koffiegriet op het feminarium. Eenmaal in haar
Coopertje kwam haar humeur snel weer op peil, vooral toen het parkeren minder
problemen opleverde dan gewoonlijk. Op het feminarium waren de leden van de
werkgroep net aan de koffie, terwijl een van hen enthousiast vertelde over het laatste
artikel van Tamar in VN, die daarin briljant afrekende met die stomme studenten en
hun duizend gulden-acties. Ja, die Tamar, daar konden ze nog wat van leren. Goed
wijf was dat, en zo spits.
Van twaalf tot vier zouden ze hun actie ‘meid, laat je nakijken’, die de afgelopen
weken gehouden was en die zo succesvol verlopen was, evalueren.
Zoals meestal wanneer ze aan het evalueren sloegen werd het later dan de bedoeling
was.
Het was dan ook van het grootste belang dat er nu spijkers met koppen geslagen
werden; wel tientallen vrouwen hadden zich tijdens de actie immers opgegeven voor
de praatgroepen die overal in het land als
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paddestoelen uit de grond rezen, en wilden ze dit prachtige resultaat effectueren
moest er vooral aan het inhóudelijke aspect van die groepen veel aandacht besteed
worden.
Het was dan ook pas tegen half zes dat ze haar wagentje in hun straat parkeerde.
Ze was doodmoe. Dertig meter verderop stapte toevallig net ook Guusje uit zijn
Eend. Frits zag dat hij ditmaal godzijdank de loempia's niet vergeten had. Ze moest
er niet aan dènken nu nog te moeten koken ook, na zo'n dag. Bovendien waren ze
nu lekker vroeg klaar, want ze wilde eigenlijk wel eens een avondje bijkomen, gewoon
lekker relaxed voor de TV. Het was trouwens VPRO vanavond, en dat wilde ze voor
geen goud missen.
J.J. Wesselo

Een herfstwandeling
Het leek een heel gewone dag: grijs kartonnen licht en een armoedige schrale wind
als tocht in een stal; strontlucht uit de voren van de akkers links en rechts van het
karrespoor achter Heeze. Maar zie: de linker akker was katholiek, de rechter
protestant. Links pikten 203 grijze duiven in de voren. Zonder teken of voorteken
kwamen ze plots op de wieken met één zelfde draai; even Escher-silhouetten, toen
over mijn hoofd ruisend en alweer terug naar dezelfde akker waar ze vleugeltippend
de lucht loslieten en buigend tussen de voren nipten.
Rechts 58 kraaien, zwart gelijkhebberig en oneens krassend, stappend maar niet
geleid door één koraal van beweging. Verschrikt, verstoord wiekten ze op, draaiden
hun rafelig toertje over mijn hoofd en vielen als op hun achterpoten remmend op de
eigen akker.
Nog geen vijftig meter van elkaar twee zwermen vogels, zich voedend uit de voren:
duiven links, kraaien rechts.
Inmiddels gevorderd tot waar dat schuurtje staat zie ik plotseling dat er een snor
ligt. Hij moet hier al jaren liggen, maar vandaag is hij voor mij zichtbaar geworden
door een onvermoed samenspel van de krachten der natuur: het licht, het uur, de
wind en de maand december. Tussen Heeze en Leende ligt midden op een akker een
snor van tachtig meter breedte, met een maximale hoogte van een kleine vier meter.
Die snor is enigszins rossig, mooi vol en keurig gewelfd, beschaafd afgerond naar
de uiteinden. Ik zei ‘midden op een akker’. Dat moet men niet terloops verstaan als
ergens een eind van de weg af. Nee, de snor ligt voortreffelijk geplaatst in een ruimte
die wordt begrensd en geaccentueerd door de coulissen van haaks op elkaar staande
bosranden. De toenemende grijsheid naar het einde van de akker versterkt de indruk
van diepte. Tussen ver en dichtbij ligt de snor, geen vlak, geen wand, maar een
voorwerp waar je achter langs kunt. Andere snorren zijn projecties op een vlak, op
een gezicht of een masker. Dit is de eerste snor die zich puur ruimtelijk voordoet.
Maar, bedenk ik, dit is slechts verbeelding van me. Want - en zie de subtiele
samenhang der natuurverschijnselen, hierboven reeds aangeduid en nu uit te breiden
met levende wezens - de duiven van ginder en daareven zoeven over mij heen en
maken een verre bocht; ze zweven recht over de snor heen. Terstond besef ik dat

Raam. Jaargang 1973

voor God, de engelen en hun duiven de snor toch tegen die akker zit, precies!: als
een carnavalssnor op een wat doorploegd gezicht. Deze relativering van het punt
mijner subjectieve waarneming - meer vanaf de kin kijkend dan vanaf de aarde doet overigens niets af aan een andere, zelfs enigszins wonderlijk te noemen sensatie.
Ik zei reeds: tachtig meter breed is die snor. Maar wie denkt dat dit dus een reusachtige
snor moet lijken, vergist zich. Die snor daar in de ruimte imposant? Kom nou. Het
heerlijke gevoel is dat ik, vanwaar ik sta, met mijn hand achter die snor om kan, zoals
volkomen natuurlijk zou zijn bij een normale namaaksnor. Die snor bemerkt dat er
een totale schaalverandering optreedt: de akker en de bomen passen zich aan bij de
maat van gewone snorren. Het bos is twee keer zo hoog als de snor, dus niet meer
dan zes centimeter.
Ik geniet de grootsheid van een bergbeklimmer: ik kan het hele landschap
overpissen, inclusief het winters elzenbosje dat door de wind zo mooi gemodelleerd
is tot de vitale snor met de rossige glans.
Jan Bakker
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Age Klink
Gedichten
Over de kunst - 1
‘de kunst houdt de aanspraak levend
op de mogelijkheden van de mens
die nu worden geblokkeerd.’

ernst bloch
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Over de kunst - 2
jaja
om niets of minder soms
wordt er een kind gemaakt
een kater opgelopen
een kalimijn gesloten
krijgen een handvol vreemdgaanders
een stem int parlement.
waarom?
wat is de zin van alle dingen?
zo vlooiend in de zachtbehaarde pelzen
van de prominente dichters ontmoette ik
terhoogte van de grote kerk paus p:
de klokkenluider van het mussolini-mausoleumzijn tandem had een lekke band
(de lieve heer was even plassen).
wat doe je dan?
dan help je waar het even kan & meer nog:
je luistert naar geklaag/gelaster.
na nog een rondje om de kerk
ben ik eraf gesprongen zag stalin staan:
te prutsen aan een sigarettenautomaat.
dag josef zeg ik lekker weertje
maar hij herkent onmiddellijk in mij
de klasseloze renegaat:
verf in mijn baard.
hij wendt zich af/terecht natuurlijk
maar daar sta ik
want wat te doen?
zo sleutelend aan de fietsen van de Vaders
heb ik mijn eigen fiets ontworpen:
een vliegfiets& freewheelend van de hellingen der kontinenten
kom ik toch langzaam van de grond:
ik zweef.
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ik zweef & onder mij de kruitdamp van
de klassestrijd
ik ben bevrijd roep ik kom ook!
totdat ik bij windstilte naar beneden donder
de dood daverend tot in de vullingen van
mijn kiezentanden.
de vraag blijft:
ligt in het vliegen het vallen reeds besloten
mag een geëngageerde kunstenaar niet vliegen
is er een leven na de dood.
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Over de kunst - 3
om niet kapot te gaan
aan al mijn kameraden
zoek ik de beeldbuis af
naar poëzie
zoek ik de perken af
naar kastanjes
zoek ik op de vliering
naar langvergeten doden:
het spoor der herinnering.
tussen het wel of niet
liggen avondenlange frustrerende gesprekken
stapelshoge demagogiese diskussies
ijskastenvol overvloedige drogredenen/gedichten/manifesten.
want wat te doen?
of beter:
wat te laten vandaagdedag.
immers de dekadentie van het westen
reeds lang geleden al beschreven
hoog opgeslagen liggend in de
bibliotheken.
(wandelend door het brits-museum
zag ik karl m. achter een metershoge
stapel boeken
zeg ik: dag kobus klassestrijd
krijg ik de verzamelde werken van
meester eckhard naar mn hersens)
maar toch:
wat te doen of wat te laten
vandaagdedag
de tijd dringt/nog even
& ze zullen me komen halen.
de vraag is:
maak ik dat schilderij af ja of nee
of:
vervangt de kunst het leven?
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Over de kunst - 4
vandaag nog door het grand-palais gelopen
& zaal na zaal bekeken:
de grote overzichtstentoonstelling van
francis bacon.
levensgrote lappen vol gedrochten/
kapotgemaakte mensen/
slachtoffers van de condition humaine.
dat valt niet mee
want doek na doek is met de keizersnee
toch wel gekomen
& de oude francis kijkt naar ons vanaf
de video int restaurant & elders.
ik vind er geen pest aan zegt eva
& dat is ook zo
je gaat niet voor je lol naar
sanatorium/ ziekenhuis of opvangcentrum
voor verslaafden
je gaat hoogstens om familie op te zoeken
of een vriend
want je huivert als je de dood voelt die
je een arm geeft.
zo wandelend door het grand-palais
met ogen om te zien
met ballen om te voelen
met iemand aan je arm
kom je tot de konklusie:
dit is grote kunst& dan besef je weer hoe weinig gròte kunst
met kunst te maken heeft.

Raam. Jaargang 1973

9

Konkrete poëzie/
nixon's waldorf-astoria-hotel droom
‘ik zie een nieuw vertrouwen in ons land
een hergeboorte van vertrouwen in onszelf.
ik zie een bereidheid om de werkelijkheid
onder ogen te zien
een vernieuwing van morele moed
een hernieuwde volharding om te slagen.
we zijn nog niet op het punt om de predikers
van neerslachtigheid & twijfel aan onszelf
onze morele kracht te laten afbreken.
wij nemen ons gemak er niet van & geven het
leiderschap van de wereld op ekonomies gebied
niet prijs.
wij staan niet op het punt om in te keren in
onszelf & een prooi van het isolationisme te worden.
het is niet gemakkelijk voor de arbeider
om het een tijd lang zonder de loonsverhoging
te doen die hem toekomt.
het is niet gemakkelijk voor een zakenman
om prijsstijgingen tegen te gaan terwijl
zijn eigen onkosten hoog zijn & zijn winst
klein is.
het is niet gemakkelijk voor ambtenaren
om hetzelfde werk te doen met minder mensen
als gevolg van bezuinigingen door de regering.
het is niet gemakkelijk voor hen die
geïnvesteerd hebben om een verhoging van
dividend te missen.
maar als de tijdelijke opofferingen van
iedere Amerikaan ten gevolge zal hebben dat
de stijging van de kosten van levensonderhoud
tot staan komt
dan is het grote doel de opofferingen waard.’

de volkskrant 19/8/71.
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Corn. Verhoeven
De poëtiek van Ovidius
I Inleiding
In de onderstaande beschouwingen komen twee dingen ter sprake. Ten eerste gaat
het om de opvatting die Publius Ovidius Naso had over zijn eigen dichterschap en
zijn houding daartegenover, met andere woorden over zijn ‘poëtiek’. Ten tweede
gaat het over zijn ballingschap in Tomi die hem volgens de dichter zelf is opgelegd
door keizer Augustus in 8 na chr., toen Ovidius 51 jaar oud was en waarin hij in 17
of 18 na chr. gestorven zou zijn.
Een verbinding tussen poëtiek en ballingschap ligt op de eerste plaats hierin, dat
de wuftheid van zijn poëzie, vooral de ‘ars amatoria’, hem de woede van de serieuze
vorst op de hals gehaald zou hebben. Behalve zijn verzen noemt Ovidius zelf nog
een ‘error’, een vergissing of kleine misstap, maar in elk geval geen ‘crimen’ als
oorzaak; hij geeft daarvan geen exacte omschrijving en zegt ook bij herhaling dat
hij dat niet mag doen. Hij lijkt dus ingewijd in een geheim dat hij niet mag meedelen.
Dat ongeveer terzelfder tijd ook Julia, kleindochter van de keizer en in de ars amandi
wat al te geroutineerd naar de zin van haar grootvader, verbannen werd, geeft stof
tot interessante speculaties die verder weinig voeten hebben om op te staan. Tacitus,
die het laatste feit vermeldt, rept niet over Ovidius en ook verder zijn er buiten diens
eigen poëzie geen bronnen.
Voor de beschouwingen die ik hiermee voor geopend verklaar, is een andere
verbinding tussen poëtiek en ballingschap bij Ovidius van meer belang. Want ofschoon
deze in al zijn werken reflexies op zijn dichterschap inlast, onsystematisch en
naargelang het hem invalt, zijn ze in de gedichten die hij in zijn ballingschap schreef,
zo talrijk, dat het erop lijkt alsof die hele ballingschap voor hem niet meer geweest
is dan een literaire kapstok voor zijn poëtiek. Zo kan de vraag ontstaan, wat in deze
werken, de twee series brieven in resp. vijf en vier boeken die gepubliceerd zijn
onder de titels Tristia en Ex Ponto, zwaarder weegt: de poëtiek of de ballingschap,
en zelfs: of de verbanning niet een literaire mystificatie is van de speelse dichter, die
er op latere leeftijd behoefte aan kreeg eindelijk eens au sérieux genomen te worden,
zij het ‘maar’ als dichter, en die daarom een nieuw genre in het leven riep, de poëtiek.

II Poëtiek
1. In een bepaalde zin van het woord is ‘poëtiek’ een verschijnsel dat zich al lange
tijd voor Ovidius had gemanifesteerd. Waar een vak is en leerlingen die het leren,
komen regels en komt verschil in opvattingen.
Hesiodus theoretiseerde al over de poëzie en de inspiratie. De theoretische
verhandeling die Aristoteles eeuwen later schreef over de dichtkunst, heet Poetica,
poiètikè. Het bijvoeglijk naamwoord ontleent zijn vrouwelijke vorm aan een meestal
weggelaten substantief: technè, ars, vak. De uitgang -ikos duidt op deskundigheid
in en reflexie over een bepaalde vaardigheid. De ars poetica of poëtiek handelt over
de technische aspecten van het vak en over de achtergronden daarvan, de indeling
van de genres en de regels daarvoor. Het maakt in principe weinig verschil of zo'n
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ars poetica in proza gesteld is of dat ze, zoals in de brief van Horatius, die na
Quintilianus ‘de arte poetica’ genoemd wordt en in latere tijd veel navolging gevonden
heeft, in versvorm wordt vervaardigd.
Van belang is dat in de poëtiek als ars poetica het bestaan van de poëzie zelf niet
op het spel gezet wordt: zij gaat daarvan uit als van een reëel en te respecteren
gegeven, zoals wellevendheidsboeken ervan uit gaan dat er wellevendheid moet zijn,
medische handboeken gebaseerd zijn op de realiteit van ziekten en kunstkritiek als
onmisbaar axioma heeft, dat
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kunst een belangrijk fenomeen is. Het is mogelijk dat Aristoteles als realist ook in
zijn poetica de discussie met zijn overweldigende leermeester Plato heeft willen
voortzetten.
De kritiek van Plato op de dichters kan moeilijk als literaire kritiek beschouwd
worden. Want zij is niet een waarderende, positieve of negatieve beoordeling van
een afzonderlijk literair werk, maar een kritische vraag naar de zin van de poëzie in
het algemeen. Zij zet de poëzie zelf op het spel en stuurt ze in ballingschap. In Plato's
reflexies, gezien ook tegen de achtergrond van de anecdote waarin verteld wordt,
dat hij zijn eigen gedichten verbrandde, ligt de kiem van een poëtiek in een geheel
andere zin van het woord: reflexies over het eigen dichterschap, over functie en zin
van de eigen poëzie, over de roeping van de dichter, door de dichter zelf al of niet
in poëtische vorm uitgesproken. De poëtiek waar het hier over gaat en die we
aantreffen in de ballingschaps-gedichten van Ovidius, is de poëzie, voorzover die de
poëzie die zij zelf is, tot onderwerp neemt, als uitgangspunt gebruikt en als bron van
inspiratie beschouwt. Meestal gaat dit gepaard met een zekere skepsis ten opzichte
van de waarde van de poëzie, klachten over het isolement van de dichter en andere
uitingen van een crisis-besef, verlies van directheid en spontaneïteit. Dat zijn allemaal
zaken die volgens een wat naïeve voorstelling van de geschiedenis - waarin de oudheid
op zijn hoogst een afzonderlijk historisch heelal is dat men na een plichtmatige
buiging in de richting van ‘de bronnen onzer cultuur’ maar liever buiten beschouwing
laat - als typisch ‘modern’, dus romantisch beschouwd worden.
2. Daarvan volgen nu twee voorbeelden, die tevens de verdienste hebben het
verschijnsel ‘poëtiek’ uitstekend te omschrijven. Beide uitspraken zijn genomen uit
verhandelingen die de moderne poëzie tot thema hebben, achterwege laten van elke
verwijzing naar de oudheid lijkt dus gerechtvaardigd. In een interessante studie ‘Aan
de bronnen van de moderne poëzietheorie’ (Raam 84, juni 1972 blz. 14) schrijft
Gerard Knuvelder over de reflexie waarin de poëzie zich zelf tot voorwerp neemt:
‘In een vroege fase van de romantiek ontstond ook het begrip “poëzie der poëzie”.
Van “poëzie der poëzie” is sprake als men in zijn tekst (verhaal etc.) de poëzie zelf
tot voorwerp van behandeling maakt, als we zien hoe de dichter zich bewust bezig
houdt met het “handwerk” van zijn dichterlijke activiteit, - een ook in de hedendaagse
poëzie niet onbekende activiteit.’
De voorbeelden van deze poëtiek in de hedendaagse poëzie zijn bijna even talrijk
als de hedendaagse dichters. Ik noem alleen Leo Vroman en ben zo brutaal te
verwijzen naar mijn essay over ‘de mythe van het schrijverschap’ in Bijna Niets. Een
ander, minder recent voorbeeld, dat op veel voorbeeldiger wijze bestudeerd is, vinden
we in Guido Gezelle. In zijn buitengewoon originele dissertatie Guido Gezelle
tegenover het dichterschap (Utrecht 1967 blz. 7) schrijft B.F. van Vlierden daarover:
‘In de meest verschillende perioden van zijn leven spreekt Gezelle over zijn poëzie,
nog het meest in die poëzie zelf. Daarin is hij wel trouw aan de typisch romantische
“Poëzie over Poëzie”, die de zelfreflexie als voornaamste ferment inhoudt.
De poëzie is een van Gezelles voornaamste en permanente thema's, en het verrast
enigszins, dat dit thema nog niet systematisch werd onderzocht.’ Deze ‘poëzie over
poëzie’, die ik verder ‘poëtiek’ zal noemen, gaat niet ‘over’ het dichterschap als
métier, maar bepaalt de houding van de dichter ‘tegenover’ het dichterschap.
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‘Gedurende zijn ganse dichterleven is Gezelle ermee begaan geweest, zijn situatie,
resp. houding en beleving als dichter een wezenlijk fundament te geven.’
(a.w. blz. 9)

Raam. Jaargang 1973

12
3. Een vraag die voor deze beschouwingen van vitaal belang lijkt, is of het wel juist
is deze poëtiek te localiseren in de romantiek, wanneer men daaronder dan verstaat
een eenmalige historische beweging op het einde van de achttiende eeuw. Wanneer
de poëtiek essentiëel een romantisch karakter heeft, zouden we bijna gedwongen
kunnen worden in de loop van de geschiedenis meerdere romantische perioden aan
te nemen. Bij de middeleeuwse Archipoeta komt precies zo'n reflexie op het
dichterschap voor als bij Gezelle, zij het in iets minder smartelijke vorm. En ook bij
Ovidius is zij duidelijk aanwezig. Willen we niet een aantal afzonderlijke historische
heelallen aannemen, waarin van elkaar onafhankelijke cycli van gebeurtenissen
plaatshebben die niettemin op elkaar lijken, dan zou misschien de veronderstelling
gewaagd kunnen worden, dat romantische dichters uit de achttiende en negentiende
eeuw zich mede hebben laten inspireren door het antieke voorbeeld. Dan nog blijft
er genoeg nieuws onder de zon.
De antieke poëtiek in de zin die daaraan hier gegeven wordt, begint volgens Bruno
Snell bij de Griek Callimachus, de ‘geleerde’ dichter van het kleine genre, die in de
Alexandrijne tijd, lang na de klassieke auteurs, min of meer in hun schaduw en
filologisch terend op hun rijkdom, een dichterschap cultiveerde, dat zijn substantie
leek te ontlenen aan de groten uit het verleden, maar daarop toch een zekere
zelfstandigheid wist te veroveren. ‘Voor hem waren Homerus en de tragici
vertegenwoordigers van de grote stijl; zijn eigen werk beperkt hij, speels en kunstig,
tot het kleine en tedere. Dit onderscheid van een “genus grande” en een “genus tenue”
hebben de theoretici van de retoriek en de romeinse dichters overgenomen en zo
heeft het verder zijn invloed uitgebreid.’ (Die alten Griechen und wir. Göttingen
1962, blz. 21) Ook Ovidius, poeta doctus, geschoold in mythologie en retoriek, is
een beoefenaar van het genus tenue, dat kleinere, maar heviger cirkels trekt dan de
extraverte uitbundigheid van epos en tragedie. De ‘naïeve’, ongereflecteerde manier
van dichten die Schiller, overigens ten onrechte, nog aan Homerus toeschreef, is
geheel verdwenen. Er is een permanente reflexie ingebouwd, die niet alleen betrekking
heeft op technische regels en formeel raffinement, maar ook op de functie van de
poëzie en alle kronkels van haar schriftuur.
4. Romantisch of niet, deze poëtiek schijnt niet tot stand te kunnen komen zonder
een aantal voorwaarden van historische en persoonlijke aard. Vooreerst moet er
sprake zijn van een sterke identificatie van leven en werk bij de dichter. Wanneer
hij zich ziet als ‘ambachtsman’ kan hij wel behoefte hebben aan een ars poetica,
maar niet aan poëtiek.
Deze veronderstelt verder een bestaande poëtische traditie, waarbinnen of
waartegenover de dichter zijn eigen positie heeft te bepalen. En op de derde plaats
schijnt de poëtiek niet te gedijen als er geen sprake is van een zekere crisis-situatie
in het leven van de dichter, waarin dan ook zijn werk betrokken wordt - of omgekeerd.
Voor Gezelle werden deze voorwaarden vervuld; ook in het leven van Ovidius deden
zij zich voor, waarbij dan bij het laatste punt een klein vraagteken geplaatst kan
worden wat betreft de historische realiteit van zijn verbanning.
De identificatie van leven en werk heeft bij hem twee aspecten. Wat de eventueel
verwerpelijke inhoud van zijn vroegere verzen aangaat, wordt ze door hem met
nadruk ontkend. In het tweede boek van de Tristia, een lang smeekschrift aan
Augustus, geeft hij niettemin een uitvoerige apologie. Zijn gedichten zijn niet
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verdorvener dan welk mythologisch tractaat ook. Als een mevrouw slechter zou
worden door het lezen van de Ars Amatoria ‘moet die mevrouw maar helemaal niets
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lezen, want door elk gedicht kan zij meer ervaring opdoen in het zondigen.’ (II.
255-256) En als de slechtheid van de dichter alleen maar in zijn werk gelegen is,
volgt daaruit dat zijn leven onschuldig is. ‘Neem mij mijn vak af, dan zult ge ook de
misdaden uit mijn leven wegnemen.’ (II. 9) Met grote nadruk geeft hij dan ook in
zijn poëtische autobiografie (Tristia, IV. 10) te kennen dat hij voor niets anders
geschikt is dan voor de poëzie; bij elk ander werk zou hij het niet kunnen uithouden.
Als poëzie geen ernstige aangelegenheid is, dan is hij geen ernstig man. Voor hem
is de poëzie onmisbaar en wel precies die poëzie die hij beoefent. Om dit duidelijk
te maken volstaan enkele citaten uit de autobiografie: ‘Maar mij lokten van kindsbeen
af de hemelse geheimen en op steelse wijze verleidde de Muze mij tot haar dienst.
Dikwijls zei mijn vader: “waarom zoek je toch je heil in zo'n nutteloze bezigheid?
Zelfs Homerus heeft geen cent nagelaten.” Ik was onder de indruk van die woorden,
keerde de dichterwereld resoluut de rug toe en probeerde woorden zonder metrum
te schrijven. Maar vanzelf kwam er een gedicht in het juiste metrum en wat ik
probeerde gewoon op te schrijven werd een vers.’ Zijn ambtelijke loopbaan werd
geen succes en hij keerde tot de poëzie terug, nu definitief. ‘Ik vereerde en koesterde
de dichters van die tijd en zoveel dichters als er in mijn omgeving waren, zoveel
goden meende ik dat er bij me waren.’
5. In twee opzichten hebben vrijwel alle dichters uit de oudheid een poëtiek gehad.
Het eerste is de traditionele aanroeping van de muze aan het begin van een werk
of bij belangrijke gebeurtenissen binnen het verhaal. Dit aspect zal nog ter sprake
komen. Het tweede is dat zij altijd de nadruk gelegd hebben op de macht en de
onsterfelijkheid van hun woord. Ook Vergilius en Horatius spreken daar telkens weer
expliciet over. En Ovidius komt er al in zijn jeugdwerk Amores voor uit dat hij op
onsterfelijke roem uit is: ‘door mij wordt eeuwige roem gezocht.’ (I.15 7-8) In de
Tristia en de brieven Ex Ponto komt dit motief herhaaldelijk terug. Van de ene kant
wordt het gebruikt om de geadresseerden die zich mogelijk wat opgelaten voelen
met een brief van een balling en wier namen hij in de Tristia dan ook tactisch
verzwijgt, te vleien - alsof Ovidius ook hen onsterfelijk maakt - en van de andere
kant past het in zijn reflexieve poëtiek. Poëzie is niet alleen zijn lot, maar ook zijn
uitverkiezing. Binnen de identificatie van leven en werk dringt deze idee zich vanzelf
op als de enig zinvolle ambitie voor een dichter. De poëzie bepaalt de consistentie
van zijn bestaan en daarmee de duur ervan. Poëzie is leven en schept leven; ‘door
poëzie komt verdienste tot leven’, ‘wat geschreven is doorstaat de jaren’ en ‘zelfs
goden ontstaan, als ik dat zo mag zeggen, door poëzie’, schrijft hij in de achtste brief
van het laatste boek Ex Ponto.
6. Het ontstaan van een poëtiek in de zin van een reflexie over de eigen poëtische
situatie lijkt verder een traditie te veronderstellen waarbinnen de dichter zijn eigen
positie probeert te bepalen. Al in zijn jeugd zocht Ovidius het gezelschap van erkende
dichters om naar hen te luisteren, hen na te volgen en tegenover hen zijn eigen
zelfstandigheid te bepalen. Zijn poëtiek ontstaat binnen een cultus van het dichterschap
als levenshouding. Callimachus is een van zijn voorbeelden. In de Ibis, ook al in de
ballingschap ontstaan, een lang schimpdicht tegen een vijand, die niet genoemd wordt
(is hij het zelf: ibis-sibi?) volgt hij hem na.
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Bruno Snell noemt de hellenistische dichters na-filosofisch, terwijl hij de klassieken
als voor-filosofisch beschouwt. ‘Nafilosofisch is Callimachus vooral hierdoor, dat
hij in zijn
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tijd theoretische voorstellingen over de mogelijkheden van de poëzie heeft, dat hij en daarmee schept hij iets nieuws in de poëzie - zijn opvattingen over het dichten in
programmatische uitspraken vastlegt.’ (Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1955,
3e uitg. blz. 356) Bij Ovidius loopt de reflexie wat minder uit op theoretiseren en
beweegt zich meer in een persoonlijk vlak. Ook bij hem is de poëtiek intussen niet
de manier waarop met vanzelfsprekenheid een plaats in de traditie wordt ingenomen.
Zij is de manier waarop het dichterschap langs reflexieve omweg zich probeert te
handhaven tegen de schijn van haar overbodigheid en nutteloosheid in. Die schijn
is het sterkst in het ‘genus tenue’.
Poëtiek is een zelfrechtvaardiging van de poëzie. Zij veronderstelt een
crisis-situatie. Nu lijkt het erop dat Ovidius zijn ballingschap heeft uitgebuit als de
crisissituatie die hij voor zijn poëtiek nodig had.

III Ballingschap
1. Een groot deel van de Tristia en Ex Ponto lijkt geschreven met de bedoeling een
spoedige terugkeer naar het voor de dichter onmisbare Rome te krijgen. In het tweede
boek wendt hij zich, zoals gezegd, hiervoor uitvoerig tot Augustus met een apologie,
die als zij niet tevens een poëtiek zou zijn, wel erg zeurderig en onderdanig zou
aandoen. De straf die hem treft, is nieuw, zegt hij; het misdrijf waarvoor hij gestraft
wordt is niet nieuw.
(II. 540)
Het was inderdaad niet de gewoonte van Augustus om schrijvers die hem niet
bevielen, het land uit te zetten. Zijn bewind mag enigszins reactionair en restauratief
geweest zijn, men kan hem niet van al te grote onverdraagzaamheid beschuldigen.
Horatius, naar zijn eigen woorden ook niet bepaald een lichtend voorbeeld van
serieuze levensinstelling, werd met graagte in zijn omgeving toegelaten, ook toen
Augustus al lang de hoop had opgegeven, dat die nog eens als zijn lijfdichter zou
optreden. Ovidius heeft minstens evenveel vriendelijke woorden over Augustus
geschreven als Horatius en daarbij van geen dunner hout planken gezaagd. En
Augustus, die wel de dichter verbannen zou hebben, heeft er blijkbaar niet naar
gestreefd of is er niet in geslaagd, de geïncrimineerde Ars amatoria noch de
treurzangen die aan een zo pijnlijk geval een zo grote ruchtbaarheid gaven, dat ze
wel een publiciteitsstunt leken, tegen te houden of aan de circulatie te onttrekken.
Mocht zijn fout liggen in de poëzie, dan hoopt Ovidius haar ook langs die weg te
herstellen. ‘Een en dezelfde zaak heeft mij geschaad en zal mij weer genezen, en de
muze die Uw toorn heeft opgewekt, zal die eenmaal opgewekte toorn weer bezweren.’
(Trist. II. 20-21) Hij rekent dus blijkbaar op onbelemmerde publicatie. Buiten zijn
poëzie heeft de dichter niets; zij is zijn leven. Een uitspraak als de geciteerde kan
dan ook geinterpreteerd worden in het kader van een poëtiek: zij is een poging om
de hele affaire binnen de cirkel van zijn poëzie te houden.
De ballingschap, hem vanwege zijn poëzie opgelegd, is voor hem een retraite
waarin hij zich gaat bezinnen op zijn poëzie. Zij is aldus ook een crisis in zijn poëzie.
Er treden veranderingen in hem op. ‘Ik ben niet degene die ik geweest ben’. (Trist.
III. 11.25) en ‘Je moet niet hopen, dat ik bij mijn terugkeer gelijk zal zijn aan degene
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die ik geweest ben, ofschoon ik ook vroeger maar klein was.’ (Trist. V.12.29-30)
Nadrukkelijk zegt hij, dat hij in zijn ballingschap de ware inspiratie mist: nutteloos
ploegt hij een droog strand. (Ex P. IV.5.16) ‘Die heilige aandrang die het hart van
de dichters voedt en die vroeger ook in ons placht te zijn, ontbreekt nu’. (Ex P.
IV.5.25-26) De klachten over
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eenzaamheid worden al onderweg uitgesproken in doordachte spreuken. ‘Zolang je
welvarend bent, zul je vele vrienden tellen; maar als de tijden bewolkt zijn, zul je
alleen zijn... Nooit trekken mieren naar lege schuren’. (Trist. I.9.5-9) Ook de
voortdurend herhaalde beschrijvingen van storm en winter en de talrijke vergelijkingen
waarin kou, gevaren en schipbreuk optreden fungeren als expressie van een
crisis-gevoel.
2. Dikwijls wordt de ballingschap door Ovidius vergeleken met de dood en zelfs
daarmee gelijk gesteld. ‘Want waarin verschilt deze toestand van de dood?’ (Ex P.
II.3.3) ‘Er is in mijn hart een kilte die lijkt op de dood’. (Ex P. I.2.30) Aan zijn vrouw
schrijft hij met betrekking tot zijn aanstaande dood: ‘Ik zal je, mijn licht, niet voor
de eerste keer ontnomen worden. Denk maar, dat ik toen gestorven ben, toen ik mijn
vaderland verloor. En die eerste dood was voor mij ook de zwaarste.’ (Trist.
III.3.52-54) In dezelfde brief lezen we alvast zijn grafschrift waarin hij vermeld wil
zien dat hij aan zijn talent gestorven is.
Deze uitlatingen over de dood hebben verschillende aspecten. Van de ene kant
stelt hij de ballingschap als een zo ellendige situatie voor dat hij liever dood zou
gaan: ‘je zult zeggen, dat ik nog leef, maar dan toch zo dat ik liever niet wil leven’
(Trist. III.7.7). Verder noemt hij een ellendig leven ‘een soort van dood’ (Ex P.
III.4.75) of wanhoopt hij eraan nog ooit in Rome te zullen komen en probeert hij te
berusten in de gedachte dat hij in ballingschap zal sterven (Ex P. III.7.10). Maar het
meest voorkomende beeld is een gelijkstelling van ballingschap en dood.
Ovidius, een kenner van het romeinse verleden en zijn religieuze symboliek, heeft
de symbolische betekenis van de ballingschap begrepen en literair uitgebuit. In die
symboliek is ballingschap dood. W. Brede Kristensen schrijft daarover: ‘Immers het
buitenland stond voor het bewustzijn van de antieke volken met de andere wereld,
dus het dodenrijk, gelijk. Daar in de vreemde moesten zij, als kolonisten en in strijd,
een nieuw leven voor zich scheppen; dat leven was de opstanding uit de dood, waartoe
zij gewijd waren.’ (Symbool en werkelijkheid, Arnhem 1954. blz. 107) Verlies van
territorium stort ook de dichter in een crisis en dwingt hem tot de vraag wat dan
eigenlijk zijn gebied is. Het is de poëzie die hem zal overleven en langer leesbaar
zal zijn dan zijn grafschrift. (Trist. III.3.78) Poëzie is een overwinning op de dood;
in de poëtiek hoort daarom een symboliek van de dood te zijn opgenomen.
3. De vraag naar de historische feitelijkheid van Ovidius' ballingschap schijnt van
steeds minder belang te worden. In het algemeen wordt door historici niet aan die
feitelijkheid getwijfeld. De traditie is in dit opzicht zo hecht en het feit zelf is zo
ingrijpend en lijkt zo controleerbaar dat het bijna niet te geloven is, dat Ovidius de
hele ballingschap verzonnen heeft. Zelf beweert hij ook met een nadruk die eigenlijk
een beetje verdacht is, dat het werkelijk waar is wat hij schrijft.
‘Aan onze ellende komt geen verzonnen verhaal te pas’. (Ex P. I.5.80) ‘Wij maken
deze gedichten niet met talent en niet met vakkundigheid; de stof zelf heeft talent
genoeg door de ellende die zij brengt’. (Trist. V.1.27-28) Of, wat ook mooi is: ‘Het
zal wel moeite kosten mij te geloven, maar omdat de leugen helemaal niet loont,
moet men toch zo redelijk zijn een ooggetuige te geloven’. (Trist. III.10.35-36)
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Niettemin heeft Otger Janssen het gewaagd de ballingschap van Ovidius als een
literaire fictie te beschouwen. (Uit de romeinse keizertijd, 's-Hertogenbosch 1951,
blz. 77-105)
Volgens Janssen zou de ongelooflijke fantast Ovidius nooit in Tomi geweest zijn.
‘Heel de
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verbanning, en dus ook de gedichten uit de ballingschap zijn louter fictie.’ (a.w. blz.
95) De Treurzangen zouden door de ouder wordende dichter, steeds op zoek naar
nieuwe stof, en niet in staat zijn Fasti te voltooien, geschreven zijn om de aftakeling
van zijn talent te camoufleren. Zijn conclusie is uiteindelijk: ‘Wanneer we de
verbanning van Ovidius en zijn gedichten uit de ballingschap als ernst nemen, dan
staan we voor een complex van onverklaarbaarheden en onopgeloste raadsels.
Beschouwen we daarentegen alles als fictie, dan wordt al het onverklaarbare
opgehelderd, en alles krijgt meer zin, meer kleur, meer leven’. (a.w. bl. 105)
Het is inderdaad duidelijk dat door middel van deze theorie een paar vragen
opgelost worden die anders telkens weer terugkomen, nl. hoe het nu precies zit met
de reden van de verbanning waar Ovidius zo geheimzinnig over doet, waarom Ovidius
zo weinig concreets weet te vertellen over de Geten, hoe het verklaarbaar is dat
Augustus en zijn opvolger helemaal geen gehoor gaven aan de eindeloze smeekbeden
van de dichter. Een probleem dat door deze theorie in de wereld komt is natuurlijk:
hoe kan het gebeuren dat het bedrog van Ovidius niet in zijn tijd al ontmaskerd is?
Of hadden zijn tijdgenoten zoveel begrip voor zijn originele streken? Maar de
moeilijkheid het ontstaan van een historische vergissing te verklaren kan natuurlijk
nooit een reden zijn om die vergissing te handhaven.
Vast staat in elk geval wel dat Ovidius een levenslange ervaring had in het fingeren.
Corinna, de geliefde uit de Amores, is een product van zijn fantasie; zijn werk
Heroides bestaat helemaal uit verzonnen brieven van vrouwen uit mythen en sagen
aan hun echtgenoten. Door zijn literaire ontwikkeling is Ovidius, de fantast, min of
meer gepredisponeerd tot deze fictie, dus uiteraard ook tot de nadrukkelijke bewering
dat het deze keer geen fictie is. Het is wezenlijk voor fictie zich als realiteit voor te
stellen. Juist sprookjes beginnen keihard met ‘er was eens’. Daar zijn sprookjes als
zodanig aan te herkennen. Wat dit betreft heeft Ovidius zich gemanoeuvreerd in de
rol van de clown bij Kierkegaard: hoe wanhopiger hij roept dat er brand is, des te
grappiger vindt het publiek hem.
Iedereen moet eerst levend verbranden voordat de clown geloofd wordt. Want
zelfs een verdacht brandluchtje kan uit een spuitbus van de grappenmaker komen.
4. De historische kwestie is misschien niet op te lossen, al lijkt de stelling van Janssen
zeer waarschijnlijk. Het is goed dat er enige achterdocht bestaat tegenover door
Ovidius aangehaalde feiten en de authenticiteit van zijn brandluchtje. Vooral wanneer
die feiten en omstandigheden in zijn poëtiek passen, wordt de vraag naar hun
historische werkelijkheid ook minder interessant. Naargelang meer de nadruk ligt
op het literaire karakter van de ballingschapsbrieven en minder op hun betekenis als
geschiedkundig document, is de buiten-literaire realiteit daarvan ook minder relevant.
Het gaat dan om de poëtiek, de autobiografie van een dichterlijke ervaring.
Eventuele feitelijkheden buiten de brieven, bv. klimatologische, ornithologische
en ethnologische omstandigheden in het ballingsoord, voegen aan het werk zelf niets
toe.
Zij fungeren daarbinnen als expressie van een crisis. Als de ballingschap al een
historisch feit is geweest, is dat helemaal opgenomen in de poëtiek; van een
ballingschap buiten dat literaire kader zijn overigens de sporen zo onzeker, dat het
weinig nut heeft die tot thema te maken van een literaire studie.

Raam. Jaargang 1973

Het is dus niet een overtuiging omtrent historische gebeurtenissen die deze
biografische kwestie uit de beschouwingen verdrijft, maar de omstandigheid dat het
beschouwde werk het karakter van een poëtiek heeft. Poëtiek,
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wist ook Plato, heeft met ballingschap te maken. En met juridische spitsvondigheid
weet Ovidius te vertellen dat zijn ballingschap geen ‘exilium’ is waarbij de balling
zijn bezit verliest, maar een ‘relegatio’, die het bezit van de uitgestotene onaangetast
laat. (Trist. II 137) Het formuleren van dit onderscheid betekent dat de affaire voor
de dichter een aanleiding is om zich op zijn bezit, de poëzie, te bezinnen. Wat zij
meer is, doet niet ter zake.
5. De bekende stelling - of het axioma - van F.C. Maatje, dat fictionaliteit, het
niet-verwijzen naar een buiten-literaire wereld kenmerkend is voor literatuur, zou
voor deze teksten aangehaald kunnen worden. Het is een opvatting die helemaal past
in het kader van een schrijven over het schrijven en poëzie over poëzie. Zij zou min
of meer op Callimachus kunnen worden toegepast, maar dan met de beperking dat
‘buiten-literair’ betekent: buiten de bestaande literatuur, niet: buiten de bestudeerde
tekst. Want de ‘wereld in woorden’, die een literaire tekst is, verwijst bij hem altijd
naar andere ‘werelden in woorden’. Ook Ovidius citeert en maakt toespelingen.
Overigens is de stelling aangevochten door M.F. Fresco en wel op grond van
overwegingen die grotendeels betrekking hebben op de klassieke literatuur, de
Apologie van Plato, de Annalen van Tacitus en ander ‘literair’ werk waarin
ondubbelzinnig verwezen wordt naar een wereld buiten de woorden. (Wijsgerig
Perspectief. jrg. 12. no. 4, 1972 blz. 251 vlgg.)
Misschien kan hier behalve het standpunt van de schrijver ook het gezichtspunt
van de lezer enig gewicht in de schaal leggen en kunnen we een tekst ‘fictioneel’
noemen, wanneer hij voor de lezer of interpretator een zekere autonomie heeft en
zijn eventuele verwijzingen naar historische en andere buiten-literaire kaders
nauwelijks een rol spelen bij de lectuur, dwz. wanneer ook de interpretatie
ergocentrisch kan zijn. Wij lezen Lucretius niet om inzicht te krijgen in het gedrag
van het atoom. Ik aarzel even bij Plato's ideeënleer; de lectuur van de teksten zelf
lijkt toch iets anders op te leveren dan informatie daaromtrent; het gaat er meer om
tijdgenoot en ooggetuige van de formulering te worden, dan om die formuleringen
nog eens op hun waarheid te testen. Zelfs wat Tacitus schrijft over Tiberius lezen
wij eerder om de tekst zelf dan om een betrouwbaar verslag te krijgen over het leven
van een Romeinse keizer.
Literair zou een verhaal kunnen heten waarbij men zich niet hoeft af te vragen of
het echt gebeurd is, of liever: het achterwege laten van die vraag, het uitblijven van
elke nieuwsgierigheid naar iets buiten deze ‘wereld in woordden’, is de literaire
benadering van het verhaal, het gedicht of de beschouwing. En de manier van lezen
wordt waarschijnlijk eerder literair naargelang een tekst als bron van informatie al
vaker gebruikt en getest is, iets wat bij ‘klassieke’ teksten meestal het geval is. Tot
zo'n literaire benadering nodigen ook de ballingschapsgedichten van Ovidius uit,
gedeeltelijk ook door de voorbeeldigheid van hun vorm en de speelsheid van hun
formulering. Zij functioneren helemaal als een poëtiek en er is in deze werken geen
onderwerp behalve de ballingschap zelf, dat zo dikwijls wordt aangeroerd als de
poëzie van de dichter zelf, zijn houding daartegenover en de betekenis daarvan in
zijn leven. Een duidelijker bewijs voor de eenheid van leven en poëzie is niet
denkbaar. Niet alleen is een groot aantal van deze brieven aan de poëzie gewijd, maar
ook de beschreven omstandigheden kunnen in het kader van een poëtiek
geïnterpreteerd worden. Het is dus niet al te gewaagd de veronderstelling uit te
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spreken dat Ovidius, indien hij al niet de hele situatie verzonnen heeft, ze toch literair
heeft uitgebuit op een manier die ons veroorlooft de situatie te beschouwen als van
secundair belang en
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hem zelf, zoals hij zo graag wilde, te identificeren met zijn werk. Ovidius is: drie
Teubnerbandjes.

IV Inspiratie
1. Voor de ontwikkeling van Ovidius' opvattingen omtrent het dichterschap en de
inspiratie zou het typerend kunnen heten, dat hij de Metamorfosen begint met een
aanroeping van de goden, terwijl hij in de eerste regels van de Tristia het werk zelf
toespreekt, dat hij vanuit zijn isolement naar de stad stuurt. Maar waarschijnlijk is
er eerder sprake van een gevarieerd scala van gelijktijdige mogelijkheden dan van
een chronologisch traceerbare afwikkeling daarvan. Dit betekent dat hij niet één
bepaalde opvatting huldigt omtrent een voor hem zo belangrijk thema. Nog voordat
hij in de Metamorfosen de goden aanroept, zegt hij immers dat zijn eigen innerlijk
hem drijft tot dichten over mythologische gedaanteveranderingen. Hij geeft hiermee
te kennen dat het initiatief bij hem zelf ligt; pas als hij dit geconstateerd heeft, vraagt
hij de goden hem te helpen. Hij maakt dus gebruik van een tot cliché geworden
formule waarin de inspiratie wordt voorgesteld als een gave van de goden en bijgevolg
het gedicht als een dictaat van hogere machten. Dit traditionele gegeven, dat aanleiding
gaf tot pretenties, waar Plato bekwaam de spot mee heeft gedreven, zou in dit kader
nauwelijks interessant zijn, als het niet - behalve dat het zeker zinvol is het slagen
van een kunstwerk als een wonderlijk feit te beschouwen - paste in een poëtiek die
al bij Homerus zichtbaar wordt en die zich heel duidelijk niet beperkt tot aanwijzingen
omtrent het métier. Behalve de reeds besproken drang naar onsterfelijkheid waarin
leven en werk geïdentificeerd worden, is deze aanroeping een tweede element van
een al lang voor Callimachus bestaande reflexie van de poëzie over de poëzie. Of de
aanroeping van de muze nu, zoals Stutterheim in een al te kort en lakoniek artikeltje
over inspiratie (Moderne Encyclopaedie der Wereldliteratuur) zegt, van mythe tot
topos geworden is, dan wel als mythe levend gebleven is, dat maakt voor dit laatste
aspect weinig verschil. Maar ook een topos, een ingemaakte mythe, houdt zijn
mythische inhoud. In elk geval is de aanroeping behalve een eventuele uiting van
religiositeit, ook een uiting van poëtische reflexie, een van de weinige sporen van
poëtiek in een schijnbaar prae-reflexief, voor filosofisch en naïef stadium van de
poëzie. Want al bij Homerus blijkt de aanroeping van de Muze te functioneren als
een aanroeping van de tot zelfstandigheid gegroeide poëzie zelf of op zijn minst als
een aankondiging dat wat gaat volgen een specifiek poëtisch karakter heeft. Zo gezien
is zij een van de archaïsche wortels van de poëtiek.
Wanneer Ovidius zich bij deze eerbiedwaardige traditie aansluit, is dat misschien
niet zozeer een uiting van zijn geloof in de goden als wel in de poëzie. Overigens
hanteert hij ook welbewust de archaïsche voorstelling dat een god werkzaam is in
de ziel van de dichter.
‘Est deus in nobis’, ‘er is een god in ons’, schrijft hij in de Fasti. (VI.5) Ongeveer
hetzelfde herhaalt hij in Ex Ponto; ‘Er is een god in onze borst; onder goddelijke
leiding verkondig en voorspel ik dit.’ (III.4.93-94) Het kan nauwelijks ernstig gemeend
zijn in die zin, dat het verwijst naar een religieuze opvatting bij Ovidius zelf, want
in de Ars amatoria had de dichter al eens precies dezelfde verheven voorstelling
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gebruikt met louter frivole bedoelingen. ‘Weest wat willig voor de bevlogen dichters,
meisjes. Er zetelt een goddelijke macht in hen, de Muzen begunstigen hen. Er woont
een god in ons en wij hebben contact met de hemel.’
(III.547-549) Ovidius zal niet zo naïef geweest zijn te verwachten dat deze regel
uit een werk dat mede de aanleiding tot zijn ver-
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banning was, door de lezer van zijn klaagzangen helemaal vergeten zou zijn. Het is
moeilijk te begrijpen hoe hij die kon herhalen, als zijn treurliederen serieus bedoeld
waren. Niet in klaagzangen functioneren zulke regels, maar wel in een poëtiek.
Hetzelfde kan gezegd worden van de vele andere citaten uit en toespelingen op andere
bestaande poëzie. Het heeft weinig zin die op te sommen, maar het bestaan ervan
maakt duidelijk, dat ‘wij’ in de aangehaalde tekst een traditie en een collectivum
vertegenwoordigt en dat de poëzie binnen die cirkel door poëzie geinspireerd wordt.
2. Een nog onverbloemder gesaeculariseerde opvatting van de inspiratie blijkt uit
een passage van de Amores, waarin hij zegt dat alleen Corinna zijn talent in beweging
brengt. (III.12.16) De vrouw wordt hier tot Muze, zoals bij Propertius: ‘Niet Calliope
zindt dit voor mij en ook niet Apollo, het meisje alleen is mijn talent.’ (II.1.3-4) Over
oorlogen wil Propertius dichten ‘wanneer mijn meisje geschreven is’. (II.10.8) In de
Ars amatoria spreekt Ovidius zelfs rechtstreeks Apollo toe, om hem te verzekeren
dat hij niet de leugen zal vertellen deze ars van Apollo geleerd te hebben. ‘Usus opus
movet hoc’, ‘de practijk inspireert dit werk’. (I.25-29) Ook voor hem wordt de
inspiratie beperkt door het genre dat aan zijn talent beantwoordt. De dichter zelf
wordt tot bron van zijn eigen inspiratie. En we moeten intussen niet vergeten dat ook
het meisje Corinna een fictie is, product van de dichterlijke verbeelding, dus
nauwelijks te beschouwen als de bron daarvan. De naam kan staan voor elke
willekeurige vrouw die de gevoelige dichter inspireerde; het meisje had ook Lesbia
of Cynthia mogen heten. Maar de stap van sex-appeal naar de dichterlijke vorm
vraagt, om begrijpelijk te zijn, een nog gecompliceerder mythologie dan een simpel
dictaat van de goddelijke Muze of van Apollo. De ‘god in ons’ blijft even mysterieus
als zij een sterfelijke godin blijkt te zijn.
Ook het ‘ingenium’ of ‘talent’, waarover Ovidius telkens spreekt, duidt de inspiratie
eerder aan als een mysterie dan dat het er een verklaring van geeft. Het ‘ingenium’
vraagt om een ‘ars’, een vlijtige beoefening van het vak. Waar de dichter op grond
van het een niet toe in staat is, dat lukt hem soms dank zij het ander, veronderstelt
Ovidius een enkele keer. (Amores.I.15.14) Maar hij komt hiermee waarschijnlijk
meer tegemoet aan een regel die Horatius in zijn poetica benadrukt, dan dat hij een
grondregel van zijn eigen poëtiek formuleert. Het mysterie dat hij cultiveert is de
poëzie zelf, niet een verheven bron daarvan in hogere regionen.
3. In Ex Ponto (III.9.21) bevindt zich een vers dat voor zijn opvattingen van bijzonder
belang lijkt te zijn. Jammer genoeg wordt het beslissende woord daarin op
verschillende manieren overgeleverd. In de editie van Owen (Oxford) wordt gelezen
‘scribentem iuvat ipse labor minuitque laborem’, ‘het werk zelf steunt mij bij het
schrijven en vermindert het werk’. Op zich zelf is er geen bezwaar tegen aan te nemen
dat Ovidius een woord dat hij een vers tevoren al gebruikt heeft, in één en dezelfde
regel nog twee keer herhaalt om het belang ervan te benadrukken. In dit geval zou
Ovidius in navolging van Horatius' ‘nil sine magno labore’ te kennen geven, dat
behalve de inspiratie en het ingenium ook de transpiratie en de ars het hunne bijdragen
aan het slagen van het kunstwerk. In de samenhang van de tekst past zo'n opvatting
minder goed, want daarin wordt juist gesproken over het gemak waarmee Ovidius
dicht en de hekel die hij heeft aan correctie.

Raam. Jaargang 1973

Een grotere kans op juistheid binnen deze context en binnen het kader van een
poëtiek heeft de lezing van Merkel (Teubner) die in plaats van ‘labor’, ‘calor’ geeft,
‘warmte’.
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‘Calor’ heeft nogal eens de betekenis van ‘erotische opwinding’, maar hier zal het
woord wel in de algemene zin van ‘opwinding’, ‘energie’ of ‘drukke bezigheid’
gebruikt zijn. De reden waarom deze lezing de voorkeur verdient - verondersteld dat
de tekstkritische argumenten voor en tegen gelijke kansen hebben - is vooreerst dat
in het volgende vers de Vergiliaanse uitdrukking ‘fervet opus’, ‘het werk gloeit’ of
‘het werk is in volle gang’ voorkomt. Het gebruik van die uitdrukking wordt door
‘calor’ voorbereid. Verder wordt in het vervolg de kritiek en de correctie als een
‘koude’ aangelegenheid voorgesteld in tegenstelling tot de geïnspireerde poëtische
arbeid zelf. En op de derde plaats lijkt dit vers te verwijzen naar de aangehaalde
regels uit de Fasti, waar de mededeling ‘er is een god in ons’ gevolgd wordt door
‘agitante calescimus illo’, ‘als die tekeer gaat, lopen wij warm’. Al komt er dus een
god aan te pas, toch lijkt de inspiratie niet helemaal van buiten af te komen. De god
is ‘in’ ons als een bron van warmte die op haar beurt als de inspiratie beschouwd
moet worden of als het chemische, thermogene, in elk geval ook zeer mysterieuze
proces dat in een gesaeculariseerde poëtiek daarvoor in de plaats komt. ‘Iuvat ipse
calor’ betekent dan ‘het warm lopen op zich is al een genoegen en maakt de
inspanning licht’ en, om met Merkel verder te gaan, ‘het werk groeit en gloeit
naargelang het hart meer getroffen wordt’.
Juist in de ballingschapsgedichten keert het beeld van de warmte vaker terug
wanneer het om de dichterlijke inspiratie gaat. ‘Wanneer mijn hart beroerd en
verwarmd wordt door de groene staf van Bacchus, dan is die inspiratie verheven
boven de menselijke ellende’.
(Trist. IV.1.43-44) En elders komt weer een andere bron van warmte ter sprake,
het volk dat de dichter moet ‘drinken’: ‘alleen al op grond van toejuichingen van het
volk en vreugde om de gunst kan een talent, hoe gering ook, warmlopen’. (Ex P.
III.4.29-30) Men zou geneigd zijn deze warmte, in het werk zelf en daaromheen
ontstaan, als product van concentratie en enthousiasme, te beschouwen als een
sleutelwoord in de poëtiek van Ovidius en zijn voorstelling van de inspiratie - die in
de poëtiek een centrale plaats inneemt. Maar ook hier is hij dubbelzinnig, want de
beide laatste citaten staan in een klimatologische context waarin de dichter klaagt
over de barre kou in zijn ballingsoord en over de eenzaamheid van zijn verblijf. Een
niet al te onredelijke oplossing van het probleem wordt geboden door de mogelijkheid
deze context te beschouwen in het licht van de poëtiek en hem te interpreteren als
een literair décor daarvan.

V Zelfkritiek
1. Ovidius heeft, juist in die werken waarin zijn originaliteit het grootst is,
ogenschijnlijk weinig goede woorden voor de kwaliteiten van deze poëzie. In de
marge van zijn poëtiek beoefent hij een strenge zelf-kritiek. Telkens weer excuseert
hij zich voor wat hij als de tekorten van zijn werk beschouwt en die kritiek is
ingebouwd in het werk zelf. Hij schrijft een gedicht over het gedicht dat hij schrijft
en beschrijft daarin de fouten die hij al schrijvend over die fouten bezig is te maken.
Voor een deel voert hij die tekorten terug op de omstandigheid dat hij een balling is,
in een koude streek door barbaren omgeven. ‘Poëzie vraagt om teruggetrokkenheid
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en rust’, schrijft hij op weg naar zijn ballingsoord (Trist. I.1.41) en men zou al geneigd
zijn te zeggen, dat hij dan een ideale tijd tegemoet gaat, maar onmiddellijk daarop
klaagt hij over de woelige zee, de winden en de stormen die hem in onrust brengen.
‘Als er soms, wat zeker het geval zal zijn, bepaalde fouten in mijn brieven staan,
excu-
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seer die dan, lieve lezer, door de omstandigheden waaronder ze ontstaan zijn’. (Trist.
IV.1.1-2) ‘Wie je ook bent, wees zo vriendelijk, deze dingen met enige toegeeflijkheid
te lezen. Ook jij, mijn vers, bent niet beter dan mijn omstandigheden’. (Trist.
IV.1.104-105) ‘Ook dit boek is zoals het lot van de dichter; je zult in het hele gedicht
niets aangenaams vinden. Zo jammerlijk als onze toestand is, zo jammerend is mijn
poëzie’. (Trist. V.1.2-4) Het werk wordt zozeer met het leven geidentificeerd, dat
wanneer het leven niet opgewekt is, de poëzie niet alleen niet aangenaam kan zijn,
maar zelfs onder haar poëtische maat moet blijven. Dichten is voor Ovidius een
‘opgewekt karwei, het vraagt om innerlijke vrede; maar ons leven wordt verontrust
door stormen’. (Trist. V.12.3-5)
Enigszins in tegenspraak met de titel en de lengte van het geciteerde werk rekent
Ovidius zich niet tot de dichters die door lijden gelouterd en geïnspireerd worden tot
iets anders dan tranen. ‘Gij zegt: wanneer houd je toch eens maat met die door tranen
besproeide poëzie van je? Daaraan is dezelfde maat gesteld als aan mijn lot. Dat
geeft mij uit volle bron reden om te klagen. En die woorden zijn niet van mij, maar
van mijn noodlot’. (Trist. V.1.35-38)
Een enkele keer licht hij zijn omstandigheden toe op een manier die relevant is
voor zijn poëtiek en die betrekking heeft op zijn taal en zijn verstechniek. In het
laatste boek van de Tristia zegt hij er niet aan te twijfelen ‘of er zijn in deze brief
enkele verkeerde uitdrukkingen. Dat is niet de schuld van de man, maar van de
plaats’. (V.7.59-60) ‘Ik ben hier een barbaar, omdat ik door niemand begrepen wordt;
de stompzinnige Geten lachen om Latijnse woorden’. (V.10.37-38) Hij wordt bang
dat hij zijn moedertaal zal afleren en dat de makelij (structura) van zijn gedichten
daarvan blijk zal geven. (Ex P. IV.13-14) ‘Verbaas je niet dat mijn gedichten vol
fouten zitten; ik maak ze als bijna een Getisch dichter. Ja, tot mijn schande heb ik
zelfs een gedicht geschreven in de Getische taal en barbaarse woorden zijn gevoegd
in ons metrum. Ik heb er succes mee gehad - wens mij maar geluk - en begin onder
de onmenselijke Geten de naam “dichter” te krijgen’. (Ex P. IV.13.17-22) Het kan
nauwelijks verwonderen dat dit gedicht, een loflied op Augustus, de bedreiging van
zijn poëzie, een corpus alienum dat in de cirkel van zijn poëtiek moest worden
binnengelokt, in de nalatenschap van de dichter ontbreekt. De mededeling fungeert
als uitdrukking van het gevoel dat de dichter vervreemdt van de taal en haar langs
die omweg tot voorwerp van reflexie maakt.
2. De excuses voor de slechte kwaliteit van zijn gedichten nemen telkens toch de
vorm aan van een apologie voor zijn manier van dichten en zijn opvattingen over
poëzie.
Op die wijze worden zij listig ingepast in zijn poëtiek. Ondanks alle fouten of wat
anderen daarvoor zullen aanzien, staat hij achter zijn werk. ‘Toch is er niets dat meer
te excuseren is dan onze geschriften.’ (Ex P. III.9.33) De mogelijkheid om producten
die hem niet bevallen in het vuur te werpen en aan dit louterend element toe te
vertrouwen, wordt voortdurend besproken en, naar hij zegt, frequent toegepast. Wat
de lezer bereikt is maar een fractie van wat hij schrijft. Hij zegt dit niet alleen van
zijn jeugdverzen (Trist. IV.10.61), maar ook van de geschriften die hij tijdens de
ballingschap op papier stelt. ‘Wij schrijven boekjes en als ze geschreven zijn,
vernietigen wij ze in het vuur.’ (Trist. V.12.61) De bereidheid om van alle poëzie af
te zien maakt een onderdeel uit van de poëtische reflexie op de poëzie; het vuur is

Raam. Jaargang 1973

het kritische element bij uitstek, het verterende centrum van de cirkel. Het loutert en
corrigeert beter dan de dichter het zelf kan doen. Het neemt, zoals bij Plato,
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de poëzie weg uit de poëtiek.
Niet alleen de omstandigheden verhinderen hem zijn werk nog eens kritisch ter
hand te nemen en te herzien, al suggereert hij dit wel eens. ‘Wat dit onbewerkte
gedicht nog aan fouten mag bevatten, zou ik, als ik er de gelegenheid toe gehad zou
hebben, verbeterd hebben.’ (Trist. I.7.39-40) Maar als de ‘ultima lima’, de finishing
touch of de laatste bewerking met de vijl ontbreekt en hij vraagt vergiffenis in plaats
van lof (Tr. I.7.30-31), geeft hij ook te kennen dat hij er niet van houdt om, zoals
Horatius, Catullus en andere tijdgenoten, zijn verzen herhaaldelijk en langdurig bij
te schaven. En in verband met zijn opvatting van de inspiratie als warmte en
opwinding is het interessant te horen dat hij de correctie en de herhaalde bewerking
als een kil en eigenlijk inferieur karwei beschouwt. ‘Maar verbeteren is precies in
die mate een akelig werk als de grote Homerus groter is dan zijn commentator
Aristarchus. Het kwetst de geest met de taaie kilheid van zijn kommer precies zoals
de teugel de galop van een vurig paard afremt.’ (Ex P. III.9.23-26) De correctie is
dus te beschouwen als een tegenbeweging tegen de inspiratie. Het excuus voor het
achterwege laten daarvan, vooral als het gepaard gaat met de verzekering dat er
voldoende zelfkritiek aanwezig is, functioneert dus noodzakelijk als een resolute
keuze voor het geïnspireerde, artistieke dichterschap en is op die manier een essentieel
aspect van de poëtiek.
3. Een deel van de tekorten waarvoor Ovidius zich bij herhaling excuseert, is te
herleiden tot het door hem gekozen en bij zijn geadresseerden niet altijd bekende
genus tenue en de daarbij behorende literaire stijl. Onder het mom van bescheidenheid
waarschuwt hij soms zijn lezer dat zij zich van deze poëzie geen verkeerde
voorstelling moet maken. ‘Misschien ben ik - maar ik waag het dit te betwijfelen meer geschikt voor lichtvoetiger poëzie en kom ik meer tot mijn recht op beperkter
schaal’ (Tr. II. 331-332) schrijft hij aan Augustus, die ongetwijfeld meer prijs gesteld
zal hebben op een epos over zijn grote daden dan op een Ars amatoria of gefingeerde
brieven. Ook Horatius neemt graag zijn toevlucht tot bescheidenheid om aan al te
vererende opdrachten van het hof te ontkomen. ‘Ik ben maar een kleintje; met veel
moeite knutsel ik wat versjes in elkaar’. (Carm. IV. 2. 31-32) In deze geest excuseert
ook Ovidius zich voor wat buitenstaanders wel moeten beschouwen als een grote
beperktheid in zijn belangstelling. Als hij zijn talent beproeft in zaken van minder
belang, dan lukt het hem wel te dichten, maar wil hij een belangrijke overwinning
bezingen, dan verplettert het gewicht en de glans van het onderwerp hem en moet
hij die al te zware opdracht neerleggen. (Ex P. II. 5. 25-30) Zijn inspiratie levert hem
niet genoeg calorieën voor zo'n verheven karwei. En zijn ballingschap doet daar
natuurlijk ook geen goed aan. ‘Allerlei ellende heeft het talent geknakt van de man
wiens vruchtbaarheid ook vroeger al niet groot was en wiens dichtader maar een
beperkte capaciteit heeft.’ (Tr. III. 14. 33-34) Een enkele keer werkt hij zich op tot
het lakonieke standpunt, dat niemand verplicht is zijn rommel te lezen: ‘Maar ze zijn
slecht. Dat geef ik toe; maar wie dwingt je slechte verzen te lezen’? (Tr. IV. 1. 69)
Dan weer verzoent hij zich met de kleine cirkel, zijn ballingschap of zijn poëtiek,
waarbinnen zijn gedichten hun uitwerking hebben. ‘De plaats die het lot mij gegeven
heeft, laat ik daarvan maar zeggen dat het Rome is; met dit klankbord is mijn
ongelukkige Muze tevreden.’ (Ex P. I. 5. 68-69) In weer een ander geval komt het
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hem meer gelegen een nobele spreuk over zijn goede bedoelingen en de geringheid
van zijn krachten ten gehore te brengen: ‘ut desint vires, tamen est laudanda
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voluntas’, ‘al ontbreken de krachten, toch verdient de wil geprezen te worden.’ (Ex
P. III. 4. 79)
Maar dat alles betekent alleen dat hij binnen de door zijn aanleg gegeven
mogelijkheden, binnen de grenzen van zijn eigen genre, zijn artistieke integriteit wil
handhaven en zich zelf wil blijven. Zijn poëzie heeft geen grote onderwerpen tot
object maar zich zelf. De grootte van het onderwerp wordt gereduceerd tot de cirkel
van poëtische reflexie. Zijn lofprijzingen aan het adres van Augustus zijn in hun
overdrijving niet minder speels en verneukeratief dan de meest dartele passages uit
zijn ars amatoria. Zelfs de droevigste verzen van Ovidius zijn geschreven vanuit een
reflexie over zijn eigen poëzie en vormen een onderdeel van zijn poëtiek. Het kan
nauwelijks verwonderen dat Augustus geen oor had voor smeekbeden in deze trant.
4. Bij de gebreken in zijn poëzie die Ovidius zelf aanwijst, horen ook de talrijke
herhalingen. Uiteraard zijn die alleen zichtbaar voor degenen die de brieven als
verzameling lezen, niet voor de afzonderlijke ontvangers. De dichter laat niet na
daarop telkens te wijzen ofschoon hij van de andere kant zich er wel van bewust is,
dat zijn brieven een boek vormen; en hij wil dat zelf ook. Zijn excuus gaat daarvan
uit. Hij schrijft dus niet zozeer brieven als wel een boek. Er zijn zoveel brieven als
er pogingen zijn de dubieus geworden identiteit van zijn poëzie in een ring van
reflexies te vatten. ‘Lezers van de Tristia en de Epistulae ex Ponto, die eentonigheid
verwachten, zullen ze vinden. Maar zij die attent zijn en letten op symbolen, beelden
en toespelingen, worden rijk beloond.’ Aldus E.J. Kenney in de door Michael von
Albrecht en Ernst Zinn uitgegeven verzamelbundel Ovid (Darmstadt 1968 bl. 535).
De verontschuldigende woorden over de herhalingen hebben de dubbelzinnigheid
van heel zijn poëtiek. Van de ene kant wordt aan die herhaling een functie toegekend:
hij moet aan veel mensen om hulp vragen in zijn situatie en dat leidt vanzelf tot
eentonigheid. ‘Omdat ik zo dikwijls hetzelfde moet vragen, schieten mijn woorden
tekort.’ (Ex P. III. 7. 1) De eentonigheid wordt herleid tot de enkelvoudigheid van
zijn problemen en de hardnekkigheid waarmee men in Rome de oren sluit voor zijn
verzoeken. Op deze manier wordt zijn toestand als balling in verband gebracht met
de formele aspecten van zijn poëzie. Want ook de bespreking daarvan hoort duidelijk
bij het geringe aantal thema's dat Ovidius ter sprake brengt: storm op zee, kou aan
land, barbaarse omgeving, een ongevoelige keizer lijken dikwijls de garnering te zijn
van het hoofdthema: een crisis in zijn dichterschap.
‘Ofschoon ik dikwijls probeer iets anders te schrijven, kom ik telkens op hetzelfde
punt terecht.’ (Ex P. IV. 15. 33) Deze mededeling, die kan slaan op zijn beperkte
litanie van klachten, maakt ook deel uit van zijn reflexie op zijn positie als dichter,
bevat kritiek op zijn poëzie en vertolkt zo het besef van een crisis in zijn situatie als
dichter. Uiteindelijk is de herhaling het effect van een cirkelbeweging rond hetzelfde
punt. De uitspraak zou kenmerkend genoemd kunnen worden voor menig groot
schrijverschap en het is niet onwaarschijnlijk dat Ovidius zich daarvan bewust was.
5. Uit het feit dat de dichter zich voor de herhalingen en andere onvolkomenheden
zo nadrukkelijk excuseert, blijkt duidelijk dat hij zich daarvan terdege bewust was.
Dat vormt voor hem een excuus op zich zelf. ‘Heren deskundigen, jullie moeten
begrip hebben voor iemand die zijn fouten toegeeft.’ (Ex P. III. 9. 45) ‘Ik zie zelf de
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gebreken van mijn eigen boeken, terwijl ieder ander zijn eigen verzen meer bewondert
dan objectief te ver-
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antwoorden is.’ (ib. 7-8) Ovidius hanteert hier het bewustzijn van zijn fouten, zijn
zelfkennis als een middel om zich te distantiëren ten opzichte van de naïveteit van
sommige vakgenoten. De crisis die het aanzien geeft aan zijn poëtiek is voor hem
een distinctivum, bijna een teken van uitverkiezing. Als hij zegt: ‘ik schaam mij dit
geschreven te hebben, wanneer ik het eens herlees’ (Ex P. I. 5. 15), zegt hij hooguit
een halve waarheid en zelfs die liegt hij. Hij wil hooguit een enkele regel verloochenen
om de poëzie des te hoger aan te slaan.
6. Hij begeeft zich hiermee op de grens van het dandyisme; hij is zich daarvan bewust
en plaatst dit bewustzijn in de omgeving van de dichterlijke inspiratie. De dichterlijke
‘waanzin’, eens uitgelegd als een goddelijke gave, ook door Ovidius zelf, wordt tot
een soort van schizofrenie gesaeculariseerd. ‘Het lijkt in mijn eigen ogen wel half
krankzinnig, dat ik gedichten schrijf.’ (Ex P. III. 9. 31) Dit slaat allang niet meer
uitsluitend op de uiterlijke omstandigheden waarin hij gedwongen wordt te leven en
die uiterst prozaïsch genoemd moeten worden. Het gaat om de autonomie van de
poëzie, haar onontkoombaarheid en de kracht waarmee zij zich zo doorzet in het
leven van de dichter dat die buiten haar geen leven lijkt te hebben.
De dichter blijft zich weliswaar op een zeker ‘nut’ van de poëzie beroepen:
‘misschien kan deze bezigheid waanzin lijken, maar deze waanzin heeft enig nut’;
(Trist. IV. 1. 37-38) geleidelijk ziet hij wel in dat dit nut alleen maar aan zijn poëtiek
bijdraagt en distantiëert hij zich van elke zorg om een buiten-literair effect. ‘Of deze
bezigheid nu dwaasheid moet heten of waanzin, dat is een zorg waar ik me niet meer
mee bezig kan houden.’
(Trist. I. 11. 11-12) Deze uitspraak doet hij al in het begin van zijn ballingschap,
nog onderweg. Later vindt hij het blijkbaar leuker wat paradoxaler uit de hoek te
komen: ‘niets is meer nuttig dan deze artistieke bezigheden die helemaal geen nut
hebben.’ (Ex P. I. 5. 53-54) De betekenis van deze uitspraak kan alleen hierin liggen
dat van een buiten-literair nut wordt afgezien ten behoeve van een ‘endopoëmatische’
warmte, groei of zekerheid. Hiermee is de waanzin van een poëzie die alleen zich
zelf tot object en tot doel heeft, definitief omschreven en daarmee de autonomie van
de poëtiek en het beginsel l'art pour l'art.

VI Poëzie als troost
1. De vraag naar het waarom van de poëzie wordt door Ovidius in zijn isolement
herhaaldelijk en met zekere wanhopige nadrukkelijkheid gesteld. Het antwoord van
Horatius ‘aut prodesse volunt aut delectare poetae’, ‘dichters willen nut brengen of
vermaak’ (Ars Poet. 333), een regel die lijkt te steunen op de dubieuze overtuiging
dat de poëzie een ambacht is dat in dienst staat van vorst of maatschappij, verliest
in een crisis-situatie alle geldigheid, vooral wat de tweede mogelijkheid betreft. Over
het nut van zijn poëzie, dat in zijn geval alleen maar zou bestaan in het bewerken
van zijn terugkeer, is hij niet al te optimistisch, ofschoon hij meent dat niettemin hier
zijn enige kans ligt. ‘Heb begrip voor deze geschriften, waarmee ik geen roem beoog,
maar alleen nut en dienstbaarheid.’
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(Ex P. II. 9. 55-56) Hij gelooft het zelf niet; al in het eerste boek van de Tristia
schrijft hij: ‘kijk maar uit dat je geen schade aanricht, terwijl je nut wil brengen.’
(I.1.101) Woorden blijken, als het op praktisch nut aankomt, toch niet zoveel te
vermogen als de dichter in zijn naïeve overmoed gedacht had. ‘Ik, ongelukkige,
verspil tevergeefs woorden; ze zullen mij niet baten.’ (I.2.13)
De schade die woorden kunnen aanrichten blijkt met woorden niet te herstellen;
vandaar
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kan Ovidius, denkend aan zijn ervaringen met Augustus, de gave sententie
neerschrijven: ‘carmina nil prosunt, nocuerunt carmina quondam’, ‘verzen brengen
helemaal geen nut, soms brengen verzen schade’. (Ex P. IV. 13. 41)
2. Als de motivering door nut of genot wegvalt en daarmee elk buitenliterair motief
verdwijnt, heeft de poëtica niet langer een ambachtelijk karakter en verandert zij in
poëtiek. Zij geeft niet langer voorschriften voor het bereiken van enig effect in de
wereld buiten de dichter en het gedicht, maar maakt van het werk zelf een autonome
aangelegenheid. Wat betreft de inspiratie, de drang om met schrijven te beginnen,
heeft Ovidius, zoals al gebleken is, dit duidelijk verstaan. Het gedicht ontstaat als
het ware uit zich zelf. In de poëtiek wordt de poëzie ‘autogeen’. Geleidelijk laat
Ovidius zien, dat dit voor hem ook geldt met betrekking tot het effect van de poëzie.
Zijn uitspraken over de waanzin van het dichten beletten hem allerminst er
onverdroten mee door te gaan. Zij drijven hem integendeel steeds dieper de trechter
van de poëtiek in. Het gebruik van woorden als ‘waanzin’ en ‘razernij’ schijnt alleen
te slaan op de onduidelijkheid van de motivering, niet op de volstrekte afwezigheid
daarvan.
Zijn poëzie ontstaat ‘ondanks’ de wanhoop aan enig ‘nuttig’ of aangenaam effect;
hij dicht ‘toch’. ‘En toch ben ik teruggekeerd tot de Muzen, al hebben ze mij schade
gedaan.’ (Trist. III. 7. 9.) Hij schrijft verzen omdat hij het niet laten kan, precies zoals
in zijn jeugd. Dat is een opvallend modern geluid in de antieke literatuur; het inzicht
dat daaraan beantwoordt, schijnt in die literatuur niet onbewimpeld uitgesproken te
kunnen worden, omdat het moeilijk te rationaliseren en mee te delen is. Ovidius is
dan ook steeds op zoek naar nieuwe, min of meer duidelijke, voor buitenstaanders
begrijpelijke motiveringen, en hij vindt die in zijn ballingschap.
‘Dit is de stem van een balling; schrijven geeft mij een tong; en als ik niet mag
schrijven, zal ik stom zijn.’ (Ex P. II. 6. 3-4) De geschreven taal vervangt het
gesproken woord. Het is duidelijk dat deze gedachte, die bij de romanticus Rousseau
weer terugkeert, even goed betrekking heeft op het vroegere werk van Ovidius, toen
er volop mogelijkheden tot conversatie waren. Hij had de ballingschap niet nodig
voor zijn poëzie, maar voor zijn poëtiek.
3. Die ballingschap geeft hem ook de gelegenheid om, zoals Rousseau, te zeggen,
dat hij, ofschoon hij zijn brieven her en der verstuurt en ze bovendien nog publiceert,
alleen maar voor zich zelf schrijft. ‘Ik schrijf en lees alleen voor mij zelf - wat zit er
voor mij anders op.’ (Tr. IV. 1. 91) Hij lijkt dat hier als een noodoplossing te ervaren,
maar formuleringen als deze laten ook een interpretatie in de richting van een
‘romantische’ poëtiek toe, waarin de poëzie alleen zich zelf tot voorwerp heeft en
de ‘dichter slechts voor een dichter verzen schrijft en voor de vrouwen die geen
poëzie verstaan’. Niet zonder trots ontdekt hij dat de storm het van de mensen wint,
‘maar mag ik asjeblief terzelfder tijd de maat van mijn vers bepalen.’ (Tr. I. 11.
43-44)
In enkele andere uitspraken lijkt hij, weliswaar weer tegen de achtergrond van zijn
ballingschap en in de eerste persoon, het beginsel van autonome poëzie te formuleren.
‘Mijn Muze spreekt alleen tegen zich zelf.’ (Ex P. III. 4. 66) Over de ‘autogenese’
van het dichterlijk werk schijnt een tekst te gaan, waarin hij zinspeelt op de geboorte
van Pallas Athene uit het hoofd van Zeus. ‘Mijn gedichten komen naar het voorbeeld
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van Pallas uit mij zelf voort, zonder moeder. Zij vinden hun oorsprong in mij en zijn
helemaal mijn kinderen.’ (Tr. III. 14. 13-14) Teksten
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als deze zijn ondanks hun toespeling op de uiterlijke omstandigheden bijna niet
anders te interpreteren dan als uitspraken over de poëzie vanuit de poëzie zelf. In
zijn crisis wordt Ovidius teruggeworpen op het enige dat hij heeft, en hij ontdekt
daarvan dat het zijn bestaan kan vullen. In haar autonomie blijft de poëzie vrij en is
niet door ballingschap te treffen. ‘De ballingschap is mij opgelegd, de ballingschap
is niet opgelegd aan mijn brieven. Die hebben de straf van hun meester niet verdiend.’
(Tr. III. 14. 9-10) Het literaire werk staat op eigen benen.
4. Twee bijzondere functies blijkt de poëzie binnen deze enge kring voor Ovidius
toch nog te vervullen. Zij houden nauw verband met elkaar en met de poëtiek. De
eerste is dat de dichter, bezig met zijn veeleisend werk, zijn ellende vergeet en tot
leven lijkt te komen.
‘In mijn gedichten zoek ik vergetelheid voor mijn ellende; als ik met mijn werk
dat resultaat bereik, is het al voldoende.’ (Trist. V. 7. 66-67) Dat geldt tegelijk als
een excuus voor een eventueel gebrek aan poëtische kwaliteiten in de ogen van
anderen. ‘Ik ben een balling, ik zoek rust, geen roem; ik wil niet voortdurend op mijn
verschrikkelijke toestand geconcentreerd zijn. Dat is ook de reden waarom een slaaf
in de mijnen, met een blok aan zijn been, een primitieve melodie zingt, wanneer hij
zijn zware arbeid verricht.’
(Tr. IV. 1. 3-7) Zo verlicht ook hem de Muze nu hij gedwongen naar Pontus gegaan
is.
(Tr. IV. 1. 19)
De ellende produceert bij wijze van spreken haar eigen vertroosting en dat is een
tweede functie die Ovidius toekent aan zijn poëzie in haar meest schamele, maar
toch uiterst pretentieuze minimum-gedaante. Hij heeft daarbij niet het oog op ‘de
bekende woorden van de deskundigen’ die hij ‘als meer dwaze ten opzichte van
iemand die verstandig is, niet als troost zou durven gebruiken’. (Ex P. IV. 11. 11-12)
Hij wil het aloude genre van de consolatio niet op zich zelf toepassen - overigens
een dubieuze onderneming -, maar het opnemen in zijn poëtiek. Poëzie is voor hem
niet een vertroosting omdat zij in dichterlijke vorm troostende overwegingen aanbiedt,
maar op de eerste plaats omdat zij het verdriet formuleert: dat is de minimum-gedaante
van de poëtische vertroosting. ‘Wenen is een zeker genoegen’, (Tr. IV. 3. 37) en ‘het
is al iets een onherstelbaar leed door middel van woorden te verlichten’. (Tr. V. 1.
59) Zijn talent daarvoor heeft hij kunnen meenemen in zijn ballingschap en hij geniet
daarvan. (Tr. III. 7. 47) Alleen de Muzen zijn hem trouw gebleven. De ene keer
noemt hij haar aanwezigheid een ‘koude vertroosting’ (Ex P. IV. 2. 44) en dus weinig
in overeenstemming met de warmte die hij van de poëzie verwacht. Hij vervloekt
haar en geeft tegelijk te kennen dat hij niet buiten haar kan. (Tr. V. 7. 33) Een andere
keer noemt hij haar, met een logica die alleen denkbaar is binnen deze ‘romantische’
verscheurdheid, zijn enige genezing en rust (Tr. V. 1. 33-34) en bezingt hij haar met
zijn oude hartstochtelijkheid: ‘Dus dat ik leef, dat ik weerstand biedt aan harde
inspanningen en dat ik niet ga walgen van mijn kommervol bestaan, dat dank ik aan
U, Muze. Want gij biedt mij vertroosting, gij komt als rust voor mijn verdriet, als
genezing’. (Tr. IV. 10. 115-118) De Muze wordt, naar oud gebruik, weer
aangesproken als een verheven, goddelijke persoon, maar het is duidelijk dat haar
autonoom en goddelijk karakter voor Ovidius een heel andere betekenis heeft
gekregen. De muze is de poëzie zelf, door de reflexie losgemaakt uit haar oude
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mythologisch kader en gevangen in de ring van de poëtiek. De troost die zij te bieden
heeft, is de voltooiing van een autonoom geworden poëtiek, die haar isolement of
ballingschap als haar eigen zelfstandigheid en haar enige bezit koestert.
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Mark Insingel
Drie teksten
Descartes
to be or not to be
that is the question
to question or not to question
that is to be
to be or not to question
that is to question
to question or not to be
that is to be

Raam. Jaargang 1973

28

Het leven dat ontstaat
het boek dat ontstaat
het leven dat vergaat
het leven dat ontstaat
het boek dat vergaat
het boek dat ontstaat
uit het leven dat vergaat
het leven dat ontstaat
uit het boek dat vergaat
het boek dat gaat
over het leven dat ontstaat
het leven dat gaat
over het boek dat vergaat
het boek dat gaat
over het leven dat vergaat
het leven dat gaat
over het boek dat ontstaat
het leven dat overgaat
in het boek dat ontstaat
het boek dat overgaat
in het leven dat ontstaat
het leven dat ontstaat
door het boek dat vergaat
het boek dat vergaat
door het leven dat ontstaat
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het leven dat vergaat
door het boek dat ontstaat
het boek dat ontstaat
door het leven dat vergaat

Raam. Jaargang 1973

30

Iemand hebben
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb iemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb iemand
iemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
niemand hebben waar je tegen kunt zeggen Ik heb niemand waar je
tegen kunt zeggen Ik heb niemand
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A.F. Ruitenberg-De Wit
De honden van Achterberg
Er lopen alles bij elkaar nogal wat honden door Achterbergs verzen, wat in eerste
instantie de indruk zou kunnen wekken dat de dichter een zwak had voor deze dieren.
Bij nadere beschouwing blijkt voor een dergelijke veronderstelling echter geen
basis aanwezig, eerder het tegendeel. De hond heeft bij Achterberg nooit de image
van ‘trouwe kameraad van de mens’.
Om enig inzicht te krijgen in enkele verzen waarin de hond zijn soms raadselachtige
rol speelt, heb ik de in het verzameld werk voorkomende relevante plaatsen
vergeleken. Een aantal daarvan is in de hieronder volgende beschouwing betrokken.
Op de overige, die geen nieuwe perspectieven openen, ben ik kortheidshalve niet
ingegaan. Slechts twee gedichten zijn volledig geanalyseerd, met name ‘Beumer en
co’ (134)1) en Slagveld (990, 4).
Het genoemde ‘Beumer en co’ uit de bundel Eiland der ziel biedt een goed
uitgangspunt voor het probleem. Ik citeer het geheel.
Hoeken met huisgeheimen
komen bloot.
De vloeren schamen zich dood.
De lamp hangt laag en groot,
want de tafel is weggenomen.
Zij, die naar boven komen,
breken blind kapot
wat was in slot, ontnomen
wordt elk ding aan zijn lot;
maar de liefde is uit God,
en God is liefde. Amen.
De deur die binnen was,
is buitendeur geworden.
Onder de hand der horde
sterft het glas.
De spiegel met eeuwig licht
zwicht langzaam voorover,
en doet de kamer dicht.
Er ligt spinrag over.
Waar divan en donker stonden
is, hun geheim ten spot,
een vrouwenschoen gevonden;
maar de liefde is uit God.
En buiten zullen staan de honden.

De naam ‘Beumer en co’ zal die en gene nog wel bekend voorkomen. Hij is ontleend
aan de titel van een roman van J.K. van Eerbeek, een vooroorlogse uitgave van
1) Indien niet anders vermeld, verwijzen de cijfers naar de pagina's van de Verzamelde Gedichten
van Gerrit Achterberg (Querido), 1e - 3e druk. In de in 1972 verschenen 4e druk is voor het
eerst de postume bundel Blauwzuur opgenomen. Wanneer de paginering in de 4e druk afwijkt
van die van de vorige drukken of wanneer een gedicht uitsluitend in de 4e druk is te vinden,
wordt dit aangegeven door het cijfer 4 achter het paginacijfer.
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Callenbach, Nijkerk. Het boek handelt over verhuizers, die uit hoofde van hun beroep
geregeld vreemde huizen binnengaan, inboedels bekijken en taxeren, in kasten en
achter gordijnen snuffelen, met meubels sjouwen en bij al die activiteiten ook wel
eens brokken maken.
Van dit thema vindt men de elementen in Achterbergs gedicht terug, maar op de
voor hem karakteristieke manier getransponeerd. Zelden ontleent Achterberg een
onderwerp aan literatuur of enig ander gebied van kunst of wetenschap uitsluitend
terwille van de poëtische bewerking, veel meer dient zo'n gegeven als symbolische
setting voor zijn eigen innerlijke ervaringen. Dat dat ook bij ‘Beumer en co’ het geval
moet zijn, wordt
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onder meer duidelijk in de vierde strofe: het ‘eeuwig licht’ en ook de verdere daar
gebruikte woorden zijn niet te plaatsen in een letterlijke interpretatie.
Grofweg kan men zeggen dat er twee decors zijn waartegen Achterberg zijn
geestelijke lotgevallen projecteert: natuur*2) of huis*.
‘Beumer en co’ is een ‘huisgedicht’, het huis met zijn diverse vertrekken en
inhouden is er symbool voor zijn persoonlijke belevingswereld, het gestructureerde
milieu waarin voor de geest van alles te zien en te beleven valt. ‘Zij die naar boven
komen’, met geweld (het huis van) de ziel binnendringen, ‘blind kapotbreken’ wat
als het meest eigene en kostbare in het hoogste deel van die ruimte aan het vijandig
oog van de buitenwereld was onttrokken, moeten mensen zijn die zich op grove wijze
met zijn zieleleven hebben bemoeid, dezelfden, mag men aannemen, over wie de
dichter zich ook elders, b.v. in de bundel Blauwzuur3) en in het gedicht Pastiches
(253) zo bitter heeft uitgelaten.
Door hun toedoen komen ‘hoeken met huisgeheimen’ (= zielsgeheimen) bloot.
‘De vloeren’, dwz. de zielsgrond wordt aan een beschamende openbaarheid
prijsgegeven. Het licht, waarvan de kwaliteit voor elke geestelijke ondervinding bij
Achterberg bepalend is, wordt koud en beangstigend.
De tafel, geassociëerd met het gelaat van de geliefde (146, cf. 961), is verdwenen
(1e strofe).
De kamer van ‘Beumer en co’ vertoont dezelfde onderdelen, hetzelfde meubilair
ook, als die in de andere huisgedichten; hoeken, vloer, lamp *, tafel, divan en
natuurlijk vooral deur *, glas * en spiegel *: het zijn motiefwoorden die in alle verzen
van de huiscategorie terugkeren.
De ‘horde’ van degenen die in de jaren van psychische crisis van de dichter zijn
lot in handen hadden, breekt het slot open van de verborgen deur waarachter zijn
diepste geheimen verzegeld liggen. Die deur, oorspronkelijk in het donkere inwendige
van de kamer gelegen, is nu ‘buitendeur’, hij kan door iedereen gezien en geopend
worden.
‘Glas’ en ‘spiegel’ (3e en 4e strofe), woorden die bij Achterberg de betekenis
hebben van geestesoog waardoor het ‘eeuwig licht’ in de ziel naar binnen valt, zijn
nu vernietigd, de kamer van de geest is dicht, donker en ‘spinrag’, een doffe laag die
elke glans verduistert, ligt over alles wat voorheen helder was.
Over de woordcombinatie ‘divan en donker’, aanduiding uiteraard voor intieme
liefdes-betrekkingen, een enkele opmerking. Het ‘donker’ is een vast bestanddeel
van de ziels-kamer, een benaming voor het meest mysterieuze deel daarvan, de plaats
waar de communicatie met het goddelijke, óók de dichterlijke inspiratie, ervaren
wordt. ‘De andere kant is zonder licht voor radio en donker’ staat er b.v. in
Binnenhuisarchitectuur (262). ‘Radio’ is bij Achterberg de innerlijke stem, dat wat
het inwendig oor opvangt. Ook de sexualiteit is verbonden met dit ‘donker’, het
wezenlijke levensgeheim. De vrouwenschoen, bekend sexueel symbool, is daar de
aanduiding van. Wanneer uit ‘Beumer en co’, in weerwil van verdriet en wanhoop
2) Met * wordt verwezen naar Formule in den morgenstond (afk. FM), een studie over het
dichtwerk van Gerrit Achterberg (Querido, 1968), waarin verschillende (maar lang niet alle)
bij Achterberg voorkomende motiefwoorden min of meer uitvoerig zijn behandeld.
3) De bundel Blauwzuur (uitgek. 1969) bevat voornamelijk gedichten, enkele decennia eerder
geschreven, die Achterberg maakte tijdens zijn verblijf in verschillende psychiatrische
inrichtingen.
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zowel aan de laatste twee regels van de tweede strofe als aan het slot van het gedicht.
Beide plaatsen gaan terug op het Nieuwe Testament. Het eind van de tweede strofe
(‘want de liefde is uit God en God is liefde’) is ontleend aan de eerste brief van
Johannes. Daar staat (Joh. I 4:7): ‘() de liefde is uit God, en een iegelijk die God
liefheeft, is uit God geboren en kent God.’ Joh. I 4:8 luidt: ‘Die niet liefheeft, die
heeft God niet gekend, want God is liefde.’
De ‘horde’ kan in de ziel van de dichter vernielen en vervreemden wat ze wil, hij
zelf blijft de meerdere, de overwinnaar, hij weet zich uitverkoren omdat hij de liefde
en dús God kent. Hij behoort tot degenen die zalig zijn en mogen ingaan in ‘de
poorten der stad’, naar het woord uit de Openbaring (22:14), waarop in de slotregels
van ‘Beumer en co’ wordt gezinspeeld: ‘Zalig zijn ze () die door de poorten mogen
ingaan in de stad’ en (22:15): ‘Maar buiten zullen zijn de honden, en de toovernaars,
en de hoereerders, en de doodslagers ()’.
De hond - onrein dier in het oosten - blijkt voor Achterberg symbool te zijn voor
de buitenstaander, degene die geen deel heeft aan, afgesloten is van de genade van
God.
In ‘Beumer en co’ rekent de dichter zich dus nadrukkelijk niet tot de
buitenstaanders, krachtens zijn liefde is hij uitverkoren om de (innerlijke hemelse)
stad te betreden, de goddelijke bewustzijnsstaat te verwerven, waar voor hem ook
de oorsprong van de poëzie ligt.
Enigszins anders is het in Graalridder (140). Daar staat hij aanvankelijk ‘buiten’
tezamen met de ‘dieven, hoeren, honden, zondaren altemaal’. Al dezen en zich zelve
‘in het bijzonder’ wil hij door zijn lied van ‘hemels materiaal’ doen deelnemen aan
de zaligheid. Ook hier wordt op Openb. 22:15 gezinspeeld. Symbool voor de
buitenstaander, vertegenwoordiger van de oningewijde, profane buitenwereld, is de
hond eveneens in Maréchaussée (760), in de regel: ‘hofhonden sluipen naderbij’.
Maréchaussée is een nacht-ochtendgedicht *, dwz. een van de vele verzen van
Achterberg die het dichterlijk scheppingsproces op de rand van slapen en ontwaken
tot thema hebben. De honden vertonen zich bij de dageraad, als de dagelijkse
werkelijkheid haar rechten herneemt. Het opkomend dagbewustzijn bedreigt dan de
innerlijke taal, de woorden die de dichter uit de diepte van de slaap wil meenemen
en aan de oppervlakte tracht te brengen. De ‘taal waarvoor geen teken is in dit heelal’
(259), het uiteindelijke, enige echte woord dat ‘alles’ bevat, het lied dat inwendig
klonk, sterft in het ochtendlicht. Wat overschiet, wat de ‘hofhonden’ in Maréchaussée4)
vinden bij het aanbreken van de dag, is niets anders dan levenloze buit, aas. Heel
duidelijk wordt dat zo gesteld in Misgeboorte (171): de woorden ‘rotten bij hun
geboorte en liederen worden aas voor honden.’
De voorstelling van het woord als een dood ding, dat ten prooi valt aan de hond,
treft men ook aan in Brood en Spelen (929).
Ik citeer de eerste twee verzen en het laatste.
't Woord heeft het eerste en het laatste woord.
Daartussen valt een ideaal aan scherven.
()
En elke derde hond loopt met een been.
4) Maréchaussées * zijn bij Achterberg vertegenwoordigers (symbolen) van het toezicht dat
door het verstand wordt uitgeoefend op de woorden die de grens van het onbewuste en het
bewustzijn oversteken. Zie FM p. 107 en 111.
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conceptie naar buitenwereld.5) Op die tocht valt het inwendige ideale woord aan
scherven, het zijn slechts dode letters die overblijven.
Zoals zo vaak bij Achterberg moeten ook hier begin en eind van het gedicht nauw
met elkaar in verband worden gebracht. ‘'t Woord heeft het eerste en het laatste
woord’ moet men letterlijk nemen: het eerste woord van ‘Brood en Spelen’ is ‘woord’,
het laatste woord van de eindregel is ‘been’: woord en been zijn één en hetzelfde,
zegt Achterberg; het woord dat een levende werkelijkheid had moeten oproepen,
blijkt een dood ding, dood als een bot waar een hond mee vandoor gaat. Het is een
zelfde soort woord dat ‘aas voor honden’ werd genoemd in Misgeboorte (171). De
hond in Brood en Spelen is dus weer de vertegenwoordiger van de outsiders en ook
de dichter zelf behoort tot hen als hij opnieuw zijn streven om het levende woord uit
de diepte in het licht te brengen, ziet mislukken. Overigens bewegen niet alle honden
van Achterberg zich in de vijandige buitenwereld. In Jacht (414) maken zij deel uit
van slaap en droom: ‘de honden in mijn hoofd / jagen achter het woord, / diep in de
kloof der slaap.’ Cf. Metronoom (769): ‘door mijn hersens jagen de jachthonden’.
Wel schijnt er een kwaliteitsverschil te bestaan tussen binnen- en buitenhonden.
Veelzeggend voor dit verschil is dat de honden die van buitenaf naderbij ‘sluipen’ ook al niet zo'n fraaie bezigheid - in Maréchaussée ‘hofhonden’ heten. Het zijn
beesten van gering allooi, ze treffen dan ook slechts ‘aas’ aan (171), rottende
overblijfselen. In Jacht heten ze ‘jachthonden’, dieren van allure, die jagen op levende
buit.
Van een geheel ander karakter zijn de honden in drie verzen, die in dit verband de
aandacht verdienen: Diagnose (351), Equinox (788) en Trivia (892).
Het laatst genoemde behoort tot de vijf gedichten die tezamen het tweede bedrijf
van de cyclus Spel van de wilde jacht vormen en zowat de meest mysterieuze poëzie
behelzen die Achterberg geschreven heeft. Ten aanzien van het vraagstuk van de
hond biedt Trivia ons echter een sleutel en wel in de regel (eind 4e strofe): ‘De
sterrehond zit op de horizon’. Dat met de sterrehond het sterrebeeld van De Hond
bedoeld is, lijkt mij duidelijk. Een zelfde betekenis moet, dunkt mij, aan de
5) Voor degenen die de tekst bij de hand hebben, volgen hier enkele opmerkingen over Brood
en Spelen (929).
De dubbele bodem van dit gedicht berust op de tweeledige betekenis van de kernwoorden:
woord, brood en steen, die alle drie symbool kunnen zijn voor God (Christus) of de innerlijke
ervaring van het goddelijke (wat voor Achterberg tegelijk de inspiratie inhoudt).
De vele geluidswoorden en muziektermen wijzen alle in de richting van het onderliggende
thema: het dichterlijke scheppingsproces. Het gerinkel van de ‘scherven’ waarin het ‘ideaal’
(het ideale woord) uiteenvalt (r. 2), ‘plant zich voort’ in ‘reeksen generaties’ (= associaties)
door de volgende strofen. De uitdrukking ‘ik ga accoord’ (r. 5) moet men, zoals de meeste
algemene zinswendingen bij Achterberg, letterlijk opvatten, in de zin van: ik stem mijn
instrument, maak een vers. Voor ‘ja-woord’ geldt hetzelfde: het is het absolute, het
uiteindelijke dichterwoord dat hij wil verwerven.
In het sextet verklaart de dichter: hij voor wie brood alleen maar het materiële brood is en
steen niets anders dan steen, wie geen enkele transcendentie beleeft, staat buiten het koninkrijk
Gods; het kind met zijn hinkelsteen (de ‘spelen’ van de titel), de volkeren met hun brood,
zij beiden zijn ondanks materiële voldoening outsiders, ‘honden’. Ook de dichter zelf is dan
een hond, een ‘derde hond’. Wanneer de poorten van ‘de stad’ (zie hierboven over Openb.
22:14) voor hem gesloten zijn, vindt hij slechts een levenloos woord, een stuk aas: hij is een
hond met een afgekloven been.
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honden in de twee andere hierboven vermelde gedichten toegekend worden.
In Achterbergs verzen is dikwijls sprake van sterren * en sterrenbeelden *, in Spel
van de wilde jacht staat b.v.: ‘De sterren branden in de sloot als vuur’ (871) en
‘Cassiopeia en de grote beer / laten bij nacht hun witte tekens knakken, / om op het
onbestaande in te hakken. / 't Zevengesternte gaat zachtjes te keer.’ (Dwingelo, 879).
De sterrenhemel, het diepe duister met de flikkerende lichtpunten, geldt als een
visuele voorstelling van de gestructureerde geaardheid van het onbewuste, zoals ook
het donkere watervlak en speciaal de weerschijn van de sterren in het water dat kan
zijn. * Het innerlijk firmament dat Achterberg in zijn poëzie zo vaak evoceert, duidt
op een toestand van verzonkenheid, een concentreren op of onderduiken in een
moeilijk toegankelijk gebied van de geest. ‘Afwachten is 't consigne; luisteren’, volgt
er dan ook na de zoëven geciteerde regels uit Dwingelo. ‘In Dwingelo hoor je het
fluisteren van de radiotelescoop’. Het woord ‘radiotelescoop’ heeft zowel visuele
als auditieve verbinding, de zintuigelijke sensaties van de innerlijke waarneming,
gehoors- en gezichtsindrukken vloeien samen.
Ook met de hond die in Diagnose (351) genoemd wordt, is - vermoedelijk, want
het gedicht bevat te weinig gegevens om helemaal zeker te zijn - het sterrenbeeld
bedoeld, ook hier treedt, evenals in Trivia, de combinatie hond-horizon op. Het begin
van Diagnose luidt: ‘De dingen komen nu vertrouwelijk bij de serre: / de hond, de
avond en de verre / horizon.’
De ‘serre’, een huisonderdeel dat voornamelijk uit glas bestaat, is een specimen
van het raammotief, met de bij Achterberg gebruikelijke betekenis van: venster van
de ziel, geestesoog. De geciteerde regels suggereren een donker waarnemingsveld
met een lichtschijnsel aan de horizon.
De toestand van verdiepte aandacht en concentratie in een milieu van duisternis
wordt in soortgelijke termen weergegeven in de aanvang van Equinox (788): ‘De
nacht is in de hond en in het huis. Ik zit vol ebbenhout aan u te denken.’ Het gedicht
besluit met de vermelding van de ‘buitendeur’, die ‘openstaat op alle sterrenbeelden’.
De dichter richt ook hier zijn aandacht op een innerlijk firmament waarin lichten
(groepen van ‘sterren’, ‘De Hond’) voor zijn inwendig oog opdoemen. Dat ‘huis’ in
de eerste regel als gewoonlijk staat voor: ziel, geest en dat de dichter daar een
verzinken in psychische ervaringswerelden aanduidt, blijkt ook uit de rest van het
gedicht, vooral uit het slot. Het beeld van de nachtelijke sterrenhemel in het eerste
vers sluit aan bij de ‘sterrenbeelden’ die in de laatste regels genoemd worden. Begin
en eind vormen ook hier weer, evenals bij Brood en Spelen, een eenheid.
Als een ras apart tenslotte verschijnt de hond die een rol, een hoofdrol zelfs, speelt
in een gedicht uit de postume bundel Blauwzuur, Slagveld (990,4). Het luidt:

Slagveld
De schemer valt als grond.
In Holland loopt een hond.
Een hond met lange tanden.
Er gaat door alle landen
een grote zwarte hond.
Wij liggen in het rond.
Niet langer van elkander.
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Wat ons tesamen bond
stierf tussen onze tanden.
De schemer valt als grond.

Het meest opvallend aan dit gedicht zijn natuurlijk begin- en slotregel, die identiek
zijn. Door die herhaling en plaatsing krijgen de daarin vervatte woorden een pregnante
betekenis. De ‘grond’ waarvan sprake is, is niet
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de grond in de zin van bodem waarop men staat, maar het is aarde, grond die wordt
gestort, zoals in de uitdrukking: nieuwe grond opbrengen. Vallende grond roept het
beeld op van aarde waarmee een kuil, o.a. - in de nadrukkelijke sfeer van de beide
identieke regels zeer wel passend - een grafkuil dicht gegooid wordt. Door zijn eerste
woorden lijkt de dichter ons te verplaatsen naar een kerkhof en het is in deze omgeving
dat de hond rondloopt.
Die hond krijgt eveneens een sterk reliëf.
Hij loopt in Holland, wordt er eerst verteld, maar daarna volgt er iets als een
correctie.
Het blijkt dat zijn terrein zich niet beperkt tot Holland, maar veel uitgestrekter, ja
onmetelijk groot is: hij gaat ‘door alle landen’. Daarbij wordt zijn gestalte indringend
opgeroepen: hij is groot en zwart, een dreigende, donkere gedaante, die onstuitbaar,
onhoorbaar en bijna onzichtbaar, zwart in zwarte schemer, rondwaart.
Hij heeft ‘lange tanden’. Dat wijst in de eerste plaats op vraatzucht. In Autoclaaf
(783) wordt ‘lange tanden’ in dezelfde zin gebruikt. Daar gaat ‘een reuzin’ in het
rond, ‘de ruimte etend met haar lange tanden’. Anderzijds ligt de associatie met de
uitdrukking: ‘met lange tanden eten’ voor de hand. Het suggereert iets van traag en
automatisch verslinden, onaandoenlijk vermalen. Ik geloof dat Achterberg met dit
beeld van machinale vraatzucht de dood zelf getekend heeft.
De rest van het gedicht wint aan duidelijkheid bij deze interpretatie. ‘Wij’, in het
begin van de tweede strofe, betekent: de bewoners van ‘alle landen’, alle mensen die
reeds zijn gestorven of - gering verschil - binnenkort zullen sterven, de mensheid als
geheel, die ten dode is opgeschreven.
De machtige tanden van de hond staan in schril contrast tot het beeld van menselijke
onmacht, dat de dichter hier oproept: de zwakke levensadem die passeert tussen de
tanden van de armzalige aardbewoners. Het broze leven dat de stervelingen korte
tijd delen, bezwijkt bij de nadering van de dood, zij worden dingen, ‘dingen die
weggeworpen zijn’, zoals er in Asbelt (743) staat; dingen die over de hele wereld
verspreid onder de grond liggen, door geen onderlinge band van leven meer verenigd.
‘Het eind laat ieder lichaam even koud’ (743) is ook hier van toepassing. De hele
aardbol is één onafzienbare dodenakker, één immens massagraf.
Slagveld is een sinister gedicht, een poème noire als geen ander.
Tenslotte kan men zich afvragen of de hond als doodsvoorstelling ook elders
voorkomt, m.a.w. of de hond een universeel symbool is voor de dood óf een
particuliere creatie van Achterberg.
Voor het eerste ken ik weinig aanwijzigingen, voor het tweede is wel wat te zeggen.
Wij zagen dat - afgezien van de sterrehonden, die nauwelijks een honds karakter
vertonen en met uitzondering van de jachthonden, die ‘in mijn hoofd’ het woord
najagen - de honden van Achterberg geen aardige dieren zijn. Ze zijn representanten
van het profane en vergankelijke, tegenhangers van het eeuwige, waarlijke leven.
Ligt hier een verband met het doodssymbool? Vermoedelijk zag Achterberg een
parallel tussen de honden die het rottend aas besluipen, de allesvreters en de dood,
de grote verslinder, die zijn spoor van vernietiging door de wereld trekt. En misschien
is het daarom niet onbegrijpelijk dat voor hem dood en vergankelijkheid belichaamd
worden door een grote, zwarte hond.
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J.G. Gaarlandt
Metamorfotografisch
een serie waarnemingen
of noem het een lopende
band van ogen
niets op z'n plaats
dus duinen op je borsten
en de zee langs je benen omhoog
dus vogels pikken het vlees uit
je schouder en onweer begint
bij je hals en o toeval
helm op je hoofd
dus ik weer bij jou
dus jij weer bij mij
een serie leugens
of noem het een stilstaande
stem een romantische koekoek
met m'n handen in je lijf
zakken de voeten in het zand
ik slof door je kamer
het bed stuift in m'n ogen
dus je handen graven kuilen
in m'n lijf iedere kuil is je
eigendom wij vallen er gelukkig
midden in en als de zon ondergaat
vang je hem op in het kussensloop
een serie herinneringen
of noem het een kweek van
hersenetter
met druipende haren en
onder de golven horen we
naar wat we horen en zien
we naar wat we zien: een pyramide
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dus dromen dat we egyptenaren zijn
een bijziende sultan met z'n
gesluierde vrouw altijd in bed
nooit in de moskee of kleintjes
koffie drinken
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nieuwe boeken

Dichter en boer
Jan Elemans, De Muze op Klompen, Orion-N.V. Desclée De Brouwer, 1972.
In De Muze op Klompen bundelde Jan Elemans een aantal opstellen die hij schreef
voor het Belgische tijdschrift Jeugd en Cultuur. En het is alleszins juist dat ze nog
eens bij elkaar gezet werden. Want De Muze op Klompen is minstens een aardig,
goed leesbaar en goed geschreven boek. Té goed in ieder geval om in een betrekkelijk
onbekend tijdschrift begraven te blijven.
Elemans' belangstelling geldt in dit boek de boer, en hij heeft speciale aandacht
voor diens geloofs-, huwelijks- en gezinsleven. Hij leest de boer uit de literatuurles
en hij vergelijkt dan de figuur die de schrijvers de boer in de loop der tijden de boer
hebben laten slaan met de bevindingen van cultuurhistorici, psychologen, sociologen
vooral.
Uit Elemans' studie blijkt dat pas Streuvels er voor het eerst in slaagde de boer op
eigen poten te zetten. Ik schurk wel wat onwennig als ik lees dat we De Vlaschaard
o.a. moeten waarderen omdat we daarin het ‘patricentraalautoritaire
samenlevingspatroon’ kunnen herkennen. Maar dat is lang niet Elemans' enige reden
voor zijn hoogachting van Streuvels' meesterwerk. Kriebels krijg ik ook bij een
passage als de volgende: ‘Bij Coolen zijn de hoofdfiguren niet meer dan typen.
Literatuurcritici hebben hem dat verweten. Ten onrechte. Sillevis bestuderen wil
tevens zeggen Coolen beter waarderen’. (Van H.A. Sillevis is het boek De Boer en
Zijn Wereld.) Dat klinkt wat komisch, vind ik, maar afgezien daarvan moet natuurlijk
opgemerkt worden dat die literatuurcritici iets anders beoogden dan een antwoord
op de vraag of Coolen de landelijke samenleving realistisch weergegeven had. Precies
voor dat soort conflicten kom je te staan als je literatuur waardeert met andere dan
literaire normen. Maar van mij zult U niet horen dat wat Elemans doet, niet mag. En
ik vind dat hij in ieder geval wel gelijk heeft wanneer hij het probleem omkeert en
zegt: ‘Sillevis maakt de dichter niet overbodig. Van de andere kant dient de dichter
gewantrouwd die niet eens weet wat Sillevis reeds heeft achterhaald. Een dichter
hóeft niet op het terrein van de socioloog te komen. Betreedt hij het, dan dient hij er
ook weg te weten’.
Voordat Elemans de lezer de weg in De Vlaschaard wijst, behandelt hij de
discriminatie van de boer in de Middeleeuwse literatuur, enige wat hij noemt
‘studeerkamer-producten’ uit de zeventiende eeuw en de idyllische ontkenning van
het harde boerenleven in werken uit het tijdperk van het classicisme. De goedwillende
Hendrik Conscience blijkt in De Loteling maar moeilijk afscheid te kunnen nemen
van de romantische ridders die hij voordien had verbeeld. J.J. Cremer, zijn
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Noordnederlandse tegenhanger, is volgens Elemans de boer slecht gezind. Het succes
van zijn Overbetuwsche Novellen boekt hij ten koste van die boer. Waarderende
aandacht heeft Elemans voor het werk van Beets en Herman de Man.
Curieus is het stuk dat hij wijdt aan vooral het vierde deel van een autobiografie
van Wil den Hollander-Bronder, een Zuid-hollandse boerin die na de oorlog naar
Frankrijk emigreerde. Zij beschrijft (met hulp van Simon Vinkenoog) het conflict
tussen haar leefwijze die haar tot boerin, en haar gevoelsleven dat haar tot
burgervrouw stempelt. Het laatste prozawerk dat Elemans behandelt is de
‘boerenroman’ Vijand Gevraagd van Jacq Firmin Vogelaar. In zo'n stuk vind ik
Elemans op zijn best. Grote bewondering heb ik voor de openheid en de sensibiliteit
waarmee hij dat boek weet te lezen. Zonder enig vertoon van geleerdheid - indachtig
waarschijnlijk het door hem
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geciteerde boerengezegde: krullen in het haar, drollen in de melk - verheldert hij
deze moeilijke roman voortreffelijk. Eenzelfde bewondering heb ik voor zijn
interpretatie van een aantal gedichten, vooral voor die van verzen van Achterberg
en Ida Gerhardt. Die poëzie bewaarde hij voor zijn laatste hoofdstuk. De Boer op
Jamben heet dat. Een jeugd die aan de hand van zo'n meester leert lezen behoort hem
erkentelijk te zijn. Daarmee wil ik bepaald niet gezegd hebben dat Elemans vanuit
zijn kennis van de boer en zijn wereld ook voor gevorderden niet heel wat literatuur
weet te verhelderen.
A. Bogaard

Kerouac en de mystieke traditie
Huub Schumacher, ‘Jij bent een engel’, Kerouac: mysticus op weg, de
Oneindigheid, God en de Leegte, de Eeuwigheid en het Hier-en-nu,
Rotterdam, Lemniscaat, 1972.
Ik heb meteen maar de ondertitels van dit boek vermeld in het vermoeden dat de titel
‘Jij bent een engel’ meer suggestief dan duidelijk is. Schumacher heeft een boek
geschreven uit liefde en ergernis, ergernis over de gemakkelijke manier waarop men,
vooral in Amerika, Kerouac blijkt af te doen als: hipster Jack, de man wiens ‘way
of life’ de ‘way of Zen’ is, de man die het doet met sex, jazz, drank en stuff, enz.
Niemand blijkt oog te hebben voor de ‘strange solitary crazy Catholic mystic’ die
Kerouac in eigen ogen was. Juist voor die Kerouac heeft Schumacher liefde opgevat
en dat heeft geresulteerd in een ongelooflijke beheersing van zijn werk. Men doet
Kerkouac af. Dan heeft men weer iemand doodgeslagen in de oneindigheid van zijn
dieptelagen. Dan is men weer vergeten dat alles (ook jij) wortels heeft die zich
uitstrekken tot in de diepste lagen van alle werkelijkheid, ja zelfs tot in de heilige
witte waarheid die onzichtbaar is. ‘Elk kapot trappen van iets of iemand is voor
Kerouac tegelijk een kapot trappen van dat wat door alles en iedereen heengaat, de
leegte, God’ (16).
De Leegte. God. Voorlopig staan die woorden naast elkaar, de Leegte van Boeddha
en het Kruis van God. Voordat we kunnen vragen naar hun beider verhouding moeten
we weten waarover, in Godsnaam, in de naam van de naamloze Leegte, Kerouac
spreekt. Welnu, de Leegte, God, kun je zien en voelen en horen. Maar dat is al een
conclusie, als je wilt. Daarvóór nog staat: Kerouac heeft drie oneindigheden
meermalen ervaren en beschreven: de oneindige lege ruimte, de oneindige tijd en de
absolute stilte. In het majestueuze landschap van het Desolation-gebergte in het
noorden van Washington State waar hij als brandwachter enkele maanden alleen
doorbracht, daar vooral, maar toch ook in de droeve straten van Seattle heeft hij
gewéten dat de ruimte alles omvat en niets haar ontglipt. Aan geen enkel ding, hoe
vlijtig ook met een eigen naam benoemd door de ordenende geest van de mens, kan
een grens worden gesteld. Alles is nooit eindigende lege ruimte. Alle dingen zijn
leeg. Dus zijn ze alle hetzelfde. ‘Alles is mogelijk. Ik ben God, ik ben Boeddha, ik
ben de onvolmaakte Ray Smith, alles tegelijk, ik ben de lege ruimte, ik ben alle
dingen’ (22). Zo heeft hij de Tijd ervaren. De tijd stroomt, de Tijd staat stil, is een
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tijdloze tijd, alleen gegeven aan de ervaring van hen die weten wat HET is, aan Sal
en Dean en aan die altsaxofonist die HET heeft: ‘Plotseling krijgt hij het, midden in
de chorus - iedereen kijkt op en weet het: ze luisteren; hij pakt het aan en zet door.
De tijd staat stil’ (24). De oneindige Tijd is een gouden eeuwigheid, waarin de ervaring
van alle verleden en alle toekomst is samengebald. Alle gebeuren valt weg. ‘Ik zag
dat er nooit
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iets te doen viel omdat er nooit iets gebeurde en nooit iets zou gebeuren, daar alle
dingen leeg en licht waren’. Als de dingen hun grenzen verliezen, is elk ding alles
en zijn ze alle verleden en alle toekomst, en daarom: ‘ik zegen u, alle levende dingen,
ik zegen u in het eindeloze verleden, ik zegen u in het eindeloze heden, ik zegen u
in de eindeloze toekomst, amen’. HET is één groot NU, dat is de eeuwigheid.
‘Eeuwigheid en het Hier-en-nu zijn hetzelfde’. Niets kent geschiedenis, niets kent
tijd, alles is nu, alles is eeuwig.
De ervaring, ten derde, van de absolute stilte. ‘Er is doodeenvoudig geen enkele
wijze om een nacht te kunnen slapen die maar enigszins te vergelijken valt met de
nachtrust die je op een winternacht in de woestijn krijgt, mits je tenminste lekker
warm in een slaapzak van eiderdons ligt. De stilte is zo intens dat je je eigen bloed
in je oren kunt horen bulderen, maar nog veel luider is het mysterieuze gebrul dat ik
altijd vereenzelvig met het brullen van de diamant der wijsheid, het geheimzinnige
gebrul van de stilte zelf’. ‘Soms schreeuwde ik vragen naar de rotsen en de bomen,
en over de bergkloven, of jodelde - “wat is de betekenis van de leegte?” Het antwoord
was volmaakte stilte, dus wist ik’.
Zoals de drie oneindigheden zijn opgeroepen als oneindigheden van de Leegte,
zo zijn het ook oneindigheden van God. ‘Ik ben God... ik ben de lege ruimte’. De
blauwe lucht voegt eraan toe: ‘noem me geen eeuwigheid, noem me God als je wilt’.
En in de oneindige Tijd: ‘niets gebeurde ooit behalve God’, en het mysterieuze gebrul
is ‘het geluid van niets-gebeurde-ooit-behalve-God’. Alles zijn vormen van de Leegte,
manifestaties van God.
Ze zijn Leegte en God, van de Leegte en Leegte, van God en God. En daarmee
moet verband houden dat de extasen maar van korte duur zijn. Kerouac ontwaakt uit
de leegte, komt weer in de droom terecht waarin hij zich bewust is van een wereld.
‘Er vindt ondanks het feit dat zijn wezen eeuwig is, telkens weer een terugval plaats
in de tijd’ (27), schrijft Schumacher, en die zin riep bij mij de woorden van Plotinus
op die ik ooit plechtstatig heb vertaald:
Vaak ontwaak ik: uit mijn lichaam tot
mijzelf,
ik geraak buiten al het andere en binnen
mezelf,
ik zie een verbazingwekkende schoonheid.
Juist dan ben ik vol vertrouwen op mijn
hogere bestemming:
het meest edele leven is mijn activiteit;
ik ben één geworden met het goddelijke nu
ik die activiteit uitoefen en erin gevestigd
ben,
en ik ben gevestigd bóven alle begrijpelijkheden.
Maar ná deze rust in het goddelijke,
afgedaald van het intellect naar de rede,
vraag ik me af
hoe in zo'n geval die afdaling tot stand
komt,
en hoe de ziel ooit binnen het lichaam
gekomen is. Want hoewel ze in een
lichaam is, is ze eigenlijk toch zoals ik
haar ervaren heb.
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Het probleem van Plotinus is de oervraag van Kerouac. Telkens weer word je
losgescheurd uit de oneindige Tijd. ‘Al wat ik me herinner is dat vóór ik werd geboren
er zaligheid was’. Losgescheurd uit de schoot van mijn moeder is eenieder
losgescheurd uit de eenheid met de Leegte, met God, en de terugkeer naar de eenheid
is slechts sporadisch mogelijk aan enkelen. Waarom? Waarom word ik een ik, krijg
ik een tijd, heb ik te leven en moet ik lijden?
Nu eerst, zegt Schumacher, wat heeft de Leegte-ervaring voor uitwerking op
hemzelf? Dat hij ophoudt de dingen uit-hun-verband-te-lichten, te interpreteren,
scheidingen aan te brengen, te oordelen, de dingen te isoleren uit het Alles. ‘Want
als je je realiseert dat
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God alles is, dan weet je dat je alles moet liefhebben’ en de dingen moet erkennen
juist zoals ze zijn. Oordelen is isoleren en daarom ook: tot het bestaan roepen, uit de
Leegte, een niet-iets maken tot iets, en het daarmee veroordelen tot het lijden.
Maar de veelheid is schijn, Maya, een list van Maya. ‘En dit is nu precies wat
Maya betekent, het betekent dat wij verdwaasd zijn in het geloof in de realiteit van
het voelen van de show van dingen’. Rots en schilfer? Die zijn er in het geheel niet.
Maar die simpelste waarheid ligt vanwege haar eenvoud buiten ons bereik. Niet
totaal: want als we van Maya weten, zijn we de dupe niet.
Anderzijds: Maya verschijnt ook buiten de mens om. De mens kan de list doorzien
maar niet opheffen. En dan is de vraag naar het waarom van Maya, dus naar het
waarom van het lijden, niet te beantwoorden door alleen de mens als de schuldige
aan te wijzen.
De onwetendheid van de mens kan hem tot medeplichtige maken maar God heeft
die onwetende mensen dan toch uit zich doen uitgaan. ‘Maar toen ik gescheurd werd
uit de schoot van mijn moeder, schreeuwden ze tegen mij en sloegen mij en sindsdien
ben ik gekastijd en voorgoed helemaal verloren.
Niemand sloeg mij in mijn gelukzaligheid. Is God alles? Als God alles is. dan is
het God die mij sloeg. Om persoonlijke redenen? Moet ik dit lichaam ronddragen
en moet ik het het mijne noemen?’. Meestal, aldus Schumacher, krijgt God de schuld.
Waarom kwelt God mij?
Wie is God? ‘Hoe kan Hij als Wezen-van-alles-en-iedereen ons op het ene moment
zo intens nabij zijn en op het volgende moment weer mijlen en mijlen ver van ons
verwijderd zijn’ (44)? In Desolation Angels verbeeldt hij de aanwezige en afwezige
God in Avalokitesvara de Beer, de Primordiale Beer - alles is van hem, zijn huis,
zijn tuin, zijn domein, Koning Beer - De beer kan komen en ons allemaal grijpen Hoe sterk moet die kracht zijn - Zijn tenen zijn kolossaal en er zitten vliezen tussen
- Maar Hij wil zichzelf niet laten zien, hoewel ik de hele dag kijk, als was hij de
onnaspeurlijke Beer die geen onderzoek toelaat - Nooit redeneert hij, geeft geen
enkel teken, maar zijn grote zwarte mysterieuze poep ligt bij mijn afvalput - Hij is
Avalokitesvara de Beer. Ik wacht op hem (46). ‘Ik wacht op hem’. Lonesome Traveller
laat daarop volgen: ‘Nooit is hij gekomen’. Kennelijk, aldus Schumacher, liggen de
manifestaties van God voor het oproepen, tastbaar en concreet als de grote zwarte
mysterieuze poep van de Beer, maar Hij zelf laat zich niet grijpen. Er bestaat een
spanning tussen Hem en zijn manifestaties. Vanuit de vele manifestaties moeten we
op weg zijn naar Hem, niets ervan mag worden uitgesloten, en dat houdt Kerouac
‘op weg’. ‘Me dunkt dat vrouwen van mij houden en dan realiseren zij zich dat ik
dronken ben van heel de wereld en dit doet hen realiseren dat ik me niet alleen op
hen kan concentreren, voor lange tijd, het maakt hen jaloers, en ik ben een dwaas
verliefd op God. Ja’. Gods manifestaties zien betekent dat de tegenstelling tussen
het óf-óf moet worden overstegen in een én-én, bitter en zoet, wetend en onwetend,
samen toch niet bitter maar zoet, toch niet onwetend maar wetend.
Maar dat lost de vraag niet op: waarom de manifestaties? Die vragen kun je alleen
in Mexico en op de bergen nabij komen, in die primordiale verbondenheid van veel
vreugde en veel verdriet, de vreugde van de nieuwheid van de manifestatie en het
verdriet omdat de manifestatie toch een verval is uit de eenheid. ‘God voorzover
deze zich manifesteert, sluit onmiddellijk verval in’ (59). ‘De Leegte pretendeerde
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zichzelf niet te kennen’, hield door die pretentie op Leegte te zijn, en deed de mens
ontstaan pretenderend de Leegte niet te kennen (64). Heeft het verval, mét de
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manifestaties gegeven, soms verband met een ‘doem’ die vóór alle tijden plaats vond:
‘de Leegte, God, die zichzelf wilde kennen’ (65)? ‘Het is nog pas recent, ben ik me
bewust, kijkend naar de wereld, een of andere recente cyclus van schepping door de
Kracht om zich te verheugen haar zelfloos zelf in herinnering te brengen dat zij de
Kracht is’. Door zichzelf te willen leren kennen, verlaat God zijn Absoluutheid, want
binnen de Absoluutheid is God alleen maar God omdat hij ook niet-God is: het
Absolute is een zelf-loos zelf. Door dit zichzelf uitdelen wordt God alles en houdt
tegelijk niet op God te zijn. Dat wat kent in en door al het individuele is God Zelf,
het Zelf van de wereld, die zich terug moet vinden. ‘Ik zeg dat we allen herboren
zullen worden met het Enige Ene, dat wij in het geheel niet meer onszelf zullen zijn
maar simpelweg de gezel van het Enige Ene’.
Tenslotte: de verhouding van de Leegte en God, boeddhisme en christendom, Oost
en West. Kerouac zegt vaak dat hij hier niet geinteresseerd is in eventueel verschil,
alles komt op hetzelfde neer. Maar Schumacher kan er toch niet onderuit te
constateren, en op dit moment voert hij een stuk levensbeschrijving in, dat Kerouac
de Leegte van Boeddha prefereert omdat Boeddha niet in bloed hoefde te sterven
maar gewoon in vredevolle extase onder de Boom van Eeuwigheid zat. Geen
verklaring voor het lijden is bevredigend en daarom zoekt hij een uitweg, weg van
het Kruis. Zeker, het Kruis is de garantie dat wij allen gered zullen worden, het Kruis
is onmisbaar, het model van de Leegte kán niet zonder het model van het Kruis,
maar: waarom moest Christus in bloed sterven? En wanneer Japhy dan over het kruis
begint. ‘dan klapt hij ineens dicht en vlucht in een toch wel zeer naief aandoende
Zen-achtige opmerking: dat komt allemaal in de was wel weer schoon’ (79).
Ik heb geen behoefte aan deze samenvatting iets toe te voegen, dan dat dit een
fascinerend boek is, geschreven met merg, over problemen waarmee alle mystici
geworsteld hebben en over aanduidingen van antwoorden waarom vele mystici op
gespannen voet hebben geleefd met de kerkelijke orthodoxie. Ik heb, met één
uitzondering, de verleiding weerstaan vergelijkingen te maken met Plotinus, Hegel,
Cusanus, Eckhart, de klassieke leer over de immanentie en de transcendentie van
God, monisme en pluralisme. Dit boek heeft daarom voor zichzelf kunnen spreken.
Dat hoop ik althans. Want dit boek moet, gewoon, gelezen worden.
Herman Berger

Drieluik
Drie boeken werden me door de redactie van Raam toegeschoven. Het enige wat ze
bindt, is hun vlaamse herkomst. Al mag het in de krant, voor een maandblad lijkt het
bespreken van drie boeken in één stukje, vooral als ze zo weinig met elkaar te maken
hebben, wat slordig. Vandaar dat ik het netjes in drieën deel.
1. Orion heeft een bok geschoten, Joos Florquin, Mijn Streuvelsboek, z.p. 1971.
(Uitgeverij Orion). Bevat plaatjes (merendeels niet van Joos Florquin) en prietpraat
(merendeels wel van Joos Florquin).
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2. Ruyslinck op de divan, Lieve Scheer, Röntgens van Ruyslinck. Amsterdam enz.
1972. Maerlantpocket 22. (Paris-Manteau).
Het meest prijszenswaardige aan dit boek is het copyright, dat interviewer en
geïnterviewde delen - zover ik weet een novum, dat als het navolging vindt, veel
geharrewar
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over wat er gezegd, bedoeld, weggelaten, verkeerd weergegeven is, voorkomt.
Lieve Scheer is de interviewer, die in haar inleiding (Waarom zulke gesprekken?
Met het oog op de communicatie.) laat weten dat Ruyslinck haar eens een ‘charmante
beulin’ genoemd heeft, wat samen met de aankondiging ‘Een stout vraagje nu’ en
meer van die kleinigheden me geen hoge dunk van haar bezorgt. (Ook een hele
mooie: ‘Je hebt mijn vraag blijkbaar niet goed begrepen. Ze opnieuw stellen zal dan
ook geen zin hebben’.) De vragen die ze Ruyslinck stelt, zijn nogal dwingend. Stellige
formuleringen nopen hem een bepaalde visie over te nemen of te weerspreken, zodat
er geen röntgens van Ruyslinck gemaakt worden, maar foto's van het communicerende
tweetal. (Een paar losse voorbeelden: ‘Deze verzen zijn niet meer zo schools’, ‘ik
geloof dat je je met Joris en zijn “animale drift” weinig hebt geïdentificeerd’, ‘De
conciërge hangt zich op. Teken je dat niet met evenveel inleving als de zinnelijke
honger van Jo?’, ‘...dat ik me afvraag of hier persoonlijke impressies in verweven
zitten’.)
Uit de citaten wordt de richting die Lieve Scheer in wil slaan, en waarin Ruyslinck
haar tegenstribbelend volgt, al duidelijk: ze gaat de diepte in. Psychologiserend
probeert ze de auteur over de relatie tot zijn werk uit zijn tent te lokken, of hem te
laten bevestigen wat ze al veronderstelt. Dat moet dan kennelijk het isolement van
de schrijver doorbreken, over het werk heen een verstandhouding met de lezer
mogelijk maken. We vallen weer terug in de oude kritiek (die blijkbaar beter voldoet
dan de nieuwe, academische, en onuitroeibaar lijkt), en stuiten op de volgende
onsterfelijke dialoog, die kan wedijveren met het beste wat Marie Bonaparte ooit
bedacht heeft:
Scheer: ‘Ik zou zelfs kunnen aanknopen met iets wat in dit interview naar boven
gekomen is: je vormde je broer om tot paard, - waarom juist op dàt moment toen hij
een volwassen, rijpe man bleek geworden te zijn, met een onloochenbaar overwicht
op jou?’ Ruyslinck: ‘God nee, zeg, ik vormde mijn broer niet om tot een paard. Ik
vergeleek zijn erectie met die van een paard. Dat is heel wat anders, en ook heel
begrijpelijk.’
Als dit nu ‘de levende emotioneel-dynamische persoonlijkheid van de auteur’
moet voorstellen, word ik liever muziekcriticus.
3. Lessen in poëzie, Hugo Brems, De brekende sleutel. Antwerpen enz. 1972. (De
Nederlandsche Boekhandel).
‘Men vertrouwt niet zo sterk meer op de studie van een geïsoleerde tekst door een
geisoleerd specialist’, schrijft Lieve Scheer.
Voor haar heeft Brems zijn boek voor niets geschreven: het bevat een reeks analyses
van afzonderlijke gedichten uit de laatste decennia. Van Ostayen en Burssens, nog
altijd modern, leveren het oudste materiaal, Dirk Christiaens en Mark Insingel het
meest recente.
Wat Brems wil, is inderdaad specialistisch met een tekst bezig zijn, er zijn tanden
inzetten en kijken hoever hij komt. Maar juist om dat isolement op te heffen: om
‘een ander lezer, die er niet in geslaagd is het werk als kunstwerk waar te nemen en
de betekenis ervan... te begrijpen’, de helpende hand te bieden.
(Het citaat haalt Brems uit Eugene Kaelin.) De criticus wordt hier docent, en Brems
onderwijst uitmuntend, al laat hij zijn leerlingen niet aan het woord komen. Zijn
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analyse voltrekt zich uiterst voorzichtig, voetje voor voetje en minitieus, en daardoor
soms tergend traag. Maar dat zullen de ‘geïnteresseerde leraars’ voor wie hij schrijft
wel nodig hebben. Soms gaat het dan weer zo beknopt of schematisch dat je eer de
voorbereiding dan de les zelf voor je lijkt te te hebben.
Het uitgangspunt van Brems' interpretaties is
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meestal iets wat ‘onmiddellijk opvalt’ - wat hèm opvalt. Hij gebruikt dat concetto te
vaak dan dat het niet zou irriteren, en de verdenking op hem laden dat hij in wzeen
een ouderwetse leraar is. Hèm valt bijvoorbeeld niet op dat Vromans Mens is een
zachte machine herinnert aan The Soft Machine, aan het boek van Burroughs, dat
van later datum is, en aan de popgroep, waar elke leerling aan denkt. Brems schreef
ook een boekje voor middelbare scholieren. Hopelijk is dat geen serie
hoorcolleges-op-papier als dit: poëzie ligt in het onderwijs toch al slecht in de markt,
en scrupuleuze ontleding van gedichten, al is het met de beste bedoelingen, kan dat
enkel verergeren. Zeker als je (zoals in Brems' Hanlo-interpretatie) wilt laten zien
waarom een goed gedicht goed is. Dergelijke demonstratielessen hebben pas zin als
de leerling voor poëzie, en vervolgens voor de bestudering van poëzie gewonnen is.
Brems' methode, tenslotte, is die van de huik naar de wind hangen. Hij kan
thematisch, semantisch, structureel te werk gaan, de klank analyseren waar dat
toepasselijk is, biografische gegevens gebruiken of verwijzen naar andere gedichten,
al naar hem uitkomt. Dat ondogmatische optreden heeft het grote voordeel dat iedere
tekst benaderd kan worden op de meest geëigende manier, en dus met het meeste
profijt. Alleen tegenover Insingel faalt dat eclecticisme: Brems blijkt te literair te
denken om de eigen wetten van die poëzie te kunnen onderschrijven, en dat wreekt
zich in zijn beschouwing.
Jacques Kruithof

Eindelijk is daar onze mythe
Gabriel García Márquez, Honderd jaar eenzaamheid, Amsterdam 1972
(uitg. Meulenhoff).
Honderd jaar eenzaamheid van de Columbiaan Márquez is zo'n boek dat gezinnen
ontwricht, mensen arbeidsongeschikt maakt, etc., zo'n boek dat je eens in de zoveel
jaar leest, maar dan ook op de WC, onder het eten, tijdens het paren. Het begint al
met de titel, maar dat kan nog misleidend zijn. Er zijn meer van die titels geweest
die veelzeggender waren dan het boek; denk aan Ships that pass in the night van
Beatrice Harraden, een boek dat niet zoveel voorstelt, maar waarvan de titel wérelden
suggereert, en die dus sindsdien als motto, voor iedereen die iets wilde schrijven dat
hemzelf niet helemaal duidelijk is, een zelfstandig bestaan is gaan leiden.
Voor de titel Honderd jaar eenzaamheid geldt hetzelfde, maar wanneer zo'n boek
dan bovendien als volgt opent: ‘Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton, moest
kolonel Aureliano Buendía denken aan die lang vervlogen middag, toen zijn vader
hem meenam om kennis te maken met het ijs. Macondo was toen een dorp van twintig
huizen, opgetrokken uit leem en riet aan de oever van een rivier vol doorschijnende
wateren die zich hals over kop naar beneden stortten door een bedding van stenen,
glad en wit en reusachtig als voorhistorische eieren. De wereld was nog zo jong dat
vele dingen nog geen naam hadden en om ze te noemen, moest je ze aanwijzen met
je vinger.’ - en wanneer de schrijver op iedere bladzijde wel tot een paar zinnen komt
als ‘Hij was zo krachtig dat zijn winden de bloemen deden verwelken’ - dan ben je
verloren: nachtrust, gezinsleven en betrekking lopen ernstig gevaar. Duurzame
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ontwrichting dreigt zelfs: wie het boek uit heeft, begint er opnieuw in, omdat het
zichzelf in de staart bijt.
Honderd jaar eenzaamheid verscheen al in 1967, in het Spaans. Maar wie leest
dat nog tegenwoordig? Pas in 1970 werd het, n.a.v. de Engelse vertaling, hier en daar
besproken in een Nederlandse krant. Nu het eindelijk in
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het Nederlands vertaald is krijgt het ruime aandacht, maar ook dat niet in grondige
besprekingen. Men blijft over het algemeen, zoals gebruikelijk, steken in vnl.
inhoudsbeschrijvingen (en dan heb je in dit geval al gauw een aardig stuk bij elkaar!),
afgerond met wat passende citaten (veelal dezelfde in verschillende kritieken...) en
dito bewondering. Een enkeling wijst op het mythische karakter van het boek, maar
dan zonder dit verder uit te werken. Wat nu juist van het grootste belang is, want zó
ruim zitten we niet in onze moderne mythen! Zelfs Vogelaar (De groene 29/8/1972)
blijft wat vaag in zijn op zich behoorlijke recensie. Misschien is het boek inderdaad
niet te recenseren, net als het Oude Testament, de Edda, de Odyssee en Het Kapitaal.
Tot het (dit) lijstje van verplichte litteratuur hoort het in ieder geval.
425 Bladzijden lang wervelen de gebeurtenissen om je oren, waarmee zelfs een
samenvatting van de inhoud bij voorbaat uitgesloten is. Alleen het kader kan worden
aangegeven: de geschiedenis van opkomst en ondergang van het geslacht Buendía,
en van het dorp dat zij gesticht hebben: Macondo. Maar het zijn niet alleen de
gebeurtenissen op een rijtje; het boek bevat tevens de geschiedenis van Zuid-Amerika
van ca. 1830-1930, het is een scheppingsverhaal (vgl. ook het eerste citaat) en een
mythe. Dit alles bovendien geschreven in de beeldende taal die, zoals de mythe
vereist, voornamelijk vergroot: de wereld door een enorme loupe. Het soort
taalgebruik dat veel meer suggereert dan er staat, en de enige techniek ook die het
mogelijk maakt al die lagen waaruit het boek is opgebouwd, en waarmee je een
bibliotheek zou kunnen volschrijven, in éen boek samen te persen, zonder het
perspectief op die bibliotheek te verliezen.
Het belang van Honderd jaar eenzaamheid is niet zozeer dat het een mythe is, maar
dat het een nieuwe mythe is; Márquez hanteert de oude techniek op een volkomen
nieuwe, unieke manier. In de oude mythe traden goden en halfgoden letterlijk op als
supermensen; hun eigenschappen, motieven en handelingen waren menselijk, maar
extreem. Mythen hadden een vnl. exemplarische functie. Ook Márquez hanteert het
vergrootglas, maar zijn geniale vondst is dat hij het níet op dezelfde plaats houdt: de
hoogte wisselt voortdurend (vaak binnen éen zin), en dàt verklaart, bijna letterlijk,
de vele lagen van het boek. Houdt Márquez bijv. zijn loupe een flink eind boven een
lid van de familie Buendía, dan verschilt die in niets van een gewoon mens, en het
verhaal is op dat moment feitelijk niet meer dan een gewone familiekroniek in normale
menselijke proporties. Maar dan zakt het vergrootglas en de personages springen
direct in het mythische perspectief, hun eigenschappen, hun woorden, hun handelingen
worden extreem (waarmee ook hun eenzaamheid bepaald is!) - tot en met het echt
goddelijke: Remedios de Schone vaart ten hemel (de dorpspastoor komt niet verder
dan de halfgoddelijke status: 2 meter!). Of in groter verband: op flinke afstand gezien
beleven we de geschiedenis van Macondo, vergroot levert het de geschiedenis van
Zuid-Amerika op, en met de loupe nog dichterbij belanden we in bijbelse categorieën:
de zondvloed die over het dorp komt in een regenperiode van ‘vier jaar, elf maanden
en twee dagen’. Waarna overigens de loupe weer bliksemsnel omhoogflitst, want
zodra het droog wordt gaan de overgebleven bewoners op hun stoeltjes buiten in de
zon zitten alsof er eigenlijk niets gebeurd is. Hoe nauwkeurig Márquez deze techniek
toepast blijkt wel hieruit, dat hij heel bewust juist de ‘mythische’ eigenschappen van
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de mensen uitkiest om inderdaad in mythische termen te beschrijven: ze zijn extreem
groot, extreem oud, extreem vraatzuchtig, extreem dapper,
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extreem wellustig, extreem kuis, etc. Mopperen, rondsloffen, bekvechten, borduren
etc. doen ze als gewone mensen.
Dat deze techniek ongehoorde mogelijkheden biedt is duidelijk: zó kan Márquez
de vele lagen in zijn boek aanbrengen zonder dat die botsen, elkaar uitsluiten of zelfs
maar storen. Men blijft de niveaus duidelijk onderscheiden, maar: ze zijn ook door
elkaar zichtbaar, door de mythische laag ziet men de historische etc. Daarom ook
kan Márquez de vreemdste bovennatuurlijke en typisch mythische toestanden
gebruiken (het geslacht wordt uit incest geboren, Remedios vaart ten hemel, het bloed
van een stervende Buendía kruipt door de straten van Macondo naar het huis van de
stammoeder toe, etc.) zonder ‘ongeloofwaardig’ te worden. M.a.w.: de mythe doet
de realiteit geen geweld aan, integendeel: doorheen de mythe wordt de realiteit des
te nadrukkelijker aan de orde gesteld. Doorheen de mythe: inderdaad is de mythe
overheersend. Dat moet ook wel, want een grotendeels reëel gebeuren met hier en
daar een bovennatuurlijk trekje zou wel degelijk ongeloofwaardig worden. Bovendien
fungeert de mythe duidelijk als motor: iedere (gewone) gebeurtenis, iedere (gewone)
handeling etc. krijgt uiteindelijk een mythische dimensie, om daardoor nieuwe
gebeurtenissen en handelingen in gang te zetten.
Nog veel belangrijker is, dat Márquez ook structureel de mythe duidelijk heeft
aangegeven. Het boek bijt zichzelf in de staart. De laatst overgeblevene van het
geslacht Buendía weet het geheimschrift van de zigeuner Melquíades te ontcijferen,
die al honderd jaar geleden (op de eerste bladzijde van het boek) in het dorp verscheen.
De tekst bevat de geschiedenis van het geslacht Buendía: dit boek. Het hele verhaal
kan weer opnieuw beginnen, moet wederom verteld worden.
Daarmee is dit verhaal over honderd jaar eenzaamheid als mythe vastgelegd. Dit
is ontzaglijk belangrijk, want alleen de mythe is immers altijd toepasbaar, omdat die
de primaire, ‘eeuwige’ menselijke eigenschappen (goed, kwaad, ouderdom, geweld,
liefde, drift, kuisheid, honger) vergroot aanbiedt. Dat doet Márquez dus ook, maar
zijn unieke prestatie is dat hij d.m.v. een nieuwe mythische techniek een niet-eeuwige
menselijke eigenschap mythisch geformuleerd en daarmee ‘voor eeuwig’ vastgelegd
heeft. Hij heeft begrepen dat in de ontwikkeling van het westerse kapitalisme (nb:
de ellende in Macondo begint pas ná de vestiging van Noordamerikaanse bedrijven),
naast de reeds vereeuwigde menselijke eigenschappen, er éen is die zo langzamerhand
óok een constante is geworden, en dus gemythologiseerd moet worden - de dominante
eigenschap van de westerse mens: de eenzaamheid. M.a.w.: voor het eerst in de
geschiedenis van de litteratuur, sinds de ons bekende mythologieën, is er een nieuwe
mythe geschreven.
De eenzaamheid, die we in het westen al eeuwen steeds nadrukkelijker in onze
litteratuur formuleren, is hier voor het eerst mythisch geformuleerd. Door een boek
is de eenzaamheid als nieuwe constante definitief aan het rijtje existentiële menselijke
eigenschappen toegevoegd. De eenzaamheid is gemythologiseerd en daarmee nooit
meer weg te denken. De mythe wordt immers eeuwig herhaald! Dat maakt Honderd
jaar eenzaamheid tevens tot een enorm triest boek, want dit betekent de volstrekte
uitzichtloosheid voor iedereen die nog hoop koesterde; het feit alleen al dat het boek
dat de eenzaamheid mythologiseert inderdaad geschréven wordt betekent dat het
woord eenzaamheid vlees geworden is, dat de ondergang van het geslacht Buendía
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in zijn eigen geschiedenis de ondergang van de westerse mens in de zee van zijn
eenzaamheid uitdrukt.
J.J. Wesselo
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[Nummer 92]
journaal

Twee voorwoorden
In juni 1972 is het eerste nummer verschenen van het periodiek Septentrion, revue
de culture néerlandaise, een geheel Franstalige uitgave van de Stichting Ons Erfdeel
in het Belgische Rekkem.
Het prijzenswaardige doel is: goede informatie verschaffen over de cultuur van
het Nederlandse taalgebied.
Wat mij betreft mag men er ook gerust bij denken: Franstalige informatie voor
hen die geen Engels kunnen lezen, want het tijdschrift Delta heeft reeds jaren op
voorbeeldige wijze over onze cultuur bericht in de Engelse taal.
De taak die Septentrion in zijn eerste voorwoord aanduidt, is dus niet zo
oorspronkelijk als de redactie doet voorkomen, o.a. door Delta te verzwijgen.
‘...les impératifs, pour l'Europe des cultures, sont simples et clairs: le devoir des
cultures, de toutes les cultures, est l'accueil et le rayonnement’. Absorberen en
uitstralen dus. Maar: ‘Les pays de langue néerlandaise... n'ont pas toujours
suffisamment assumé cette mission’.
Kijk, dat laatste is vooral in het Frans een koddige grap. De anonieme
voorwoordschrijver had bijvoorbeeld op tijd kunnen bedenken dat een klein boekje
van een zekere René Descartes, Discours de la méthode in 1637 te Leiden werd
uitgegeven, en niet omdat de drukkers daar onder de prijs werkten. De auteur was
hier thuis, evenals een zekere Pierre Bayle, die uit zijn vaderland was verbannen.
Diens werken verschenen in Rotterdam. Van nog een andere Fransman werden een
paar typische werkjes hier uitgegeven: Contrat social in Amsterdam en Emile ou de
l'Education in Den Haag (1762).
De uitstraling van cultuur uit de lage landen geschiedde niet alleen in de Franse
taal. Het Japanse woord voor wetenschap is rangaku d.i. ‘Hollandse kunde’ (ran=
oran= Holland).
Maar och, laten we ophouden: de redactie van Septentrion kan bij de Frans
schrijvende, Belgische historicus Pirenne terecht om alsnog te ontdekken hoe de
delta van Europa juist gekenmerkt werd door culturele absorptie en uitstraling.
Bovendien, er is een ander recent voorwoord over hetzelfde thema te citeren en
nog wel van een landgenoot van de Septentrion-redactie: ‘De uitstralingskracht van
de kunst der Lage Landen reikte tot de uiterste grenzen van de Westerse wereld. Zo
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komt het dat talloze kunstwerken, getuigen van een rijk cultureel erfgoed, in de loop
der eeuwen werden verspreid over de wereld en nu nog het trotse bezit zijn van de
meest vermaarde buitenlandse verzamelingen’. Deze uitspraak is te vinden in de
Catalogus van de tentoonstelling van Hollandse en Vlaamse tekeningen afkomstig
uit de Hermitage te Leningrad en het Poesjkin-museum te Moskou. Die tentoonstelling
is inmiddels naar Parijs doorgestuurd. Over uitstraling gesproken.
De auteur van dit voorwoord was prof. dr. Frans van Mechelen, minister van
Nederlandse cultuur.
Jan Bakker

Op het land
Ik kom geregeld in Giethoorn, dat dorp Waar Eelke de Jong in de Haagse Post die
ontzettende duffe dorpsschetsen over schrijft. Eigenlijk de omgekeerde wereld. er
gaan wonen, en dan je prachtige verbouwde boerderijtje afbetalen door wekelijks te
beschrijven hoe je er woont. En dat dan nog zo doen dat je uit geen woord kunt
opmaken dat je je daar in de mooiste streken van Nederland bevindt, de
Noord-Westhoek van Overijsel.
Ik was er weer, twee dagen in de winter. Geen toeristen. Als je daar 's zomers als
verloederd stadsmens rondloopt in de hoop wat gezonde buitenlucht op te doen en
mestlucht op te snuiven, wat ruik je dan? Stuf en wierook, Jimi Hendrix knalt uit de
ruiten van de kleine huisjes. Zimmer zu. Chambres à. Er wonen ook veel artiesten,
d.w.z. die van radio en TV, ook dat nog. 's Winters is dat anders. Mestlucht en stilte
overheersen inderdaad.
De eerste dag een soort Jef Geeraerts-dag. Vrijstaand huis, in de weilanden. Muziek
dus oodverdovend hard. Veel stuf. Ontzettend furieus paren, op de grond, onder de
begeleiding van dat Voodoo-child. En jij, met je gipsey eyes. Electric sad-eyed
lady-land. Dan in een groot bad bijkomen, de ruimte nu gevuld met Paul Bley,
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Footloose, natuurlijk terwijl jij goed eten klaarmaakt. Bij de sterke koffie nog wat
roken, de hele avond muziek, tot gekwordens toe. Billy Holiday, the lady. God bless
the child. Diep en lang naakt slapen onder koele lakens.
Echter, Jef Geeraerts doet dit soort dingen drie keer per dag, en weken achtereen.
Wij deden het eenvoudiger, de tweede dag. Door het dorp het land in lopen.
Verbijsterend veel te zien. Bij de storm zijn hier op éen plaats vier bomen tegelijk
omgewaaid, maar niet gebroken: ze zijn op een plak aarde van ca. tien bij tien
omgeslagen, geheel intact, als een viermaster op zee. Zo dun ligt de aarde hier in
plakken op het water. Vroeger liep de Lauwerszee tot voorbij hier.
Even verder staat in zijn tuintje een oude boer, kromgegroeid.
Dat staat er zo alledaags: kromgegroeid. Terwijl ik hem groet denk ik voor het
eerst in mijn leven: wat moet die man zijn hele leven vreselijk hard gewerkt hebben
(rietsnijden en -binden), dat zijn lichaam er zó naar is gaan staan. Geleefd heeft hij
niet, alleen gewerkt. Je gaat linksaf het dorp uit, een smal bruggetje over een paadje
op, dat je alleen maar lopend, achter elkaar, kunt volgen. De huisjes, huizen nu al,
worden links en rechts spaarzamer.
Steeds meer riet. Het weggetje, dat oostwaarts loopt, zal bij het laatste huis
eindigen. Waar is het eerst de morgen? Sommige huizen zijn met artistieke stenen
dichtgemetseld aan de kant van het mooiste uitzicht. Daar komen soms de eigenaars
uit het westen voor een weekeindje, en zitten dan twee dagen te monopoliën. Ze zijn
dan het weekend buiten geweest.
Aan het eind van dat weggetje kom je inderdaad bij het laatste huis. Een
afschuwelijke, verbijsterende ervaring. Een huis, zo prachtig, zo schitterend gelegen,
dat je je er je hele leven in zou willen terugtrekken. Zo'n laag, groot huis, iets hoger
gelegen dan de omgeving, meer raam dan gevel, rondom aan vier zijden het
schitterendste uitzicht, afwisselend weilanden, bomen, rietvelden, een plas, in die
volgorde. De stilte is totaal, zelfs van verre geen autotoeters. Magnifiek hout ingericht.
We kunnen dat zien, doordat we met onze neuzen plat tegen het raam naar binnen
kijken. De bewoners zijn er toch niet. Zo'n huis om je je hele leven in terug te trekken,
je voortaan nog bezig te houden met slechts elkaar, de omgeving en wat boeken en
muziek. Zo'n huis als een werkelijkheid geworden paradijs, waar je alles, tot en met
de wereld en de klassenstrijd zou vergeten.
De bewoners zijn er niet.
Het bleken mensen te zijn die in Den Haag woonden, en dit was hun ‘tweede huis’.
Ze waren er ongeveer éen keer in de maand; een avond en een nacht. Met wat
luidruchtige vrienden. Overheersend de gedachte deze zondaren uit hun paradijs te
moeten verdrijven. Dus toch eerst nog de klassenstrijd.
J.J. Wesselo

Tikfout
Mensen die graag vertellen, maken altijd van alles mee, denk ik wel eens, en dan
vraag ik mij af, hoe ze dat georganiseerd krijgen. Want het merkwaardige is dat
iedere verteller precies die dingen meemaakt die het beste bij zijn verteltrant passen.
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De kleine zeurpiet mist de trein of krijgt telefoon als hij na drie dagen eindelijk eens
naar de plee kan, het meer epische talent raakt verwikkeld in een straatgevecht, en
Willem Frederik Hermans ontdekt een tikfout in een brief van de minister, uitgerekend
in de brief waarin hem de staatsprijs voor letterkunde wordt aangeboden.
Het is bijna te mooi om waar te zijn, het kan alleen gebeuren in een verhaal. Hoe
speelt dit duivelse brein het klaar om zijn verhaal door een minister te laten schrijven?
Want dat het echt gebeurd is, daar twijfel ik niet aan. Mijn verbazing over het feit
dat vertellers zoveel meemaken leidt niet tot het vermoeden, dat ze het zelf maar
verzinnen of dat alles ‘psychisch’ is; zij zou, als ze in een veronderstelling moest
uitlopen, eerder betrekking hebben op de talloze manieren waarop dezelfde feiten
blijkbaar geïnterpreteerd kunnen worden. Het verhaal creëert de samenhang die de
werkelijkheid mist.
Hermans interpreteert de tikfout waardoor een bedrag van f 8000,- in f 18000,veranderd werd en de correctie van die fout als een aanduiding
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van de waarde die een ministeriële handtekening heeft. Hij wil geen prijs ontvangen
uit de handen van een minister, wiens handtekening van de ene dag op de andere f
10000,- minder waard blijkt te zijn. Nu is misschien dank zij het verhaal van Hermans
die brief met de tikfout wel wat waard als curiosum, namelijk het bedrag dat de
spreekwoordelijke gek ervoor geeft, en ook dat wordt een onderdeel van het verhaal.
De werkelijkheid lijkt zich te schikken naar een temperament of een humeur. Er
komt geen eind aan het verhaal en ook het begin verdwijnt in de mist; niemand weet
nog waar het over gaat, maar iedereen speelt erin mee.
Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk waarom Hermans de prijs nu precies
weigerde. Hij heeft een hekel aan prijzen, zegt men, en vooral aan de plechtige
uitreiking daarvan.
Dat zou een goede reden kunnen zijn. Hij zal ook wel een hekel hebben aan
ministers, vooral wanneer die katholiek zijn. Maar uit zijn door nijvere publicisten
aan de openbaarheid prijs gegeven brief, blijkt niet dat hij om deze redenen, voldoende
om twee prijzen te weigeren, die ene niet heeft willen aannemen.
Hij had zelfs al te kennen gegeven, dat hij wel genegen was het bedrag van f
18000,-, dus maar f 2000,- meer dan de som voor de weigering waarvan hij de
motivering al in huis had, op zijn girorekening tegemoet te zien. Misschien was dat
als plagerij bedoeld of als een poging om het verhaal spannender te maken. Van een
principeëel bezwaar kan in elk geval niet gesproken worden, en strikt genomen
kunnen we onze grote auteur dus niet nageven dat hij de staatsprijs voor letterkunde
geweigerd heeft, dat hij het verdomd heeft te bukken voor een verwerpelijk systeem
enzovoorts. Hij heeft de prijs niet geweigerd, maar het bedrag te laag bevonden. Bij
een vorige weigering sprak hij dan ook, als ik me niet vergis, van een ‘bedragje’. Nu
was er die tikfout. Een bedrag dat tegenvalt, gecombineerd met één verkeerde aanslag
op een schrijfmachine van het ministerie, dat is natuurlijk het mooiste wat een
hollandse iezegrim zich maar kan wensen. Er is geen heerlijker onderwerp voor
gekijf en gehoon dan een heel duidelijk verschil van één letter. Evolutie contra
revolutie, rietsuiker tegen bietsuiker, dat zijn de spannende matches waarin een
eeuwenlange traditie van theologische twisten en boekhoudkundige accuratesse zich
met grote grimmigheid voortzet. Niets geeft meer houvast in de strijd dan één letter;
het is precies de kleinigheid waaraan een groot verschil kan worden opgehangen. En
waar het ‘eigenlijk’ om gaat, daar gaat het allang niet meer om, want het gaat erom
dat het verhaal doorgaat.
Corn. Verhoeven
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Bertus Dijk
De poëzie van Carlos Drummond de Andrade
De Braziliaanse literatuur is in Nederland weinig bekend. Er zijn enkele Braziliaanse
romans in het Nederlands vertaald, er is een bundel Meesters der Braziliaanse
Vertelkunst verschenen en er staan een paar Braziliaanse gedichten in Nederlandse
bloemlezingen uit de wereldpoëzie. Al met al is het een magere oogst. Het is jammer
dat van de rijke, gevarieerde literatuur van dit reusachtige land met zijn meer dan 90
miljoen inwoners in Nederland en algemener in Europa zo weinig is doorgedrongen.
Brazilië is groter dan West-Europa en Rusland tezamen en even groot als de Verenigde
Staten. Het beslaat bijna de helft van de oppervlakte van heel Zuid-Amerika. Een
enorm ‘terra incognita’, zowel qua geografie als qua literatuur.
Er is zonder moeite een reeks van moderne Braziliaanse dichters te noemen die
meer bekendheid verdienen: Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Mário de
Andrade, Raul Bopp, Joao Cabral de Melo Neto, Ronald de Carvalho, Carlos
Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Cecilia Meireles, Murilo Mendes, Joaquim
Cardozo, Oswald de Andrade. Enz.
Dit artikel gaat over de poëzie van Carlos Drummond de Andrade. Vanaf het eerste
gedicht dat ik van hem onder ogen kreeg, heeft zijn poëzie mij gefascineerd. Als er
op het terrein van de literatuur minder toeval en willekeur heersten, zou er al lang
een bloemlezing van zijn gedichten in het Nederlands verschenen zijn. Carlos
Drummond de Andrade publiceerde achtereenvolgens de bundels Alguma Poesia
(Enkele gedichten), Brejo das Almas (Moeras der zielen), Sentimento do Mundo
(Besef van de wereld), José, A Rosa do Povo (De roos van het volk), Novos Poemas
(Nieuwe gedichten), Claro Enigma (Helder geheim), Fazendeiro do Ar (Landeigenaar
van de lucht), A Vida passada a limpo (Het leven in het net geschreven), Liçao de
Coisas (Les der dingen), Versiprosa (Prozagedichten), Boitempo & A Falta que Ama
en Antologia Poetica.
De eerste negen bundels zijn opgenomen in de in 1959 verschenen verzamelbundel
Poemas. Verder schreef hij verhalen en beschouwingen: Contos de Aprendiz (Verhalen
van een leerling), Confissoes de Minas (Bekentenissen uit Minas), Passeios na Ilha
(Wandelingen op het eiland), A Bôlsa & a Vida (De beurs en het leven), Caminhos
de Joao Brandao (Wegen van Joao Brandao), Fala, Amendoeira (Amandelboom,
spreek).
Carlos Drummond de Andrade werd op 31 oktober 1902 te Itabira in de staat
Minas Gerais geboren. Hij studeerde in Belo Horizonte en Friburgo in de farmacie.
Hij werkte als leraar en journalist. In 1933 verhuisde hij naar Rio de Janeiro waar
hij verbonden was aan het Istituto Patrimônio Histórico e Artistico Nacional.
In zijn werk komt de mens Carlos Drummond de Andrade zeer duidelijk naar
voren. De typische humor in zijn gedichten heeft o.a. een beschermende functie. In
zijn bloemlezing Apresentaçao da Poesia Brasileira constateert Manuel Bandeira
over hem: ‘de dichter laat deze houding van humor vrijwel nimmer varen, zelfs niet
in de momenten van de grootste tederheid.’
Zijn eerste bundel verscheen in 1930. In die tijd was het eerste élan van het
Modernisme, geleid door Mário de Andrade en Manuel Bandeira, al uitgewerkt.
Door de strijd van de ‘Modernisten’ waren het sonnet, het rijm, het regelmatige
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metrum en de klassieke zinsbouw grotendeels uitgebannen. De poëzie was ‘uit haar
keurslijf bevrijd’. Anders dan bij de ‘Modernisten’ was voor Drummond de Andrade
het woord niet enkel een instrument en een middel. Voor hem was het een doel op
zichzelf en de basis van zijn poëzie. Hij schiep e eneigenaardige juxtapositie van het
wetenschappelijke woord met het gewone, alledaagse woord. Ook verrijkte hij de
Bra-
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ziliaanse poëzie met talrijke regionalistische en populaire uitdrukkingen. Zijn poëzie
kenmerkt zich door synesthesieën, schijnbare tegenstellingen, antropomorfiseringen,
objectivering van het abstracte en subjectivering van het concrete. Tussen merendeels
begrijpelijke gedichten vindt men enkele duistere. In de eerste twee bundels overheerst
een sarcastisch pessimisme. De derde bundel luidt een vernieuwing in. Zelf schrijft
hij hierover: ‘Alguma Poesia getuigt van een grote onervarenheid met het lijden en
een naïef behagen scheppen in zichzelf. Reeds in Brejo das Almas is er echter ook
een toenemend besef van de hachelijkheid hiervan en een stilzwijgende afkeuring
van het intellektuele gedrag (of het ontbreken daarvan) van de schrijver. Ik geloof
dat ik de elementaire tegenstellingen in mijn poëzie opgelost heb in mijn derde bundel
Sentimento do Mundo.’
Veel indruk maakte indertijd zijn gedicht ‘Midden op de weg’. Door slechte,
voorbarige lezers werd het zelfs als ‘het gedicht van een schizofreen’ bestempeld.
Er braken discussies en twisten over uit. De Modernisten hadden er grote waardering
voor en beschouwden het als de expressie van het ‘drama van de dwangideeën’. Aan
dit ene gedicht is zelfs een heel boek gewijd: Uma pedra no meio do caminho.
Biografia de um poema. Selecçao e montagem de Carlos Drummond de Andrade.
Apresentaçao de Arnaldo Saraiva. Rio de Janeiro, 1967. 196 p.
Het gedicht is ook op muziek gezet en er verscheen een bloemlezing van dichters
die zich door de steen midden op de weg hadden laten inspireren.
Vele gedichten geven uiting aan het besef dat de taal volkomen ontoereikend is
voor de behoefte tot communicatie, dat het leven onuitsprekelijk is, dat de
maatschappij vol onrecht is waarvoor geen definitieve oplossing bestaat.
Om zijn typische humor, ironie, sarcasme, perfectionisme, afwijzing van het
compromis wordt Carlos Drummond de Andrade als niet typisch Braziliaans
beschouwd. Hij heeft een afkeer van de Latijnse welsprekendheid en sentimentaliteit.
Dit wordt in verband gebracht met zijn Schotse voorouders.
In ‘Bekentenis van de man uit Itabira’ zegt hij:
Verscheidene jaren heb ik in Itabira gewoond
Allereerst ben ik in Itabira geboren
Daarom ben ik droevig en trots: van ijzer
Negentig procent ijzer in de trottoirs
Tachtig procent ijzer in de zielen
En deze vervreemding van wat poreus en
mededeelzaam is in het leven

In zijn gedichten geeft hij op duidelijke wijze uiting aan zijn sympathie met de
uitgebuite arbeidersmassa en zijn verontwaardiging over de chronische kwalen die
de Braziliaanse maatschappij teisteren: armoede, analfabetisme, ziekten, corruptie.
In het gedicht ‘De os’ is de os het symbool van de onderdrukte, uitgebuite mens, van
het lijdzaam gedragen leed van miljoenen, die nooit een klacht uiten. De boortoren
symboliseert het materialisme dat om zich heen vreet en alles aantast.
Om te kunnen leven is gevoel voor humor dringend noodzakelijk. Men moet bereid
zijn om afstand te nemen van zijn eigen problemen. Zelfs temidden van de grootste
wanhoop is er hoop, kan men ergens vertroosting vinden:
Je hebt je beste vriend verloren
Je hebt geen enkele reis ondernomen
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Je bezit geen huis, geen schip, geen land
Maar je hebt een hond.

Raam. Jaargang 1973

6

Carlos Drummond de Andrade
Gedichten
Midden op de weg
Midden op de weg lag een steen
er lag een steen midden op de weg
er lag een steen
midden op de weg lag een steen.
Nooit zal ik deze gebeurtenis
in het leven van mijn zo vermoeide netvliezen vergeten.
Nooit zal ik vergeten dat er midden op de weg
een steen lag
er lag een steen midden op de weg
midden op de weg lag een steen.

De os
O eenzaamheid van de os op het veld,
o eenzaamheid van de mens in de straat!
Temidden van auto's, tremen, telefoons,
temidden van kreten, de diepe verlatenheid.
O eenzaamheid van de os op het veld,
o de miljoenen die lijden zonder een vloek te slaken!
Of het dag is of nacht maakt geen verschil,
de duisternis breekt met de dageraad.
O eenzaamheid van de os op het veld,
mensen die in stilte ineenkrimpen!
De stad is onverklaarbaar
en de huizen hebben geen enkele betekenis.
O eenzaamheid van de os op het veld!
Het spookschip gaat in stilte
voorbij in de drukke straat.
O als er een storm van liefde zou opsteken!
De handen ineen, het leven gered...
Maar het weer is bestendig. De os is alleen.
Op het reusachtige veld: de boortoren.
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Bedevaart
De pelgrims beklimmen de helling
vol doornen, vol stenen,
zij beklimmen de heuvel die leidt naar God
en laten op de weg hun zonden achter.
De klokken luiden en roepen de pelgrims:
Komt en reinigt u van uw zonden.
Wij zijn al rein, klok, dank je wel,
maar wij brengen bloemen, gaven en gebeden.
De processie komt aan op de top van de heuvel.
Een melaatse in een koorhemd heft het vaandel.
De dijen der vrouwen dartelen in de wind.
De mannen zingen, zingen zonder ophouden.
Jezus, door smart gekweld, sterft aan het kruishout.
Het is zo heet, er is zoveel rumoer.
In de ogen van de heilige vloeit bloed.
Niemand merkt het, het is een feestdag.
Op het kerkplein is rum en koffie,
er zijn beelden, mirakels, kaarten, sigaretten
en een reusachtige zon die het stof
van de wonden en het stof van de krukken verguldt.
Lieve Jezus, gij die almachtig zijt.
nederig vraag ik u om een gunst.
Genees mij, o Heer, niet van deze melaatsheid,
maar van mijn liefde die door niemand beantwoord wordt.
O mijn Heer en Meester, geef mij geld
veel geld zodat ik datgene kan kopen
wat duur is, maar aangenaam
en wat in mijn dorp niemand bezit.
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Jezus, mijn Heer, aan het kruis genageld,
geef mij de moed om iemand te doden
iemand die mij dag en nacht het leven vergalt
en die het hof maakt aan zijn vrouw.
Jezus, Jezus, heb medelijden met mij.
Ik ben een dief, maar ik ben niet slecht.
Waarom ze mij achtervolgen, kan ik niet zeggen.
O Jezus, mijn heiland, ik wil niet in de gevangenis.
De pelgrims smeken met hun ogen,
smeken met hun mond, smeken met hun handen.
Jezus die vermoeid is van zoveel smeekbeden
slaapt en droomt van een andere mensheid.
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De heks
In deze stad Rio
met zijn twee miljoen inwoners
ben ik alleen in mijn kamer,
ben ik alleen in Amerika.
Ben ik werkelijk alleen?
Zojuist nog duidde een geluid
op leven naast mij.
Zeker, het is geen menselijk leven,
maar niettemin leven. Ik voel de heks
gevangen in de kring van licht.
Twee miljoen inwoners!
En zoveel had ik niet nodig...
Ik had enkel een vriend nodig,
een van die zwijgzame, gereserveerde vrienden
die gedichten van Horatius lezen
maar in het geheim het leven,
de liefde, het vlees beïnvloeden.
Ik ben alleen, ik heb geen vriend,
en hoe kan ik zo laat
een vriend vinden?
En ik had niet zoveel nodig
Ik had enkel een vrouw nodig
die op dit moment zou binnenkomen
om mijn genegenheid te ontvangen
en die dit moment van waanzinnige liefde
dat ik te geven heb
van de vernietiging wil redden.
Hoeveel vrouwen onder die twee miljoen inwoners,
die in aanmerking zouden komen
ondervragen zichzelf niet in de spiegel
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en brengen de verloren tijd door
heen en weer lopend tot de morgen komt
en melk, de krant en rust brengt.
Maar hoe kan ik in dit lege uur
een vrouw vinden?
Deze stad Rio!
Ik heb zoveel tere woorden,
ik ken de stemmen der dieren,
ik ken de heftigste kussen,
ik heb gereisd, gevochten, geleerd.
Ik ben omringd door ogen,
door handen, hartstochten, verzoeken.
Maar als ik probeer in contact te treden
is er enkel de nacht
en een vreselijke eenzaamheid.
Vrienden, luister naar mij!
Deze onrustige aanwezigheid
die de nacht wil verscheuren
is niet eenvoudig de heks
Maar veeleer de bekentenis
die door een man wordt uitgeademd.
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Dageraad
De dichter zat dronken in een tram
De dag brak aan achter de tuinen
De vrolijke pensions sliepen zeer droevig
Ook de huizen waren dronken.
Alles was onherstelbaar
Niemand wist dat de wereld ten einde liep
(enkel een kind merkte het, maar zweeg),
dat de wereld zou eindigen om 7.45
Laatste gedachten! laatste telegrammen!
José die de voornaamwoorden uit zijn hoofd leerde,
Helena die veel van mannen hield,
Sebastiao die zichzelf te gronde richtte,
Artur die niets zei,
scheepten zich in voor de eeuwigheid.
De dichter is dronken, maar
hij hoort een oproep in de dageraad:
Zullen we samen gaan dansen
tussen de tram en de bomen?
Dans, mijn broeders
tussen de tram en de bomen!
Dans, mijn broeders
hoewel er geen muziek is!
Kinderen worden geboren
met een zeer grote spontaniteit.
Hoe wonderbaar is de liefde
(de liefde en andere produkten).
Dans, mijn broeders!
Later zal de dood komen
als een sacrament.
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Pathetisch gedicht
Wat voor geluid is dat op de trap?
Het is de liefde die ten einde loopt,
het is de man die de deur heeft gesloten
en zich heeft opgehangen aan de gordijnen.
Wat voor geluid is dat op de trap?
Het is Guiomar die zijn ogen sloot
en luidruchtig zijn neus heeft gesnoten.
Het is de roerloze maan op het bestek
en de borden die glanzen in de provisiekast.
Wat voor geluid is dat op de trap?
Het is het druppelen van de kraan,
het is de onhoorbare klacht
van iemand die verloren heeft bij het spel
terwijl de muziek van het orkest
daalt, daalt van toon.
Wat voor geluid is dat op de trap?
Het is de maagd met een trombone,
het kind met een trom,
de bisschop met een belletje
en iemand die het geluid verstikt
dat opspringt van mijn hart.
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Geheim
Poëzie is niet mededeelbaar
Blijf gebukt in je hoek zitten
Bemin niet.
Ik hoor zeggen dat er geschoten wordt
binnen het bereik van ons lichaam.
Is het een revolutie? is het de liefde?
Zeg niets.
Alles is mogelijk, alleen ik ben onmogelijk
De zee stroomt over van vissen
Er zijn mensen die op de zee lopen
alsof zij op straat liepen.
Vertel het niet.
Ik vermoed dat een engel van vuur
het gezicht van de aarde heeft schoongeveegd
en de geofferde mensen
om genade smeekten.
Vraag niets.
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Bekentenis van de man uit Itabira
Enkele jaren woonde ik in Itabira.
Allereerst ben ik in Itabira geboren
Daarom ben ik droevig en trots: van ijzer.
Negentig procent ijzer in de straten.
Tachtig procent ijzer in de zielen
En deze vervreemding van wat poreus en mededeelzaam is in het leven.
De wil om lief te hebben die mijn werk verlamt,
komt van Itabira, van zijn witte nachten, zonder vrouwen en zonder horizonten
En de gewoonte om te lijden die mij zoveel afleiding geeft
is de zoete erfenis uit Itabira.
Uit Itabira heb ik diverse geschenken meegebracht die ik je nu aanbied:
deze Sint Benedictus van de oude heiligenbeeldmaker Alfredo Duval;
deze tapirhuid uitgespreid over de divan in de salon;
deze trots, dit gebogen hoofd...
Eens had ik goud, vee, plantages
Nu ben ik een staatsambtenaar
Itabira is nog slechts een foto aan de muur
Maar hoe pijnlijk is het!
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Herinnering aan de oude wereld
Clara wandelde in de tuin met de kinderen
De hemel was groen boven het grasperk,
het water was goudkleurig onder de bruggen,
andere elementen waren blauw, rose, oranje,
een politieagent glimlachte, er gingen rijwielen voorbij,
een meisje stapte op het grasperk om een vogel te pakken,
de hele wereld, Duitsland, China, alles lag vredig rondom Clara
De kinderen keken naar de hemel: het was niet verboden
Mond, neus, ogen waren geopend. Er was geen gevaar
De gevaren die Clara vreesde waren griep, hitte, insecten
Clara was bang de tram van 11 uur te missen,
zij wachtte op brieven die te laat arriveerden,
zij kon niet altijd een nieuwe jurk dragen. Maar zij
wandelde 's morgens in de tuin!!!
In die tijd waren er tuinen, waren er morgens!!!
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Droefheid in de hemel
Ook in de hemel is er een droefgeestig uur
Een moeilijk uur waarin twijfel de zielen doordringt
Waarom heb ik de wereld gemaakt? vraagt God zich af
en antwoordt zichzelf: Ik weet het niet
De engelen kijken hem vol afkeuring aan
en hun veren vallen
Alle hypothesen: genade, eeuwigheid, liefde
vallen. Het zijn slechts veren
Nog een veer en de hemel verdwijnt
Zo vredig dat geen enkel gekraak
het moment aankondigt tussen alles en niets
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Kennis van Jorge de Lima
Het was de negerin Fulö die ons riep
uit haar zwarte tuin. En het waren trompetten,
psalmen, vurige wagens, het mompelen
van God tot zijn uitverkorenen, het waren
zuivere liederen van wasvrouwen bij de bron,
het was de bron zelf, het waren emanaties
vol heimwee van de kindsheid en de toekomst,
het was een Portugese kreet gesmoord in suikerriet.
Het was het stromen van essenties en het waren vormen
ontdaan van aardse kleur en rondom de mens,
het was de uitvinding van de liefde in het atoomtijdperk,
de mythische en lunaire wachtkamer
(poëzie van voor het licht en erna),
het was Jorge de Lima en het waren zijn engelen.
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Troost aan het strand
Kom, huil maar niet...
Je kinderjaren zijn verloren
Je jeugd is verloren
Maar het leven is niet verloren
De eerste liefde is voorbij
De tweede liefde is voorbij
De derde liefde is voorbij
Maar het hart gaat verder
Je hebt je beste vriend verloren
Je hebt geen enkele reis ondernomen
Je hebt geen huis, geen schip, geen land
Maar je hebt een hond
Door een paar harde woorden,
op kalme toon gesproken, ben je gekwetst
Nooit, nimmer, zal de wond genezen
Maar waar blijft de humor?
Er komt geen eind aan het onrecht
In de schaduw van deze verkeerde wereld
heb je een verlegen protest gemompeld
Maar er zullen anderen komen
Alles wel beschouwd, zou je beter
meteen in het water kunnen springen
Je ligt naakt op het zand, in de wind...
Slaap, mijn zoon
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Zijn
De zoon die ik niet verwekt heb
zou nu een man zijn
Zonder vlees, zonder naam
loopt hij in de wind
Soms ontmoet ik hem
in een ontmoeting van wolken
Hij leunt op mijn schouder
zonder enig gewicht
Ik ondervraag mijn zoon,
een voorwerp van lucht:
in welke grot of schelp
blijf je abstract?
Vanwaar ik lag
antwoordt mij zijn adem
je hebt mij niet opgemerkt
hoewel ik je riep
zoals ik je nog roep
(van verre, voorbij de liefde)
waar niets, alles
hunkert om te ontstaan
De zoon die ik niet verwekt heb
schept zichzelf
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F.K.M. Mars
Laura is niet dood Lotje leeft niet
De roman Joris Ockeloen en het wachten (1967) waarvoor Jeroen Brouwers de
Vijverbergprijs ontving, is door enkele recensenten, naar mijn inzicht, niet geheel
juist geïnterpreteerd.
Het verhaal bestaat uit drie delen:
1. Joris wacht in de hal en in de gangen van het ziekenhuis (lift, kraamkliniek,
baby-afdeling) en gaat de tuin in. De laatste zin van dit deel (5-33) is volgens
mij: ‘Zweten doet hij niet meer’.
2. Dagdroom van Joris in de tuin, afgesloten met de woorden: ‘Zuster, zuster, hier
is hij.’ (33-166)
3. Joris komt weer in de hal en wacht op de uitslag van de bevalling, waarover we
dus niets expliciet horen. (166-167)
Sommige recensenten (M. Janssens, P. Hardy; C. Dinaux aarzelt) spreken over de
dood van Laura. Hun is, dunkt me, het droomkarakter ontgaan van het tweede deel,
waarin inderdaad sprake is van haar dood, maar alleen in de droomervaring
(fantasiebeleving) van Ockeloen. Het tweede deel zet vrij duidelijk in als een droom.
Het Lourdesbeeld in de tuin wordt door Ockeloen gezien ‘als een spook’. Zuster
Jezualda, de portieres, vinden we opeens in de tuin in een vervorming: staande onder
een bladerloze (!) wilg, met een paraplu en een witte hond. Het lijkt of ze in zijn
richting schuift, terwijl het pad ‘als een lopende band onder hem wegrolt en hij lopend
op dezelfde plaats blijft.’ (33) - Het is interessant de mededelingen in deze zin te
vergelijken met de filmtechnieken voor droomtoestanden. - Het tweede deel eindigt
met een droomachtig-vreemd kerkhof (het ‘verkeerde’, denkt Ockeloen) met een
hoog wit gebouw (het ziekenhuis!) (164). Rondom Ockeloen cirkelt de vreemde
hond en vóór zich ziet hij een gedaante die telkens achteruit-schuift (weer dit
werkwoord! 165), ‘alsof alle filmopnamen van de nadering, van alle camera's die
hem met zoemend oog hebben gevolgd, aan elkaar zijn geplakt en voor zijn ogen
worden afgedraaid...’ (165).
Deel 3 dat zeer kort is, begint op pagina 166 met de woorden van zuster Jezualda:
‘Daar bent u dan’, gericht tot Ockeloen. Dan zijn we weer in de realiteit.
Het einde van de toestand van onbewustheid van Ockeloen wordt aangekondigd
op bladzijde 163: ‘het kerkhof is bedekt met één onafzienbare zerkplaat van wit
marmer...’ (vgl. de hal van het ziekenhuis!) en ‘een hoog wit gebouw met veel glas’.
(het ziekenhuis!) Op pagina 164 staat vervolgens: ‘Hij herkent het gebouw, maar
dacht dat het ergens anders stond’. Iemand roept en gebaart naar hem vanuit dat
gebouw. Dit is het begin van Ockeloens bewustwording. Het dromen over de
droomfiguur Overtoom gaat nu over in de realiteitsbeleving: namens de zuster zoekt
iemand (‘Overtoom’) Ockeloen. De zoeker vindt hem in de tuin en roept: ‘zuster,
hier is hij.’ (166) Zuster Jezualda praat nu opgewekt. Ze is blij opgelucht dat Ockeloen
gevonden is.
Dan gebeurt er in werkelijkheid pas wat op bladzijde 38 en vlg. ‘gedroomd’ is
door Joris, nl. dat hij nu eindelijk zal horen hoe het met Laura en het kind is. Zuster
Jezualda vraagt belet aan voor Ockeloen (ze draait twee cijfers) om bij Laura te
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komen. De zuster zucht achteraf nog (dat zeg je niet als er een dode in het spel is...):
‘En wij maar wachten...’ En ook uit de slotzin: ‘Wat moet de vader doen?’ moeten
we begrijpen, dat er op normale wijze een kind geboren is: moeder en kind zijn
gezond. Over en rondom die geboorte heeft Joris Ockeloen lopen ‘piekeren’ of
dromen in de tuin.
Nu het zover is, vermant Joris zich. Het is of hij boven de tijd uitstijgt (167) en
‘hij heeft het besef, dat hij volstroomt met wat misschien wel volwassenheid is...’
Betekent dit het einde van zijn puberale fantasieën over
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Lotje? Want even verder lezen we, dat hij denkt te moeten leven ‘zonder ballast van
herinneringen die het leven als vliegen doorkruisen...’ (167).
Zijn die herinneringen o.a. die aan het droombeeld Lotje, aan het meisje Liselotte
en de hysterische manieren van Laura?
Zoals boven reeds gezegd is, wordt deel 2 ingeleid en beëindigd met o.a. het
werkwoord schuiven. Dit deel is een verslag van een diep gesuf of gedroom van Joris
Ockeloen, die waarschijnlijk bevangen is door de emoties en ook door de hitte in de
tuin. In een droom komen meestal elementen voor in betrekking met, vaak recente,
gebeurtenissen, belevingen en gedachten uit het reële leven, al of niet vervormd. Dat
hier sprake is van een soort droom blijkt dan ook uit de vele parallellen tussen deel
1 en deel 2, parallellen waarop al gewezen is o.a. door C.J.E. Dinaux (Auteurs van
Nu, p. 152), maar zonder dat hij ze in verband bracht met de relatie
werkelijkheid-droom. Van de vele tientallen parallellen wil ik er hier slechts enige
aanduiden:
De krant met het bericht over de feestweek in de stad A (7) verschijnt weer op
blz. 40 en vinden we uitvoerig terug (vanaf 72). De Abeelenhof (8) keert terug en
volop vanaf 89. De chirurg Bilderdijk begint zijn rol op p. 13 en komt weer op als
geneesheer-direkteur op p. 41. De heer met zwarte aktentas en hoed, die later in de
droom Overtoom heet en die Ockeloen in de lift ontmoet, vult in het tweede deel een
heel stuk van de droom (70-79 en 133-135 nu met een zwarte oogdoek!). Over de
manier van praten van zuster Jezualda denkt Ockeloen eerst: ‘...hoe toonloos ze
spreekt’ (11) en in zijn droom: ‘Iedere intonatie ontbreekt in haar falsetstem.’ (34)
Nog een voorbeeld dat van groot belang is om te bewijzen, dat het tweede deel de
weergave is van een droom: ‘kaarsrecht doorsnijden de asfaltenpaden de tuin. De uit
de grond stekende bakstenen die de paden bezomen zijn tanden.’ (33, vlak voor het
begin van de droom). Op het einde van de droom (en de droomfiguur Overtoom is
nog aanwezig, 165) laat de auteur zijn hoofdfiguur het volgende waarnemen: ‘Achter
de heer Overtoom strekken zich kaarsrechte, met bakstenen bezoomde, asfalten paden
uit.’ - Ook allerlei motieven uit het eerste deel vinden we terug in het tweede: de
vliegen, het doodsmotief, de merel, het meisje Lotje, etc.
Allerlei zaken uit de realiteit komen al of niet vervormd terug. Ook de onrealistische
(bijna surrealistische) scène met als attributen de modellen van vrouwenbekkens, en
flessen met foetussen, wijst duidelijk naar een droom, waarin Bilderdijk en de
verpleegster aan Joris nogal onwaarschijnlijk cru de dood van Laura melden, waarbij
de ‘direkteur’ dan nog cynisch een vlieg vangt (44). - Heel typisch voor de droom
is ook het chaotische. Zo zien we in de droom van Ockeloen een a.h.w. geklutst
stadsbeeld (80), een bizarre kerkscène (156) en een zeer vreemd
kerkhof-ziekenhuisterrein. (163).
Toegegeven moet worden, dat het droomkarakter enigszins verdoezeld wordt door
een niet volkomen expliciete overgang van realiteitservaring naar droomvoorstelling.
Ook de herhalingen of parallellen binnen het droomgedeelte zelf, doen de parallellen
tussen realiteit en droom minder opvallen, hoewel ze veel en veel minder talrijk zijn.
Tot de laatst bedoelde parallellen behoren bv.: Bilderdijk heeft een vlieg in zijn vuist
(44); ook dokter Klaassen heeft een vlieg in zijn vuist (127).
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Trouwens, Klaassen schijnt een variant te zijn van Bilderdijk. Verder treffen we
op 47 en 88 een meisje aan, dat zonnebaden neemt op een balkon. In een volgend
hoofdstuk is er sprake van ‘zonnebadende meisjes op een terras’ (129). De foetussen
van bladzijde 39

Raam. Jaargang 1973

22
keren terug op 155. Enz.
Als de lezer zich eenmaal van de eerstgenoemde parallellen bewust is, vindt hij
talloze dwingende aanwijzingen voor de niet-reële aard van het verhaalde op bladzijde
33 tot 166.
Ten overvloede kan nog gewezen worden op de vreemde, gluiperige aanspreker
Overtoom en zijn karikaturale assistent Aaron-Charon; het onwaarschijnlijke
hoteldakkamertje in A.; de schertspsycholoog Jan Klaassen(!); en ten slotte op zuster
Liguster van het secretariaat. Ze draagt als droomnaam een plantenaam! Joris mag
in het secretariaat zitten... ‘tot zuster... (onverstaanbaar; Liguster?’)... terugkomt...’
(54). Ze lijkt een droomversie te zijn van zuster Jezualda die echter ook enkele malen
in het droomgedeelte optreedt. Ze verschijnt plotseling bij de zuigelingenzaal (66),
legt weer de vinger op de mond (zoals op 9) en toont Joris ‘zijn kind’. Ook later
(157) tijdens de z.g. begrafenis van Laura staat ze met het pasgeboren!?) kind van
Joris voor het venster!
‘Zùster Ligùster’ en ‘Jawèl, Michèl’ (37) zijn dom rijmende
droomwoordcombinaties. Bij dit element van grappigheid sluit min of meer aan de
naam Jan Klaassen voor de knikkebollende droom-psycholoog (97-110). Het is niet
vol te houden dat deel 2 realiteit is en dat Laura dood is.
Aparte aandacht verdient de figuur van het meisje Lotje.
Enkele recensenten zien in Lotje een reële figuur uit het jeugdleven van Joris
Ockeloen. Ook bv. Paul, de Wispelaere, die overigens de boeiendste analyse schreef
van dit boek. (Hij wijst ook duidelijk naar de driedeling met als middenmoot de grote
dagdroom.) Toch schijnt ook Lotje slechts een produkt te zijn van de wensfantasieën
van Ockeloen. Dat blijkt uit de manieren waarop ze wordt aangeduid. Over een reëel
meisje denkt een man niet als over een ‘bijna esthetisch mooi gevonden, en hoe
vertederend merkwaardig, nooit anders dan Lotje geheten meisje’ (18). Wat later
wordt ze genoemd: ‘Zij aan wie hij terugdenkt als Lotje...’ (64). Nog een vreemde
aanduiding is: ‘...met haar die Lotje heet’ (136) en vier bladzijden verder is Joris
bezig ‘met een Lotje geheten meisje.’ (een: onbepaald lidwoord.) Uit dergelijke
benamingen blijkt toch wel, dat het niet om een levensechte figuur gaat. ‘Lotje’ is
voor Ockeloen het gefantaseerde, ideale droommeisje, bijna een symbool voor een
sacrale liefde.
(Term van Paul de Wispelaere, Facettenoog 57, Manteau, 1968.) Dit Lotje schijnt
wel tijdelijk een belichaming gekregen te hebben in een zekere Liselotte, die het
ideaal Lotje benaderde, want ze was van een ‘tot engel verheffende schoonheid’,
maar, lezen we, ‘hij denkt aan haar terug als Lotje’. (47 en 64.) Ockeloen is werkelijk
een beetje van Lotje getikt.
Zoals Liselotte een meisje uit het reële leven van Ockeloen is, en een tijdelijke
belichaming van ‘Lotje’, zo treedt er ook een anti-Liselotte op: Lolita. Het heeft er
veel van weg, dat ook deze een droomvervorming is van een, maar dan ontluisterde
Liselotte, uit de rijpere jaren van Ockeloen. Zelf associeert hij in zijn dagdroom
Liselotte met Lolita. Hij vraagt aan de laatste: ‘Lotje heet je, klopt dat?... Heet je
Lisselotje’ 146). Daarnaast is de herinnering aan Liselotte (niet aan Lotje!)
geassocieerd met de avances waarop Ockeloen zijn vader betrapte, ten opzichte van
Mevr. Feldblum. Ook deze is een anti-Liselotte, aan wie Joris juist tijdens de striptease
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van Lolita terugdenkt. De laatste is dus eerder een symbool van de consumptie-seks.
(Ook een term van Paul de Wispelaere. O.C. p. 57.)
Nog een laatste associatie met Lotje als hoogste ideaal vinden we bijna op het
einde van het tweede deel (156). Ockeloens droom heeft hem verplaatst naar een
soort kerkgebouw (ook
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met Liselotte zat hij in een kerk) waarin o.a. een telefooncel is. Hij gaat hierin en
belt zuster Liguster, tegen wie hij zegt: ‘Ik wil dat mijn dochtertje Lotje heet. (158)
‘...en wacht af of de verloren herinnering aan Lotje misschien niet, plotseling weer,
van achter een zuil tevoorschijn treedt.’ Wachten op Lotje dus, d.w.z. afwachten of
het kind dat in zijn droom reeds geborens is, een nieuwe belichaming zal worden
van de jeugddroom-gestalte Lotje. Dan zou zijn hoop en zijn wachten wellicht tot
wat levensgeluk kunnen leiden.

Pé Hawinkels
Vier voorlopige gedichten
1. Cantilene voor mijn hond
Ik heb een broeder die van vlinders leeft;
Ik heb een moeder die geen hinder heeft
Van duur of afstand.
Er is geen pijn die mij bekend is,
Er is geen trein die van cement is;
De tuin der doden heeft een grenen deur
En ik ben met de helm geboren.
Geen huur of onderpand
Houdt de kinderen uit het koren
Dat mak zijn boedel aan de vinder geeft.
Ik heb een zoon die op de duivel lijkt;
Ik heb een loon dat op een stuiver prijkt
Van drie per dosis;
Er is geen pijn die ik versmaad heb,
Noch taal met het karakter van een hoer.
Er is geen gein die ik gehaat heb,
Ik pruim de praxis voor geen moer.
De wekker heeft zijn eigen luimen.
Maar wie er boos is,
Nooit ik, die ben om op te ruimen
Als de kroon straks voor de duiven wijkt.
Ik ben van water dat geen ander schenkt;
Ik ken een pater die heel anders denkt
En blikken doden.
Er is geen datum te verslapen,
Droom en ochtend zijn als een agaat.
Er is geen parel op te rapen,
Mijn dochter doet verplicht spagaat,
De nacht heeft duizend poten.
Ik wil de mode
Van het dwangbuis uitvergroten
Tot Maarten mij zijn hele mantel schenkt.
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Ik zeg een woord dat uit zijn letters stinkt;
Ik tel een moord die in zijn spetters blinkt
Als brood en spelen;
Er is geen oog dat transparant is,
Afdronk, droesem zijn van eender smaak.
Er is geen oom die thans galant is
Want niemand heeft de sleutel van de zaak.
De wereld staat op kiekjes.
Wie loochent stelen
Evenzeer als dank voor kliekjes
Van een maal waar slechts gekwetter klinkt?
Ik heb een tante die van slakken houdt;
Ik ken een land dat traant van bakken zout
En gure wolken.
Er is een goud dat nul karaat is,
De kloeke tucht is geel gekleurd.
En elke ouder die paraat is
Is, vloek en zucht, geheel verbeurd Probleem is wie het maken.
In dure volken
Tiert een oedeem om in te maken
Alsof je kranten in de akker vouwt.
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2. Mardi gras
Demon, engel, vakman, underdog,
was al uw vredestichten dan bedrog?
Heeft wie zijn bede zag verhoord
de machtiging weer snel verstoord?
Was soms het klokhuis van het woord
medeplichtig aan zijn eigen moord?
De danser op het slappe koord
rouwt om de stofwolk in zijn zog
van demon, engel, vakman, underdog gevallen met hun allen.
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3. De slang
Zo de wereld eens een oksel had,
Wou ik dat die in mijn kelder zat.
Dan kietelde ik hem zo wreed
Dat zij de kosmos onder scheet.
Zo de rups nog ooit een vlinder wordt
Krijgt ieder stuifmeel op zijn bord.
Die kan men prakken tot puree,
En men voelt zich als een rups tevree.
Tempo, tempo, op uw fiets.
Tempo, want het baat u niets:
De Slang staat voor de deur.
Zo de merel eens geen snavel had
Was de poes al snel op het slechte pad.
Zij werd dan pijnloos eeuwig als Jahweh,
En daar vangt niemand merels mee.
Tempo, tempo, op uw fiets.
Tempo, want het baat u niets:
De Slang staat voor de deur.
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4. Wiegeliedje
Jij met je weerloze kopje
was je hart
maar zo zwart
als een dropje;
dan wist je minstens aan den lijve
wat op je netvlies zal beklijven
van een leven als de nacht.
Jij met je eerloze handje,
was je nek
maar zo lek
als een mandje;
dan hoefde je niet met listen
de stille waarheid te betwisten
dat leugen het geheugen stijft.
Jij met je heerloze mondje,
was je staar
maar zo klaar
als een klontje;
dan had je door terug te keren
de eindelijke gratie kunnen leren
van het gesmade oppervlak.
O, jij met je wangen van gember,
je ogen van angst voor september,
ons scheidt een lichte ruit
die niet bestaat
van het wederzijds geluid
dat kiezels haat
als krik van het gedender,
geritsel en de hik
naar sobere praat en lange blik.
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Jij met je meerloze lach,
was je arm
maar zo warm
als je verwachting van de dag;
want heus,
je hebt geen keus
dan bovenkomen en verdrinken tegelijk
totdat je op der sterren stil gepinikel lijkt,
en simultaan.
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Raymund Bruning
Nietzsches oorspronkelijkheid
1
Jaspers zegt van Nietzsches denken: ‘Folgen wir der Bewegung in Nietzsches
Gedanken, machen wir nicht halt bei irgendeiner Position, die uns gerade gefällt, so
geraten wir mit ihm jedesmal in den Wirbel: die Widersprüche lassen uns nicht zur
Ruhe kommen (..)’1). Dit artikel is gerechtvaardigd, wanneer het de lezer overtuigt
van de mogelijkheid uit Nietzsches werk een samenhangend geheel van gedachten
te lichten zonder daarbij ‘in den Wirbel’ te raken en zonder door de tegenspraken
niet tot rust te kunnen komen. Bovendien is het de inlossing van een oude belofte2).
De gedachten en ideeën van Nietzsche die in het volgende aan de orde worden
gesteld, zijn op een gemeenschappelijke noemer terug te brengen, namelijk die van
de oorspronkelijkheid. Hun onderlinge samenhang komt voort uit de aan het begrip
oorspronkelijkheid inherente logica en daarom zijn een paar voorafgaande
opmerkingen over de implicaties van het begrip oorspronkelijkheid hier op hun plaats.

2
Volgens Koenen-Endepols betekent oorspronkelijk wanneer het gebruikt wordt met
betrekking tot personen: geen anderen navolgend, zelfstandig; met betrekking tot
zaken betekent het onder anderen: het eerste in een opeenvolgende reeks. Iemand is
dus oorspronkelijk, wanneer hij geen anderen navolgt. Maar dat zijn
oorspronkelijkheid uitsluitend zou bestaan uit het niet navolgen van anderen, is niet
aannemelijk, want dan zou het een zin- en inhoudsloze oorspronkelijkheid zijn. Een
oorspronkelijke persoon wordt in eerste instantie opgemerkt dank zij het feit, dat hij
iets opmerkelijks heeft gepresteerd of zich tot iets opmerkelijks heeft ontwikkeld;
pas in tweede instantie komt het woord oorspronkelijk ter sprake, namelijk wanneer
is geconstateerd, dat hij dat opmerkelijke op eigen gelegenheid, zonder daarbij een
ander te hebben nagevolgd, heeft gerealiseerd.
Wanneer iemand iets opmerkelijks heeft gepresteerd zonder daarbij een ander na
te volgen, waar zal het idee dat hij heeft gerealiseerd dan anders vandaan zijn gekomen
dan uit zijn innerlijk? Wanneer iemand zijn eigen weg is gegaan, dan heeft hij zijn
richting bepaald aan de hand van een in hemzelf aanwezig principe. Zo iemand is
zelfstandig; hij staat op zichzelf en heeft dus iets in zichzelf waarop hij kan staan.
Kortom, de oorsprong van de oorspronkelijkheid van een oorspronkelijk persoon is
in die persoon zelf te zoeken of men moet oorspronkelijkheid als een aan geen enkele
realiteit beantwoordend begrip uit zijn vocabulaire schrappen3).
1) K. Jaspers, Nietzsche und das Christentum, München 1952/1963, 77.
2) R. Bruning, Jaspers-Nietzsche: een misverstand, Raam 1971 nr. 73, 30.
3) Corn. Verhoeven vraagt zich in zijn bespreking van Het einde van de diepte? van J.H. van
den Berg (Raam 1971 nr. 75, 54) af, of het einde van de dieptepsychologie het begin is van
een open en oppervlakkige cultuur met nieuwe perspectieven voor een grote, maar ik-loze
gezondheid, of diepte inmiddels niet een komisch woord is geworden, en of dit alles misschien
niet een bevrijdende waarheid is. -
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Wanneer oorspronkelijk betekent: ‘geen anderen navolgend’, dan is een oorspronkelijk
persoon wat zijn oorspronkelijkheid betreft onnavolgbaar, want wie hem daarin
probeert na te volgen, volgt na en is daarmee het tegengestelde van oorspronkelijk.
Maar omdat alles, wat een oorspronkelijk persoon als zodanig heeft gerealiseerd,
een rechtstreeks uitvloeisel en een verdere uitgroei is van die oorspronkelijkheid, is
ook dat onnavolgbaar, tenzij iemand zich vergenoegt met het imiteren van een
onbegrepen buitenkant. Dan geldt, dat ‘mimicry een kikker niet in een groen blad
verandert’4). Een oorspronkelijk persoon is niet alleen voor zover het zijn
oorspronkelijkheid betreft, maar àls oorspronkelijk persoon onnavolgbaar.
De vraag is, of oorspronkelijkheid zich beperkt tot een klein aantal grote
persoonlijkheden. Of valt hun oorspronkelijkheid slechts zo sterk op, omdat deze
zich bij hen in zulk uitzonderlijke vorm manifesteert en is oorspronkelijkheid in feite
misschien een normaal, maar bij de meesten niet tot zulk een opvallende ontwikkeling
gekomen kenmerk van de mens?
Een wiskundeleraar legt een leerling uit, waarom de drie hoeken van een driehoek
samen 180° zijn. Gebruik makend van de kennis die het kind reeds bezit betreffende
hoeken, lijnen, evenwijdige lijnen etc., bouwt hij successievelijk het bewijs op. Het
kind laat alles goed tot zich doordringen en als de leraar klaar is, breekt bij het kind
het inzicht door. Maar dat dit uiteindelijk iets is, waarop de leraar met heel zijn uitleg
geen invloed kan uitoefenen, blijkt uit zijn vraag: ‘En, heb je het nu begrepen?’, en
uit zijn wanhoop, wanneer het kind antwoordt er nog steeds niets van te begrijpen.
Een computer kan misschien, als hij de juiste instructies heeft gekregen, uit eigen
beweging het hele bewijs produceren, maar dat gaat automatisch, er komt geen begrip
aan te pas.
Hij zal dan ook aan het bewijs niet spontaan toevoegen: ‘Nu weet ik zeker, dat die
drie hoeken samen 180° zijn’, tenzij dat zinnetje apart bij hem is voorgeprogrammeerd.
De computer weet niets en snapt niets, hij weet zelfs niet, dat wat als oplossing uit
hem te voorschijn rolt, het doel was van heel zijn electronische en mechanische
activiteit.
Evenmin als een klok die half drie wijst, wèèt dat het half drie is en dat hij dàt
aanwijst.
Het kind ziet in, dat wat bewezen moest worden, bewezen is. Het neemt dat niet
aan in het voetspoor van de grote wiskundigen die beweerd hebben, dat het zo is,
noch omdat men al eeuwen aanneemt dat het zo is, noch omdat de leraar beweert,
dat het zo is. Zelfs als dat allemaal eens niet het geval was en de leraar plotseling in
het niet zou verdwijnen, zou het kind op grond van eigen inzicht, zonder iemand na
te volgen of na te praten, er zeker van zijn, dat de drie hoeken samen 180° zijn.
Kortom, wanneer iemand iets begrijpt, dan gaat hij daarbij onbewust af op iets in
zichzelf, dan volgt hij daarbij geen anderen na, dan is hij oorspronkelijk. Steekt
De dieptepsychologische diepte is dan al misschien volledig uitgediept en van tafel geveegd,
maar geldt dat dan ook zonder meer voor de diepte, waarop een analyse van de
oorspronkelijkheid of een reflectie op het eigen bewustzijn uitkomt? Vergelijk G.K. van het
Reve, De Taal der liefde, A'dam 1972, waarin de schrijver het op blz. 99/100 - waarschijnlijk
toch niet komisch bedoeld - heeft over ‘In de diepte wordt het talent universeler’ en ‘In die
diepte (..) kan niemand je helpen of leiden (..)’ en tegelijkertijd beweert ‘dat “eigen” werk
en “oorspronkelijkheid” illusies zijn’. Deze laatste opmerking is waarschijnlijk gebaseerd
op het inzicht, dat iemand zijn oorspronkelijkheid moeilijk kan opvatten als een eigen prestatie.
4) vrij naar D.T. Suzuki, Inleiding tot het Zenboeddhisme, Deventer 1970, 88.
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iemand zijn hand in water en zegt dan: ‘Wat is dat koud!’, dan komt ook die uitspraak
voort uit een innerlijke reactie op wat hij ervaart, van navolging van anderen is daarbij
geen sprake en ook dat is dus een oorspronkelijke uitspraak. Oorspronkelijkheid in
deze vorm is allerminst opvallend, maar het ìs oorspronkelijkheid. En het blijkt zo
vrijwel onmogelijk zich een mens voor te stellen, die nìet oorspronkelijk zou zijn.
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3
Wanneer oorspronkelijk gedefinieerd wordt als ‘geen anderen navolgend’, dan is
Nietzsche zich niet alleen van zijn oorspronkelijkheid bewust geweest, maar was hij
daar zelfs groots op, zoals blijkt uit de twee eerste regels van het volgende kwatrijn
en uit de plaats waar hij dit kwatrijn in gedachten wilde aanbrengen. Uit de twee
laatste regels blijkt, dat er bij hem tevens ‘een flink stuk zelfcritiek was ingebouwd’:
Ich wohne in meinem eignen Haus,
Hab niemandem nie nichts nachgemacht
Und - lachte noch jeden Meister aus,
Der nicht sich selber ausgelacht.

Ueber meiner Haustür5)
Een oorspronkelijk persoon is onnavolgbaar, omdat hij zelf niemand heeft nagevolgd.
Dat besefte Nietzsche en daarom geeft hij hen, die hem willen navolgen, de enige
raad die dan nog mogelijk is:

Vademecum - Vadetecum
Es lockt dich meine Art und Sprach,
Du folgest mir, du gehst mir nach?
Geh nur dir selber treulich nach: So folgst du mir - gemach! gemach!6)

Anders geformuleerd:
Nachahmer. - A: ‘Wie? Du willst keine
Nachahmer?’ B: ‘Ich will nicht, dass man
mir etwas nachmache; ich will, dass jeder
sich etwas vormache: dasselbe, was ich
tue.’ A: ‘Also -?’7)

Also: werkelijk navolgen bestaat uit nietnavolgen. Tot deze paradoxale, bijna oosterse
uitspraak leidt het denken over de vraag hoe een oorspronkelijk persoon nagevolgd
kan worden. Gaat het meer speciaal om het volgen van de gedachten van een
oorspronkelijk denker, dan blijkt het probleem zich voor te doen, dat diens gedachten
niet zomaar te volgen zijn. En wil een dergelijk denker zijn gedachten dan
verduidelijken, dan blijkt, dat zijn oorspronkelijkheid, zijn onnavolgbaarheid, hem
parten blijven spelen en dat de oplossing daarom in dezelfde richting gezocht moet
worden als in de beide vorige citaten werd aangeduid:

Interpretation
Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein:
Ich kann nicht selbst mein Interprete sein.
Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn,
5) Fr. Nietzsche, Werke in drei Bänden, hrg. Karl Schlechta, München 1954/'56 (verder geciteerd
als Fr. Nietzsche, Werke), Die fröhliche Wissenschaft, II 7.
6) o.c., II 18.
7) o.c., II 157.
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Trägt auch mein Bild zu hellerm Licht hinan.8)

4
Nietzsche geeft zich hier nog vrolijk, onbekommerd en vol goede moed rekenschap
van de consequenties van de oorspronkelijkheid. De jaren 1881, 1882 vormen dan
ook een hoogtepunt in zijn leven: hij vond rijn grote waarheid, de
Ewige-Wiederkunfts-Gedanke, die hij, evenals deze vier citaten, heeft vastgelegd in
‘Die fröhliche Wissenschaft’ ofwel ‘la gaya scienza’, ‘die hundert Anzeichen der
Nähe von etwas Unvergleichlichem hat’, namelijk van de Zarathustra, die hij
onmiddellijk na dit boek heeft voortgebracht9). Over 1882 schrijft Nietzsche later als
het jaar, ‘wo das jasagende Pathos par excellence, von mir das tragische Pathos
genannt, im höchsten Grade mir innewohnte’10). Deze jaren rijn tevens te be-

8) o.c., II 21.
9) Fr. Nietzsche, Werke, Ecce homo, II 1128.
10) o.c., II 1129.
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schouwen als een caesuur in zijn leven.
De periode die aan deze jaren voorafging, is voor een belangrijk deel de tijd, waarin
Nietzsche afrekende met vrijwel alles, waarin zijn omgeving, waarin Europa toen
geloofde. ‘Es bleibt nichts übrig von bestehenden Idealen, Werten, Wahrheiten,
Wirklichkeiten, wenn man Nietzsche bis zu Ende folgt’, zoals Jaspers opmerkt11).
Nietzsche was achteraf van mening, dat hij deze fase noodzakelijk heeft moeten
doormaken om zijn waarheid te kunnen vinden: ‘Ich erst habe die Wahrheit entdeckt,
dadurch dass ich zuerst die Lüge als Lüge empfand - roch... Mein Genie ist in meinen
Nüstern’...12). Wat was de positieve kant van dit op het eerste gezicht negatieve proces
van afwijzen en verwerpen? Zolang iemand de overtuigingen van zijn omgeving nog
critiekloos overneemt, is hij onzelfstandig. Komt hij door een of andere aanleiding
tot nadenken over een van die overtuigingen en moet hij die waarheid of waarde,
waarom het gaat, uiteindelijk verwerpen als iets, waar hij niet meer achter kan staan,
dan volgt hij in dit opzicht zijn omgeving niet meer klakkeloos na, dan is hij in dit
opzicht zelfstandig, oorspronkelijk geworden. Is hem dit één keer overkomen, dan
kan hij daardoor gereserveerd en critisch komen te staan tegenover de andere
overtuigingen die hij met zijn omgeving deelde. Misschien zal hij deze dan ook aan
een critisch onderzoek gaan onderwerpen en naarmate hij er dan op grond van eigen
inzicht meer en meer van zal moeten afwijzen als niet voor hem aanvaardbaar, zal
hij steeds minder geneigd zijn als waar aan te nemen wat zijn omgeving als waar
beschouwt, zal hij steeds meer op zichzelf gaan vertrouwen en zal zijn zelfstandigheid
of zijn oorspronkelijkheid steeds krachtiger worden. Dat is er de positieve kant van.
Bij het afwijzen van de algemeen aanvaarde waarden en waarheden volgde
Nietzsche geen anderen na; hij deed het op grond van eigen inzicht, hij volgde daarbij
slechts zichzelf: daaruit bestond toen zijn oorspronkelijkheid en ook dèze
oorspronkelijkheid is onnavolgbaar. Het is natuurlijk mogelijk, dat iemand op gezag
van en in bewondering voor Nietzsche eens flink afgeeft op alle moraal, op de
democratie, op Duitsland, op Wagner of op het Christendom, maar dan volgt hij
Nietzsche niet wèrkelijk na. Dat zou pas het geval zijn, wanneer hij, alleen op zichzelf
vertrouwend, alleen zijn eigen inzicht volgend en zich in niets om Nietzsche
bekommerend, al deze zaken als voor hem van geen betekenis zou laten vallen. Dan
zou hij Nietzsche navolgen, door hem nìet na te volgen. ‘Geh nur dir selber treulich
nach: so folgst du mir...’
Dit zichzelf rekenschap geven van algemeen aanvaarde waarheden en waarden
en deze zonodig op grond van eigen inzicht verwerpen, is, evenals het tot inzicht
komen in de oplossing van een wiskundevraagstuk, een kwestie van
geen-anderen-navolgen, van oorspronkelijkheid. In het laatste geval - van de
wiskundevraagstukken e.d. - leidt de oorspronkelijkheid eerder tot aanpassing dan
tot vervreemding van de menselijke omgeving. Begrijpen van alles wat hij volgens
zijn omgeving nu eenmaal dient te begrijpen, maakt iemand tot een steeds beter
functionerend elementje in de samenleving. In het eerste geval blijkt het vaak
noodzakelijk zich successievelijk los te maken van de overtuigingen die men tot op
dat moment critiekloos van zijn omgeving als juist overnam. Dat leidt tot een
geleidelijk aan vervreemden van de menselijke omgeving: het aantal mensen bij wie
men gehoor kan vinden voor de nieuw verworven opvat11) K. Jaspers, o.c., 77.
12) Fr. Nietzsche, Werke, Ecce homo, II 1152.
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tingen zal verminderen en de eenzaamheid groeien. Deze toenemende eenzaamheid
en de noodzaak vertrouwde en vaak geruststellende zekerheden te moeten prijsgeven
enerzijds en anderzijds het innerlijk verzet daartegen en de steeds sterkere bekoring
om voor eigen gemak en rust bepaalde inzichten maar liever te negeren en om liefst
de hele aandrift om zich voortdurend tegenover de bestaande opinies en waarheden
critisch te blijven opstellen, maar te laten schieten, maken de oorspronkelijkheid nu
niet direct tot een aangelegenheid met alleen maar aangename kanten. Wie verblind
wordt door het aanzien, dat een oorspronkelijk persoon ten deel valt - wanneer hij
toevallig als zodanig erkenning heeft gevonden -, ziet slechts wat eventueel het weinig
wezenlijke gevolg van oorspronkelijkheid kan zijn en niet, dat oorspronkelijkheid
meer heeft van het door een demon bezeten zijn. Niet voor niets constateert Nietzsche:
‘Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntniss folgt aus dem Mut,
aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich...’13).
‘Die Sauberkeit gegen sich’, daar gaat het om. Geen loopje nemen met zichzelf.
Alleen afgaan op eigen inzicht, zich van meningen die de omgeving opdringt, niets
aantrekken. Bij het vormen van een oordeel alle argumenten zo volledig mogelijk
tot zich laten doordringen, aan het innerlijk tribunaal voorleggen, en zich dan
uitsluitend en geheel conformeren aan de uitspraak van dit tribunaal. De naam die
Nietzsche voor dit tribunaal gebruikt: ‘dein Gewissen’. Het enige dat Nietzsche bij
wijze van spreken nìet voor zichzelf ter discussie stelt, is het feit, dat hij voor zijn
denken en (handelen uitsluitend zijn ‘Gewissen’ tot richtsnoer neemt. Niets verplicht
iemand daartoe; toch deed Nietzsche het tot de uiterste consequenties: hij bereikte
een summum van ‘Sauberkeit gegen sich’.
‘Sauberkeit gegen sich’ betrachten betekent: alleen naar de stem van het eigen
geweten luisteren. Alleen naar de stem van het eigen geweten luisteren impliceert
nìet-luisteren naar anderen, geen anderen navolgen, oorspronkelijk zijn. ‘Das
Gewissen’ is daarom het vermogen, waaraan wij de mogelijkheid te danken hebben
oorspronkelijk te zijn.
Door voortdurend gehoor te geven aan ‘das Gewissen’ en als gevolg daarvan alle
waarden, waarheden en idealen, waarop het negatief reageert, over boord te zetten,
maar van de andere kant te behouden, wat een positieve reactie van ‘das Gewissen’
oproept, is er een proces op gang gekomen, waardoor iemand steeds zelfstandiger
wordt. Wat hij tenslotte aan zekerheden overhoudt, zullen zekerheden zijn, waarvoor
hij helemaal zal instaan, zekerheden, die werkelijk van hemzelf zijn. De factor die
dit proces beheerst en richting geeft is ‘das Gewissen’. Maar wat is het uiteindelijke
doel of resultaat van dit proces? Waarheen stuurt ‘das Gewissen’ de mens op deze
manier? Dat vat Nietzsche samen in een der ‘granitnen Sätze, mit denen sich ein
Schicksal für alle Zeiten zum ersten Male in Formeln fasst’:
Was sagt dein Gewissen? - ‘Du sollst der werden, der du bist’.14)

5

13) o.c., II 1066.
14) o.c., II 1127 en Die fröhliche Wissenschaft, II 159.
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Augustus 1881, Sils-Maria. Nietzsche ontdekt zijn waarheid, de
Ewige-Wiederkunfts-Gedanke, een ervaring, die hij in het aforisme ‘Das grösste
Schwergewicht’ onder woorden heeft gebracht15). Wat heeft deze gedachte, waarheid
of ervaring met oorspronkelijkheid te maken?
Om te beginnen heeft de E.W.G. in zoverre met oorspronkelijkheid te maken, dat
Nietz-

15) Fr. Nietzsche, Werke, Die fröhliche Wissenschaft, II 202, 203 en R. Bruning, o.c., 22 e.v.
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sche onnavolgbaar is in de manier waarop hij deze gedachte kreeg. De eeuwige
wederkeer als een niet-onbekend filosofisch thema zal hij voordien vaker hebben
overdacht, maar die keer in augustus 1881 werd deze gedachte voor Nietzsche
onverwacht de aanleiding tot een fundamentele geestelijke ervaring; deze gedachte
gaf hem toen plotseling een flitsende blik in de diepte, zoals hem tevoren niet was
overkomen, en dat gebeurde, zonder dat hij er in de verste verte op bedacht was.
Iemand echter, die op zoek gaat naar de betekenis van de E.W.G., kan niet meer op
die manier verrast worden, want hij is immers bij voorbaat al op de hoogte van het
bestaan van de E.W.G. èn ervan overtuigd, dat het een belangrijke gedachte is.
Dat was nu bij Nietzsche juist nìet het geval: die wist tevoren niet, dat het
overdenken van de eeuwige wederkeer tot een bijzonder inzicht aanleiding zou geven,
de mògelijkheid van het komen tot dit inzicht was hem zelfs onbekend en daarom
kon hij onmogelijk bewust proberen tot dit inzicht te komen; hij vond iets, zonder
dat hij ernaar op zoek was, zonder dat hij van het bestaan ervan op de hoogte was,
dus zonder dat hij ernaar op zoek kòn zijn. Daarin schuilt de oorspronkelijkheid en
onnavolgbaarheid van Nietzsche: dat hij zonder enig besef van wat hem te wachten
stond en dus, wat dat betreft, zonder enige ‘doelbewustheid’, het idee van de eeuwige
wederkeer, toen het in hem opkwam, niet als een reeds lang afgedaan filosofisch
probleem van zich afschoof, maar het opnieuw volkomen serieus nam en tot zich
liet doordringen, en dat, toen dit hem tot een nieuw inzicht bracht, hij onmiddellijk
de fundamentele betekenis van dit inzicht inzag. Dàt is oorspronkelijkheid.
‘Originalität. - Was ist Originalität? Etwas sehen, das noch keinen Namen trägt,
noch nicht genannt werden kann, ob es gleich vor aller Augen liegt. Wie die Menschen
gewöhnlich sind, macht ihnen erst der Name ein Ding überhaupt sichtbar. - Die
Originalen sind zumeist auch die Namengeber gewesen.’16). Vervolgens. Het geestelijk
proces, dat zich bij Sils-Maria in Nietzsche voltrok, is te omschrijven als een
doordringen tot in de diepste duisternis, tot in het meest vèrgaande nihilisme, en dan
een, daardoorheen, dòòrdringen tot het helderste licht, de allerkrachtigste
‘Lebensbejahung’. Vóór deze tweede fase in dit proces was aangebroken, dus toen
Nietzsche met zijn voorstelling van de werkelijkheid als een eeuwigdurende en
zinloze herhaling tot het diepste punt van het nihilisme was afgedaald en niets hem
er ook maar het geringste vermoeden van kon geven, dat er nog iets anders zou zijn
dan dit dieptepunt, dat er nog een voorbìj dit dieptepunt kon zijn, op dàt moment
besefte Nietzsche, dat hij met deze visie op de werkelijkheid bij niemand weerklank
zou vinden, dat niemand hem erom vroeg door te gaan met zich van deze visie
rekenschap te geven, dat àls hij dat toch deed, hij dat helemaal en alleen zèlf moest
weten, en dat hij zich daarmee alleen maar verder van zijn omgeving zou
vervreemden. Nietzsche was tot deze visie kunnen doordringen en kon zich er alleen
in handhaven door zich van niemands mening iets aan te trekken; de keerzijde was,
dat hij met deze visie volledig alleen was komen te staan: dit proces had hem in zijn
‘einsamste Einsamkeit’ gedreven17).
Nietzsche hàd op dat moment deze verpletterende gedachte - ‘er würde dich, wie
du bist, (..) vielleicht zermalmen’18) - van zich af kunnen zetten, zich van haar
16) o.c., II 158.
17) o.c., II 202, 203.
18) o.c., II 202.
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zich daarbij geruststellend door te bedenken, dat hij onmiddellijk ieders instemming
zou verwerven voor de opvatting, dat het met de werkelijkheid onmogelijk zò absurd
gesteld zou kunnen zijn. Uit de angstaanjagende duisternis had hij kunnen
wegvluchten in de sterke, beschermende en hem met open armen ontvangende veste
van de communis opinio. Dat deed Nietzsche niet, hij sloot zijn ogen niet voor wat
hij zag; op dit critieke moment, toen niets er op wees, dat zijn vasthoudendheid enig
positief resultaat zou opleveren, weigerde Nietzsche zichzelf ontrouw te worden: hij
bleef de uiterste ‘Sauberkeit gegen sich’ betrachten. De enige gids die hij in deze
diepste eenzaamheid, waarin hij niemand kòn volgen omdat nog niemand hem daarin
voorgegaan was, bleef volgen, was zijn ‘Gewissen’.
Einsamkeit, Sauberkeit gegen sich, Gewissen, deze drie factoren die kenmerkend
bleken voor dìe oorspronkelijkheid welke nog slechts bestond uit het àfwijzen van
algemeen aanvaarde waarden en waarheden, spelen dus eveneens een rol in het
proces, dat Nietzsche uiteindelijk zijn fundamentele waarheid heeft opgeleverd; in
dit proces ging het zelfs om een ‘Einsamkeit’, een ‘Sauberkeit gegen sich’ en een
trouw blijven aan het ‘Gewissen’ in extremo. Was Nietzsche in de voorgaande periode
van zijn leven steeds meer zichzelf geworden door zich uitsluitend te richten naar
de uitspraken van zijn ‘Gewissen’ en was hij toen steeds verder gevorderd in de
richting van wat het ‘Gewissen’ eist: ‘Du sollst der werden der du bist’ door alles af
te wijzen wat hij niet zìjn bezit, zìjn geestelijk eigendom kon noemen, in de twèède
fase van de E.W.G. werd Nietzsche niet zichzelf door iets af te wijzen, maar door in reactie op zijn ‘Gewissen’ dat plotseling volledig positief uitsloeg op het beeld
van een zich eeuwigdurend herhalende werkelijkheid - zich te laten overmeesteren
door liefde voor deze werkelijkheid, voor de aarde en haar schoonheid, een liefde
die volmaakt gelukkig was met het leven en de aarde zoals zij in zichzelf zijn, zodat
de behoefte aan een rechtvaardiging of zingeving van leven of aarde vanuit een
‘Jenseits’ als sneeuw voor de zon verdween. Nietzsche boorde in dat tweede moment
van de E.W.G. in zichzelf de kern aan, waaruit de kracht ontsprong die hem dit leven
en deze aarde met heel zijn ziel en al zijn krachten, totaal, deed beminnen. Het
‘Jasagende Pathos’, dat heel zijn verdere leven zou kunnen verteren, was in hem
ontbrand. Zijn ‘Gewissen’ had hem gebracht op een punt in zijn leven, waarna hij
nog slechts liefde zou kunnen zijn. Aan de imperatief: ‘Du sollst der werden der du
bist’ had Nietzsche voldaan: hij was geworden die hij was.
Tenslotte. Het inzicht, dat de in par. 2 genoemde leerling uiteindelijk krijgt met
betrekking tot het totaal aantal graden van de drie hoeken van een driehoek, is iets
oorspronkelijks: die leerling is zeker van zijn zaak, niet op grond van wat de leraar
beweert, maar op grond van eigen inzicht; en toch is het tot stand komen van dit
inzicht voorbereid en mogelijk gemaakt door de uitleg van de leraar. Zou de E.W.G.
iemand niet op een overeenkomstige wijze kunnen worden uitgelegd, dus zò, dat
zijn denken helemaal rijp wordt gemaakt voor dit inzicht en dit inzicht met een bijna
even grote waarschijnlijkheid door zijn brein zal moeten flitsen als de bliksem door
een met electriciteit geladen onweersatmosfeer? Dat is te betwijfelen op grond van
een paar belangrijke verschillen. In het geval van de driehoek gaat het om een inzicht
betreffende een eenvoudig gegeven, een driehoek, bestaande uit niet meer dan drie
lijnen en drie hoeken. Bij de E.W.G. gaat het echter om een inzicht dat betrekking
heeft op de totale werke-
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lijkheid, heelal, aarde, mensheid, geschiedenis, subject en object, kortom àlles
inbegrepen. Het is minder eenvoudig dàt als een realiteit voor ogen te krijgen dan
een driehoek. - De leraar gaat bij zijn bewijs uit van reeds bij het kind aanwezige
kennis betreffende lijnen, hoeken, driehoeken, evenwijdige lijnen etc. en
voortbouwend op deze kennis brengt hij het kind geleidelijk aan op het punt, waar
het inzicht vrijwel zeker zal moeten doorbreken. Dat is bij de E.W.G. onmogelijk,
omdat het daarbij gaat om een àllesomvattend inzicht, dat een standpunt daarbuiten,
vanwaaruit men dan redenerenderwijs in de richting van inzicht in de E.W.G. zou
kunnen komen, onmogelijk maakt. - Komt het kind tot het gewenste inzicht, dan
betreft het een betrekkelijk rationeel inzicht èn een inzicht in iets dermate abstracts
als een driehoek, gevormd door lijnen die officieel niet eens dikte hebben.
Het zal misschien blij zijn, dat het het bewijs begrijpt, omdat daardoor moeilijkheden
bij een volgende repetitie voorkomen kunnen worden, maar een moment later is het
alweer druk bezig met iets anders en hèèl het nieuw verworven inzicht bij wijze van
spreken vergeten. Bij de E.W.G. ging het niet om een louter rationeel inzicht, noch
om een inzicht waarbij Nietzsche zich slechts met een klein deel van zijn
persoonlijkheid betrokken voelde noch om een inzicht dat slechts betrekking had op
een fractie van de werkelijkheid. De E.W.G. was de volmaakt positieve reactie van
Nietzsches persoon in zijn totaliteit op de werkelijkheid in haar totaliteit. Het was
geen inzicht dat Nietzsche oppervlakkig beroerde, maar een inzicht dat, om het zo
eens te zeggen, de hoofdtrap van zijn raket deed ontbranden en dat de nieuwe, enige
en geheel toereikende dynamiek voor heel zijn verdere leven kon zijn: ‘Welcher
Gedanke mir Grund, Bürgschaft und Süssigkeit alles weiteren Lebens sein soll!’19).
Levend uit de kracht van deze oorspronkelijke gedachte zou geheel zijn leven
kunnen openbloeien tot één grootse manifestatie van oorspronkelijkheid.
Eén vraag blijft over met betrekking tot de E.W.G.: heeft de E.W.G. mèèr om het
lijf dan wat frater Venantius aanraadt: ‘Zeg maar JA tegen het leven’? ‘Zeg maar JA
tegen het leven’ is een aansporing, gegeven door iemand die zich door zijn verleden
blijkbaar vanzelfsprekend als raadgever en leidsman beschouwt, die niet geplaagd
wordt door de vraag, op grond waarvan hij zich capabel mag achten anderen te
adviseren, die voorheen zijn gehoor op het belang van andere zaken wees, maar het
nu - na het bankroet van het hiernamaals - bij gebrek aan beter en uit wanhoop
aanbeveelt zijn heil maar te zoeken in het enige dat rest, namelijk het leven, want
stelt men zich dààr niet positief tegenover op dan blijft er nìets over dat de moeite
waard is en het goede humeur kan doen bewaren. - Descartes beproefde de bestaande
waarheden en ontdekte, dat hij ze de een na de ander kon betwijfelen.
Tenslotte bleek geen enkele waarheid tegen zijn twijfel bestand, maar juist op het
moment waarop een absoluut scepticisme hem overviel en juist dank zij dat
scepticisme, kon hij zijn eerste, fundamentele en door geen twijfel te ondermijnen
waarheid vinden: ‘Je pense, donc je suis’. Nietzsche drong door tot de bodem van
het nihilisme, maar juist op dàt moment en dank zij zijn onvervaard dòòrboren,
boorde hij door die bodem heen en boorde hij de bron aan van een door niets meer
te stuiten ‘jasagend Pathos’. Descartes en Nietzsche bereikten beiden dwars door het
allernegatiefste heen het allerpositiefste. Bij Nietzsche was daarbij geen sprake van
een houding van ‘bij ge19) o.c., II 161.
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brek aan beter’ of van wanhoop: hij was boordevol geluk. Nietzsches E.W.G.
begrijpen en deze de zijne kunnen noemen houdt in, dat deze gedachte opnieuw bij
zo iemand ‘Grund, Bürgschaft und Süssigkeit’ van heel zijn verdere leven wordt.
Dan is er pas sprake van werkelijk begrijpen. Immers, zoals Nietzsche van Balzac
overneemt: ‘comprendre c'est égaler’20).

6
Het volgende citaat laat zien, hoe Nietzsche oorspronkelijkheid, het zichzelf-zijn,
als het belangrijkste beschouwt in de door hem toen nog bewonderde, later verguisde
Wagner; opnieuw blijkt oorspronkelijkheid onnavolgbaar te zijn of slechts navolgbaar
door haar niet na te volgen; tenslotte blijkt uit de laatste zin, dat oorspronkelijkheid
en ‘die Unschuld des Werdens’ hetzelfde aanduiden. Bleiben wir Wagner in dem
treu, was an ihm wahr und ursprünglich ist - und namentlich dadurch, dass wir, seine
Jünger, uns selber in dem treu bleiben, was an uns wahr und ursprünglich ist. (..) Es
liegt nichts daran, dass er als Denker so oft unrecht hat; Gerechtigkeit und Geduld
sind nicht seine Sache. Genug, dass sein Leben vor sich selber recht hat und recht
behält - dieses Leben, welches jedem von uns zuruft: ‘Sei ein Mann und folge mir
nicht nach - sondern dir! Sondern dir!’ Auch unser Leben soll vor uns selber recht
behalten! Auch wir sollen frei und furchtlos, in unschuldiger Selbstigkeit aus uns
selber wachsen und blühen!’21). Direct hierop aansluitend roept Nietzsche in
herinnering wat hij vroeger al eens naar aanleiding van Wagner had geschreven, o.a.
‘dass jeder, der frei werden will, es durch sich selber werden muss, und dass
niemandem die Freiheit als ein Wundergeschenk in den Schoss fällt’22).

7
Nietzsche is in de jaren volgend op de E.W.G. en zijn Zarathustra zeker niet ‘nur
noch ein Jasagender’ geweest. Integendeel; hijzelf heeft dit deel van zijn leven als
volgt gekarakteriseerd: ‘Nachdem der jasagende Teil meiner Aufgabe gelöst war,
kam die neinsagende, neintuende Hälfte derselben an die Reihe: die Umwertung der
bisherigen Werte selbst, der grosse Krieg - die Heraufbeschwörung eines Tags der
Entscheidung’23). Waarom Nietzsche deze weg is ingeslagen, is een vraag die hier
buiten beschouwing blijft.
Welke betekenis het ‘werden der du bist’ in Nietzsches ogen had, blijkt uit het
feit, dat hij een heel boek, zijn laatste, aan deze kwestie gewijd heeft. Zoals de
ondertitel ervan aangeeft, beschrijft hij erin, hoe hij geworden is die hij is: ‘Wie man
wird, was man ist’. Hij toont ons er het verloop en het resultaat van dit proces in, hij
toont zichzelf: ‘Ecce homo’ (1888).
20)
21)
22)
23)

Fr. Nietzsche, Werke, Nachlass, III 444. III 444.
Fr. Nietzsche, Werke, Die fröhliche Wissenschaft, II 106, 107.
o.c., II 107 en Unzeitgemässe Betrachtungen, I 431.
Fr. Nietzsche, Werke, Ecce homo, II 1141.
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Wat Nietzsche ertoe gebracht heeft zijn ‘Ecce homo’ te schrijven, geeft hij als
volgt weer: ‘In Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an
die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir
unerlässlich, zu sagen, wer ich bin’. Het was geen exhibitionisme, dat Nietzsche
dreef tot het schrijven van dit boek; integendeel, hij voelde het schrijven ervan als
‘eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit, noch mehr der Stolz meiner
Instinkte revoltiert, nämlich zu sagen: Hört mich! denn ich bin der und der.
Verwechselt mich vor allem nicht!’24).
Een kostbare tekst, zeker in het kader van dit

24) o.c., II 1065.
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artikel, is die, waarin Nietzsche een objectieve beschrijving tracht te geven van het
proces van het ‘werden der du bist’ zoals zich dat aan hèm heeft voltrokken.
Oorspronkelijk zijn, geen anderen navolgen, maar geleidelijk, in trouw aan en in
eerlijkheid tegenover zichzelf, toegroeien naar dat wat je bent, zonder overigens nog
te weten wàt je bent, dus zonder doelgerichtheid, vanzelf, kortom ‘die Unschuld des
Werdens’ zoals deze in Nietzsche vlees en bloed is geworden, vindt hier de helderste
verwoording. ‘An dieser Stelle ist nicht mehr zu umgehn, die eigentliche Antwort
auf die Frage, wie man wird, was man ist, zu geben. Und damit berühre ich das
Meisterstück in der Kunst der Selbsterhaltung - der Selbstsucht... Angenommen
nämlich, dass die Aufgabe, die Bestimmung, das Schicksal der Aufgabe über ein
durchschnittliches Mass bedeutend hinausliegt, so würde keine Gefahr grösser sein,
als sich selbst mit dieser Aufgabe zu Gesicht zu bekommen. Dass man wird, was
man ist, setzt voraus, dass man nicht im entferntesten ahnt, was man ist. Aus diesem
Gesichtspunkte haben selbst die Fehlgriffe des Lebens ihren eignen Sinn und Wert,
die zeitweiligen Nebenwege und Abwege, die Verzögerungen, die
“Bescheidenheiten”, der Ernst, auf Aufgaben verschwendet, die jenseits der Aufgabe
liegen. (..) - Man muss die ganze Oberfläche des Bewusstseins - Bewusstsein ist eine
Oberfläche - rein erhalten von irgendeinem der grossen Imperative. Vorsicht selbst
vor jedem grossen Worte, jeder grossen Attitüde!
Lauter Gefahren, dass der Instinkt zu früh “sich versteht” -. Inzwischen wächst
und wächst die organisierende, die zur Herrschaft berufne “Idee” in der Tiefe - sie
beginnt zu befehlen, sie leitet langsam aus Nebenwegen und Abwegen zurück, sie
bereitet einzelne Qualitäten und Tüchtigkeiten vor, die einmal als Mittel zum Ganzen
sich unentbehrlich erweisen werden - sie bildet der Reihe nach alle dienenden
Vermögen aus, bevor sie irgend etwas von der dominierenden Aufgabe, von “Ziel”,
“Zweck”, “Sinn” verlauten lässt. - Nach dieser Seite hin betrachtet ist mein Leben
einfach wundervoll. Zur Aufgabe einer Umwertung der Werte waren vielleicht mehr
Vermögen nötig, als in einem einzelnen beieinander gewohnt haben, vor allem auch
Gegensätze von Vermögen; Distanz; die Kunst zu trennen, ohne zu verfeinden; nichts
vermischen, nichts “versöhnen”; eine ungeheure Vielheit, die trotzdem das Gegenstück
des Chaos ist - dies war die Vorbedingung, die lange geheime Arbeit und
Künstlerschaft meines Instinkts. Seine höhere Obhut zeigte sich in dem Masse stark,
dass ich in keinem Falle auch nur geahnt habe, was in mir wächst - dass alle meine
Fähigkeiten plötzlich reif, in ihrer letzten Vollkommenheit eines Tags hervorsprangen.
Es fehlt in meiner Erinnerung, dass ich mich je bemüht hätte - es ist kein Zug von
Ringen in meinem Leben nachweisbar, ich bin der Gegensatz einer heroischen Natur.
Etwas “wollen”, nach etwas “streben”, einen “Zweck”, einen “Wunsch” im Auge
haben - das kenne ich alles nicht aus Erfahrung. Noch in diesem Augenblick sehe
ich auf meine Zukunft - eine weite Zukunft! - wie auf ein glattes Meer hinaus: kein
Verlangen kräsuselt sich auf ihm. Ich will nicht im geringsten, dass etwas anders
wird als es ist; ich selber will nicht anders werden... Aber so habe ich immer gelebt.
Ich habe keinen Wunsch gehabt.(..)’25)
Oorspronkelijk zijn, zichzelf zijn, houdt van de ene kant in: geen anderen navolgen,
maar van de andere kant houdt het tevens in: zich niet anders, zich niet als mèèr
voordoen aan de mensen dan men is. In de volgende paragraaf van ‘Ecce homo’ legt
Nietzsche
25) o.c., II 1095, 1096.
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ook dienaangaande over zichzelf getuigenis af: ‘Man wird mir aus keinem Augenblick
meines Lebens irgendeine anmassliche und pathetische Haltung nachweisen können.
Das Pathos der Attitüde gehört nicht zur Grösse; wer Attitüden überhaupt nötig
hat, ist falsch... Vorsicht vor allen pittoresken Menschen! - Das Leben ist mir leicht
geworden, am leichtesten, wenn es das Schwerste von mir verlangte. Wer mich in
den siebzig Tagen dieses Herbstes gesehn hat, wo ich, ohne Unterbrechung, lauter
Sachen ersten Ranges gemacht habe, die kein Mensch mir nachmacht - oder vormacht,
mit einer Verantwortlichkeit für alle Jahrtausende nach mir, wird keinen Zug von
Spannung an mir wahrgenommen haben, um so mehr eine überströmende Frische
und Heiterkeit.(..) - Ich kenne keine andre Art, mit grossen Aufgaben zu verkehren
als das Spiel: dies ist, als Anzeichen der Grösse, eine wesentliche Voraussetzung.
Der geringste Zwang, die düstre Miene, irgendein harter Ton im Halse sind alles
Einwände gegen einen Menschen, um wieviel mehr gegen sein Werk!...26).

8
‘Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn, trägt auch mein Bild zu hellerm Licht
hinan’: de problematiek gelegen in het begrijpen, het verstaan, van een oorspronkelijk
denker is het onderwerp van deze en van de volgende en laatste paragraaf van dit
artikel, zij het in elk van beide belicht vanuit een andere hoek. Vanaf zijn eerste
studie, ‘Die Geburt der Tragödie’, zijn Nietzsches boeken de weerspiegeling van het
proces, dat zich in hem heeft voltrokken, het proces waarin hij steeds meer is
geworden die hij was. In de verschillende stadia van dat proces kon ook hìj voor
andere denkers slechts een begrip opbrengen, dat overeenstemde met het door hemzelf
op dat moment bereikte niveau. Dat is aannemelijk. Nietzsche beschrijft in zìjn geval
echter een veel merkwaardiger gang van zaken. Hij zegt namelijk van zichzelf, dat
hij aan het begin van zijn bestaan als schrijver en denker, in ‘Die Geburt der Tragödie’,
en wel zonder zich daarvan bewust te zijn, zichzelf a.h.w. op het spoor is gekomen.
Sindsdien zou hij in de schrijvers, denkers en kunstenaars van zijn voorkeur onbewust
deze nog onbewuste kern van zichzelf naarbinnen geprojecteerd hebben en slechts
deze, dus zichzelf, in hen hebben herkend. Tenslotte zou hij zich van deze kern
bewust zijn geworden als zijn eigen kern en daarmee kon er een eind komen aan het
zich projecteren in anderen. Dit kan met enige citaten worden duidelijk gemaakt.
‘Die Geburt der Tragödie’ betekende voor Nietzsche de ontdekking, zij het nog
zonder zich dit bewust te zijn, van wat zijn eigen kern was. Dat heeft hij dan ook pas
later, in zijn ‘Ecce homo’, kunnen constateren: ‘Ich hatte zu meiner innersten
Erfahrung das einzige Gleichnis und Seitenstück, das die Geschichte hat, entdeckt
-’27). Wat zou Nietzsche hier met zijn ‘innerste Erfahrung’ anders op het oog hebben
dan zijn E.W.G.? De E.W.G. was immers de ervaring die voor Nietzsche de totale
overwinning betekende op het nihilisme, of op het pessimisme zoals hij het ook wel
noemt. Daarover gaat het precies in ‘Die Geburt der Tragödie’ en daarom zou een
andere titel voor dit werk zelfs beter geweest zijn: ‘“Griechentum und Pessimismus”:
das wäre ein unzweideutiger Titel gewesen: nämlich als erste Belehrung darüber,
26) o.c., II 1097.
27) o.c., II 1109.
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wie die Griechen fertig wurden mit dem Pessimismus - womit sie ihn überwanden...
Die Tragödie gerade ist der Beweis dafür, dass die Griechen keine Pessimisten
waren’28).

28) o.c., II 1108.
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‘Die zur herrschaft berufne “Idee”’ had aldus in Nietzsche wortel geschoten, maar
leidde voorlopig een bestaan ergens ònder de oppervlakte van Nietzsches bewustzijn.
Toch stond Nietzsche reeds onder de invloed van dit idee, want het werkte in hem
als een criterium, dat hem bracht tot het afwijzen van algemeen aanvaarde waarden,
waarheden en idealen: ‘Wer das Wort “dionysisch” (- het symbool, waarin “die
äusserste Grenze der Bejahung erreicht ist” -) nicht nur begreift, sondern sich in dem
Wort “dionysisch” begreift, hat keine Widerlegung Platos oder des Christentums
oder Schopenhauers nötig - er riecht die Verwesung...’29). Beschrijft Nietzsche dit
dus al als een soort instinktief, onbewust gebeuren, evenmin projecteerde hij deze
kern bewùst in door hem bewonderde personen.
Integendeel, het was zo, ‘dass ich instinktiv alles in den neuen Geist übersetzen
und transfigurieren musste, den ich in mir trug’30). Een eerste voorbeeld hiervan is
Wagner: ‘Der Beweis dafür, so stark als nur ein Beweis sein kann, ist meine Schrift
“Wagner in Bayreuth”: an allen psychologisch entscheidenden Stellen ist nur von
mir die Rede - man darf rücksichtslos meinen Namen oder das Wort “Zarathustra”
hinstellen, wo der Text das Wort Wagner gibt’31). Nietzsches mening over dit
merkwaardige verschijnsel: ‘Dies ist die fremdartigste “Objektivität”, die es geben
kann: die absolute Gewissheit darüber, was ich bin, projizierte sich auf irgendeine
zufällige Realität - die Wahrheit über mich redete aus einer schauervollen Tiefe’32).
Hetzelfde verschijnsel wijst Nietzsche aan in zijn ‘Unzeitgemässe Betrachtungen’:
‘In der dritten und vierten Unzeitgemässen werden, als Fingerzeige zu einem höheren
Begriff der Kultur, zur Wiederherstellung des Begriffs “Kultur”, zwei Bilder der
härtesten Selbstsucht, Selbstzucht dagegen aufgestellt, unzeitgemässe Typen par
excellence, voll souveräner Verachtung gegeen alles, was um sie herum “Reich”,
“Bildung”, “Christentum”, “Bismarck”, “Erfolg” hiess - Schopenhauer und Wagner
oder, mit einem Wort, Nietzsche...’ en even verder: ‘Jetzt, wo ich aus einiger Ferne
auf jene Zustände zurückblicke, deren Zeugnis diese Schriften sind, möchte ich nicht
verleugnen, dass sie im Grunde bloss von mir reden. Die Schrift “Wagner in Bayreuth”
ist eine Vision meiner Zukunft; dagegen ist in “Schopenhauer als Erzieher” meine
innerste Geschichte, mein Werden eingeschrieben. Vor allem mein Gelöbnis!... (..)
Wie ich den Philosophen verstehe, als einen furchtbaren Explosionsstoff, vor dem
alles in Gefahr ist, (..): darüber gibt diese Schrift eine unschätzbare Belehrung,
zugegeben selbst dass hier im Grunde nicht “Schopenhauer als Erzieher”, sondern
sein Gegensatz, “Nietzsche als Erzieher”, zu Worte kommt’33).
‘Menschliches, allzumenschliches’ is de weerslag van het langzamerhand tot
zichzelf komen, het bewùst geestelijk zelfstandig worden van Nietzsche. ‘Was sich
damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit Wagner - ich empfand eine
Gesamt-Abirrung meines Instinkts, von der der einzelne Fehlgriff, heisse er nun
Wagner oder Basler Professur, bloss ein Zeichen war. Eine Ungeduld mit mir überfiel
mich; ich sah ein, dass es die höchste Zeit war, mich auf mich zurückzubesinnen’.
‘Damals entschied sich mein Instinkt unerbitterlich gegen ein noch längeres
29)
30)
31)
32)
33)

o.c., II 1109, 1110.
o.c., II 1111.
o.c., II 1111, 1112.
o.c., II 1112.
o.c., II 1113 en 1116, 1117.
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Nachgeben, Mitgehn, Mich-selbst-Verwechseln’. Nietzsche meent deze ontwikkeling
grotendeels aan zijn ziekte te danken te hebben gehad: ‘sie erlaubte, sie gebot mir
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Vergessen; sie beschenkte mich mit der Nötigung zum Stilliegen, zum Müssiggang,
zum Warten und Geduldigsein... Aber das heisst ja denken!... Meine Augen allein
machten ein Ende mit aller Bücherwürmerei, auf deutsch Philologie: ich war vom
‘Buch’ erlöst, ich las jahrelang nichts mehr - die grösste Wohltat, die ich mir je
erwiesen habe! - Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleichsam still geworden
unter einem beständigen Hören-Müssen auf andre Selbste (- und das heisst ja lesen!
-) erwachte langsam, schüchtern, zweifelhaft - aber endlich redete es wieder. Nie
habe ich so viel Glück an mir gehabt als in den kränksten und schmerzhaftesten
Zeiten meines Lebens: man hat nur die ‘Morgenröte’ oder etwa den ‘Wanderer und
seinen Schatten’ sich anzusehn, um zu begreifen, was diese ‘Rückkehr zu mir’ war:
eine höchste Art von Genesung selbst!...34).
Ook in ‘Menschliches, allzumenschliches’ maakt Nietzsche ons attent op een
overduidelijk voorbeeld van de manier, waarop hij zijn diepste, toen nog steeds
onbewuste kern onbewust en instinktief in anderen projecteerde. ‘Wie ich damals
(1876) über mich dachte, mit welcher ungeheuren Sicherheit ich meine Aufgabe und
das Welthistorische an ihr in der Hand hielt, davon legt das ganze Buch, vor allem
aber eine sehr ausdrückliche Stelle Zeugnis ab: nur dass ich, mit der bei mir
instinktiven Arglist, auch hier wieder das Wörtchen “ich” umging und diesmal nicht
Schopenhauer oder Wagner, sondern einen meiner Freunde, den ausgezeichneten
Dr. Paul Rée, mit einer welthistorischen Glorie überstrahlte - zum Glück ein viel zu
feines Tier, als dass... (..) Die Stelle lautet: Welches ist doch der Hauptsatz, zu dem
einer der kühnsten und kältesten Denker, der Verfasser des Buchs “Ueber den
Ursprung der moralischen Empfindungen” (lisez: Nietzsche, der erste Immoralist)
vermöge seiner ein- und durchschneidenden Analysen des menschlichen Handelns
gelangt ist? “Der moralische Mensch steht der intelligiblen Welt nicht näher als der
physische - denn es gibt keine intelligible Welt...” Dieser Satz, hart und schneidig
geworden unter dem Hammerschlag der historischen Erkenntnis (lisez: Umwertung
aller Werte) kann vielleicht einmal, in irgendwelcher Zukunft - 1890! - als die Axt
dienen, welche dem “metaphysischen Bedürfnis” der Menschheit an die Wurzel
gelegt wird - ob mehr zum Segen oder zum Fluche der Menschheit, wer wüsste das
zu sagen?’35).
Wanneer Nietzsche zich door de E.W.G. eenmaal bewust is geworden van zijn
eigenlijke en diepste kern en daardoor de volledige identiteit met zichzelf heeft
kunnen bereiken, betekent dat tevens het einde van de behoefte of noodzaak zijn
diepste wezen in anderen te projecteren. Toch doet hij op dat hoogtepunt van zijn
leven iets soortgelijks, maar dan in optima forma: hij splitst zichzelf van zichzelf af,
de ene is Nietzsche, de ander noemt hij Zarathustra. Hij beschrijft dit in de laatste
twee regels van het gedicht Sils-Maria:
Hier sass ich, wartend, wartend, - doch
auf nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Geniessend, bald des Schattens, ganz nur
Spiel,
34) o.c., II 1120, 1121.
35) o.c., II 1122, 1123 en Menschliches, allzumenschliches, I 478. Nietzsche citeert zichzelf niet
geheel letterlijk. Toevoegingen zijn de beide stukken tussen haakjes, het jaartal 1890 en de
zinsnede: ‘denn es gibt keine intelligible Welt...’
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Ziel.
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Da, plötzlich, Freundin! wurde eins zu
zwei - Und Zarathustra ging an mir vorbei...36)

Dat Nietzsche en Zarathustra één en dezelfde zijn, bewijst ook de volgende passage
uit de ‘Ecce homo’: ‘Man hat mich nicht gefragt, man hätte mich fragen sollen, was
gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Immoralisten der Name Zarathustra
bedeutet: denn was die ungeheure Einzigkeit jenes Persers in der Geschichte ausmacht,
ist gerade dazu das Gegenteil.(..): das Wichtigere ist, Zarathustra ist wahrhaftiger
als sonst ein Denker. Seine Lehre, und sie allein, hat die Wahrhaftigkeit als oberste
Tugend - das heisst den Gegensatz zur Feigheit des “Idealisten”, der vor der Realität
die Flucht ergreift (..). Die Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, die
Selbstüberwindung des Moralisten in seinen Gegensatz - in mich - das bedeutet in
meinem Munde der Name Zarathustra’37).

9
In de jaren 1881/1882 was Nietzsche nog optimistisch gestemd wat betreft de
mogelijkheid door anderen begrepen te worden. In zijn ‘Ecce homo’ is er van dit
optimisme weinig over. Met de onnavolgbaarheid, het niet-te-volgen-zijn, van een
oorspronkelijk denker is hij dan inmiddels te onbarmhartig geconfronteerd om daar
nog zo luchtigjes over te kunnen praten. Bitter, scherper, uitvoeriger geeft hij zich
in dit boek nogmaals rekenschap van het gebrek aan begrip waarop zijn boeken
allerwegen stuiten en beproeft daarvoor tenslotte nog een verklaring, die in feite
neerkomt op: oorspronkelijkheid is onnavolgbaar.
‘Hier werde, bevor ich von ihnen selber rede, die Frage nach dem Verstandenoder Nichtverstanden-werden dieser Schriften berührt. Ich tue es so nachlässig, als
es sich irgendwie schickt: denn diese Frage ist durchaus noch nicht an der Zeit. Ich
selber bin noch nicht an der Zeit, einige werden posthum geboren.(..) Aber es wäre
ein vollkommner Widerspruch zu mir, wenn ich heute bereits Ohren und Hände für
meine Wahrheiten erwartete: dass man heute nicht hört, dass man heute nicht von
mir zu nehmen weiss, ist nicht nur begreiflich, es scheint mir selbst das Rechte. Ich
will nicht verwechseit werden - dazu gehört, dass ich mich selber nicht verwechsle.(..)
Als sich einmal der Doktor Heinrich von Stein ehrlich darüber beklagte, kein Wort
aus meinem Zarathustra zu verstehn, sagte ich ihm, das sei in Ordnung: sechs Sätze
daraus verstanden, das heisst: erlebt haben, hebe auf eine höhere Stufe der Sterblichen
hinauf, als “moderne” Menschen erreichen könnten. (..) Umsomehr versuche ich
eine Erklärung. - Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet,
mehr heraushören, als er bereits weiss. Wofür man vom Erlebnisse her keinen Zugang
hat, dafür hat man kein Ohr. Denken wir uns nun einen äussersten Fall: dass ein Buch
von lauter Erlebnissen redet, die gänzlich ausserhalb der Möglichkeit einer häufigen
oder auch nur seltenen Erfahrung liegen - dass es die erste Sprache für eine neue
Reihe von Erfahrungen ist. In diesem Falle wird einfach nichts gehört, mit der
akustischen Täuschung, dass, wo nichts gehört wird, auch nichts da ist... Dies ist
36) Fr. Nietzsche, Werke, Die fröhliche Wissenschaft, II 271.
37) Fr. Nietzsche, Werke, Ecce homo, II 1153.
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zuletzt meine durchschnittliche Erfahrung und, wenn man will, die Originalität
meiner Erfahrung’38). Ironie van de oorspronkelijkheid!
Wil iemand tot wezenlijk begrip van Nietzsche komen, dan zal dat pas mogelijk
zijn, wanneer hij eerst, onafhankelijk van Nietz-

38) o.c., II 1099, 1100.
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sche, op eigen gelegenheid, tot de ervaring is gekomen van wat Nietzsche in zijn
E.W.G. heeft ervaren. Alleen door oorspronkelijkheid kan oorspronkelijkheid
geëvenaard en begrepen worden. Nietzsche in alles navolgen, zich als zijn leerling
beschouwen, zijn uitingen tegengesteld aan oorspronkelijkheid en maken werkelijk
begrip van Nietzsche onmogelijk. De laatste consequentie, waartoe een tot het einde
toe volgehouden ‘Sauberkeit gegen sich’ met betrekking tot de onnavolgbaarheid
van de oorspronkelijkheid of tot ‘die Unschuld des Werdens’ een oorspronkelijke
persoonlijkheid drijft, heeft Nietzsche onder woorden gebracht in de aangrijpende
toespraak van Zarathustra, welke Nietzsche - maar op deze plaats waarschijnlijk
bedoeld voor hen, die zìjn volgelingen mochten willen zijn - citeert aan het eind van
zijn voorwoord op de ‘Ecce homo’:
Allein gehe ich nun, meine Jünger! Auch
ihr geht nun davon und allein! So
will ich es.
Geht fort von mir und wehrt euch gegen
Zarathustra! Und besser noch: schämt
euch seiner! Vielleicht betrog er euch.
Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur
seine Feinde lieben, er muss auch seine
Freunde hassen können.
Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn
man immer nur der Schüler bleibt. Und
warum wollt ihr nicht an meinem Kranze
rupfen?
Ihr verehrt mich: aber wie, wenn eure
Verehrung eines Tages umfällt?
Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage!
Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber
was liegt an Zarathustra! Ihr seid meine
Gläubigen, aber was liegt an allen
Gläubigen!
Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da
fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen;
darum ist es so wenig mit allem Glauben.
Nun heisse ich euch, mich verlieren und
euch finden; und erst, wenn ihr mich
alle verleugnet habt, will ich euch
wiederkehren...

Friedrich Nietzsche39)

39) o.c., II 1067, 1068.
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Martien J.G. de Jong
Gedichten
Vegetatie
Je droomde ook wel van oerkrachten in de natuur
een roos bijvoorbeeld die alsmaar groter werd
en bloedend uitliep en de aarde
doordrenkte en doordrong
met mysterieus vocht en bedwelmende geuren
(zo van dat alomvattende weet je wel)
maar dat gaat over mettertijd
en voor je er erg in hebt
sta je in je eigen tuintje
te kijken
of de spinazie al uitkomt

Raam. Jaargang 1973

45

Redders met natte broek
Nog nooit heb ik gevaarlijk water
zo vol bulldozers en dolle draken gezien
als op 1 februari 1953
wij tolden in een lekke roeiboot
tussen de toppen van kreunende populieren
en deden weinig meer
dan pissen en vloeken
van een arbeiderswoning zonder dak
- daken en deuren dreven afzonderlijk verder was alleen nog de zolder zichtbaar
en daarop heulden een man
en een vrouw en vijf kinderen
van wie er telkens één verdween
gelijk met een stuk krakend huis
maar onze boot bleef onkontroleerbaar
en verdomde het te luisteren
naar de riemen van bange jongens
die eigenlijk al terug wilden
toen uit de eerste drakemuil
een dode oude vrouw met een open buik
keihard aan boord sloeg
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Thuis na Holland
(met dank aan adriaan en gerard)
Bij ieder zeldener bezoek
wordt het mij vreemder, dit platte vaderland
vol waaiende regens en gereformeerd beton
de windschuwe reiziger vindt zijn heul
in dode stadjes en knusse binnensteden
maar voor de verloren zoon is er geen heil
waar de woorden die hij vinden moest
in de intiemste kamers van de taal
open en bloot hoereren op straat
of schaamteloos worden verkracht
door gulzige gutturale slagers
zonder weet van het vetgemeste kalf
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Ontwaken in de provence
Gewijde armen van de ochtend
heffen de zon in een monstrans
boven het altaar aarde
voor het warme wonder van de dag
loos ik wijdbeens mijn wijn als water
en adem wierook en mirre
met een gulzige mond vol goud
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Zwemmen in Sicilië
Hitte knerst over het grint
en splintert in wit licht
de lucht siddert van zilte
krimpend wijkt de zee
en geeft haar bedding bloot
buiten de brandende aarde
wentel ik in wellustig water
en ben een beetje bijna ongeboren:
nog niets bevuild
nog niets mislukt
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Wandelen in de ardennen
Vochtig avondlicht
glijdt rood over de heuvels
stilte smelt op het groen
de schapen van het zesde uur
dragen gelaten hun volle doedelzak
maar onder hun staart
jeukt een vreemd verlangen
ik adem door een zeef
ik proef zuivere aarde
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Slapen in brabant
De nacht als een gotisch gewelf
boven de absis van stilte
spokende priesters in het grijs
schuifelen over de graven
van verre voorouders
en dopen in stilstaand wijwater
zielen van ongeboren kinderen
diep in mijn eigen aderen
voel ik de sappen van de grond
schimmelen en gisten wat ben ik meer dan een zwam
op een stronk van dit land
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nieuwe boeken

David en Jonathan ook al
A. Venema, Homosexualiteit in de Nederlandse literatuur,
Amsterdam-Brussel, 1972
‘Er is geen pornografie’, heeft Oscar Wilde eens gezegd, ‘er bestaan alleen slechten goed-geschreven boeken.’ (194 Aannemend dat Wilde gelijk heeft, moet er bij
worden vermeld dat er momenteel door de vaderlandse literatuur nogal wat lieden
paraderen, die dit gezichtspunt verdraaien en menen dat de opname van pornografische
elementen een goedgeschreven boek garandeert. Iedereen kan dat constateren die
voorliggend schrijfsel van Venema doorworstelt.
Wat wil Venema eigenlijk? Op de eerste plaats wil hij aantonen, dat het taboe op
homosexualiteit en homoerotiek een vertekenende werking heeft (gehad) op de
interpretatie van literaire werken. Het taboe heeft een mystificatie en verdraaiing in
de hand gewerkt; daardoor passages duister en ondoorzichtig gemaakt, die vanuit
een eerlijk hanteren van de homofilie als hypothese heel duidelijk en normaal worden.
Ik meen dat dít vertrekpunt terecht is; zeker ook waar het het literatuuronderwijs
betreft. Het zou dan ook uitermate plezierig zijn geweest als wij hadden kunnen
constateren dat daarin met voorliggend werk enige vooruitgang was geboekt. Maar
het moet allemaal nog gebeuren. Venema heeft een literair-kritische taak gezien,
maar hij is volkomen incompetent gebleken die te vervullen. Over de oorzaken
daarvan verderop meer.
Eerst dient er op gewezen te worden dat Venema nog iets anders wil ook. Hij heeft
een ethische bedoeling. Naarmate het boek vordert wordt die steeds onomwondener
uitgesproken, zodat wij tenslotte op pg. 167 te lezen krijgen: ‘En als van die mensen
nu een klein deel gaat inzien, dat het eigenlijk niet gaat om seks tussen mannetjes
en mannetjes, en vrouwtjes en vrouwtjes, maar dat het eigenlijk om doodnormale
menselijke relaties gaat, zoals tussen mannetjes en vrouwtjes dan ben ik heel
tevreden.’ Laat ons even afzien van dat ongelukkig gekozen ‘eigenlijk’. Venema
verraadt zich hier als de ridder die, met de literaire bronnen als schild en lans tegelijk,
een kruistocht onderneemt tegen het onbegrip der ‘anderen’ voor homosexualiteit
alszodanig. Dat is heel edel, want zo'n kruistocht is nog steeds hard nodig.
Maar om efficiënt te zijn, zal hij toch én wat helderder, én wat minder
dillettantistisch moeten worden opgezet als Venema heeft gedaan.
Achter de duidelijke titel gaat dus een minstens dubbelzinnige bedoeling schuil.
Wanneer de technische en stilistische competentie van de schrijver garanties biedt
voor een verantwoord product, hoeft dat op zichzelf geen probleem te zijn. En om
met een vriendelijkheid te starten: Venema heeft een redelijke stijl. Hij schrijft
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leesbaar nederlands, al is het gevaar niet denkbeeldig dat zijn losse taalgebruik
ontaardt in het leuterachtige gewauwel van een babbelzieke theetante; of, om in de
stijl te blijven, van een truttige gilnicht. Daarbij gaat Venema zich een enkele keer
te buiten aan het copiëren van de ‘zachte’ stijl a la Van het Reve: er worden in
gedachten mensen omhelsd, er wordt gesmeten met ‘lief’, ‘de mooiste ogen zus’,
‘de aanbiddelijkste billen zo’; het soort wendingen, dat zo langzamerhand zelfs het
werk van de meester een wat zeverachtig karakter begint te geven en al heel gevaarlijk
wordt in de werkjes der adepten. Maar over het algemeen kan men Venema een goed
stijlgevoel niet ontzeggen.
Wat moeilijker is het complimenteus te wezen over de opbouw van het boek.
Venema heeft zijn vorm gevonden in een soort dagboek-procedure: de homofilie in
de nederlandse literatuur wordt van dag tot dag opgespit
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in de verschillende bronnen en het lieve dagboek ontvangt dan van tijd tot tijd de
gedachten van Venema rond de citaten die hij aan het delfwerk heeft overgehouden.
Men vraagt zich af volgens welk systeem hij de verschillende auteurs heeft gekozen.
Waarschijnlijk volgens de volgorde waarin zij in zijn boekenkast voorkwamen. Wij
moeten er dan ook bij hem op aandringen het ding eens grondig op te ruimen. Kort
en goed: geen systeem.
Maar de schrijver heeft dit bezwaar voorzien en belooft ons al aan het begin een
betrouwbaarder gids dan welke orde ook: zijn impulsiviteit. Die wordt zo vaak en
zo zelfgenoegzaam vermeld, dat ik mij tenslotte niet kon weerhouden op pg. 140 in
de marge ‘vervelende zak’ te krabbelen. Temeer omdat daar de vermelding ervan
helemaal een niet ter zake doende stoplap was. Ik neem aan dat voor dit aspect van
de literatuur de platgetreden paden van de chronologie niet zo geschikt waren. Maar
de willekeurigheid waarmee hier mensen en stromingen door elkaar worden gehaspeld
is ook niet bijster verhelderend.
Die willekeurigheid heeft een nog veel kwalijker kant: zij beslist ook over de vraag
of er in dit of dat werk een homoachtig element aanwezig is. Sommige schrijvers
leveren wat dat betreft weinig problemen: zij staan bekend als de zgn.
hoog-manifesteerders, die in hun oeuvre geen twijfel laten bestaan, misschien zelfs
te weinig, over de intentionaliteit en de intensiteit van hun libido. Eventueel kan men
dan wel een probleem maken van het feit dat Venema beweert, dat er een strikte
scheiding gemaakt moet worden tussen vorm en vent. En het is na deze
ondubbelzinnige verklaring (27 en 49) dan ook even vreemd dat Venema zelf zich
aan deze regel niet wenst te houden. Maar dat is voer voor scherpslijpers.
Wat wel duidelijke problemen oplevert zijn uiteraard de twijfelgevallen. Welke
normen hanteert Venema om uit te maken of wij in deze twijfelgevallen inderdaad
met een homoachtig element te maken hebben? Geen normen dan het niet
onwaarschijnlijke standpunt dat ieder mens in zich een homofiele component heet.
Plus de volmaakt onwaarschijnlijke veronderstelling van Venema zelf, dat zijn intuïtie
deze feilloos kan herkennen. En wat gevreesd moet worden, geschiedt.
Elke boekpassages waarin twee leden van hetzelfde geslacht ook maar iets met
elkaar hebben, wordt een aanwijzing van de homosexualiteit in de nederlandse
literatuur. De mensen hoeven niet eens zelf zoiets te voelen, als Venema er maar een
kick aan over houdt. Nu zal Gezelle best wel op een of andere manier aan Eugène
van Oyen gekoppeld mogen worden. Vraag is precies op welke manier? De goedkope
manier waarop Venema, meer insinuerend dan bewijzend de zaak in enkele zinnen
rond praat is wat dat betreft zo weinig verhelderend, dat men gaat twijfelen aan zijn
definitie van homofilie alszodanig.
Ook de veronderstelling, - uitgesproken op pg. 51 -, dat Piet Paaltjens zelfmoord
heeft gepleegd, mede omdat hij in de knoop zat met zijn homofiele component dan
wel dominant, verdient nauwkeuriger studie dan het ene vlotte zinnetje, waarmee
Venema de zaak afdoet.
Dit koersen op de intuïtie wordt helemaal een twijfelachtige zaak, wanneer fragmenten
uit andere culturen ter sprake komen. Als er geen Statenvertaling had bestaan was
al helemaal niet duidelijk geweest, wat David en Jonathan, alsmede Jesus en zijn
leerlingen, in de nederlandse literatuur te zoeken hadden. Nu zijn ze er wel, maar als
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vertaalde joden, d.w.z. uit een cultuur stammend, waarin de sexuele verhoudingen
en in het algemeen de menselijke houding t.a.v. het lichaam aanwijsbaar anders was,
dan in ons verpreutste land van geschrobde stoepjes. De bijbel suggereert
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niets over een homofiele relatie tussen David en Jonathan; ze spreekt slechts over
de liefde en vriendschap tussen die twee. De wijze waarop Venema meent, hetgeen
er niet staat, te mogen aanvullen is dermate plat, precies in dit verband, dat het
bezwaarlijk als een houdbare, mogelijke exegese kan worden aanvaard (132 en 134).
Het belangrijkste bezwaar blijft de ergerlijke methodische fout, die zich in dit geschrijf
openbaart.
In het, overigens niet geciteerde, klaaglied over Jonathan zingt David:
‘Om jou zo uit het lood geslagen
Jonathan, mijn broertje.
Wat heb ik toch mateloos van je gehouden
jouw liefde hoger op prijs gesteld
dan de liefde van vrouwen.’ (II Sam. 1, 26)

Het zal Venema's intuïtie wel weer aan het werk zetten. Laat hij dan en passant ook
even zijn hersens aan het werk zetten en zich realiseren, dat zíjn reactie niets
definitiefs zegt over Davids gevoelens. Dat is alleen nog maar de voorwaarde voor
verantwoorde hermeneutiek. Per slot was David gehuwd met Mikal, die hij ergerde
door ongegeneerd voor de Ark uit te dansen ter ere Gods én om de dochters van
Jerusalem te behagen. Voor mijn part zijn David en Jesus homofiel geweest; het valt
alleen niet meer te bewijzen terwijl de onwaarschijnlijkheid van de veronderstelling
wel valt aan te tonen.
Ronduit belachelijke en karikaturale omvang neemt Venema's fijne neus voor
homofilie in de vaderlandse literatuur aan, wanneer hij komt tot de bespreking van
de stripfiguren. Ik heb de passage enige malen herlezen, om er zeker van te zijn, dat
hij niet ironisch was bedoeld. Niets wijst erop. Ik heb dus de keuze tussen de
opmerkingen dienaangaande serieus nemen of mijn compliment over de stijl
terugtrekken. Laat hem dat ene compliment maar gegund zijn. Welnu, voor wie het
nog niet had vermoed: Robbedoes en Kwabbernoot, Bulletje en Bonestaak, Kuifje
en Haddock, Asterix en Obelix, het zijn allemaal homofiele stellen. Achter ons
geoefend lezers- oog om halen ze al die dingen uit, die wij noch het daglicht kunnen
verdragen.
Om op de zaak even in te gaan: zoals de engelen zijn stripfiguren, - die uit de
underground-press daargelaten - per definitie leeftijdloos en ongeslachtelijk.
Bovendien hyperintelligent, zeer sterk, ze vervelen zich nooit en winnen altijd. Het
feit dat zij steeds paarsgewijze optreden zou men kunnen beschouwen als een aan
de detective-roman ontleende stijlvorm (verg. dr. G. v.d. Leeuw, Levensvormen,
Amsterdam, 1948, pg. 269 vv.).
Deze kroon op het werk verraadt de eigenlijke structuur ervan: niet twee themata
die elkaar voortdurend verhelderen en oproepen, maar een bijna obsessionele behoefte:
een apologie van de homofilie, achter de te doorzichtige dekmantel van
literatuur-kritiek. Je reinste jesuïtisme. En het klopt tot in de details: bewijzen dat je
gelijk hebt, koste wat kost, door te suggereren, dat een indrukwekkende rij namen
het met je eens is, eventueel zonder het zelf te weten. De apologetiek op zijn
achterlijkst. En daarmee de slechtste dienst, die men de integratiebeweging én de
literatuur kan bewijzen. Zowel door de ontwikkelingen in de wetenschap als door
de ontwikkelingen in de geesteshouding zijn er voor een dergelijke apologie - die
spijtig genoeg nog steeds maar al te nodig is - wel vruchtbaarder uitgangspunten en
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methoden te vinden. In elk geval zijn homofilie en literatuur te kostbare zaken, dan
dat zij door dit onwaardige gedoe in een verdacht daglicht mogen komen. Venema's
methode getuigt enkel van de kortzichtige en onverlichte houding die de bron van
alle problemen is geweest en dat zal blijven, naarmate de uitingen ervan als
verhelderend, literair werk blijven geaccepteerd.
Pieter Anton van Gennip
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Overleven en daarna
Jakov Lind, Close-up, Vert. Therese Cornips, De Bezige Bij, Amsterdam,
1972.
Close-up is het tweede deel van de autobiografie van de schrijver Jakov Lind, het
vervolg op Counting my steps (Stap voor stap). Lind is een Oostenrijkse Jood en het
eerste deel is dan ook voornamelijk het verhaal van een succesvolle strijd om de
Nazi-vervolging te overleven. ‘Wie niet kon aantonen dat hij mocht blijven leven,
ging in de rij staan om te sterven’, schrijft Lind in zijn verhalenbundel Een ziel van
hout, en die zin typeert ook de ijzig-koele en cynische toon, waarop hij in Stap voor
stap over zijn schokkende ervaringen vertelt. Ervaringen die hem ertoe geleid hebben
om in zijn verhalen de mensen vaak in letterlijke zin als kannibalen af te schilderen.
Daarna schreef hij ook twee romans Landschap in beton en Ergo.
Lind overleefde de oorlog door intelligentie en geluk, zoals hij opmerkt in Stap
voor stap, en ook door een egocentrisch individualisme, dat het sterkst uitkomt in
zijn afkeer van zijn mede-Joden. Hij haatte hen, omdat ze hem voorbestemd schenen
voor de dood. Daarom zonderde hij zich van hen af, en dat was zijn redding. Uit dit
eerste stuk autobiografie spreekt een ongelofelijke bravoure en een keiharde
mentaliteit. Typerend bijvoorbeeld is dat Lind in de oorlog een boek van Nietzsche
leest, Also sprach Zarathustra, dat tot de favoriete lektuur van de Nazi's behoorde,
en dat hij er sterk door wordt beïnvloed. Dit boek veranderde hem in een
Uebermensch, schrijft hij, iemand zonder hart of ziel.
Even later bekent hij dan warmte te voelen voor de kleine man, voor de armen en
arbeiders, een gevoel dat door Nietzsche bepaald niet gepreekt werd. Toch is Linds
bewondering voor hardheid en overwinning manifest. Wat hij meemaakte, liet niets
heel van de overtuigingen, die hij als jongen in Wenen had opgedaan; begrippen als
toekomst, hoop, rechtvaardigheid en socialisme werden lege woorden voor hem.
Na de oorlog ging Lind naar Israël, maar kon daar niet aarden. Hij had een hekel aan
de Joodse ortodoxie, zijn familie, de warmte en het pionierswerk, kortom aan alles.
Daarbij deed het woord verantwoordelijkheid hem huiveren. Hij begon hier al wel
te schrijven, maar nog weinig serieus. Wat hem in het schrijven aantrok was dat het
het enige beroep is, waarvoor geen uitwendig verworven kennis nodig is, maar alleen
talent. En ook de onzekerheid, die de positie van de schrijver steeds eigen blijft, was
voor hem een positief punt.
Zijn grote probleem was echter de taal.
De taal die hij het best kende, het Duits, haatte hij, en bovendien was de Weense
variant ervan verouderd. Daarom is zijn schrijverstalent waarschijnlijk pas laat tot
ontplooiing gekomen. Uit het eerste deel van zijn autobiografie spreekt een
persoonlijkheid, die erin slaagde zich staande te houden door de werkelijkheid met
veel moed onder ogen te zien en zich op zijn eigen ik terug te trekken. Tegen een
wereld, die onverschillig was voor het overleven van het individu, wapende hij zich
met een dosis lakoniek cynisme.
In het tweede deel, Close-up, dat nu is uitgekomen, is van al die kenmerken vooral
het egocentrische overgebleven. Voor de persoon van het eerste deel kon je
bewondering opbrengen, zij het geen sympatie. Maar tegelijk realiseerde je je dat
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iemand die wilde overleven in die duivelse omstandigheden ook niet sympathiek
kon zijn. In dit tweede deel is zijn bravoure-achtige toon van ‘ik trek me nergens iets
van aan’ zo nu en dan irriterend.
Dit deel sprak mij minder aan dan het eerste. Het is de stijl die het toch nog
lezenswaard maakt. Wat er in gebeurt is bijzaak, en Lind spreekt er alleen tussen
neus en lippen over.
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Dat hij bij de een of andere vrouw een kind gemaakt heeft, met haar getrouwd is en
zo gauw mogelijk van haar af wil, is ook voor hem zelf nauwelijks interessant, al
vindt hij het wel lastig. Alleen als zijn familie het kind tegen zijn wil laten snijden,
raakt hij even opgewonden. Hij is ondertussen weer in Europa verzeild geraakt en
banjert wat rond, op zoek naar geld, bedgenoten als geneesmiddel tegen zijn
permanente erektie, en vooral: een levensdoel. Hij heeft een dozijn baantjes,
waaronder dat van privé-detektive en censor in Oostenrijk. Een tijd op een beurs
regie studeren aan de toneelschool in Wenen bevalt hem nog het beste. Maar ook
dan lijdt hij onder zijn geldgebrek. De vrijheid van de bohémien is voor hem een
hondeleven, omdat hij afhankelijk is van anderen en dankje moet zeggen tegen
mensen, die hij niet moet. Toch geniet hij van het leven, vooral van zijn vele sexuele
avonturen. Hij viert zijn overleven, en raakt eindelijk het gevoel kwijt dat in leven
zijn en genieten een halsmisdaad is. Te leven om wille van het leven en het plezier,
en niet omdat hij levend uit de gaskamers is gekomen, is een nieuwe sensatie voor
hem. Tegelijkertijd vraagt hij zich voortdurend af, wat hij eigenlijk wil; hij heeft
zichzelf nog niet gevonden. Dit is allemaal niet zo bijzonder, afgezien van zijn
speciale achtergrond. Toch is dit boek niet alleen de moeite waard als autobiografie
van een schrijver, die zich bewezen heeft, maar ook op zichzelf, door de manier
waarop hij het brengt. Zijn stijl is levendig, vol onverwachte wendingen, soms tot
in het paradoxale toe, en beeldend.
Beeldend: ‘Het beste wat er in het leven bestond was verliefd te zijn. Liefde was
niet zo maar een vlooiesprong naar de volgende beet’.
Verrassend door de laatste wending: ‘Van Marijke hield ik werkelijk. Dat ze niet
rijk genoeg was om ons beiden te onderhouden, nam ik haar niet kwalijk, maar
mezelf, wat mijn grootste vergissing was’. Paradoxaal door bijna alles terug te nemen
wat hij eerst zegt: ‘een volk in welks midden ik was geboren (het Joodse) en waarmee
ik alles gemeen heb, op mijn privé-leven en dood na’. Het mooiste vond ik: ‘Als je
erbuiten wilt blijven (buiten de tredmolen van baan en geldverdienen) luister dan
niet naar Freud, laat je niet genezen; er valt niets te genezen behalve Freud's waanzin’.
Zo blijkt Lind alleen op zijn schrijftalent te kunnen drijven, ook zonder de steun,
die de pointe van een verhaal of de kompositie van een roman kunnen bieden. Hij
brengt de sfeer over van riskant leven, van koortsachtig opgaan in het moment.
René Marres

Passie in veelvoud
Hugo Claus, Schaamte, Amsterdam 1972, LRP 395.
1.
In reactie op het gekrakeel dat ontstond rond de voorpublicatie in De Telegraaf van
passages uit zijn laatste roman - Het jaar van de Kreeft - die in oktober j.l. verscheen,
merkte Hugo Claus op dat hij de bezwaren echt niet zag. Waarom een preprint?
‘Omdat ik wil dat dit boek in tegenstelling tot mijn vorige roman “Schaamte”, die
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maniëristisch, duister, ontoegankelijk is, door meer mensen gelezen wordt.’ Aldus
de auteur. (De Telegraaf van 20 oktober 1972; de cursivering is van mij).
Is Schaamte werkelijk zo enigmatisch voor een niet-professionele lezer? Ongetwijfeld.
Wie de petieterige - daarover straks nog - pocket leest zoals dat meestal gaat, dus:
één keer in een flink tempo, zal misschien onthouden dat het gaat over ‘een aantal
kunst-
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klooien op een eiland dat een televisiefilmpje voorbereidt’, om met Claus zelf te
spreken. Ook blijft hem waarschijnlijk iets bij van een moord en een Passiespel.
Verder nog wat details al naar gelang zijn persoonlijke voorkeur en individuele
geaardheid. Maar daar houdt het mee op, vrees ik. Wie wie is, wat bij wat hoort en
waar het nou eigenlijk over ging, hoe de intrige in elkaar zit, is een-twee-drie niet te
zeggen. Schaamte heeft alles om voor de ‘gewone’ lezer een gesloten boek te blijven,
al slaat hij het nooit meer dicht.
De vraag hoe dat komt, laat mij niet los. Herhaalde lezing van de tekst geeft
mogelijk een antwoord.

2.
Zorgvuldige herlezing ontsluiert wel iets van het kryptische
‘wie-wat-waar-wanneer-waarom- en hoe’ in de roman. Enkele medewerkers van de
Vlaamse T.V. verblijven op een exotisch, tropisch eiland (p. 7, 11), waarvan de
geografische positie onbekend blijft. De tijd is ongeveer het heden. Dit valt uit
verschillende dingen af te leiden. Als voorbeeld noem ik de verwijzing naar twee
tamelijk recente tophits: The more I see you, the more I love you van Chris Montez
uit 1964 of 1965 schat ik (p. 15, 67) en Yesterday when I was young, een kraker van
Aznavour uit 1970 (p. 22) De ‘ploeg, de groep, de elite van het Radio en Televisie
Instituut, de jonge Turken van het entertainment’ (p. 11) is op ‘werkvakantie’ (p.
21). Jacques Kindt alias Jock Malthus, een super-pornograaf die op het eiland woont,
heeft het team geïnviteerd.
(p. 11, 13) Het ‘werken’ bestaat uit voorbereidingen tot de verfilming van het
Passieverhaal volgens Mattheus (p. 19). Veel komt daar overigens niet van terecht.
De ploeg wordt gevormd door: Roland (de costumier, p. 19), Servaes (de regisseur,
p. 29), Hofman (de Christusacteur, p. 29), Charlotte (de scriptgirl, p. 34) en Sabine
(de vrouw van Servaes, een actrice die de rol van Veronica speelt, p. 35, 56).
Tegenover deze blanke ‘élite’ staat de donkergekleurde, arme, autochtone bevolking.
De inboorlingen worden dictatoriaal geregeerd door ‘de Bevrijder’ (p. 75), die
onzichtbaar blijft. Zijn secondanten zijn: een fossiele bisschop (p. 62), commissaris
Leon de Leon (p. 8) en taxichauffeur, ex-seminarist en ‘hoofdverklikker’ Misere (p.
8)
De kern van de intrige is nu als volgt. Het lukt de acteur Hofman om een inheemse
die hij Sonja noemt, te versieren. (p. 12, 54)
Haar familie heeft het op die relatie echter niet begrepen (p. 15). Sonja verdwijnt,
(p. 58) Ze blijkt vermoord te zijn. (p. 100) Het spreekt voor zich dat de blanke
indringers verdacht worden, vooral na de vlucht van Jacques Kindt. De Stam van de
Ram - waartoe Sonja's broers behoren - ontvoeren hem. (p. 146) Tegen losgeld komt
hij vrij. (p. 161) De T.V.-ploeg is onschuldig maar wordt toch gedwongen het eiland
te verlaten. (p. 176)
De dader blijkt een inboorling te zijn, Velimir, de bokser. (p. 182) Met een preview
van het Passieproject dat het team blijkbaar gerealiseerd heeft na terugkeer in het
vaderland, eindigt de roman.
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3.
Hierboven is het verhaal van de roman nog erg schematisch en vereenvoudigd
weergegeven. Voor ik nader op enkele kwesties inga, eerst iets over een paar
technische aspecten. De roman is gesegmenteerd in 47 korte hoofdstukken, variërend
in omvang van nog geen één tot ruim acht bladzijden. Na aftrek van het wit resteren
er ongeveer 164 pagina's tekst. De bladspiegel is klein, het lettertype groot. Was dit
andersom dan zou het aantal pagina's beslist niet meer bedragen dan de helft. Ongeveer
82 dus. Het is voor mij de vraag of je dan nog van een roman kunt
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spreken, wat de titelpagina wel belooft. Een verhaal dan maar dat geen roman werd.
Maar eerder nog een scenario, een draaiboek. Daarop wijzen de vele korte zinnen,
de talloze gesnoeide dialogen, de flashbacks, de close ups, het filmjargon, de latente
regie-aanwijzigingen, de scène-achtige passages en de gecomprimeerde
stofbehandeling.
Het verhaal wordt gepresenteerd in de hij-vorm. Op de eerste bladzij staat al te lezen
dat de hij-figuur Roland heet. De vertellende instantie brengt de geschiedenis ook
in hoofdzaak vanuit Roland. Op veel plaatsen weet het vertellend medium echter
meer dan de kostuumontwerper. In sommige hoofdstukken of passages ligt het
perspectief bij een ander personage. Door de bril van Hofman wordt bv. Het
wraakfeest (p. 48-50) gezien, De wijn van mijn begeerte naar U (p. 62-65) heeft
Misere in de hoofdrol en via de bisschop komt tot de lezer Wenn mein Schatz Hochzeit
macht (p. 151-154). Wie of wat vertelt, gaat eigenlijk schuil achter Roland. Er is
typisch sprake van een ‘verhulde ik-vorm’: Roland is de echte chroniqueur. Het
vertellend medium geeft zijn identiteit prijs op p. 59 waar gesproken wordt over ‘Ik,
Roland.’
Een ander opvallend aspect van de roman is het manipuleren met de grammaticale
tijd.
Dat is voor een goed deel niet het gebruikelijke epische preteritum maar het
praesens.
Geen prettige leesvorm voor een verhaal: het suggereert actualiteit maar maakt de
fictie minder plausibel. Soms wordt wèl de verleden tijd gebruikt. Aanvankelijk lijkt
er een weloverwogen structuurprincipe schuil te gaan achter de tijdswisselingen. Zo
zijn de drie beginhoofdstukken in de tegenwoordige tijd verteld en het vierde - ten
dele - in het preteritum. En dat kan mooi kloppen. Het eerste deel geeft namelijk
informatie over de T.V.-ploeg op het eiland in het heden en het tweede stuk bevat
de retrospectieve gedachten van Roland over een vroegere periode. Iets dergelijks
is eveneens te vinden op de overgang van p. 32 naar p. 33: een overpeinzing van
Sabine wordt in de verleden tijd gepresenteerd terwijl de passages ervoor en erna in
het praesens staan. Heel in het algemeen kan gezegd worden dat de actuele
belevenissen op het eiland in de tegenwoordige tijd verteld worden en de
herinneringen van Roland (of een ander) in het preteritum.
Hierop zijn echter te veel uitzonderingen waarbij de abrupte overgang in
werkwoordstijd niet funktioneel is en zelfs hinderlijk kan zijn (bv. p. 112-113, 139)
Perspectief en grammaticale tijd in de roman moeten zeker nader bestudeerd worden
bij een serieuze analyse.
In Schaamte zijn twee verhaaldraden te onderscheiden: de lotgevallen van het
televisie-team in het ‘hier-en-nu’ en de gedachten van Roland over een teleurstellende,
voorbije verhouding in zijn vaderland met Daisy, een actrice. De reconstructie van
het chronologisch verloop in de eerste fase is vrij eenvoudig. Als het verhaal begint
is de club televisiemakers al enige tijd op het eiland.
Op het terras van de bar Toledo zitten zij te lanterfanten. Sonja, de inheemse
vriendin van Hofman, komt er bij. De enige moeilijkheid is dat pas in het tiende
hoofdstuk verteld wordt hoe Hofman (op de vierde dag van de werkvakantie) haar
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wist in te palmen (p. 51-55). Het verhaal verloopt verder lineair, volgens de kalender.
Moeilijker is de ordening van het tijdsverloop in de tweede verhaaldraad. Niet steeds
is met zekerheid te zeggen wat Roland in werkelijkheid heeft beleefd en wat hij in
zijn fantasie ervaart. Zijn denkbeelden-reminiscenties, dromen, hallucinaties,
fantasieën en wat al niet - werden eerder chaotisch dan chronologisch in de roman
verwerkt. Hoofdstuk 4 (p. 20-23) bv. bevat
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gebeurtenissen die zich lang na het verhaalde in hoofdstuk 13 voltrokken. (p. 66-68)
Ook hier brengt anatomie van de complexe structuur wellicht uitkomst.

4.
Een dominante kwestie in het boek is de antithese zwart-wit, bruin-blank,
inboorlingen-vreemdelingen, autochtonen-kolonisators, arm-rijk, kortom de primitieve
Derde Wereld tegenover het decadente kapitalisme. Het T.V.-team & zijn bentgenoten
(Ian-Diana en Chico, het homopaar van de WABE, een schip) representeren het
blanke element.
(De - natuurlijk Duitse - vakantiegangers die er ook zijn, spelen nagenoeg geen
rol in het verhaal). In de ogen van de povere, gekerstende, inheemse bevolking moet
dit clubje wel een immorele en goddeloze indruk maken. Ze luieren en zuipen,
verleiden een inboorlinge (Sonja), houden frivole feesten, spreken misprijzend over
God, vooral ‘als zij het spel van de Passie spelen’ (p. 63) - allemaal feiten die de
inheemsen kennen. Dat Jacques, die al jaren op het eiland woont, bekend staat als
‘de koning van de prikkel-schrijfkunst, de David van de kietellier’ (p. 13) zal de
oorspronkelijke bevolking ook niet ontgaan zijn. De inboorlingen hebben weinig op
met de blanke élite en dat is hier en daar goed te merken. De jongste broer van Sonja
noemt Hofman een lintworm, een bloed-armoedige wezel. De oudste zegt: ‘Alle
vreemdelingen zijn hoeren. ‘Waarop de jongste weer: ‘Sedert de vreemdelingen er
zijn, kost de boter drie keer zo duur.’ (p. 15)
Uit wraak smeren Sonja en de haren Hofman van top tot teen in met drek. (p. 50)
Misere stelt de blanken in een kwaad daglicht tegenover de bisschop. (p. 62-65)
De inlandse politie vergrijpt zich aan Jacques. (p. 106) Na de moord op Sonja en de
vlucht van Jacques houden veel inboorlingen de club scherp in de gaten. (p. 130) De
Stam van de Ram - een sekte van inheemsen - ontvoert Jacques, martelt hem en
versiert hem met hun handelsmerk (een gespleten bovenlip). De haat tegen de blanken
culmineert in de woede van Velimir over het gedrag van het T.V.-team.
Deze fanaticus lijdt aan godsdienstwaanzin.
Van kinds af aan is hij verliefd op Christus: ‘elk jaar weigerde hij in de passietijd
te boksen want dan kerfde hij gaatjes in zijn handen, voeten en hartstreek.’ (p. 183)
Hij meent dat de filmploeg zijn Christus onwaardig wil voorstellen in een t.v. spel.
Zijn enige liefde is daarmee schandelijk aangerand. De enige parallel van zijn
christofilie ziet hij in de relatie van Sonja, de inheemse, tot de blanke toeristen.
Daarom offert hij haar, vernietigt hij wat hij als de grote liefde van de vreemdelingen
beschouwt (p. 183).

5.
Van karaktertekening is nauwelijks iets te bespeuren in de roman. Het is al moeilijk
genoeg om uit te maken wie wie is en wie wat zegt of denkt. Vage personages als
de narcistische, gevierde acteur Hofman, de mooie maar domme scriptgirl Charlotte,
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de homoboys Chico en Ian-Diana en de oeroude, almachtige bisschop blijven louter
types, karikaturen of parodieën. Het worden geen mènsen. Ze boeien de lezer niet
of slechts heel even. De enige die uit de verf komt is Roland, de centrale figuur en
substituut van het vertellend medium. Zijn ideeën, dromen en fantasieën over Daisy,
zijn ex-geliefde, vormen een autonome compositie in de roman. Er is een apart verhaal
van te maken. Een liefdesverhaal.

6.
Onder een bepaalde gezichtshoek laat de roman zich lezen als een detective of een
thriller, vanaf het moment dat Sonja vermoord blijkt. Maar de essentie van dit genre
- spanning - ontbreekt. Geen moment raakt
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de lezer werkelijk betrokken bij de gebeurtenissen. Hij vraagt zich niet af waarom
Sonja vermoord werd en wie het gedaan heeft.
En al is de oplossing van de moordzaak enigszins verrassend, om niet te zeggen
nogal absurd: dat redt de zaak niet.

7.
De roman is volgepropt met symbolische, allegorische, mythologische, mythische
en christelijke componenten. Veel is polysemisch, multivalent. Wie er zin in heeft,
kan er zijn lusten op botvieren. Binnen het werk zijn talloze verbindende elementen
aangebracht: funktionele coördinaties en correlaties, in enkele gevallen neigend naar
het Wagneriaanse Leitmotiv. Van alles keert letterlijk of bijna exakt terug: hele
passages, zinnen, uitdrukkingen, woorden, denkbeelden, dieren, voorwerpen, kleuren
en geuren. Ter illustratie zal ik enkele voorbeelden uitwerken.

a. Schaamte
De titel van het boek wekt verwachtingen.
Er is een hoofdstuk dat Schaamte heet. (p. 90-96) In dat gedeelte zetten Roland,
Jacques en Leon de Leon een banaal filosofietje op over dit begrip. De vraag is
waarom Servaes zijn woede op niemand koelde na de belediging van Hofman. Uit
schaamte, meent Roland.
‘Mensen schamen zich inderdaad minder voor hun misdaden dan voor een of
andere zwakte of ijdelheid’, merkt Leon de Leon op. ‘Misschien, zegt Roland,
schaamde Servaes zich omdat hij zich fysiek niet kon verweren, omdat Hofman
sterker is.’ ‘Of omdat hij die schaamte liet merken (...)’. Jacques sluit de discussie
af met: ‘Schaamte is eerder iets dat ontstaat omdat je iets niet gedaan hebt, iets dat
van je verwacht werd, nee?’ (p. 95-96). De heren zijn het wel eens naar het schijnt.
Het begrip schaamte dat hier primeert is conventioneel. Het komt overeen met de
verklaring die de woordenboeken er voor geven.
Servaes trouwens had zelf al bijgedragen aan de meningsvorming over schaamte
tijdens het conflict met Hofman. Volgens hem moet een acteur meer dan iemand
anders zijn schaamte kunnen afleggen. En daartoe is Hofman niet in staat. Ook hier:
geen uitbreiding van de traditionele opvattingen over schaamte.
Op andere plaatsen in de roman - er wordt heel wat ‘afgeschaamd’ - gaat het
eveneens volgens het boekje. (Roland, p. 57, 119, 136, 139, 141, 188; Sabine, p. 79;
Mercedes, p. 98) De antipode van het begrip: de schaamteloosheid, is ook ruimschoots
vertegenwoordigd. Verschillende personen krijgen de kwalificatie schaamteloos:
Desiree (d.i. Daisy, p. 38), Hofman (p. 54), de bisschop (p. 62-63), Servaes (p. 79)
en een inheemse soldaat (p. 119).

b. Kalkoen en Kreeft
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Een sterk coördinerende en symboliserende functie in de trant van het Leitmotiv bij
Wagner heeft de overal ineens opduikende kalkoen. Het kleindochtertje van Misere
is gedood door een kalkoen (p. 17-18), wat verteld wordt in een passage die bijna
integraal terugkeert in het boek (p. 71-72). Dat niet alleen. Ook Misere zelf wordt
slachtoffer van een kalkoen (p. 178). Slachtoffer ook van zijn gewoonte om kalkoenen
in cementen zakken te vervoeren op de achterbank van zijn auto (p. 69). Roland laat
Daisy in zijn fantasie een soort kruisdood sterven, en weer is de kalkoen er bij. (p.
143) Op allerlei manieren is het kalkoen-element verder in de tekst verweven. Een
arrestant schreeuwt het uit als een kalkoen (p. 10), zo ook Misere (p. 158). Er is
sprake van een kerstkalkoen (p. 46). Het sletje Mercedes hoedde vroeger kalkoenen
(p. 98). In de laatste passage uit het boek van Jacques dient een kalkoenveer als
mogelijk moordwapen (p. 172). Met het

Raam. Jaargang 1973

60
begrip kalkoen staat het adjektief scharlaken in verband (vgl. p. 69). De zitbank van
Misere's taxi is scharlaken (p. 16, 134), evenals de hals van een deelnemer aan een
optocht (p. 52), de wangen van Daisy (p. 73) en een bosbrandje (p. 141). De
uitdrukking: ‘zo rood als een kalkoen’, moet hier wel mee samenhangen. Een relatie
met schaamrood (en dus schaamte vgl. p. 79, 119) lijkt niet te ver gezocht. Aardig
zijn in dit verband de anticipaties op Het jaar van de Kreeft.
‘Zo rood als een kreeft’ ligt associatief voor de hand na al het scharlaken en
schaamrood dat ik noemde. In de tekst wordt vermeld dat Daisy - de gewezen vriendin
van Roland - een Kreeft is (p. 42), is sprake van een servet met een kreeft er op (p.
56) en blijkt de club kreeft te eten voor de potentie (p. 88). Roland denkt daarbij
(over Sabine): ‘Ik streel je tot je kermt en dan laat ik je achter, scharlaken als een
kreeft, met open scharen.’ (p. 89, cursief van mij) Terzijde nog even: Misere verlaat
de bisschop achterwaarts (p. 65: kreeftegang), hij lijdt aan kanker (p. 65: kreeft,
cancer, Krebs) en Roland keert in gedachten soms woorden om (p. 66 bv.:
kreeftwoord; droom-moord; in een droom wordt de moord op Daisy gepleegd).

c. Passie in veelvoud
Kleine en grote passie op velerlei niveaus beheerst het verhaal. Aan de verfilming
van Christus' lijden komt de ploeg op het eiland nauwelijks toe, zoals ik al opmerkte.
Terug in het vaderland lukt dat wel (p. 185, passie één). De inboorlingen brengen
het passiegebeuren tijdens een feest in beeld (p. 51-54, passie twee). Roland vindt
dat Hofman, de Christusfiguur uit het Passieverhaal, dood moet en stelt zich voor
dat het al zo ver is (p. 29, passie drie). De vader van Sonja wil Hofman eigenhandig
terechtstellen (p. 64-65, passie vier).
Sonja - die voor Maria speelde tijdens een optocht (p. 53) - wordt ritueel vermoord
door Velimir - de Bloedige-Wasbeer, die er een ‘vreemde passie’ op na hield (zie
eerder, p. 183). De vrouw van Jacques heet (ook) Marie en wordt ‘maagd en moeder’
genoemd (p. 155, passie vijf en passie zes).
Roland pleegt een gedroomde passiemoord op Daisy - ‘de dochter van God’ (p.
140) - waarbij allerlei details van het oorspronkelijke lijdensverhaal een rol spelen
(p. 139-143, passie zeven). Daisy is een jonge, veelbelovende actrice; in het vaderland
is net zo'n actrice vermoord (p. 75, passie acht). De Stam van de Ram verminkt
Jacques met het teken van de Ram (p. 162). Sabine meent dat Jacques de blik van
een lam had toen zij hem bevrijdden (p. 162, passie negen). De Lam &
Ram-component is op vele manieren versmolten met de tekst. De Stam van de Ram
(passim), een echte ram met gespleten bovenlip (p. 126), de eed van de Ram (p. 134),
de streek van de Ram (p. 151), zeden en gewoonten van de Ram-vereerders (p. 158,
167), schapen (p. 161-162), ‘Jacques met de schapeblik, met de schapelip’ (p. 162),
een inboorling met een schapeblaas (p. 29, 162), het blaten van een soldaat (p. 177),
de Gespleten Boom (p. 179), Charlotte die snuift als een schaap (p. 180) en tenslotte
Christus met een Ramskop in de film van het Passiespel, eerbetoon van Roland aan
de eilandbewoners (p. 188).
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d. Woudgroen, kamperfoelie en nog meer.
Van de reeks elementen die herhaaldelijk terugkeren noem ik nog in het biezonder
de kleur woudgroen en de geur van kamperfoelie. Vooral de pyama van wie dan ook
is woudgroen getint (p. 29, 78, 84, 86). Maar ook marmer (p. 7, 98), absint en wouden
(p. 151) vertonen deze kleurschakering. Tijdens hoogtepunten in het verhaal wordt
de geur van kamperfoelie expliciet vermeld. (p. 45, 59, 144, 162) Tot slot een selectie
van andere
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componenten die meermalen voorkomen: de venetiaanse spiegel (p. 57, 66, 67, 98,
155), de Fu Manchu-snor (bv. p. 134, 136, 189), de worm (p. 7, 15, 31, 61, 114, 156),
zwangerschap (p. 13, 14, 31, 43, 74, 76, 98, 103, 105, 110, 133, 137, 149, 184),
wimpers (p. 17, 22, 167), de volle maan (p. 24, 26, 27, 158, 167), drek (p. 48-49,
128, 56, 140), het dragen van iemand (p. 72, 140, 163), een ongelukkig ongeluk (p.
10, 134), gele en paarse pillen (p. 14, 91, 188), een bordeauxkleurig slipje (p. 112-113,
116-119, 139), de gummiring-navel (p. 112, 136), de vinger (p. 110, 140) en de listen
van de wereld (p. 69, 91, 154). En dan te bedenken dat dit nog maar een keuze is!

8.
In het begin van deze recensie vroeg ik mij af waarom Schaamte zo ontoegankelijk
is voor de doorsnee-romanlezer. Het antwoord is nu wel te geven. De problemen
schuilen juist in de punten die ik aangeroerd heb. Er wordt veel gezegd met weinig
woorden. Daarmee naai je uitsluitend goede verstaanders een oor aan (en die hebben
zoiets nu net niet nodig). Rolands herinneringen zijn chaotisch van opzet. De
chronologie is een doolhof. De slordig geshakede cocktail van praesens en preteritum
ligt zwaar op de maag. De kluwen van herhalingselementen herbergt semantische
en symbolische mogelijkheden te over. Al lezende zijn die evenwel niet zo maar te
vinden. De personages zijn bij een eerste lezing moeilijk uit elkaar te houden. Wie
wàt zegt, droomt of denkt is niet zelden dubieus. En dat alles moet de argeloze lezer
verwerken zonder dat hij compensatie vindt in opgewekte spanning of een boeiende
intrige. De beroepslezer - en elke recensent is dat min of meer - is trouwens ook niet
zo maar klaar met het boek. Eigenlijk is het toch meer een werk voor echte puzzelaars.
De waterval van puzzelblaadjes en puzzelwoordenboeken is langzamerhand niet
meer te keren. Wie weet in welke handen Schaamte nog zal belanden? Over literatuur
gaat het dan al lang niet meer.
Coen Bersma

Ontbinding van bewustzijn/bewustwording
Lidy van Marissing, Ontbinding, van Gennep, Amsterdam 1972.
In een tijd waarin Mensjes en Guusjes, Biesheuveltjes en Polletjes hoogtij vieren,
zal een ‘moeilijk’ boek, dat bovendien een serieuze bijdrage wil zijn aan de
uiteindelijke totstandkoming van een geëngageerde litteratuur, stelselmatig door het
reactionaire ‘wereldje’ worden genegeerd of gebagatelliseerd. Wanneer bevriende
kranten en tijdschriften debuten van Mensje van Keulen (alias Neeltje Maria Min)
en J.A.M. Biesheuvel (volgens mij zijn tòch alleen de voorletters pseudoniem; had
de premier in de gaten dat zijn verhaaltjes inderdaad net jam zijn?) een dag na
verschijning als ‘litteraire gebeurtenissen’, ‘sensationele verrassingen’ etc. aandienen,
dan moet Ontbinding van Lidy van Marissing daar wel slecht vallen.
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Het wordt of niet besproken, of op de bekende grappige manier afgedaan. Zoals
die zeikerd in de Haagse Post, die het waagt zich er vrolijk over te maken dat het
boek op de voorflap ‘roman’ heet, en op de achterflap ‘antiroman’. Alleen Vogelaar
bespreekt het, zoals gebruikelijk, kundig. Zelf formuleert Lidy van Marissing het
aldus: ‘Een boek, dat niet met een hoofdletter begint en met een punt eindigt, dreigt
ongelezen opzij te worden geschoven. Een ongebruikelijke vorm is doorgaans reden
om het hele werk af te wijzen. Dit boek ligt tussen twee
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vuren. Het rechter vuur is de literaire kliek die - deels welwillend maar vermoeid,
deels reaktionair en kwaadaardig - deze vorm beschouwt als respektievelijk “duister
avant-gardisme” en “onsmakelijke aanstellerij”. Het linker vuur bestaat uit degenen
die de nadruk leggen op de moraal van het verhaal; zij associëren een nieuwe techniek
met een élitaire strekking. Wie partij kiest voor de werkende klasse dient helder proza
te schrijven dat voor de massa te volgen is, menen zij’ (pg. 145).
Ontbinding, dàt is een ‘litteraire gebeurtenis’. Een geslaagd experiment op weg naar
een socialistische litteratuur is nl. een litteraire gebeurtenis. Natuurlijk ís het boek
geen volmaakt staaltje socialistische litteratuur - het is een experiment in die richting.
Meer kan ook nauwelijks. Een echt, en kwalitatief uitstekend, socialistisch kunstwerk
zal pas kunnen ontstaan in een litteraire ‘hoofdstroom’ van socialistische kunst,
waarvoor een socialistische maatschappij een voorwaarde is. In een maatschappij
met een kapitalistisch produktiesysteem is burgerlijke kunst per definitie de
hoofdstroom. Pogingen tot socialistische kunst zijn in een kapitalistische maatschappij
daarom zo belangrijk, omdat noch een socialistische maatschappij, noch (dus) een
socialistische kunst ‘vanzelf’ ontstaan, en het laatste zelfs tot het eerste bijdraagt.
De toenemende socialisering (polarisering liever) van de maatschappij brengt
socialistische kunst dichterbij, iedere geslaagde (want kwalitatief uitzonderlijke)
poging tot socialistische kunst is een stap op weg naar een socialistische maatschappij.
Al is de invloed van de laatste op het eerste uiteraard groter dan andersom: de
litteratuur is immers slechts een sector van het geheel ‘maatschappij’.
Lidy van Marissing besluit haar boek met een nawoord: Notities bij een ‘moeilijk’
boek. Dat is op zichzelf al een bijzonder knap stuk, en het is nuttig om het eerst te
lezen; de tekst ervóor wordt er natuurlijk niet ‘makkelijker’ door, maar de optiek van
waaruit men de tekst benadert zal allicht dichter bij de optiek van de auteur komen.
De tekst wordt erin beschouwd als een (politiek) bewustwordingsproces (van
individuele situatie via objectivering en abstrahering daarvan naar inzicht in de
maatschappelijke verbanden): ‘Dit boek is problematies voor zover het zelf nog deel
uitmaakt van dat waartegen het zich verzet. Het tracht de konsekwenties te trekken
uit een teoretiese ontwikkeling (van Marcuse naar Marx: van kritiese afzijdigheid
naar daadwerkelijke partijdigheid). Al schrijvend/lezend wordt deze beweging
zichtbaar als de lijn van Beckett naar Brecht: van verstikkend isolement - tot de kin
weggezakt zijn in nat zand - naar zicht op bevrijdende samenwerking’ (pg. 149). Een
dergelijk proces kan volgens Lidy van Marissing niet volgens de geijkte procédés
worden weergegeven: om de wisselwerking tussen ‘buiten- en binnenwereld’, tussen
realiteit en denken over de realiteit, en het fragmentaire van dat denken weer te geven
is een fragmentaire (montage-) tekst nodig. Deze techniek betekent bovendien niet
alleen een weergave van het bewustwordingsproces van de auteur (of toch maar:
verteller, monteur liever in dit geval), maar tevens een stimulering van de
bewustwording van de lézer: in een ‘verhaal’ kan de lezer zich verliezen, in deze
tekstmontage kan hij zichzelf (zijn situatie, mening etc.) juist ontdekken. Realistische
litteratuur bij uitstek dus. De litteraire techniek is hier ondergeschikt aan de politiek;
daarmee zijn we bij Benjamins ‘Technik’ beland. Maar daarmee is het centrale
probleem voor iedere socialistische auteur binnen de kapitalistische maatschappij
niet opgelost: ‘Ook die literatuur die de
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werksituatie van de massa wil raken is tenslotte een zondagsbezigheid voor
beter-gesitueerden. Voor een socialisties auteur in een kapitalisties produktiesysteem
ligt hier het dilemma: hij schrijft voor de massa niet-lezers, hij wordt gelezen door
het verkeerde publiek. Moet hij dus de literatuur opgeven?’ (pg. 148). Neen, volgens
Lidy van Marissing: ‘Alleen wanneer een schrijver zich losmaakt van zijn
(klein)-burgerlijk milieu en van de literatuur als individualistiese ekspressievorm,
de besmetting van zijn materiaal onderkent en zijn (toenemende) afhankelijkheid
van de informatie-industrie doorziet, wanneer hij zijn verbale vaardigheden
ondergeschikt maakt aan de belangenstrijd van de zwijgende massa, alleen dan kan
de literatuur een bruikbaar instrument worden’ (pg. 148).
Een respectabel en uitstekend geformuleerd standpunt, al heb ik hier persoonlijk
wel enkele kanttekeningen bij. Ten eerste is het voor een socialistisch kunstenaar
géen conditio sine qua non dat hij de burgerlijk-individualistische kunst(vormen)
opzijzet en consequent naar ‘socialistische uitdrukkingsvormen’ streeft: burgerlijke
kunst moet enerzijds, natuurlijk, bestreden worden, d.w.z.: politiek bestreden worden,
d.w.z.: er moet op het karakter en de voedingsbodem ervan nadrukkelijk gewezen
worden - maar óok bevorderd: de kapitalistische maatschappij, en daarmee de
burgerlijke kunst, zal naar een volgende fase, een hoger ontwikkelingsstadium,
gebracht moeten worden, waardoor (uitslúitend waardoor) de tegenkrachten versterkt
kunnen worden, tot de zaak inderdaad ‘rijp’ is voor diepgaande veranderingen.
Een tweede functie van de burgerlijke kunst is nu juist de ‘voeding’ van de
socialistische kunst. Socialistische kunst zal slechts kunnen ontstaan op de humus
van de burgerlijke kunst. In feite illustreert Lidy van Marissing dit ook zèlf: de
weergave van haar maatschappelijk-politiek bewustwordingsproces werd immers
mogelijk door gebruikmaking van de typisch individualistische techniek van de
‘bewustzijnsstroom’. Ten derde is een dergelijke, noodzakelijk complexe en
fragmentaire, bewustzijnsweergave natuurlijk niet de enige mogelijkheid in de richting
van een socialistische litteratuur (wat ook niet expliciet beweerd wordt). Traditioneler
litteraire middelen, mits vanuit een progressieve optiek gehanterd, kunnen die functie
eveneens hebben. Uiteraard níet wanneer d.m.v. traditionele, ‘makkelijke’ etc.
verhalen het bekende analfabetiserende niveau wordt nagestreefd - wel wanneer
d.m.v. die ‘eenvoudige’, directer verstaanbare tekst een belangrijke (socialistische)
inhoud wordt overgebracht. Veelzeggende eenvoud i.p.v. veelzeggende complexiteit,
zou je kunnen zeggen.
De tekst van Ontbinding is een consequentie van de theoretische verantwoording.
Het is de ontwikkeling van een bewustzijn, niet alleen dat van het ene personage en
het andere, personages dus, maar daarom ook van dat van de verteller, van Lidy van
Marissing in dit geval, neem ik aan. Dat is het realistische ervan.
Het bewustzijn van de oude, bijna dode vrouw (ontbinding) in het eerste gedeelte
van de tekst wordt omgeven met informatieve bewustzijnsfragmenten van de verteller,
maatschappelijke factoren die het bewustzijn van het personage mede bepalen.
Ontbinding dus van het bewustzijn van Lidy van Marissing, in factoren waarvan er
éen het bewustzijn van de bijna dode vrouw is, een andere, later, dat van de iets
jongere zuster die na de dood van de oudere in een tehuis wordt opgeborgen. Dàt
bewustzijn, veel opstandiger, wordt begeleid door bewustzijnsfactoren van de verteller
die nu veel meer op de onpersoonlijkheid, de kilte, en op het geweld van het
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imperialisme zijn afgestemd. De ontbonden factoren leiden uiteindelijk naar éen
uitkomst: die van het socialisme. Het eerste oudje al tot de nek toe weggezakt in het
zand (Beckett), de laatste, de jonge verteller, inmiddels politiek bewust en gehard
voor de strijd. Dit alles in glasheldere typografische soorten onderscheiden. Het is
prachtig.
Opvallend is nog dat de typografie behorend bij een bepaalde categorie van het
bewustzijn (het geweld, bv., of citaten, zoals uitspraken in films (Pasolini), in de
loop van het boek van functie wijzigt. Daarmee wordt aangegeven dat in de loop van
de tijd een andere bewustzijnscategorie gaat overheersen.
De taal waarmee dit wordt uitgedrukt is van een grote echtheid. Dit wordt nog
versterkt door de oppositie van talloze fragmenten van maatschappelijke stereotiepen.
Zoals de combinatie van het overlijdensbericht en de rekening van de
begrafenisondernemer (pg. 45). Een bezwaar vind ik, dat de citaten die veelvuldig
in dit bewustzijn voorkomen, soms moeilijk herkenbaar zijn. Die ik wel herkende,
waren raak. Dus zullen de andere dat ook zijn, maar het blijft een, vooral theoretisch,
probleem.
De echtheid is ook op een andere wijze aan te geven. Men denkt wel in taal, in
woorden, maar niet in zinnen. Ik herken dit proza als een taalstructuur die
overeenkomt met die van het denken, het bewuste denken. Het is een logica ontdaan
van haar ambtelijkheid en plichtmatigheid, wetmatigheid soms ook, waarvoor in de
plaats lyriek is toegevoegd. Daardoor ontstaat soms lyrische, d.i. beeldende logica,
vooral in de flarden van het verleden. Een moeilijkheid bij het meebeleven van een
dergelijk logisch proces is dat het een logica is die telkens nieuw is, geen a-logica,
maar een nieuwe logica, die onverwachte en ongebaande wegen volgt. Dat vereist
een gevecht om de herkenbaarheid, een gevecht om de golflengte van de ‘eigen’
logica over te schakelen op die van de tekst. Dat lukt bij Lidy van Marissing. Dáarom
is het zo echt, heeft het niets bedachts, maar is het geheel gedacht. Niet beschreven,
maar geschreven.
J.J. Wesselo
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[Nummer 93]
journaal

Alziend oog
Telkens als ik naar de televisie kijk, betrap ik mij erop dat ik denk de werkelijkheid
zelf te zien. Het kost mij een geweldige inspanning die vergissing te overwinnen en
het beeld te zien als wat het is: een beeld. Dat is zo moeilijk, dat ik het bijna niet kan
uitleggen. Wat ik niet bedoel is gemakkelijker te zeggen, dus daarmee zal ik beginnen.
De vergissing heeft geen betrekking op de nogal primitieve verwarring tussen
verzinsel en werkelijkheid. Bij de meest spannende detective of het meest aangrijpende
drama komt het eenvoudig niet bij me op te denken, dat er werkelijk iemand vermoord
wordt of dat er hartverscheurend leed doorstaan wordt. Het is niet moeilijk dit beeld
van elke werkelijkheid te onderscheiden. Dit onderscheid is een van de redenen
waarom we kunnen genieten van beelden, terwijl we van de daarin aangeduide
werkelijkheid helemaal niet zouden genieten. Dat is een bekend verschijnsel.
De moeilijkheid ligt niet in de fictie, maar in datgene wat als werkelijkheid
gepresenteerd wordt bv. nieuws en reportages. Hiertegenover moet ik dan met enige
moeite mijn stelling handhaven, dat het ook in dit geval om een beeld gaat, zij het
niet om een fictie. Ik moet dat vooral doen omdat ik met de hand op mijn hart kan
verklaren dat ik van de aangeduide werkelijkheid gruw. Elk beeld gaat als fictie
werken. Het gevaar van de vergissing waar ik het over heb, is dat zij de mogelijkheid
lijkt te scheppen om van de realiteit zelf te genieten zodra die een beetje fotogeniek
wordt. Het is beklemmend genoeg te zien, hoe elk jaar de meest gruwelijke foto's
als artistieke prestatie bekroond worden en aanleiding geven tot recepties, pijlsnelle
carrières etc. Wie zou nog ooit kunnen slapen als hij geloofde de werkelijkheid zelf
te zien?
Foto en journaal zijn niet de werkelijkheid, maar in een heel beperkte zin een beeld
daarvan. Niet alleen zijn zij een selectie uit het beschikbare nieuws. Dat is met
geschreven berichten ook het geval, maar hier is het veel sterker en ingrijpender,
omdat het gefilmde nieuws de aanwezigheid van technisch materiaal, een camera en
een ordening van alles wat zichtbaar is vereist. Er is op zijn minst een verwachting
die de gebeurtenissen structureert. Als televisiekijker betrap ik mij dikwijls op de
illusie van de alomtegenwoordige camera en kijk ik dus alsof het journaal
gebeurtenissen uit de wereld toont, doorgestuurd vanaf een plaats waar alles direct
waargenomen en ieder ogenblik uitgezonden kan worden. Er is een groot oog dat
alles registreert. In deze tijdelijke naïveteit stel ik dus waarneembaarheid gelijk met
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feitelijke waarneming en die weer met verfilming. Ik zie bijvoorbeeld op het journaal
dat een gebouw bezet wordt. Zoiets is een zichtbare gebeurtenis; zij kan dus in
principe verfilmd worden. De illusie van de alomtegenwoordige camera geeft mij
dan de gedachte in, dat deze zichtbaarheid gewoon vanuit een centrum doorgegeven
wordt en dat ik door het scherm, als door een kijkgat, de gebeurtenissen waarneem.
Ik zet dus de televisie aan om te kijken wat er in de wereld aan de gang is. Het duurt
even voordat ik besef dat het een beeld is waarnaar ik kijk. Dat houdt in, dat de
bezetters afspraken gemaakt hebben met de filmers, de datum in overleg vastgesteld
hebben, de rollen verdeeld, kortom een hele organisatie. De camera registreert wel
gebeurtenissen, maar die gebeurtenissen regelen zich naar de camera, om niet te
zeggen dat ze erdoor geregisseerd of zelfs gecreëerd worden. Zonder de camera zou
de bezetting misschien niet of veel later plaats vinden, zou de burgemeester niet met
een jacquet aan in het nieuwe zwembad springen en zouden de werkende jongeren
waarschijnlijk geen spandoeken meebrengen naar een besloten ruimte.
Het blijft mogelijk te denken dat alles wat we zien ook zonder camera zou gebeuren.
Maar het is onmogelijk te berekenen wat de camera aan gebeurtenissen, gebaren,
woorden en gedrag uitlokt en dus: welk percentage van het nieuws gemaakt wordt
door de nieuwsmedia zelf. Het zal hoogst zelden gebeuren dat de camera en alle
ingewikkelde apparatuur toevallig daar was waar belangrijke dingen gebeuren, in
elk geval te zeldzaam om te geloven dat het regel is. Vandaar dus mijn moeizame
gevecht tegen de naïveteit.
Corn. Verhoeven
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Domela
Ze is onlangs gestorven, zij die mij het mooiste verhaal over het socialisme kon
vertellen.
Ze had vanaf haar vijfde jaar geweten dat Domela Nieuwenhuis arm was en
indrukwekkend, want ze woonde naast hem in de Haarlemmerstraat te Amsterdam.
Indrukwekkend met zijn baard en met zijn hoge hoed, wanneer hij naar Den Haag
ging als kamerlid (tot 1891). De armoede herkende zij nog in de herinnering aan de
kale mouwen van een geklede jas. Maar vooral door een detail dat de politieke
geschiedschrijving moet zijn ontgaan.
Domela had een dochtertje. En het was toen mode dat kleine meisjes onder hun
rokjes een heel mooi broekje droegen.
Maar het nog kleinere meisje had gezien dat Domela Nieuwenhuis' dochtertje een
heel armoedig broekje droeg. Het was gemaakt van een stof die het buurmeisje weer
herkende als van de oude mantel van Moeder Domela Nieuwenhuis.
Maar zovaak mij dit verhaal werd verteld, even zo vele malen volgde er op het
detail van de verknipte oude mantel een andere bijzonderheid: dat het dochtertje van
Domela Nieuwenhuis toch zulk mooi, lang, golvend haar had. Ach, de solidariteit
van hele kleine meisjes...
Jan Bakker

Zei Nathan
Bij de verrukkelijke serie wandtapijten uit het Musée de Cluny, tot maart
tentoongesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam, was een voorbeeldige toelichting
verzorgd: vóór ieder tapijt een witte kubus met een foto van dat tapijt en daarbij dan
teksten die details verklaarden. Alleen de stijl daarvan gaf soms te denken.
Op een keurig wit vlak begon een tekst aldus: ‘Zetten rijken brood voor...’, of:
‘Stond David op...’. Let wel: dit zijn geen bijzinnen, maar hoofdzinnen en ook geen
vragende zinnen. Bij tapijt nr. 7: ‘Zei David tot Nathan’ en ‘Zei Nathan...’. Hier
wordt de geschiedenis van David en Bathseba verhaald in de trant waarmee Max
Tailleur zijn moppen vertelt. Wel toepasselijk, denk je, toch vreemd. Plotseling een
mogelijke verklaring: de toelichtende teksten zijn koud gesneden citaten uit de bijbel.
Inderdaad, in Samuel 12-7 staat: ‘Toen zeide Nathan tot David’. Men heeft dus
alleen het absoluut onmisbare woordmateriaal afgedrukt en het woordje toen
weggelaten.
Maar zorgvuldig lezend in de Statenvertaling ontdek je, dat ze tóch geknoeid
hebben. Want in Sam. 12-5 staat niet: ‘Zei David tot Nathan’, maar: ‘zei hij tot
Nathan’.
Terwille van de begrijpelijkheid kon hij dus nog wel vervangen worden door
David, maar de ongein van de H.P.-stijl moest per se en tegen de begrijpelijkheid in
gehandhaafd blijven ten overstaan van de bijbel en tapijten uit de 11de eeuw, onder
het valse mom van onverbiddelijk letterlijk citeren. Kunsthistorici willen ook wel
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eens populariseren, maar anti-elitair blijkt voor sommigen slechts een gespeelde
houding.
Jan Bakker

De 16e in de 20ste eeuw
We moesten iets vieren. Daarom zaten we met bakken bier met zo'n twintig man uit
het dorp bij elkaar. Al gauw begonnen de liederen te schallen, alles wat carnaval had
opgeleverd en erin had gedreund.
Tot één aanving met een blijkbaar zeer bekende maar ook zeer oude deun, traag
en schaamteloos sentimenteel als een straatlied. Tijdens dit lied gebeurde er iets
onwaarschijnlijks, maar geen der zangers was zich ervan bewust.
Het gezang was gevorderd tot het voorlaatste couplet. Toen riep Thomas, de zoon
van Piet-de-heiboer, met luide stem het commando: ‘Prinsee! Prinsee!’ en collectief
voltooide men het lied.
Ook bij andere oude liederen vervulde Thomas dit ritueel. Er werd pas
doorgezongen als zijn prinsee had geklonken. Zijn enige verklaring voor deze
interruptie was: ‘Dat hoort zo’, en ik ben er zeker van dat hij ook werkelijk niets
meer ter opheldering kon aanvoeren; de feiten wezen uit dat de anderen zijn
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mening zonder aarzeling of bedenken deelden.
Daar zit je dan met een stel dorpelingen - boerenzoons, bouwvakkers,
ongeschoolden - en tijdens hun zingen schalt door de kamer van een premiewoning
een rederijkerswoord: Prince. En dat woord is in functie, niet bij de ondervraging
op een eindexamen, maar luidkeels en bij veel bier!
Op 10 km van waar Gerard Knuvelder woont, blijkt het ritueel van een
rederijkersgedicht te zijn overgeleverd tot in deze tijd. Waarom Prince? Dat hoort
zo in Leende.
Jan Bakker

Lucifertjes
1
Hermans. In het schoolblad van zijn middelbare school, het Barlaeusgymnasium te
Amsterdam, schreef W.F. Hermans naar hij zelf in zijn Fotobiografie zegt ‘slechte
verhalen, gelukkig anonieme gedichten en slechte esseejs.’ Punt. Eén van deze
gedichten moet zijn geweest Mayerling en de toen achttienjarige auteur zag het in
de schoolkrant Suum cuique van 7 oktober 1939 gepubliceerd. Het beschrijft het
drama dat in 1889 te Mayerling plaatsvond, waar Rudolf, zoon van keizer Frans
Josef, eerst zijn minnares Maria von Vetsera doodde en daarna zelfmoord pleegde.
Nog geen jaar na de publicatie van dit gedicht, op 14 mei 1940, liet Hermans'
zuster zich door haar neef en minnaar doodschieten waarna deze zichzelf doodde
(zie o.a. Hermans in een interview met I. Meijer in HP-magazine 28 oktober 1970).
Is de leerstoel parapsychologie aan de Universiteit van Utrecht weer bezet?

2
Aafjes. Bertus Aafjes, de dichter Bertus Aafjes, is naar Japan geweest. Het heeft zijn
hele handel veranderd - kijk maar in de boekwinkel. ‘Gek, de enige poëzie die ik
nog goed aanvoel is de haiku-versvorm - alle andere gedichten, zeker die van mezelf,
laten me koud. Ik begrijp ze niet meer’, zei de 57-jarige dichter op een tijdstip dat
in Nederland de haiku-mode (Croiset, Hussem) al tien jaar voorbij was (interview
met I. Meijer in Het Parool 12 juni 1971).
Als een journalistiek bezoek aan Japan een heel dichterschap kan omvergooien,
is Aafjes nooit dichter geweest. En dan: wij zijn allen gebakken in onze Westeuropese
cultuur - kan een (niet-wetenschappelijke) belangstelling voor andere culturen op
iets anders dan op misverstand gebaseerd zijn?

3
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Von Dänaiken. Een Nederlands katholiek historicus bestudeert een handschrift, een
kerkelijke kroniek uit de Lage Landen uit de vijftiende eeuw. Hij moet vijf eeuwen
overbruggen om de tekst te lezen, dat wil zeggen, trachten de tekst te lezen zoals een
tijdgenoot die las.
Mijn mediaevist heeft veel mee: hij is katholiek, hij is Nederlander, hij is specialist.
Zijn taak wordt vergemakkelijkt door een cultuurhistorische, geografische en (relatief)
chronologische nabijheid ten opzichte van zijn tekst. Toch zit hij op vele plaatsen in
de tekst vast, weet niet hoe hij moet interpreteren wat er staat. Hetzelfde geldt voor
zijn collega de kunsthistoricus die ook ‘nabije’ vormen en tekens niet meer kan
begrijpen.
Erich von Dänaiken moet wel een genie zijn - hij interpreteert moeiteloos uitingen
van de meest uiteenlopende (geografisch en chronologisch) culturen, hij moet
tientallen specialismen beheersen. Goethe zou erbij verbleken.

4
Bomans. Godfried Bomans heeft via Michel van der Plas zijn lezers op een
beschouwing vergast over zijn onpartijdigheid (in Elseviers Magazine 18 april 1970,
herdrukt in zijn aforismenbundel Korte berichten, p. 15-18). ‘Ik luister en ik hoor
van de ene zowel als van de andere partij goede dingen en geef ze weer, maar
onafhankelijk. () Wat is het zeldzaam geworden: dat een hardop denkend mens alle
kanten van een zaak bekijkt. () Van de hardop denkenden wordt onpartijdigheid voor
domheid, of lafheid uitgemaakt.’ Ik laat het probleem van de mogelijkheid van het
bekijken van alle kanten van een zaak maar rusten. Maar er klopt nog iets niet in de
redenering. Ik geloof name-
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lijk niet dat Bomans in allerlei zaken onpartijdig is geweest. Hij was het bv. zeker
niet ten opzichte van de gebeurtenissen in de jaren 1933-1945, hij was het zeker niet
ten opzichte van de vervolgingen onder Stalin. ‘Dat waren geen “zaken”, dat waren
misdaden’, roept iemand mij toe. Goed; ik ga verder, met de sociale toestanden als
racisme (in zijn concrete vormen), Vietnam, etc., kortom de actuele politieke zaken,
en het zijn nu juist dit soort zaken waartegenover Bomans zich onpartijdig wilde
opstellen, waarvan hij alle kanten wilde bekijken. Zijn onpartijdigheid is dus geen
principiële en algemene onpartijdigheid, maar een selectieve: hij selecteert zaken
waar hij geen partij in kiest. En dat is wat elke Nederlandse brave burger met zijn
‘onpartijdigheid’ doet: zijn partijdigheid verhullen.

5
Curieus. Dr. F.W. van Heerikhuizen opende in een vakblad (De nieuwe taalgids 61,
1968, p. 289) een literair-historisch artikel over Potgieter met deze zin, die mij het
verder lezen verhinderde: ‘Het curieuze feit dat Prof. Dr. W.A.P. Smit na vijf jaar
op een aanval mijnerzijds heeft gereageerd, gericht tegen een artikel van hem dat
nog weer vijf jaar eerder was verschenen, heeft mij, vooral ook door de aard van zijn
reactie, bijzonder veel genoegen gedaan.’ Welk feit is nu eigenlijk curieus?: 1. dat
Smit heeft gereageerd? (de grote, beroemde, Prof. dr. W.A.P.); 2. dat Smit na vijf
jaar heeft gereageerd? (hij reageert altijd onmiddellijk, of nooit, of na meer dan vijf
jaar); 3. dat Smit op een aanval heeft gereageerd? (hij reageert nooit op aanvallen);
4. dat Smit op een aanval mijnerzijds heeft gereageerd? (hij heeft voortdurend op
allerlei aanvallen gereageerd, maar nooit op de mijne); 5. dat Smit heeft gereageerd
op een aanval op een artikel van hem dat nog weer vijf jaar eerder was verschenen?
(hij komt nooit terug op zaken die hij tien jaar geleden heeft geschreven).
Men moest aan Van Heerikhuizen kunnen vragen wat hij met deze zin bedoelde
en aan Smit wat hij erin gelezen heeft.

6
Wetenschap. In de schriftelijke neerslag van een radiocauserie van Jo Smit over de
filosoof Nauta lees ik (in 40 +. Literaire radioportretten, Boekenweek 1969, p. 17):
‘“In de konfrontatie met een kunstwerk wordt de mens vollediger aangesproken dan
in menige andere situatie”. Deze zin uit “De mens als vreemdeling”, het proefschrift
dat Lolle Nauta tot Dr. L.W. Nauta maakte, is meer dan enkel een wetenschappelijke
mening. De uitlating geeft een diepe overtuiging van de auteur weer en is dus zeker
waar als men daarin “de mens” vervangt door L.W. Nauta.’ De geciteerde zin is,
zegt Smit, allereerst een wetenschappelijke mening. Wetenschap heeft, vind ik, altijd
iets met controleerbaarheid te maken. Bovendien is het citaat nietszeggend omdat ik
niet weet wat ik mij bij ‘menige andere situatie’ moet voorstellen. Smit holt echter
verder en gaat een onderscheid maken tussen een wetenschappelijke mening en een
‘meer dan enkel een wetenschappelijke mening’ en dat laatste wordt nader
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gespecificeerd in de laatste zin: het is een mening die de diepe overtuiging van de
auteur weergeeft en alleen die mening heeft recht op het predicaat ‘waar’.
Zo zit dat met de problematiek van wetenschap en waarheid.

7
De pil. Het verdient aanbeveling dat er een instrument uitgevonden wordt dat eraan
herinnert dat de pil ingenomen moet worden. Heeft je geliefde de pil, zit je nog elke
maand in de zenuwen omdat ze hem wel eens vergeet. Zo'n pilherinneraar lijkt me
eenvoudig te realiseren. Het is het omgekeerde van een biljartballen-mechanisme.
Dat ding gaat vreselijk lawaai maken als je er de ballen niet vóór een bepaalde, af te
stellen, tijd oplegt; de pilherinneraar gaat lawaai maken als je de pil er niet vóór een
bepaalde, af te stellen, tijd afneemt.
Een enorme technische apparatuur maakt het mogelijk dat we op de maan kunnen
rondlopen, maar een eenvoudig instrumentje dat veel sores helpt voorkomen, is er
niet.

8
Groot-Nederland. Wie het Centraal Station te Amsterdam verlaat, tussen 1881 en
1889 in kneuterige stijl gebouwd door P.J.H. Cuypers, en enige uren later het geweldig
grote, barokkige Centraal Station van Antwerpen, tussen 1895 en 1905 door L.
Delacenserie gebouwd,
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binnenrijdt, weet het: er zijn misschien wel geen Belgen, maar er zijn wel Vlamingen.
Wie Antwerpen binnenkomt, komt in een andere cultuur. Wie niet op de
stationsgebouwen gelet heeft, vergelijkt dan maar het tussen 1876 en 1885 door
Cuypers gebouwde koekebakkers-marsepein-paleis het Rijksmuseum met het
pompeuze Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, door de architecten
J.J. Winders en F. van Dijck omstreeks dezelfde jaren in neo-classisistische stijl
opgetrokken: de rij enorm hoge pilaren die de voorgevel vormt, slaat je meteen weer
achteruit. Vier eeuwen politieke en dus ook maatschappelijke en culturele scheiding
(nog afgezien van de vraag hoe men de mate van eenheid vóór ca. 1570 moet
omschrijven) laten zich niet elimineren, ook al heb je daarginds geen woordenboek
nodig.
Frans A. Janssen

Het proza
Het proza
zijn rivieren
door vertellers
bevaren
de poëzie
emmertjes water
door dichters
omgekieperd
gootwater
bronwater
afwaswater
slootwater
grondwater
regenwater
doopwater
awater
waswater
wijwater
leidingwater
vuurwater
zoetwater
en ik
roerloos aan zee.

J.J. Wesselo
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G.F.H. Raat
79
1.
M'n moeder duwt het vuile goed onder in het sop. Ze stelt de wasmachine in werking.
De motor begint te ronken. Ze steunt met haar handen op de machine en kijkt in het
kolkende water. Schuim rijst als een slappe koksmuts boven de rand van de kuip uit.
Hete stoom wolkt langs haar gezicht. Ze recht haar rug. Met de vork van haar gestrekte
duim en wijsvinger schuift ze de schuimvlokken in een snelle beweging van haar
onderarm. Het is of ze het vel ervan afstroopt. Ze draait zich om en strijkt een
losgeraakte haarstreng achter haar oor. Ze kijkt naar haar voeten. Haar gezicht lijkt
bezweet, besprenkeld met fijne vochtdruppeltjes, klein als speldeprikken. Met haar
rug tegen de wasmachine leunend, plaatst zede binnenkanten van haar pantoffels
tegen elkaar. De pompons op de wreven vormen een grote pluizebol. Dan slaat ze
haar ogen naar me op.
Ik sta huiverend op van m'n stoel en loop naar de keukendeur.
Ze zegt niets.
In het halfduister is de voorstelling slechts vaag te onderscheiden Ze weet niet dat
ik de foto nog heb. Ik vond hem achterin een oud boek dat ik van zolder had gehaald
en in de huiskamer lusteloos doorbladerde. Ik zat nog op de lagere school. Aandachtig
bekeek ik de afgebeelde mensen: de vrouw die op m'n moeder leek, de man die ik
niet kende.
Ineens blies de adem van m'n moeder warm en vochtig in m'n nek. Ze was achter
me neergehurkt en keek over m'n schouder mee. ‘Ik wist niet dat ik dat malle ding
nog had. Dat is Lenie, dat loeder, met die slijmerd van haar. Ze is in het wit getrouwd,
zij wel.’ Ze zei dat ik de foto weg moest gooien. In de keuken lichtte ik het deksel
van de pedaalemmer op en liet het met een klap neervallen. Maar toen ik de keuken
verliet, had ik de foto in m'n broekzak. Op de trap betastte ik m'n jukbeenderen. M'n
ogen wennen aan de schemer. De rechterbovenhoek van de foto houd ik tussen duim
en wijsvinger vast. Van vlak bij m'n ogen beweeg ik hem langzaam tot op een
armlengte afstand om de voorstelling scherper te kunnen zien. Maar elk detail staat
al in m'n geheugen gegrift. De vrouw, rechts op de foto, lijkt erg veel op m'n moeder.
Ze heeft een puntkin. Haar neusrug buigt naar haar bovenlip toe. Ze heeft de man,
die een hoofd groter is dan zij, een arm gegeven. De vingers van haar vrije hand
omsluiten haar rechterpols. De onderarm van de man steekt raar naar voren, alsof
het een kunstarm is. De vrouw heeft haar wang tegen z'n bovenarm gevlijd en lacht
triomfantelijk onder haar teruggeslagen sluier. Alleen de punten van haar schoenen
komen onder het bruidstoilet uit. De man heeft een breed gezicht met uitstekende
jukbeenderen. Z'n haar ligt in losse golven over z'n schedel. In een wrevelig lachje
trekt hij z'n linkermondhoek naar beneden. Z'n rechtervoet staat een stukje voor de
linker, alsof hij de gelegenheid afwacht om weg te rennen. De vingers van z'n vrije
hand zijn gekromd tot een klauw, die tegen de naad van z'n broek ligt.
Ik ga verzitten. De mouw van m'n trui blijft haken aan de splinters waarmee de
zijkant van de kist naast me is overdekt. M'n rug doet pijn. De schuine planken wand
achter me dwingt me voorovergebogen te zitten.
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Er zijn geen andere foto's van de man. In het fotoalbum van m'n moeder, met de
bandversiering van fladderende bonte vlinders, zijn alleen foto's van mij geplakt. Er
zijn ook geen foto's van haar zuster, die ik nog nooit heb gezien. M'n moeder scheldt
haar uit, wanneer ze een enkele keer over haar praat. ‘Dat kreng, alsof zij zoveel
beter is, mij een beetje zwart maken bij vader en moeder, dat
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kon ze. Maar m'n erfenis heeft ze toch niet kunnen afpikken.’
Ik draai de foto om. Met bleekblauwe inkt is het getal 79 op de achterkant
gestempeld. De deur van m'n moeders slaapkamer gaat open. Een kraan wordt
opengedraaid, die van de wastafel. Ze neemt haar medicijnen in. Op haar wastafel
staat een flesje van bruin glas dat gevuld is met vermicelligele tabletten.
Ik heb m'n hoofd iets opgeheven, zodat m'n achterhoofd tegen de houten wand
drukt. Star kijk ik naar de flarden behang die afhangen van de op z'n kant tegen de
wand geplaatste kastdeur. Hij steunt op de scharnieren. Een smalle lichtstreep ligt
over de stoffige neuzen van m'n schoenen. Ik trek m'n benen verder in.
Het suizende geluid waarmee het water door de leidingen stroomt, houdt op. De
deur wordt dichtgetrokken.
Koortsachtig strijk ik met een vingertop langs de gegolfde rand van de foto.
M'n moeder beklimt de krakende ladder die naar de zolder voert. Ik hoor het
gerammel van de haak die aan de plint bevestigd is en voorkomt dat de ladder
wegglijdt.
Ze hoeft de was niet op zolder te laten drogen. Het kan buiten, in de achtertuin.
Het regent niet, ik zou het moeten horen, hier, vlak onder de dakpannen.
Ik pak het bovenste boek uit de kist. Het heeft een harde kaft van glad karton. De
rug is verstevigd met een strook linnen kleefband. Voorzichtig klem ik een hoek van
de foto tussen m'n lippen. Ik sla het boek open en breng het, al bladerend, vlak bij
m'n ogen. Ik snuif de muffe geur op die het afgeeft. Op pagina 79 leg ik de foto in
het boek. Ik doe het boek dicht en laat het van m'n vlakke hand in de kist glijden.
Het luik wordt opengeduwd. M'n moeder zet iets neer op de zoldervloer. Een korte
tik. De gele plastic emmer. Het hengsel dat tegen de naar buiten gebogen rand slaat.
Ze morrelt aan de knip waarmee het luik in de open stand vastgezet kan worden, en
mompelt ongeduldig. Gepiep. Ze stapt de zolder op. Ze verschuift iets, de oude
keukenstoel, en hijgt licht.
M'n ademhaling maakt geen gerucht. Ik draai m'n hoofd naar rechts en naar links.
Rechts van me is de gepleisterde muur. Links staat de kist met boeken, daarachter
een oude pitriet wieg met houten wieltjes.
Ze rammelt met de knijperbak. Weer wordt de stoel verplaatst. Het geschuifel van
haar voeten. Met steeds kortere tussenpozen is alleen haar gehijg hoorbaar, als ze
uitrust. Soms kucht ze. Van tijd tot tijd hoor ik een korte zoemtoon. De strakgespannen
drooglijnen die in trilling worden gebracht.
Ze hijgt en slikt alsof haar keel is verstopt. Ze doet een paar onzekere passen. Dan
stoot haar voet tegen de deur. De behangselflarden bewegen even, als op een zwakke
tochtstroom. Ik maak strelende bewegingen met m'n hand langs het ongeschaafde
hout van de kist, dat ruig is van de splinters. M'n handpalm scheert langs de scherpe
houtvezels.
Schuifelend loopt m'n moeder bij de deur vandaan.
‘Even zitten’, zegt ze hardop, ‘nu toch klaar’.
Ik hoor nu alleen haar gehijg, dat allengs minder wordt.
M'n kin rust op m'n gevouwen handen die m'n rechterknie omvat houden. Ik ruik
een flauwe bleekwatergeur. Het is stil.
Ze staat op en loopt naar het luik. Het hengsel van de emmer valt met een tik tegen
de rand. Ze stapt op de ladder en schuift het grendeltje terug.

Raam. Jaargang 1973

Als het luik gesloten is, blijf ik oplettend zitten luisteren. Ik hoor dat ze de ladder
afdaalt. Haar voetstappen verwijderen zich. Ik wacht nog even. Dan kruip ik op
handen en
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knieën voor de kist langs en duw tegen de wieg, die knerpend een halve meter naar
voren rijdt. Ik wring me tussen de wieg en de wand door, kruip een paar meter
voorwaarts en sta op. Ik duw de wieg tegen de wand. Besluiteloos blijf ik staan,
zonder op te kijken. Ik werp een blik op de kartonnen dozen in de wieg. Van één
ontbreekt het deksel. De ondiepe doos is in vakjes verdeeld, waarin in vergeeld
vloeipapier gewikkelde kerstboomversierselen liggen.
Ik sla wat stof van m'n knieën en m'n zitvlak, en kijk om me heen. Aan de waslijnen
die in de lengterichting van de zolder gespannen zijn, hangt ondergoed van m'n
moeder. De chloorlucht ervan prikt in m'n neus. Met een zachte tik valt nu en dan
een druppel water uit het wasgoed die onmiddellijk door het droge hout van de vloer
wordt opgezogen. Ik loop naar de keukenstoel die naast het wasgoed staat, de voorkant
naar de zware deur toe waarachter ik heb gezeten. Ik leg m'n hand op het gebarsten
bruine leer waarmee de zitting is bekleed. Het leer is nog een beetje warm. Ik steek
een vinger uit naar een slipje. De dunne natte stof kleeft als een melkvel om m'n
vingertop. Met een schrikachtige beweging trek ik m'n vinger terug. Met opgetrokken
schouders loop ik naar het open dakraampje dat op een hol ijzeren pijpje steunt.
Langs de hemel jagen grauwe rookachtige wolken, voortgezweept, uiteengeslagen.
Ze had de was niet op zolder hoeven hangen. Het gaat niet regenen. Daarvoor staat
er te veel wind.

2.
Als de deur van m'n kamer plotseling opengaat, draai ik me met een ruk om. M'n
moeder staat in de deuropening. Ze heeft zich gekleed om uit te gaan. Ze draagt haar
donkerblauwe jurk met de vage krijtstrepen. Ze heeft zich opgemaakt. Haar lippen
hebben de kleur van een zuurstok. Haar voeten steken in pantoffels van soepel leer,
roze als een kattetong. Ze zijn met wit bont afgezet. Op de wreven zitten pluizige
bollen.
‘Zo, zit je hier weer, ik zocht je.’ Ze sluit de deur achter zich en loopt het kamertje
in. Tussen het bed en de muur is te weinig ruimte om zonder elkaar aan te raken
langs elkaar te lopen.
‘Waar stond je naar te kijken?’ vraagt ze Ze werpt een vluchtige blik uit het raam,
doet een pas terug en leunt naast me tegen de muur. Ze kijkt me onderzoekend aan.
Ik ruik de lucht van de poeder die haar wangen bruin kleurt. Een zoetige misselijk
makende geur. Ik schuif bij de muur vandaan en leun tegen de vensterbank.
‘Zomaar, naar buiten’, antwoord ik.
‘Waarom zit je steeds binnen? Als de school over een paar weken weer begint,
kan je nog genoeg binnenzitten. Je moet in de frisse lucht gaan.’
Ik sla m'n ogen neer en schop zachtjes tegen de plint, steeds tegen dezelfde plek.
‘Waarom ga je niet roeien? Je kan een boot huren bij Vermaat. Je weet toch waar
het is? Bij het gemaal.’
‘Ja’, zeg ik.
‘Dat je ook geen vriendjes hebt’, zegt ze.
‘Je zit maar op je kamer, zonder een hor erin. Dat is toch niet normaal. Als je zo
doorgaat, laat ik de dokter komen.’
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Ik schop iets harder tegen de houten band. Het is of m'n been buiten m'n lichaam
om beweegt.
‘Niet doen, Marc, anders gaat de verf eraf’, vermaant ze. ‘Ik snap ook niet waarom
je altijd je schoenen in huis aanhebt, je hebt een paar behoorlijke sloffen’, voegt ze
er kribbig aan toe.
Ik durf niet door te gaan, maar blijf naar de
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vloerlijst kijken. Ik kan zien waar over de oude verf is heen geschilderd en waar die
is afgekrabd voordat een nieuwe laag werd aangebracht.
‘Nou ja’, zegt ze vergoelijkend, ‘het is niet zo erg.’
Ik kijk op.
‘Marcje’, zegt ze aanhalerig.
Ze doet een geruisloze stap in m'n richting. Ze tuit haar lippen en steekt een slappe
hand naar me uit. Ik deins achteruit. Ze wijkt terug en leunt weer tegen de muur.
Verwijtend neemt ze me van hoofd tot voeten op.
‘Wat wordt die broek kort’, zegt ze ineens zorgelijk, ‘is de zoom al uitgelegd?’
Voor ik kan antwoorden, hurkt ze voor me neer. Ze bevoelt de binnenkant van
m'n broekspijp en slaat de rand naar buiten om. Haar vingers beroeren m'n been. Een
katteklauw waarvan de nagels ingetrokken zijn. Ze veroorzaken een kriebelend gevoel
dat zich voortzet tot in m'n onderbuik. Ik beweeg me niet, terwijl ik neerkijk op haar
kastanjebruin geverfde haar dat grijs is bij de wortels. Het haar ziet dof en levensloos
als dat van een oude stoffer.
‘Wat een harige benen krijg je’, giechelt ze. Ik krom m'n tenen in m'n schoenen.
Ze richt zich op en wankelt even. Ze laat haar achterhoofd tegen de muur rusten.
Haar gezicht is vlekkerig rood, lijkt opgezwollen. Ze slikt.
‘Hé, wat ben ik duizelig’, zegt ze geërgerd. Ze kijkt naar mijn onderbenen. Haar
ogen zijn waterig.
‘Er zit nog een flinke zoom in’, zegt ze toonloos.
Er valt een stilte waarin ik de wind ruisend door de takken van de wilg naast het
huis hoor trekken.
‘O ja’, zegt ze, haar hand in een vermoeid gebaar naar haar voorhoofd brengend,
‘ik moet straks even weg, naar de dokter. Die medicijnen helpen niet. Ik voel me
weer zo moe, zo rillerig, gisteren met de was ook.’ Ze praat langzaam, lijzig bijna.
‘Ik ben voor het broodeten terug, tot straks’, zegt ze, terwijl ze naar de deur gaat.
Op de overloop hoor ik haar hoesten.
De oudste takken van de treurwilg hebben de omvang van olifantspoten. De dikke
ribbels van de schors lijken met een groen poeder bestrooid. De slappe twijgen hangen
laag neer boven de sloot voor het huis. Er drijft geen kroos in het slootwater, dat grijs
is als vuil en krachteloos geworden sop. Enkele gele bladerloze wilgetenen, dun en
buigzaam als zweepkoorden, raken het water. Bij een windstoot striemen ze het
oppervlak van de sloot.
Gedurende de maaltijd heeft ze geen woord gesproken en afwezig de stukjes brood
naar haar mond gebracht. Haar tanden gingen nauwelijks ver genoeg vaneen om de
partjes naar binnen te kunnen duwen. Van haar thee heeft ze niet gedronken. Boven
het roerloze oppervlak van de vloeistof zweeft een ijl dampfloers.
Terwijl ik met één hand het op z'n kant balancerende boterhammebord in evenwicht
houd, veeg ik met de andere de broodkruimels van het bord op het tafellaken. Daarna
zet ik het neer en leg m'n mes erop.
M'n moeder richt zich wat op uit haar ineengedoken houding. Ze kijkt me aan met
haar zwemmerige ogen. De kleur lijkt er steeds meer uit weg te trekken. Even beroert
ze met haar vingertoppen het gladde heft van het mes dat naast haar bord ligt. Aan
het lemmet kleeft een veeg margarine die er met een penseel op gesmeerd lijkt.
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‘We krijgen gezelschap overdag’, zegt ze. Onrustig schuif ik op m'n stoel heen en
weer. ‘Er komt een meisje om me in de huishouding te helpen’, vervolgt ze op vlakkte
toon.
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‘De dokter zegt dat ik veel moet rusten. Hij wist iemand voor me.’
‘Dat gaat me wel weer geld kosten’, gaat ze verder, ‘maar ik zak nog liever door
de grond dan dat ik die lekkere zuster van me om hulp vraag.’
Nijdig krabt ze aan een jusvlek op het smoezelige tafellaken, dat vervaardigd is
van een fijngeweven witte stof. Met witte zijde zijn er bloemen op geborduurd. Ze
zijn smetteloos gebleven.
‘Misschien kan hij je helpen’, zeg ik zacht, terwijl ik strak naar de homp kaas kijk
die op een gekreukt stuk grauw papier ligt en door uitholling de vorm van een
hoefijzer heeft gekregen. Bij de wituitgeslagen korst is de kaas lichtbruin van kleur,
als een elastiekje, en overdekt met vochtdruppels.
‘Het is toch geen mannenwerk, Marc’, zegt ze nadrukkelijk, ‘hou nou eens op met
die onzin.’
Met de top van m'n rechterduim ga ik langs de gekartelde snede van m'n mes.
‘Je kan het toch vragen’, zeg ik. ‘Verdomme, Marc, begin je weer’, zegt ze bits,
‘je weet niet eens waarover je praat. Je weet niks van hem af. Je hebt hem nog nooit
gezien.’
Ze vernauwt haar ogen, die aan weerskanten van haar gewelfde neusrug lijken
terug te wijken in hun kassen.
Verkrampt zit ik op m'n stoel. Het is of een band om m'n middel steeds strakker
wordt aangetrokken.
‘Ik weet trouwens niet eens waar hij woont’, zegt ze.
Haar vingers duwen stukjes kaaskorst over haar bord heen en weer.
In de voorkamer tikt de klok. Puntige spijkers die in hard hout worden gehamerd.
M'n moeder kucht. Benauwd vertrekt ze haar gezicht. Ze legt een hand op haar
borst en hoest enkele malen snel achter elkaar. Met een bruuske beweging werpt ze
haar hoofd in haar nek. Ze haalt moeilijk adem. Dan schokt haar romp naar voren
en hoest ze hard, met het geluid van een oude linnen lap die door midden wordt
gescheurd Haar ogen tranen en haar gezicht is rood aangelopen. Ze hijgt.
Ik sta op van m'n stoel. M'n schoen stoot tegen de tafelpoot. Als ik langs het fornuis
loop, zie ik dat ze heeft vergeten het gas uit te draaien. Blauwe vuurtongetjes flakkeren
rond een brander.
Ik trek de keukendeur achter me dicht en blijf staan in de schemerige hal. Ik tuur
door het bruine hobbelige glas in de voordeur. De takken van de bomen naast het
huis zijn bibberige lijnen.
M'n moeder begint opnieuw te hoesten.
‘Wat ze doet’, fluister ik gejaagd, ‘ze heeft een bord volgegooid met de poeder
die ze op haar gezicht doet. Ik kan het niet op, het is veel te droog.’
Scherp zie ik een diep bord voor me waarvan de rand met bruine poeder is bestoven.
Ik voel een hevige druk achter m'n ogen. Vanuit de keuken dringt geen geluid meer
tot me door. Met een loom gevoel in m'n benen begin ik de trap te bestijgen. Enkele
treden voor de overloop houd ik stil. Met m'n vingertoppen strijk ik langs de vuilgele
verflaag waarmee de schuine planken dakwand is bedekt. De korrelige verf voelt
aan als een stoppelige huid. Verdroogde plamuur zit in de naden tussen de planken.
Ik beklim de laatste treden en ga voor het overloopraam staan. Achterin de tuin
hangen de drooglijnen leeg tussen de verweerde balken die dwars op ronde palen
zijn gespijkerd. De carbolineum van de palen is verbleekt. Het hout vertoont pinkdikke
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spleten. De tegels onder de waslijnen zijn overgroeid door het hoog opgeschoten
gras van het gazon. Ze verwaarloost de tuin sinds ze ziekelijk is.
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3.
Ik trek het verschoten wijnrode sprei over de dekens. Daarna schuif ik het bed tegen
de wand en ga op de rand zitten. Ik bevoel m'n natgemaakte haren die aan elkaar
klitten alsof er plaksel in is gesmeerd. Tussen m'n benen door tuur ik op het lichtrode
zeil dat overdekt is met een netwerk van lijnen die met een potlood getekend lijken.
De stem van m'n moeder, onderaan de trap: ‘Marc, kom je? Ik heb koffie.’
Ik sta op en ga bij het raam staan. Ik kijk naar buiten zonder iets te zien.
‘Marcje, alle twee je pyama's zijn in de was’, zeg ik op de toon van een kat die
klagelijk miauwt. ‘Nou ja, het is toch te warm om iets aan te hebben. Kom je fijn bij
mama in bed?’
Met zachte tikjes van m'n wijsvinger schuif ik een leeg luciferdoosje voort over
de vensterbank. Dan draai ik me om en loop naar de deur.
Als ik de keukendeur achter me gesloten heb, hoor ik ineens een onbekende stem:
‘U woont hier wel tamelijk afgelegen, hè?’
Tegelijk valt m'n blik op een grauwe jas die over de rugleuning van een keukenstoel
hangt. ‘Marc, ben je daar?’
Langs de half uitgetrokken rechterschuifdeur ga ik de huiskamer binnen. In de
leren fauteuil zonder armleuningen zit een meisje, een jonge vrouw. Haar gebronsde
gezicht heeft het hoekige van een onhandig geschilde aardappel. Haar blonde haar
is kort geknipt. Twee sikkelvormige haarlokken liggen tegen haar wangen.
‘Dit is Elsa’, zegt m'n moeder vanaf de bank. Ik knik.
‘Nou, zou je geen hand geven’, zegt m'n moeder met een gemaakt lachje.
Ik steek aarzelend m'n rechterhand uit, die Elsa half overeind komend beetpakt.
Haar hand voelt koel en glad aan.
‘Dag Marc’, zegt ze.
Schutterig blijf ik staan.
‘Hier staat je koffie’, zegt m'n moeder.
Ze wijst naar m'n kop en schotel die naast de hare op de smyrnaloper staat die
diagonaal over het lage mahoniehouten tafeltje ligt. Ik laat me in een hoek van de
bank neer. M'n heupbeen drukt tegen de armleuning. Ik staar naar de damp die uit
m'n kopje opstijgt. ‘Woon je hier ver vandaan?’ vraagt m'n moeder.
‘In de Slepersstraat, bij de snelweg’, antwoordt Elsa.
‘Dan was het nog een eind fietsen’, zegt m'n moeder.
‘Ja, maar dat valt wel mee met dit weer.’ Elsa strijkt met haar vlakke hand langs
haar rok die om haar dijbenen spant.
‘Ja, het is lekker weer’, zegt m'n moeder. ‘Waarom ga je vandaag niet roeien,
Marc?’ Ik voel dat ze me aankijkt. Zonder te antwoorden strek ik m'n hand uit naar
het schoteltje voor me.
‘Dat zou ik helemaal vergeten’, zegt m'n moeder, terwijl ze opstaat.
Ze neemt de koektrommel van de schoorsteenmantel. Ze presenteert Elsa een
koekje, waarbij ze de trommel aan het deksel vasthoudt. Als ze mij de trommel
voorhoudt, schud ik zwijgend m'n hoofd, na een blik geworpen te hebben op de
kleverige krakelingen en de vierkante platte koekjes. Er zijn amandelen op
vastgebakken. Het lijken vingernagels.
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Terwijl ik met kleine teugen van m'n koffie drink, volg ik oplettend Elsa's
bewegingen, loerend over de vergulde rand van m'n kopje. Haar kleine gekartelde
tanden dringen in een krakeling. Het vliezige binnenste van het koekje wordt zichtbaar.
Ik bijt op m'n tong tot het pijn begint te doen. Elsa zet haar kop en schotel op de
wollen loper. Ze brengt het laatste stukje krakeling
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naar haar mond. Haar krijtwitte nylons schuren langs elkaar als ze haar benen kruist.
Ik voel het in m'n tanden.
‘Wat een leuke schoenen heb je aan’, zegt m'n moeder.
‘Ja hè’, zegt Elsa.
Ze draagt lage schoenen van zwart lakleer met dunne bandjes over de wreven. Bij
de sluiting is op de riempjes een ronde knoop bevestigd die op een geplette pepernoot
lijkt. ‘Ik heb een bijpassende tas en een ceintuur, maar die gebruik ik haast nooit.’
Ik drink het laatste restje van m'n koffie uit en sta op met de kop en schotel in m'n
hand. Met een snelle beweging pak ik Elsa's kop en schotel. Het kopje wankelt even.
Dan loop ik naar de keuken.
‘O, jij krijgt niet meer’, zegt m'n moeder lachend achter m'n rug.
Elsa antwoord niet.
Ik kijk in haar kopje. Ze heeft het helemaal leeggedronken. Aan de bovenkant
kleven enkele half gesmolten suikerkristallen.
Ik plaats m'n kop en schotel naast de gootsteen op het aanrecht. Ik gluur over m'n
schouder. M'n moeder leunt met gesloten ogen achterover. Voorzichtig drukt ze met
een vingertop op haar oogleden. Elsa kijkt in gedachten verzonken naar het vloerkleed.
Ik til haar kopje naar m'n mond en lik aan de rand. Ruw zet ik kop en schotel neer.
Met een draaierig gevoel in m'n buik loop ik naar de keukendeur. M'n lippen trillen
van het zenuwachtige lachje dat in m'n keel schokt. ‘Ik zal je straks even wegwijs
maken’, zegt m'n moeder met een vermoeide stem.
Zwak dringt het gemurmel van hun stemmen tot me door. Ik kan geen woorden
onderscheiden. Ze is in de kamer van m'n moeder, die na het broodeten is gaan rusten.
Er lag een schoon laken over de tafel. De hele middag is ze beneden bezig geweest.
Ik hoorde dat ze stoelen verschoof. Ze opende het raam van de huiskamer om een
stofdoek uit te slaan. Het geluid van de stofzuigermotor klonk dof door in m'n kamer.
De deur van m'n moeders slaapkamer wordt geopend en gesloten.
‘Dag Marc, tot morgen’, roept Elsa vanaf de overloop.
‘Dag’, zeg ik schor.
M'n hand die de deurkruk omklemt, ontspant zich. Ik hoor dat ze de trap afdaalt.
Ik loop naar het raam.
In de voortuin groeien dikke graspollen. Het onkruid staat in bloei. Een plant met
puntige bladeren draagt een korrelige roze zaadstengel. Een andere heeft witte
bloemetjes, kleiner dan boordeknoopjes. Het worden zwarte bessen in de herfst.
De buitendeur valt in het slot. Ik doe een stap achteruit en druk m'n neus in het
fluwelen overgordijn. Het heeft dezelfde geur als het boek op zolder.
Met een rechte rug zit ze op een hoge ouderwetse fiets. Vlak voor het bruggetje
werpt ze haar bovenlichaam naar achteren en rukt met gestrekte armen aan het stuur.
De voorband wipt op de betonplaat die hoger ligt dan de verzakte tegels van het pad.
Onmiddellijk daarna gaat ze op de trappers staan en buigt ze zich over het stuur om
de achterband van haar gewicht te ontlasten. Dan zit ze weer kaarsrecht op het zadel
waarin een overlangse sleuf is uitgespaard. Met een wijde boog slaat ze rechtsaf.
Even zie ik haar nog, maar dan is ze verdwenen achter de bewegingloze wilgetakken
die me het uitzicht op de weg benemen.
M'n blik dwaalt door de verwilderde voortuin. Ingesloten door tot z'n schouders
reikend onkruid, staat een stenen tuinkabouter met z'n gezicht naar het huis toe. De
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punt is van z'n rode muts gebrokkeld. Hij grijnst. Z'n konen hebben een onnatuurlijke
roze
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kleur, lijken met rouge bepoederd. De verf is van z'n oogbollen geschilferd, zodat
het is of z'n ogen zijn weggedraaid als die van een blinde en alleen het oogwit
zichtbaar is. Uit het onkruid steekt z'n hengelstok zonder snoer schuin omhoog. De
vijver die vroeger aan zijn voeten lag, heeft m'n moeder laten dempen.

4.
Het lijkt of er kiezelsteentjes tegen het raam worden gegooid. Steeds weer botst de
bromvlieg tegen het glas. Zwaar gonzend vliegt hij over m'n schouder de kamer in.
Ik wacht af. Het brommen komt naderbij. Weer stuit de vlieg op de ruit. Hij kruipt
over het glas. Langzaam beweeg ik de hand waarin ik het doosje vasthoud in de
richting van de vlieg. Als hij even stilzit, plaats ik het doosje over hem heen. Met
m'n vrije hand pak ik de huls van de vensterbank. Behoedzaam, zonder de kier tussen
het glas en het doosje te groot te laten worden, schuif ik de huls om het doosje. Ik
schud het lucifersdoosje en druk het tegen m'n oor. Ik hoor de bromvlieg snorren.
Ingespannen luister ik, het doosje bewegend als het gonzen ophoudt. Het is of de
vlieg m'n oorholte binnenkruipt. Z'n kriebelende pootjes, een zacht gepeuter aan m'n
trommelvlies. Rillingen lopen over m'n rug. Ik sidder van angst en genot, terwijl ik
het van geluid trillende doosje tegen m'n oor gedrukt houd, een vuist hoog tussen
m'n benen klemmend. M'n mond is vol speeksel. Met m'n linkerschouder laat ik me
tegen de muur vallen. Dan trek ik m'n vuist tussen m'n benen vandaan. Het
luciferdoosje glipt uit m'n vingers en valt op het zeil. Slurpend slik ik het slijmerige
vocht in m'n mond door. Ik verpletter het doosje met een harde stamp onder m'n hak.
Met de rug van m'n hand veeg ik m'n mond af. Over de blonde haren op m'n hand
ligt een glinsterende kwijldraad. Ik hurk neer bij het platgetrapte luciferdoosje. De
zwaluw met de wimpel in z'n snavel. Langs de vouw scheur ik de gekraakte huls
voorzichtig open. Op de grijzige bodem van het vervormde doosje bevindt zich wat
geel vocht waarin een gaaf vleugeltje zit vastgekleefd, vliesdun en haarfijn generfd.
Voetstappen op de overloop. Ik schiet overeind en schuif met een snelle
voetbeweging de resten van het lucifersdoosje onder m'n bed. Tegen de vensterbank
leunend houd ik m'n blik gericht op de deur van m'n kamer. De deur wijkt terug en
Elsa verschijnt in de deuropening. Haar glimmende zwarte schoenen steken scherp
af tegen het doffe witte nylon om haar lange benen. Het is of ze met krijtpoeder zijn
ingewreven. Op haar gezicht ligt een verbaasde uitdrukking.
‘Wat was dat voor een klap, viel er iets?’ ‘Nee’, zeg ik.
‘Of viel jij soms, je ziet er zo opgewonden uit.’
‘Nee.’
Ik schud m'n hoofd.
‘Het geluid kwam toch hier vandaan’, zegt ze, flauw glimlachend.
Haar korte tanden zijn fijn gekarteld als een ijzerzaagje.
‘Nou, dan zullen de kaboutertjes het wel geweest zijn’, zegt ze schouderophalend.
Ze stapt over de eikehouten drempel. De deur laat ze openstaan.
‘Je moeder slaapt’, zegt ze, ‘ze is maar steeds zo moe hè.’
Ze steekt haar wijsvinger door één van de lusjes die aan de band van haar rok zijn
genaaid. Er is geen ceintuur door gehaald.
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‘Je woont hier wel rustig hè,,’ zegt ze, ‘waar ik woon daar hoor je de hele tijd
auto's langsscheuren. Vooral die grote vrachtwagens, die maken een kabaal. Je ligt
gewoon te schudden in je bed.’
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‘Ik woon in de Slepersstraat, je weet wel, bij de snelweg’, vervolgt ze.
‘Op nummer 79’, zeg ik.
‘Wat? Nee’, zegt ze verrast, ‘op nummer 11. Hoezo?’
‘Ik wist wel dat je daar niet woonde’, zeg ik, ‘op nummer 79 woont heel iemand
anders.’ ‘In de Slepersstraat is helemaal geen nummer 79’, zegt ze, ‘het is maar een
klein straatje.’
‘Het is ook een andere straat’, zeg ik.
‘Wie woont daar dan? Zeker je meisje’, voegt ze er vlug aan toe.
‘Ja, als je dat eens wist’, zeg ik traag.
Met haar gekromde wijsvinger trekt ze aan het lusje. Bevreemd kijkt ze me aan.
Ik sla m'n ogen neer. Ik kan haar ademhaling niet horen.
‘Je hebt een leuke kamer’, zegt ze.
Ze doet een pas in m'n richting en kijkt goedkeurend knikkend om zich heen. Alsof
ze alles voor het eerst ziet, alsof ze niet de voorgaande dagen in m'n kamer geweest
is om stof af te nemen en te zwabberen.
‘Het is te klein’, zeg ik, ‘je kan niet eens langs elkaar lopen.’
‘Nou, is dat zo erg? Moet je zien wat ik voor een kamer thuis heb. Er zit geen eens
een deur in. Er hangt een oud gordijn voor, zo'n oud rotgordijn waar je dwars doorheen
kan kijken. En aan de andere kant slapen m'n broers. Lekker hoor.’
Haar stem klinkt verbeten. Ze houdt haar armen gestrekt langs haar lichaam, de
handen tot vuisten gebald. Ik zie de opgezwollen aderen aan de binnenkant van haar
rechterpols.
‘Je vader kan toch een deur maken’, zeg ik. ‘Die’, zegt ze schamper, ‘die zit liever
in de kroeg.’
Ik tuur langs haar heen tussen de sporten van de zolderladder door. In de lijst van
het overloopraam staat een schuimachtige wolkenformatie. Een wolkje als een
uitgeplozen woldraad drijft naar de weke massa toe. Het lijkt of het wordt aangezogen.
Ik draai me om en kijk uit het raam. De kale wilgetwijgen hangen boven het
oppervlak van de sloot dat bijna zonder rimpeling trekt en beeft als het vel van een
schichtig paard.
‘Doen je schoenen geen pijn?’ vraag ik.
‘Nee’, antwoordt ze, ‘hoezo?’
‘Ik bedoel die bandjes, die knellen toch.’ ‘Nee hoor.’
‘Er komen toch striemen op je voeten, rode striemen.’
‘Welnee, ze zitten helemaal niet strak, maak je maar niet ongerust hoor.’
Ze lacht kort.
Zwijgend staar ik uit het raam.
‘Nou, ik ga het eten maar eens klaarmaken’, zegt ze na enige tijd.
Als ze de kamer verlaten heeft, keer ik me langzaam om en kijk naar de gesloten
deur. Ik trap enkele malen fel tegen de plint. Daarna ga ik op het bed zitten en buig
me voorover. Liefkozend glijden m'n vingers langs de harde randen van m'n schoenen.
Kleiner en kleiner wordt ze. Ik kan al niet meer zien dat ze op een fiets zit. Ze
verdwijnt achter een geparkeerde auto. Chroom of glas blinkt. Ik blijf de weg afturen,
maar ik zie haar niet meer te voorschijn komen.
Ik draai me om en betreed de betonnen plaat van het bruggetje.
De wind is opgestoken.
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Ik loop het tegelpad af.
Aan de rand van het gazon blijf ik staan. Ik zak door mijn knieën en strijk met m'n
vlakke hand over de grashalmen en de zaadstengels.
Achterin de tuin hakt een spreeuw in een afgevallen peer. Ik loop het grasveld op.
Bij m'n nadering vliegt de vogel een boom in. Ik
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laat m'n ogen langs de peren gaan in het gras. Uit sommige zijn hele stukken
weggevreten. Wespen kruipen over het vruchtvlees of zitten roerloos vastgekleefd
tegen het vochtige inwendige. Hun gestreepte achterlijven zijn bijna afgeknepen van
de rest van hun lichaam. Voor m'n rechtervoet ligt een roestbruin verrotte peer die
niet is aangevreten. De schil is met lichtbruine crêmeachtige kloddertjes bespikkeld.
De wind in de bomen maakt het geluid van scherp zand dat over een staalplaat
vloeit. Vlak naast m'n schoen richt een grasspriet zich op. Plotseling is er geritsel in
de takken. Met een doffe plof valt een peer in het gras. Dan zie ik een wesp, recht
voor me. Bewegingloos staat hij in de leegte. Op de plaatsen waar z'n vleugels zitten,
lijkt de lucht te trillen. Ik deins terug, wend me om en loop met opgetrokken schouders
in de richting van de achterdeur. Ik neem grote passen, maar durf niet te gaan rennen,
omdat ik er zeker van ben dat de wesp dan z'n angel in m'n hals zal steken.
Pas als ik de achterdeur dichtgetrokken heb, draai ik me om. Door het glas in de
achterdeur, waarop strepen van de zeem zijn achtergebleven, kijk ik naar buiten. De
wesp zie ik niet meer. Duidelijk tekenen m'n voetstappen zich af in het hoge gras.
‘Loop nou niet over het gras, Marc, je trapt het plat en dan kan ik het straks niet
maaien’, zei ze. Toch betrad ik het gazon weer, want ik wilde niet dat ze in haar
badpak de maaimachine zou voortduwen. Het losse vlees van haar dijbenen schudde
en ik kreeg een ranzige smaak in m'n mond.
Ik probeer luchtige bewegingen te maken als ik graszaadjes van m'n broekspijpen
sla.
Daarna ga ik aan de keukentafel zitten, die voor twee personen gedekt is, en wacht.

5.
Een zwakke bries. Even beroert een wilgeteen het oppervlak van de sloot. Er ontstaat
een lichte rimpeling die de slootkanten niet bereikt.
Vanachter het scherm van twijgen en bladeren schiet een donkergroene Austin
Seven te voorschijn. Enkele meters voorbij het bruggetje remt de bestuurder krachtig.
De linker-achterband laat een zwart remspoor na in het losse grind langs de berm.
Een zwaarlijvige man wringt zich uit de auto. De dokter. Hij grijpt een koffertje van
de voorbank en smijt het portier dicht. Door de berm loopt hij naar het bruggetje.
Z'n haar is gemillimeterd. Hij draagt een openhangend jasje van bruin suède en
vetleren schoenen met dikke zolen. Op het tegelpad tilt hij z'n voeten haast niet op.
Z'n romp helt naar voren. Het is of hij elk moment voorover kan vallen.
Ik sper m'n ogen wijd open en staar in de voortuin. Als een slagwapen houdt de
tuinkabouter de hengelstok opgeheven. Op z'n stenen gezicht ligt een starre grijns.
Nog voor de dokter naast het huis is, keer ik me met een hoekige beweging om
en verlaat m'n kamer.
Ik probeer de zolderladder geruisloos te beklimmen, maar ik kan niet verhinderen
dat het hout kraakt onder m'n gewicht.
Ik heb juist het luik dichtgedaan, als er wordt aangebeld. Met ingehouden adem
blijf ik op de stoffige kale planken zitten, m'n hoofd gebogen. De keukendeur. De
voordeur. Het brommende stemgeluid van de dokter en de hoge klank van Elsa's
stem. De voordeur slaat dicht. Ze stommelen de trap op.
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Op handen en knieën kruip ik naar de kastdeur.
Ze gaan de slaapkamer van m'n moeder binnen.
Dan heb ik me al teruggetrokken in het half-
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duister en glijdt m'n hand zoekend over de boeken in de kist.
Het geluid van het neerstortende water maakt het sluiten van de wc-deur onhoorbaar.
Ik haal diep adem. Het bleekwater dat in de wc-pot gegoten is, is op m'n keel geslagen.
Borrelend spoelt het water weg.
Elsa komt de trap af. In haar handen houdt ze een dienblad met opstaande
pitrietranden. Er staan een ontbijtbord en een glas op.
‘Aha’, zegt ze vrolijk, ‘jij helpt me met de vaat.’
Onhandig blijf ik in de hal staan.
‘Het is niet veel hoor’, zegt ze geruststellend, als ze langs me loopt.
Ik volg haar de keuken in. In de gootsteen staat het groene afwasteiltje. Wollig
schuim komt boven de rand uit. Dampslierten stijgen op.
‘Daar ligt een schone theedoek’, zegt ze, met de vatenkwast naar de tafel wijzend.
Ik pak de geruite doek en ontvouw hem.
Elsa draait de afwaskwast rond in het schuim, dat zich als een suikerspin op de
haren verzamelt. Ze brengt de schuimmassa onder haar kin en schrijdt met een
gebogen rug in m'n richting.
‘De goedheilig-man’, zegt ze plechtig.
Ze knikt naar links en rechts, en wuift vriendelijk met haar vrije hand. Glimlachend
kijkt ze me aan. Haar ogen glinsteren.
Verward staar ik naar de twee haarlokken die langs haar wangen omhoogkrullen.
Ze laat de schuimbaard zakken en loopt terug naar de gootsteen. Ze stroopt de
mouwen van haar jumper op tot aan haar ellebogen, Haar onderarmen zijn onbehaard
en met kleine sproeten overdekt, alsof er met naalden in is geprikt.
‘Doen jullie aan sinterklaas?’ vraagt ze, terwijl ze een kopje schoonwast. Ze zet
het dampende kopje op het aanrecht.
‘M'n vader stuurt me elk jaar een cadeautje’, zeg ik.
Ik pak het kopje bij het oor beet en wikkel het in de theedoek.
‘O ja, je vader.’
Ik wrijf het kopje droog.
Ze zwijgt.
Het glas op het dienblad is licht bewasemd. Velletjes kleven aan de binnenkant.
Op de bodem ligt een sinaasappelpit.
‘Jij zit op de H.B.S. hè’, zegt Elsa, ‘in welke klas zit je ook al weer?’
‘Ik ga naar de tweede.’
‘Het is zeker wel moeilijk hè, met al die vakken. Wiskunde, algebra, Frans, Engels’,
somt ze schools op. ‘Gaat wel.’
‘Nou, mij te geleerd hoor.’
Geleidelijk aan wordt de theedoek klam en warm. Snel en handig heeft ze de vuile
voorwerpen afgewassen. Ik heb haar niet kunnen bijhouden.
Elsa spreidt de vaatdoek uit in het afwaswater, waarvan het schuim sterk is
geslonken. Aan een punt haalt ze de druipende lap omhoog. Ze wringt hem uit en
begint het dienblad af te nemen.
Ik pak één van de boterhammeborden, die dakpansgewijs over elkaar liggen. M'n
blik valt op de gebloemde schortbanden die in een strik op haar rug samenkomen.
In één van de brede banden zit een draai, waardoor een reep glimmend zwart leer
zichtbaar wordt. Ik kom een stap naderbij en steek aarzelend een vinger uit naar het
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lakleer. Het natte bord glipt uit m'n vingers en valt vlak achter haar voeten in scherven.
Een splinter schiet langs haar kuit.
‘Hé, wat doe je nou’, zegt ze geschrokken, terwijl ze zich naar me toewendt.
‘Het gleed uit m'n handen’, zeg ik toonloos. ‘Nou ja’, zegt ze, ‘scherven brengen
geluk.’ ‘Ruim het maar op’, spoort ze me aan, als ik naar de brokstukken blijf kijken,
‘het stof-
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fer en blik staat onder de gootsteen.’
Ze gaat opzij, zodat ik erbij kan.
Ik werp de theedoek op de tafel. Ik buk me voor het gootsteenkastje en trek het
klemmende deurtje open. Uit het kastje komt een schimmelgeur. Ik hurk neer en pak
de stoffer en het blik, die op de vochtige betonvloer liggen, naast de afvoerbuis. In
een bocht van de buis hangt een stoffige dot spinrag.
‘Ik zal eens kijken of je het netjes doet’, zegt ze.
Als ik het deurtje gesloten heb, ga ik op m'n knieën naast de scherven zitten en
begin ze op het blik te vegen.
‘Hier.’
Met de neus van haar schoen schuift ze een scherf voor de stoffer. Er blijft wat
gruis op het lakleer achter. Ik veeg het er zorgvuldig af.
‘M'n schoenen worden ook nog gepoetst’, zegt ze tevreden.
Ik kijk naar de smalle riempjes die in het vlees van haar wreven snijden, naar haar
meelwitte benen. Ik voel hoe het bloed naar m'n hoofd wordt gestuwd. Het suist in
m'n oren. Een zweetdruppel valt uit m'n okselholte kil op m'n huid. Ik laat de stoffer
en het blik los. Terwijl ik geknield voor haar zit, glijden m'n handen vliegensvlug
langs haar benen omhoog, als was het een klimpaal. Ik klem m'n tanden opeen en
sla m'n nagels hoog in haar dijbeen. Ik voel haar huid niet. ‘Au, zeg, ben jij
besodemieterd’, zegt ze verontwaardigd.
Ze plaatst haar voet tegen m'n borst en duwt me achterover. M'n nagels schampen
langs het nylon dat haar dijbeen omhult. Met een dreun val ik op m'n rug.
‘Jij bent er wel vroeg bij hè’, zegt ze kwaad. ‘Vooruit, sta op’, zegt ze onzeker,
als ik geen antwoord geef.
Ze loopt op me toe en pakt me onder m'n oksel beet. Ik geef mee en laat me
overeind trekken. Ze houdt me vast. We staan bijna gearmd.
‘Zulke dingen moet je niet meer doen’, zegt ze nadrukkelijk.
Ze verstevigt haar greep. Ik zie hoe m'n arm doelloos naar voren steekt. Het lijkt
of het een ledemaat is dat niet bij m'n lichaam hoort.
Ik ruk me los en loop naar de deur.
‘Marc’, roept m'n moeder, als ik op de overloop ben.
Ik blijf staan.
‘Marc’, herhaalt ze, ‘kom eens.’
Ik open de deur van haar slaapkamer en blijf in de deuropening staan. De naar
binnen openslaande deur onttrekt m'n moeder aan het oog. Voor me is de linnenkast
van donker gepolitoerd hout. Daarnaast de wasbak, waarboven een vlindervormige
spiegel hangt. De vleugels, met scharnieren aan het ovale middenstuk bevestigd, zijn
naar binnen geklapt. Over het schot aan het voeteneind hangt haar gewatteerde
ochtendjas. Het spiraalmatras kraakt.
‘Kom eens een beetje verder’, zegt ze, ‘ik zie je niet.’
Ik doe een paar passen voorwaarts en kijk naar links. M'n moeder heeft zich op
haar zij gedraaid. Mat glimlacht ze me toe. Haar ogen zijn opgezet van de slaap.
‘Doe de deur dicht’, zegt ze, ‘je hebt toch geen haast.’
Ik sluit de deur en neem bij het voeteneind plaats op de rand van het bed.
‘Ik heb geslapen’, zegt ze, ‘ik werd wakker van die slag. Wat was dat?’
‘Ik weet het niet’, zeg ik.
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‘Wat heb je een rood hoofd, zat je soms achter Elsa aan?’
‘Nee’, zeg ik, m'n hoofd afwendend.
‘Nou, ik weet het nog zo net niet’, zegt ze geheimzinnig.
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Ik pluk aan de donzige draadjes die bij de stiksels van de ochtendjas naar buiten
puilen. ‘Ze is wel aardig hè, Elsa?’
‘Ze heeft een bord gebroken’, zeg ik.
‘Nou, iedereen heeft wel eens een ongelukje’, zegt m'n moeder, ‘maar ze kookt
lekker en je kan gezellig met haar praten. Jij moet ook eens wat tegen haar zeggen,
Marc, je zegt geen stom woord, onder het broodeten ook niet. Maar je zit wel naar
haar te kijken. Dat is niet leuk.’
‘Ik snap alleen niet dat ze altijd van die witte kousen draagt’, praat m'n moeder
verder, ‘dat lijkt me wel besmettelijk als je aan het werk bent.’
Het zijn geen kousen. Die zijn niet zo lang. Ze kucht en schraapt voorzichtig haar
keel. Ik draai m'n hoofd naar haar toe.
Ze wentelt zich op haar andere zij en strekt haar hand uit naar het glas dat op het
ronde tafeltje naast haar bed staat. Na een slokje water genomen te hebben, zet ze
het glas op het tafelblad en gaat zuchtend op haar rug liggen. Haar kin rust als de
punt van een elleboog op het teruggeslagen laken.
‘Dat ellendige gehoest’, zegt ze. ‘De dokter is vanmorgen nog geweest. Ik moet
binnenkort naar de stad, naar het ziekenhuis, om foto's te laten maken van m'n borst.’
Ze sluit haar ogen. De oogharen beven.
Regelmatig gaat het dek op haar buik op en neer. In dorre strengen ligt het haar
over haar hoofd. Het vel van haar wangen lijkt op gekreukt papier dat men gepoogd
heeft glad te strijken.
‘Vroeger sliep je wel bij mij in dit bed. Toen je nog klein was.’
Ze praat bedachtzaam en zacht. Af en toe zie ik haar ogen glimmen. Ze begluurt
me door haar oogharen.
Ik leg m'n hand op m'n knie en krom m'n vingers tot een klauw.
‘Later niet meer, hoor’, vervolgt ze op dezelfde toon. ‘Een jongen van negen jaar
ligt niet meer bij z'n moeder in bed, dat hoort niet. Maar ik denk dat je het allemaal
niet meer weet, je herinnert je het niet meer.’
Haar neus is heksachtig gebogen.
‘Hè, Marc’, dringt ze aan.
‘Nee’, zeg ik.
‘Wat trek je een rare scheve mond’, zegt ze, haar ogen opslaand.
‘Ik trek geen scheve mond.’
‘Nou, wees maar niet zo gauw aangebrand. Het leek alleen wel of je een hazelip
had’, zegt ze glimlachend.
Ik krijg het ineens koud en sta op.
‘Ga je alweer weg?’ vraagt ze.
‘Ja’, antwoord ik.
Ik loop naar de deur.
Tussen de spijlen van de balustrade door zie ik Elsa de trap opkomen. Ze heeft
haar schort afgedaan.
‘Ik zal maar niks tegen je moeder zeggen’, zegt ze afgemeten.
Ik trek m'n hoofd tussen m'n schouders en been naar m'n kamer.
Als Elsa de trap afdaalt (ze heeft me niet gedag gezegd), laat ik de deurkruk los en
begin me razendsnel te ontkleden. M'n kleren laat ik op de vloer vallen. Als ik
helemaal naakt ben, loop ik naar het bed. M'n voetzolen plakken aan het zeil en laten
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met een zuigend geluidje los. Op de rand van m'n bed gezeten, trek ik m'n schoenen
weer aan. Ik strik de veters zo strak dat m'n wreven pijn doen.
Dan ga ik bij het raam staan. De koude vensterbank drukt tegen m'n huid. Ik krijg
kippevel over m'n hele lijf.
Zonder op of om te zien rijdt Elsa het bruggetje over en verdwijnt achter de
neerhangende wilgetakken.
Ik wend me van het raam af en begin in m'n kamer heen en weer te lopen. Van
tijd tot tijd raak ik steels m'n geslacht aan.
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Haar hele lichaam is gehuld in krijtwit nylon.
Ze heeft zwarte glimmende schoenen aan
met dunne bandjes over de wreven. Ze draagt
een lakleren ceintuur. Terwijl haar hoofd
langzaam achteroverzinkt, haalt ze de zwarte
riem steeds nauwer aan. Haar tanden steken
als een witte kartelrand onder haar bovenlip
uit. Het is of ze de romp van haar lichaam
wil knellen. Steeds strakker wordt de ceintuur
aangetrokken, zodat haar middel versmalt tot
een flessehals, een wespetaille.
Ik huiver.
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Age Klink
Gedichten
vandaag - 1
vandaag met gerard meegeweest naar brabantzijn broertje opgezocht in een tehuis voor
epileptici:
gewone & dubbel gehandicaptenin rolwagentjes rondknarrend
strompelend tussen twee zusters
in bedden liggend.
& het eerste wat hij vraagt is:
gerard neem je me mee naar huis?
maar hij gaat niet mee terug
hij blijft in het tehuis
in zijn kamertje van 1×2
tussen de andere kreukelaars/kamerplanten/
bleke zustertjes & vrolijke onnozelenvan de ene dosis medicijnen naar de andere.
& we lopen door het gebouw:
de slaapzalen/werkplaatsen/klaslokalen/
eetruimten& geert-jan geeft ons uitleg
laat zijn kamertje zien
vertelt wat die scheelt & die.
want ons al uren opwachtend in de halzijn zondagse zwarte blitspak aanheeft hij een vrije dag.
& we nemen hem mee naar de overkant
om te biljarten & hij wil pils
want wij drinken toch ook pils?
ik wil een vak leren gerard zegt hij
& ik wil trouwen jij bent toch ook getrouwd?
uiterlijk is hij normaal
de enige op zijn afdeling
& hij zegt ik wil niet langer tussen gekken
zitten
neem je me mee naar huis?
maar we nemen hem niet mee
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& hij zal weer alleen zijn
agressief worden de tuinman slaan
& dan krijgt hij meer medicijnen
of een nieuw onderzoek int ziekenhuis
& het zal na 17 jaar tehuizen steeds meer
bergafwaarts met hem gaanals hij geen vak leert
& in een andere omgeving komt.
als we wegrijden zwaait hij ons uit
& gerard rijdt harder dan gewoonlijk
door bossen vol tehuizen vol
strompelaars/kreukelaars/onnozelen &
jarenlange bedlegerigen
& we praten met bewondering over de mensen die
dag in dag uit
nacht in nacht uit
in de verpleging werken.
& we zijn blij om bijna weer in rotterdam te zijn
om te kunnen vluchten in de dagelijkse sleur
van werk waar eigenlijk niemand op zit te wachten.
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vandaag - 2
vandaag mn omaatje bezocht:
ze is drieënnegentig jaar geworden
krom van de reumatiek &
in haar flatje rondscharrelend als
een krabbetje-dwarsuit.
ze herkent me niet bij 't binnenkomen
ik ben dan ook een jaar hier niet geweest.
wat kom je doen zegt ze
& ze kijkt naar me op
met haar lichte blauwe rood omrande ogen
& dan herkent ze me-een kleinzoon.
ze heeft de kerkdienst aanstaanhet is zondag & ik luister mee.
bij het gebed sluit ze haar ogen
& prevelt mee
de grote knokige handen rusteloos in haar schoot.
ik kijk naar haar terwijl ze daar zo zit
& reken uit: 1972 min 93dat heeft twee wereldoorlogen meegemaakt
het eerste vliegtuig & de treinen
dat heeft vijf kinderen grootgebracht &
zich altijd uit de naad gewerkt
dat heeft nooit getwijfeld aan god &
het hiernamaals.
& als de dominee stopt & zij haar ogen opent
kijkt ze me takserend aan
maar zegt alleen maar-zo jongen.
& na veel zwijgen & af & toe een vraag van mij
naar nicht & neef & verre oom vertrek ik weer.
& op de gang van het tehuis rennen de zusters
al met avondeten
& verwonderd kijken wat ouwetjes me na vanachter glas.
er komt natuurlijk wel een dag dat je erover nagaat denken
over leven & sterven
over al die schilderijen die je nog had moeten maken
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maar die verdronken zijn in pils.
ik zwaai naar haar achter het glas van haar verzorgingsflat
& trap nadenkend verder in de tijdik zal toch es voor nageslacht moeten gaan zorgen
maar wie wil er een filosoof in bed?
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vandaag - 3
vandaag is arie op bezoek geweest
& zoals altijd hadden we het over kunst
& over kunsthandelaren & kritici.
& we praatten weer over onze gemeenschappelijke
oplichter hans v.: galeriehouder/galbak/
gladjanus & gniepige telegraaf-lezer.
& ook over dolf w.:
plaatselijk kunstkritikus/krotenkoker/
mafkanus & maker van top-tiens.
& we zijn het erover eens dat
de situatie er slecht voor staat
dat onrecht heerst alomme &
dat de huurverhoging geweigerd moet worden.
neem nou b. zegt arie
klootzak/reetkever & kladschilder
trouwt een rijk wijf & zit op rozen.
inderdaad geen ontkennen aan.
neem nou c. zeg ik
fijne neus/fantast/fanatiek maar toch
een lul nietwaar dan?
arie is het met me eens.
zouden we hem samen es een rechtbank aanspannenhangen zal die
& dat spreken we af
& arie neemt de laatste trein
& ik draai een shagje
& bij de laatste nieuwsberichten hoor ik dat
dolf w. geëlektrocuteerd is bij
een objekten-show van van amen
& aan de telefoon hangend
komen arie & ik tot de konklusie dat
er nog gerechtigheid is in de wereld
& dat we die rechtzaak maar vergeten
want wie weet sterft v. wel onder
een stapel omgevallen schilderijen &
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krijgt b. wel doornen in zn reet.
ik ga nog een schilderij maken zegt arie
& dat zit me dwars
want als dat zo doorgaat zal hij me nog inhalen
vóór hij dertig is.
ik ben de greatest zeg ik
maar hij hangt lachend opde vuile eerzuchtige over-het-paard-getilde
prijzenwinnende pop-patser.
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over de liefde
hoewel ik eigenlijk niet weet
wat het woord betekent
zeg ik toch:
ik houd van je
van je hondekopje
van je hop-pop borsten
van de ronding van je kontje
in je marimekko-nachtpon
hop-hop door de groene kamer.
& als we snachts het bed gepreid hebben
de katten op muggenjacht
door de kamer rennen
wij de tanden poetsen &
eindelijk onder de lakens kruipen
je zon-doorschoten haar opt kussendan kijk ik naar je
want ik ben een professionele kijker.
& als de industriegassen onder het
openstaande raam naar binnen stinken
als ik luister naar de altijd opweg
zijnde bommenwerpers
als de buurman zn brommer start &
de nacht ingaatde hele week volkontinuals de katten zijn uitgeraasd &
de bijna-stilte van de rijnmond
de gehoorgangen binnenstroomtdan kijk je naar me
vragend.
& soms kom ik
hoestend met mn kippenborst
hijgend met mn sportarme lichaam
& als je dan gniffelend zegt:
je wordt een dagje ouder
dan denk ik
verdomd
ik geloof toch dat ik van je houd.
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hoe groen is mijn gal? (voor eva)
weg wèg van het groene huis
hangplanten als lianen in mn oren
katten die me kwaadaardig naar
de strot vliegen
wekkers die me waanzinnig tikkend
de adem benemen
beethoven op de pick-up
me het spreken belettend (BEETHOVEN!)
de groene muren die me opvreten
het blauwe plafond me platwalsend
de gele tafel & stoelen me achtervolgend
door de kattebak-stront-stinkende achterkamer
de achterlijke intellektuele maten
onuitgeslapen/stuiptrekkend/blauwbekkend/
om koffie schreeuwend voor de ramen
de matrassen op de grond
ZIJ met zuignappen/stofzuigerslangen/
vangnetten werkend om me
onder de lakens te krijgen
aan mn pik trekkend
in mn oor bijtend
giechelend mn onderbroek opetend
het gerol van kinderwagens in de gang
babyvoeding klotsend tegen de drempel
wagensvol hout voor de deur om
slaapkamers/kraamzolders/kinderledikantjes
te timmeren.
wèg van het groene zaadvragende
klitoriskloppende tepelstaanderige huisinspraak/emancipatie/engagement/maatschappij
kritiek/histories materialisme/aktiegroepen &
intermenselijke relaties.
de verradelijke vrienden
de naast de pot piesende vriendinnen:
weg met de kunst & de kunstgebitten &
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de kunstbloemen & de kunstmatige inseminatie &
de kunstarmen & benen & de kapitalisten& weg zoeven ze weer in de autoos van vaders
naar de kamers van kapitaalkrachtige vriendinnen
naar de warmgedekte tafels van hun ouwelui
allemaal goed voor een top-salaris
over een paar jaar.
weg wèg ermee
weg van het groene huis
het puisterige pesterige pikstaanderige
politicerende participerende praatgrage
poezen huis
wègom een dag later schoorvoetend terug te keren.
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de visioenen van de meester
ja wat klink allemaal niet zag op zn verre reizen:
ontzettend veel.
hij zag de armen armer worden
hij zag de rijken rijker worden
hij zag de mensen sterven als ratten
of als soldaten.
& overal waren amerikanensoldaten/priesters/industriëlen/staatslieden & nixonpredikend de vrede
de voorspoed
de demokratiese vrijheid van het westen
& wensend dat de buikriem wat werd aangehaald
omdat de grote moeder moeilijkheden had met het verdelen
van de moederkoek
ah wat klink allemaal niet zag in zijn geperverteerde dromen:
de negers in de ghetto's inhakkend op de honkbalhoofden
van de beste blanke zonen
de werklozen & hongerlijders inhakkend op de hatelijke
tronies van de vooruitgang predikende technokraten
de vietnam-fighters & de new left inhakkend op
de kandidaten voor het pionnen-presidentschap
& de waanzinnig geworden slikkers/trippers swingend
op de daken van het witte huis
met tambourijnen de ondergang verkondigend voor al
wie oren had & nog gered kon worden.
ja & ik zag de verzamelde leger&politie-eenheden
hun wapens leegschieten op de rebellerende menigte
hun nieuwste oorlogsgassen uitproberen boven de ghetto's
de laatste vooruitgang geboekt op vernietigingsgebied
uitproberen op de demonstranten
& ik zag het grote vrijheidsbeeld met de lemen voeten
wankelen & omlaag donderen de heuvels af als een bal
die groter werd & groter.
& ik zag ze rennen voor hun leven:
de diplomaten/ambassadeurs/het hele syndikaat van
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industriëlen/generaals & wierookvaten slingerende prelaten
& hun vrouwen meesleurend/bontjassen verliezend/colliers
& aandelenpaketten.
& ik zag luns een hindernis nemen & in het prikkeldraad
blijven hangen van een navo-afrastering
red me klink red me roept hij
mijn vader zat ook in de kunst
maar terwijl ik twijfel is het al te laatde russen hebben hem al onder de voet gelopen
& uit mijn transistor hoor ik het oosten is rood
& terwijl bloot dood slaat het leger des heils soep uitdeelt
de nachtwacht door de binnenstad wordt rondgedragen
BB-ers in straatputten onderduiken kruikenvol kostbare
zalven worden geledigd over de hoofden der nieuwe leidersverlaat ik billenklappend borstenkletsend de lakens
& stroop de mouwen afwant je hebt zó last van verbrande armen met dit weer.
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E.N. Boerdam
Verwoordingen
(fragment)
alsof jullie waarachtig niet wisten wat het betekent, weerzin te wekken, bij een andere
die drang opwekken om zich zo vlug mogelijk zo ver mogelijk van je te verwijderen
en je te vergeten, op een morgen word ik langzaam wakker en ik voel haar lekker
warm naast me liggen en ik wil haar kussen, maar dan de gedachte dat ik misschien
wel uit m'n adem ruik en dat ik haar die lucht recht in het gezicht zal blazen, haar
met walg zal wekken 's morgens vroeg: dan raak ik meteen klaar wakker en ik maak
me gauw uit de voeten. Het is wel niet zeker dat jullie weerzin zouden voelen,
mischien zou jullie weerzin niet opwegen tegen het genoegen om 's morgens nog
halfslapend te worden geknuffeld en gekust, julie zijn nu eenmaal zo'n vreemd
verschillende wezens, maar stel, veronderstel dat jullie die weerzin alleen maar
overwinnen, te boven komen, dat het zo is dat jullie wat stank overhebben voor wat
geknuffel, het is zelfs denkbaar dat zo'n slechte reuk jullie vertedering wekt, zo'n
wezens zijn jullie wel en dat soort gedragingen is het precies dat mij ten enenmale
onaanvaardbaar lijkt, vanuit een dergelijke toegeeflijkheid wil ik liever helemaal niet
bemind worden of gestreeld. Hoe vreemd en hoe veelbetekenend ook dat jullie die
dus in staat zijn om een slechte adem weg te denken, daarentegen niet in staat blijken
om een aanmerking zoals op een onwelriekende adem feitelijk te némen, jullie denken
blijkbaar dat echte liefde of begeerte ongevoelig moet maken voor zo iets als een
slechte adem, of misschien denken jullie wel dat men zo'n gevoel moet verzwijgen,
dat men die weerzin zonder moeite moet kunnen verdringen, dat het goed is dat men
die weerzin verdringt en dat het slecht is ook maar te waarschuwen voor de
mogelijkheid van die weerzin, dat men moet vrijen alsof er geen weerzin kon bestaan.
Onder een reis sliep ik met m'n vader in een kamertje en 's morgens zei hij dat ik
toch absoluut minder moest roken want ik stonk te erg uit mijn adem, misschien
heeft hij de zaak wat aangedikt met de bedoeling mij het roken te laten opgeven,
maar ik had het gevoel dat ik geheel de kamer met mijn stank had verpest en een
gewaarschuwd man heeft aan een half woord genoeg - en begrijpen jullie nu waarom
ik 's morgens in bed niet zo lief ben als jullie zouden wensen, als ik zelf wel zou
willen zijn, en als ik ook zou handelen indien ik maar zeker wist dat jullie het er
nooit op toeleggen een opkomende weerzin te overwinnen, dat jullie in geen enkel
opzicht begeerte moeten veinzen, dat jullie zich niet zo maar neerleggen bij het
trots op Amerika en kan niet dulden dat ermee gespot wordt. Amerika is
vanzelfsprekend ook niet volmaakt: er is veel armoede hier en onvoldoende integratie
en de oorlog in Vietnam is ronduit zielig. Maar ik ben een Amerikaan
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en kan mijn land er niet om laken. Je zult mij nooit horen zeggen: hoe afschuwelijk.
Want Amerika met al zijn gebreken is toch nog altijd het beste wat er is. Bedenk
eens wat we zouden hebben zonder Amerika... Een echte chaos. Als ik president
was, zou ik de dingen misschien kunnen veranderen. Maar in afwachting van het
presidentschap ben ik net als alleman en zal ik Amerika's bevelen opvolgen, want
wat is het leger anders dan de beitel in dienst van het volk? En die beitel moet scherp
blijven. Als het volk zegt: ‘Vernietig Zuid-Amerika’, dan zal het leger het doen. De
overheid regeert en als de overheid zegt: ‘Trek naar Zuid-Vietnam’, dan ga ik.
Als ze ons bevalen heel My Lai te plunderen en iedereen te verkrachten, dan weet
ik niet wat ik zou doen. Het kan ouderwets klinken, maar ik geloof dat ik zou
weigeren. Hoe dan ook, onze opdracht in My Lai was niet pervers. Alleen maar:
‘Gaat en vernietigt het’, zoals het in de Bijbel staat. God zei tegen Saül: ‘Ga nu en
vernietig alles wat ze hebben en spaar ze niet, maar dood man en vrouw, kind en
zuigeling, os en schaap, ezel en kameel’. Maar de mensen onttrokken zich aan Zijn
bevel en God strafte ze.
Beleefdheid op straat.
‘Goede morgen, mevrouw! Is Monique al naar school?’
Rita en Monique gaan iedere dag samen op weg. Ze lopen netjes op het voetpad.
Ze groeten diegene die ze kennen. Ze zingen niet, ze lachen niet om de mensen die
ze ontmoeten. Ze beschadigen niets en gooien geen vuiligheden op de grond. Ze
schoppen niet tegen lege conservenblikjes. Ze spelen geen beldeurtje aan de huizen
waar ze langs lopen. Ze steken de tong niet uit naar de lamme Roza die de hele dag
voor het raam zit. Wanneer een auto aan komt rijden, doen ze niet alsof ze net over
de straat zullen hollen. Ze roepen niet naar andere kinderen. Ze gaan niets jatten uit
de snoepwinkel. Ze slaan de voorbijgangers niet tegen de schenen met hun boekentas.
Ze gniffelen niet als er een begrafenisstoet voorbijkomt. Ze gaan niet stiekum
sigaretten roken in het hoekje naast de groentenwinkel. Als er een overreden rat op
de rijweg ligt, stoppen zij het kreng niet in de boekentas van de dochter van de
coiffeuse.
De glasscherven die ze op straat vinden gebruiken ze niet om grote krassen te
maken in het koetswerk van de geparkeerde auto's. In het donkere steegje bij de
bakker trekken ze hun broekjes niet uit om aan elkaars pruim te voelen. Ze wroeten
niet in de vuilnisbakken, en ze halen de maandverbanden van de hoofdonderwijzeres
niet te voorschijn. Ze brengen de baby van mevrouw Jansen niet aan het huilen. Ze
schuiven geen suikerklontjes in de benzinetank van de

Raam. Jaargang 1973

33
directeur zijn auto. Ze klauteren niet op de lantaarnpalen. Aan de misdienaars Patrick
en Emiel gaan ze niet voorstellen om eens lekker hun lullen af te zuigen. Ze gooien
geen keien in de winkelruit van de apotheek. Ze wateren niet in de melkbussen op
de stoepen.
Iedereen vindt Rita en Monique nette, beleefde
De televisielui kregen mijn jonge zus te pakken in de Hialeah-school.
‘Wel, Dawn, wat vind je van je broer die al die mensen gedood heeft in
Zuid-Vietnam?’
Mijn zus is nauwelijks veertien, ze stotterde: ‘Ik denk niet dat hij zo iets zou doen,
mijnheer’.
vaak met opwinding aan het feest gedacht, soms werden we bepaalt gehindert door
die ontijdige gedachten en wensten we dat men ons niet zo ruim op voorhant hat
uitgenodigt. Die namiddag verlieten we ons werk met meer haast dan gewoonlik, de
terugweg naar huis ervoeren we anders dan gewoonlik, minder als een ijnde. Tuis
blonken we onze uitgangschoenen op, we kleden ons uit en namen een bat. We
besteden grote zorg aan ons twalet, knipten onze nagels, scheerden of onthaarden
ons, knipten hier en daar een weerbarstig haartje weg. We sloegen een kamerjas om
en aten in de gauwte wat uit het vuistje, dronken een kop zwarte koffie en keken
terwijl vluchtig de krant in. Dan poetsten we grondig onze tanden, we haalden onze
uitgaanskleren uit de kast, kleden ons zorgvuldig aan en kamden of borstelden ons
haar op. We gingen rontkijken of alle ramen en deuren goet gesloten waren, deden
de voordeur op slot en starten de wagen. Onderweg zetten we de radio aan, we
wisselden enkele woorden over enkele dingen die geen verbant hielden met de fuif
maar we dachten er wel aanhaudent aan: zau A er ook zijn, en B en C, zau D durven
komen, hoe zau E verschijnen en welke hauding zau F wel aannemen? We stopten
voor een bloemist om een ruiker te kopen voor de gastvrauw, bij een likeurhandel
kochten we een dure fles sterkedrank voor de gastheer. Toen we voor het huis
aankwamen stonden er al verschijdene auto's geparkeert, dit betekende alvast dat we
ons niet vergist hadden van plaats of van tijtstip: een lichte verademing. We stapten
uit met onze geschenkjes, deden de wagen op slot, belden aan de voordeur aan,
monsterden elkaar nog even. De gastvrauw die ons openmaakte groeten we heel
hartelijk, we overhandigden haar de geschenkjes waarvoor ze ons uitbundig dankte.
Ze lijde ons naar de leefkamer waar muziek klonk, en
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opende de deur. Toen dijnsden wij verschrikt achteruit: hier waren mensen, hier
waren
Doe zeide Samuel tot Saul / De HEERE heeft mij gezonden / dat ik u ten Koning
zalfde over mijn volk / over Israël: hoort dan nu de stemme der woorden des
HEEREN.
Alzoo zeit de HEERE der heirscharen / Ik hebbe bezocht 't gene dat Amalek Israël
gedaen heeft: doe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg / doe hij uit Egypten
opkwam.
Gaet nu henen / ende slaet den Amalek / ende verbannet alles wat hij heeft / ende
verschoont hem niet: maer doodet van den man af tot de vrouwe toe / van de kinderen
tot de zoogelingen / van de ossen tot de schapen / van de kemelen tot de ezelen toe.
Doe sloeg Saul de Amalekieten van Havila aen tot daer gij komt te Sur / dat voor
aen Egypten is.
Ende hij ving Agag den Koning der Amalekiten levendig: maer al het volk verbande
hij door de scherpte des zwaerds.
Doch Saul ende 't (gantsche) volk verschoonde Agag ende de beste schapen / ende
runderen / en de naest (beste) / ende de lammeren / ende al wat best was / ende zij
en wilden ze niet verbannen: maer alle ding dat verachtzaem / ende dat verdwijnende
was / dat verbanden zij.
Doch Samuel zeide tot Saul / omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt
/ zoo heeft de HEERE u verworpen / dat gij geen Koning over Israël zult zijn.
staat. (17.30 u) Slaat met de hand op de leuning van de babybox. Gaat zitten.
Klikt met de tong. Raapt het gummi vogeltje op, drukt het in: ‘Pwet pwet’.
Kijkt achterom, zuigt op zijn wijsvinger, drukt op het vogeltje. ‘Pwet pwet pwet’.
Zuigt eraan: ‘Pwet’. Kijkt me aan, zegt wat, zuigt aan het vogeltje, slikt. Staat op.
Zuigt op zijn wijsvinger, laat het vogeltje buiten de box vallen. Gaat op zijn buik
liggen, slaat met zijn handen tegen de vloer, zegt: ‘Buihui’. Staat weer recht, klikt
met de tong, slaat met de hand op de leuning, zuigt aan zijn vinger, kijkt naar boven,
blaast door zijn mond. Gaat met de rug tegen de leuning staan, steunt ertegen, buigt
voorover en gaat op handen en voeten en zijn hoofd staan, kijkt tussen zijn benen
door, zegt: ‘Toegoetoegoetoem’. Gaat zitten.
‘Arajahaaika’ enz.. Kijkt met open mond naar boven, de handen tussen zijn benen.
Draait zich om, knielt, neemt het poesje van fluweel, kijkt naar mij,
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laat het poesje weer los, krabt in zijn nek. Kijkt naar mij, steekt zijn handen in de
lucht, neemt het poesje: ‘Hieaai’, drukt het tegen zich aan (17.36 u), duwt met een
vinger tegen een glazen oog
tot de presidentsverkiezingen een oorlog moeten zijn die vergaand was
geautomatiseerd. Met nieuwe wapens die met behulp van computers naar hun doelen
werden geleid. Het had een totale oorlog moeten zijn, waarbij alles - mens, dier en
woningen - werd gebombardeerd terwijl het nieuws erover werd achtergehouden en
de mythe in stand werd gehouden dat het terugtrekken van de grondtroepen ook een
de-escalatie van de oorlog betekende. Meer dan vier miljoen Indochinese burgers,
die nog gezond en wel in leven waren toen Nixon zijn ambt aanvaardde, zijn nu
dood, gewond of tot vluchteling gemaakt.
Nog eens 350.000 Aziatische en Amerikaanse soldaten zijn gedood en 500.000
anderen gewond tijdens zijn ambtsperiode. Terwijl er nog meer tonnen bommen en
nog meer vlieguren voor 1972 op de oorlogsbegroting uitgetrokken waren, had het
Amerikaanse volk onkundig moeten blijven dat de oorlog
goeie klassieke neuker wordt, gretig, taai, inzet in de partij enneu een goeie controle
op zijn apparatuur. Graaibeweging nu van de organisation manager - achterop bezet
door de beheerscontroleur - de organisation manager kan er niet goed aan maarreu
hij treft nu de heu de vrouw van de areamanager in haar vrijgekomen kut - zij zit
geknield de verkoopscoordinator af te zuigen ennui die bedient de aars van het meisje
van de arbeidsanalyst met zijn tong maar die heeft daar blijkbaar niet genoeg aan en
ze dringt nu naar achter tot ze zijn lul uit de areamanagersvrouw haar mond kan
bemachtigen en inderdaad daar gaat die lul zeer mooi - zeer mooi naar binnen - de
vrouw van de areamanager heeft zeer cooperatief de zorg voor haar aars overgenomen
heu er wordt gesteund - daar gaat een schot op volgen waarschijnlijk ja - nee - nee
- ze hebben weer een regelmatig neukritme aangenomen. Dames en heren het gaat
hier wel rustig aan toe maar u moet weten, in het midden van de eerste helft hebben
we hier een ver-schrik-ke-lijk groepsorgasme gehad - er is oorverdovend gegild - de
fotografen en de bandopnemers waren uitgelaten - trouwens ik zie dat de meeste
acteurs van die episode nog aan de bar zitten te bekomen - de directeur generaal en
zijn vrouw, de areamanager, de directiesecretaresse, het meisje van de
opleidingsconsulent (en die twee schijnen elkaar wél gevonden te hebben) enneu
nog anderen ook. Daar is de organisation manager
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nu tot bij de areamanagersvrouw geraakt - heeft haar op haar hondjes - zodat ze zich
verder ongestoord kan bezighouden met het meisje van de arbeidsanalyst - heeft het
blijkbaar erg geapprecieerd want hem de toegang vergemakkelijkt en we hebben hier
duidelijke en niet mis te verstane zuchten opgevangen van tussen de billen van - en
dat waren geen zuchten van pijn als u het mij vraagt - maar voor de rest blijft de
toestand dus dezelfde. Maar dat zou best gauw kunnen veranderen binnenkort want
ik zie aan de bar dat de vrouw van de directeur generaal en die van de accountant
executive samen bezig zijn elkaar en de management accountant op te geilen - dames
en heren de mannen hier hebben schrikkelijk veel moeite als u begrijpt wat ik bedoel
met de vrouw van de accountant executive die echt op en top beantwoordt aan wat
ze ginder ‘een hete kut’ noemen, als zij geilt dan toont ze niet alleen dat ze geilt maar
ze toont ook dat ze toont dat ze geilt. En daar verlaat de jonge systeemanalyst nu de
bar - gaat zorgen dat de mond van het meisje van de arbeidsanalyst niet werkeloos
blijft en blijkbaar hebben het meisje van de opleidingsconsulent en de
directiesecretaresse daarop gewacht want ook zij betreden nu het strijdperk - het
wordt een knappe, een heel knappe soixante neuf die ze ons daar ten beste geven
voor de ogen van de systeemanalyst die eerst blijkbaar niet goed weet hoe de zaak
aan te pakken, hoe dit tweekoppig katje zonder handschoenen aan te pakken maar
zo heel veel keuze heeft ie ook niet - dacht ik en ja hij neemt de meest voor de hand
liggende rol aan en speelt daar met elke hand postillon op de elkaar belikkende
meiden. Daarmee is de temperatuur hier weer een aantal graden gestegen dames en
heren, de fotografen gaan in de aanslag staan ennui de vrouw van de accountant
executive en de management accountant en de vrouw van de directeur generaal zijn
nu ook in het midden getreden - zonder elkaar maar enigszins los te laten nu ook in
het midden getreden - zij gaan een koppeling aanleggen bij de beheerscontroleur die
de organisation manager verlaat - enneu ja inderdaad daar zie ik de lending officer
weer opkomen en de vrouw van de verkoopscoordinator en de opleidingsconsulent
- daar gaat een kring - ja ze gaan een kring vormen - voor de luisteraars thuis herhaal
ik gauw de situatie te beginnen met de vrouw van de areamanager - het meisje van
de arbeidsanalyst - heu de systeemanalyst - de directiesecretaresse - het meisje van
de arbeidsanalyst - hee een deelnemer die ik voorlopig niet kan identificeren omdat
hij helemaal bedolven - nee het is de systeemanalyst ja de systeemanalyst - de nee
dit kan niet - ik begin opnieuw want ondertussen zijn er wijzigingen ingetreden - de
vrouw van de areamanager dus - de verkoopscoordinator - het meisje van de
arbeidsanalyst - de systeemanalyst - de directiesecretaresse
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- het meisje van de opleidingsconsulent - de lending officer - de vrouw van de
verkoopscoordinator - de opleidingsconsulent - de vrouw van de accountant executive
- de management accountant - de vrouw van de directeur generaal - de
beheerscontroleur - en dan de organisation manager die heu de kring weer sluit in
de areamanagersvrouw - daar hebben we dus een perfect sluitende cercle vicieux
dames en heren, er wordt enthoesiast geroepen en in de handen geklapt - onze
protagonisten hebben het dan ook verdiend want ze doen echt hun uiterste best, geen
lichaamsdeel, geen vinger en zelfs om zo te zeggen geen teen die onbetuigd wordt
gelaten - ze willen kennelijk het onderste uit de kan als ik me zo mag uitdrukken en
ja daar wordt het ritme merkbaar versneld - ja er wordt - en inderdaad daar heb je
het - ja dames en heren ja de vrouw van de organisation manager is het daar komt
het de apotheose de finale de firma komt klaar! gewoon on-be-schrij-fe-lijk een
perfecte coordinatie de hele firma komt klaar heu we hebben hier een on-ver-ge-te-lijk
hoogtepunt mogen beleven want op het allerlaatste ogenblik is de vrouw van de
organisation manager nog in het midden van de cirkel gaan staan en heeft daar een
onvergetelijke
men ook moge beweren, zij hebben het verdient, zij zullen moeten boeten, ze hebben
onze mensen zoveel leet berokkent dat de hardste straf die men over hen kan
uitspreken nog altijt te milt is. Wij zijn inderdaat een arm volk en het moet aan onze
vlijt en onze intelligensie worden toegeschreven dat wij nog bestaan. Zorgen genoeg,
nu, maar zo gaat het nu eenmaal. Wat wij nu moeten doorstaan, zal voorbijgaan;
maar blijven zal de wijze waarop we deze moeilikheden te boven zullen komen.
Daarom moet men de mensen aan het verstant brengen dat hun offers uitijndelik niet
nodeloos zullen zijn, dat de zorgen van nu, als ze voorbij zijn tot de mooiste
herinneringen zullen behoren. Wat is een overwinning waart die zonder moeite is
behaalt. Het leven zelf is niets anders dan een ongenadige strijt. De natuur wort
beheerst door de wet van de strijt. Steets weer zullen er parazitaire vormen optreden
die de strijt versnellen en het seleksieproses tussen sterken en zwakken versterken.
Het prinsipe van de strijt beheerst ook het menselike leven. Men moet alleen de
wetten van de strijt kennen, om zich ernaar te kunnen richten. Daarom is het zo
belangrijk dat men onze mensen leert luisteren naar hun lijders. Alleen hij die niet
vatbaar is voor korrupsie bezit immers de bovenmenselijke wilskracht en het
vertrauwen die nodig zijn om de zaak grondig te saneren. Alleen een ijzeren vuist
kan een ijnde maken aan de overwoekering van de krachten van het gevoel en het
instinkt door de krachten
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van een duivels intellekt en van een ijskaude, laatdunkende berekening. Ook dan
kunnen er harde klappen vallen. Niemant immers is volledig onfijlbaar. En het gebeurt
maar al te vaak dat de besten moeten boeten voor het uitschot. De werkelikhijt is nu
eenmaal hart, het leven is vaak treurig en altijt tragies. Niet iedereen is ertegen
opgewassen. Maar de ontelbare offers zullen niet nutteloos zijn, de beloning zal niet
uitblijven. IJzer scherpt men met
Als uw pad steeds over rozen zou gaan. Als er in de straten geen auto's, vrachtwagens
of trams zouden rijden. Als de risico's van brand, onweer, bliksem, guur weer en
hagel slechts legenden zouden zijn. Als u absoluut zeker was van uw toekomst, van
een onbezorgde derde leeftijd. Als u echt kon geloven dat onheil alleen maar voor
de anderen bestaat. Als u niet scherpzinnig was en geen verant-woordelijkheidsgevoel
bezat. Als... ja, als dat alles waar zou zijn... Maar het leven is wat het is. Niet te
voorspellen. En soms hard.
U wordt wakker en u voelt zich geweldig. De zon schijnt, de lucht is blauw en er
zijn een heleboel dingen die u van plan bent te doen. Maar voordat u goed en wel
beginnen kunt, begint uw menstruatie. Een voortdurend probleem, dat een ware
obsessie kan worden.
Hoofdpijn, tandpijn, griep, verkoudheid, zenuwpijnen, pijnlijke maandstonden...
Meer dan de helft van alle mensen heeft wel eens last van aambeien. Legio mensen
staan 's morgens ‘als een half mens’ op. Wie heeft er tegenwoordig tijd om op adem
te komen? Gaat u maar na, de onzuivere lucht, de zorgen, de uitdroging door centrale
verwarming... Voeg daarbij nog lawaai, het jachtige leven, vermoeidheid en overdaad.
Men maakt al te gemakkelijk misbruik van de dingen waarvan men houdt. Maagen darmstoornissen zijn nare spelbrekers in de vreugdevolle maanden. Vooral omdat
ze zo vaak de kop opsteken. U verzorgt uw gelaat en handen. Goed zo. Maar verzorgt
u ook de rest van uw lichaam?
Je eet, je drinkt. Natuurlijk blijven voedselresten en bacteriën achter. Dat
veroorzaakt slechte adem. Anderen ontdekken dat altijd eerder dan jezelf. Maar je
hoort er niemand over. Omdat we ons allemaal eigenlijk een beetje schamen voor
dit pijnlijke probleem. Slechte adem stoot af, slechte adem is een ernstige hinderpaal
voor het geluk.
Of wordt u van niets reeds dik? Vetkussentjes maken een vrouw niet bepaald
verleidelijker. Te dik betekent te oud. Het wordt een zware rekening voor uw hart.
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Sjef van Esch
En de jaren leken gekleurde vogels
ja dat waren nog eens tijden
die zomers aan de boomgroene burgerstraat
met altijd de vagebond in huis
‘het huis’ wel te verstaan
vol dreigende walm van een rokende guerilla
marx werd met volle mond beleden
ontbijt op alle uren van de dag
Cees bij nacht en ontij
krassend op de kurkdroge gitaar
terwijl wij om dekens vochten
met onze liefdes van augustus
achter flauw wiegende gordijnen
zomerwind ademde aan het kartonnen raam
op zulke vleermuisavonden
kon je dichter J. wel in de deuropening zien
luisterend naar de eerste stilte
de stad in de verte, slaande uren
roerloos silhouet in een verwaaide tuin
ja dat waren nog eens tijden
met veel werk aan de wereld
bastaardfilosofen liepen in en uit
de guerilla trok met kalk door de stad
alle dagen droop het spekvet van de kinnen
en spatten de woorden als spijkers van de lippen
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Jeanne Liedmeier
Drie Russische dichters over de tijd
In de Westerse literatuur van deze eeuw is de tijd een van de belangrijkste thema's.
Deze reflectie over de tijd kan natuurlijk vele vormen aannemen; een onderscheid
dat al direct in het oog springt is het verschil tussen tijd als gegeven van het
persoonlijk leven en tijd als ontwikkeling van de samenleving waarvan het individu
deel uitmaakt. Beide aspecten zullen doorgaans met elkaar vervlochten zijn. Bij
Proust bijvoorbeeld ligt het zwaartepunt op de herinnering aan zijn privéleven, al
rijst daarachter tegelijk een heel tijdperk op. En bij memoiren waar historische
gebeurtenissen hoofdzaak zijn, blijft uiteraard de persoonlijke betrokkenheid van de
auteur een boeiend neventhema.
Ook in de Russische literatuur van de twintigste eeuw zijn deze twee aspecten
nauw met elkaar verbonden, maar dan toegespitst op de dramatische feiten uit de
eigen geschiedenis. Reflectie over hun tijd is een van de hoofdthema's in het werk
van enkele grote dichters: Majakowski, Mandelstam en Anna Achmatowa. Van deze
drie is Majakowski - die op gezag van Stalin bij de Sowjetklassieken werd ingelijfd
- ook in het Westen al lang bekend. Veel later drongen bij ons de namen door van
Mandelstam en Achmatowa, dichters wier belangrijkste poëzie in de Sowjetunie nog
steeds vrijwel geheel of gedeeltelijk taboe is. Toch debuteerden zij alle drie in dezelfde
periode, kort voor de eerste wereldoorlog, en hun geboortedata, respectievelijk 1893,
1891 en 1889, liggen niet ver uit elkaar. Maar de afstand tussen hun sterfdata is groot.
Majakowski die de revolutie met geestdrift had begroet en door de latere ontwikkeling
werd teleurgesteld, pleegde in 1930 zelfmoord. Mandelstam en Achmatowa die
beiden onder het juk van het Stalinregime doorgingen, hebben daarop in hun gedichten
gereageerd. Mandelstam werd als gevolg hiervan naar een kamp gedeporteerd waar
hij in 1938 stierf.
Anna Achmatowa (pseudoniem van Anna Gorenko) overleefde haar tijdgenoten
en maakte nog mee dat zij door een jongere generatie erkend en vereerd werd. Haar
dood viel pas in het jaar 1966.
Maar al is bij deze drie dichters de tijd een centraal thema, in hun benadering is
uiteraard een hemelsbreed verschil. Hierin weerspiegelt zich hun persoonlijke aard
en wereldbeschouwing, hun levensomstandigheden en uiteindelijk lot.
Wladimir Majakowski richtte zich vooral op de toekomst, die hij soms afschilderde
als een paradijselijke utopie, soms als het tegendeel. Hij had een afkeer van zijn eigen
tijd die hij in de ban zag van verstikkende tradities en conventies. Hij gebruikt hiervoor
een onvertaalbaar Russisch woord: byt, dat eigenlijk de neutrale betekenis heeft van
gevestigde vormen, dagelijks leven, levenswijze, maar bij hem steeds voorkomt in
negatieve zin, als stilstand, dood, bederf. Zijn romantische afkeer van traditionele
vaste vormen komt ook tot uitdrukking in zijn revolutionair taalgebruik met ongewone
rijm-combinaties en nieuwe zelf-ontworpen woorden. Bovendien introduceert hij in
plaats van de klassieke patronen van het metrum het vrije vers met regels van
wisselende lengte. Deze vernieuwing werd gestimuleerd door de opkomst van het
futurisme - een literaire beweging waarin Majakowski een belangrijk aandeel had
en waarvan de naam alleen al het antitraditionele karakter accentueert. Deze stroming
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die met het in Westeuropa bekende expressionisme vergelijkbaar is, geldt in Rusland
vooral als de literaire versie van het cubisme. In zijn meest extreme vorm staat niet
de mededeling op de voorgrond, maar het spel met de taal, een zo expressief mogelijke
groepering van klanken, los van hun betekenis. Zover ging Majakowski niet, in zijn
poëzie staan de nieuwe taalvormen altijd in dienst van een boodschap die hij wil
overbrengen. Zijn kracht ligt vooral in de originaliteit van zijn metaforen: hij koppelt
woorden die gewoonlijk naar ‘hogere’, poëtische of metafysi-
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sche sferen verwijzen, aan alledaagse of vulgaire taal. Sterren - van oudsher symbolen
van het verhevene, - vergelijkt hij bijvoorbeeld met spuug en dit niet alleen bij wijze
van dichterlijk spel, maar als provocerende spot met een zinloze traditie.
Aanvankelijk omvatte Majakowski's protest tegen een vastgeroest levenspatroon
meer dan het verlangen naar een sociale omwenteling. De ‘opstand der dingen’
bijvoorbeeld, waarvan hij spreekt in zijn eerste grote dichtwerk Wladimir Majakowski
(1913), lijkt het begin van een apocalyptisch visioen waarin alle vaste wetten die het
normale bestaan regelen zijn opgeheven. De hele wereld lijkt uit zijn voegen gerukt.
Maar het angstwekkende verhaal van de bode - in onderstaand fragment - gaat al
spoedig over in de beschrijving van een reeks koddige situaties, een groteske
combinatie die voor Majakowski's stijl kenmerkend is:
In de straten
waar aller gelaten
op elkaar lijken
als een drukkende last, baarde zojuist oud moedertje tijd
een geweldige
scheefmondige muiterij!
Schaterlach!
Voor de smoelen der jaren die te
voorschijn kwamen
verstarden de oeroude stromen der aarde.
En van woede zwollen
op de voorhoofden der steden
de kilometerlange aderen der rivieren.
Langzaam,
ontzet,
rees op de kale kruin van de tijd
een haardunne wijzer omhoog.
Toen begonnen plotseling
alle dingen hartverscheurend te krijsen
en wierpen de vodden van hun versleten
namen weg.
Als op Satans wenk
goot het wijnvat zich vanzelf leeg in de flessen.
En toen de kleermaker flauw viel
gingen zijn broeken alleen op stap
zonder de steun van mensendijen.
Als dronken
de zwarte bek opengesperd
rolde de commode uit het slaapvertrek.
En de corsetten slipten vlug, voor het
vallen beducht,
uit het uithangbord: ‘Robes et modes’.

Maar al spoedig zoekt Majakowski aansluiting bij marxistische revolutionairen; zijn
romantisch anarchisme wordt opgenomen in het verzet tegen het bestaande
maatschappelijk patroon. In zijn volgend werk, eveneens een versdrama Wolk-in-broek
(1914-15) noemt hij het jaar 1916 reeds het jaar der revolutie. Ook zijn eigen rol is
nu duidelijk bepaald: in een getransformeerde christelijke beeldspraak ziet hij zichzelf
als een wegbereider, een Johannes-de-Doper en zelfs als een Verlosser-aan-het-kruis.
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Maar, om de komende omwenteling mogelijk te maken, is in zijn evangelie vergiffenis
bij voorbaat uitgesloten.
Ik
in de mond van de huidige volksstam
een lange
scabreuze witz
zie over bergen van tijd de komst van
Hem die niemand ziet.
Waar vleugellam geen oog tot nu toe ziet daagt
aan het hoofd van de hongerbestie
met de stigma's der revolutie
negentienhonderdzestien.
En onder u ben ik zijn wegbereider
bij elk leed kind aan huis;
per traan die er geschreid werd
sloeg ik mij aan het kruis.
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De tijd is nu voorbij om te vergeven.
Ik blakerde mijn ziel - dit teder vormsel.
En dat vergt meer dan zeventig maal zeven
Bastilles bestormen.

(vert. M. Fondse)1)
Toen in 1917 de zogenaamde februari-opstand uitbrak waarbij Rusland een
parlementaire democratie werd, reageerde Majakowski onmiddellijk met een
geestdriftig gedicht: Revolutie! Dichterlijke kroniek, waaruit ik een fragment laat
volgen:
Burgers!
Vandaag stort het duizendjarig ‘vroeger’ ineen,
vandaag wordt de wereld opnieuw opgebouwd.
Vandaag
gaan wij tot aan de laatste knoop
ons levenspatroon vernieuwen.

Nog groter was zijn enthousiasme bij de october-revolutie in hetzelfde jaar toen de
communisten aan de macht kwamen. Niet alleen stelde hij zijn eigen talent volkomen
in dienst van de nieuwe regering, maar hij eiste deze overgave ook van zijn vrienden,
de futuristen. In een gedicht met de kenschetsende titel Bevel aan het leger der kunst
uit 1918 treedt hij op als een generaal die aan zijn troepen orders uitdeelt. Maar
tegelijk spreekt hieruit al zijn ongeduld over de te langzame voortgang van de tijd:
utopia blijft ver. Dit is te wijten aan een gebrek aan geestdrift en fantasie bij de
communisten zelf, want:
Alleen die communist is echt
die de brug van de aftocht slecht.
Genoeg stapvoets gegaan, futuristen,
de toekomst eist een sprong.

Een definitieve omslag in zijn verwachtingen blijkt uit een lang gedicht: De vierde
Internationale (1922): hierin voorspelt hij alweer een nieuwe omwenteling die niet
slechts de maatschappij maar de geest zelf van de mens moet omvormen:
In de dialectiek van Marx
plaats ik dichterlijke motoren
van honderd paardekracht.
Zie!
De gelederen van de komende jaren zijn
reeds in aantocht.
Met hersenexplosies de hoofden schokkend,
met de artillerie der harten donderend,
rijst op uit de tijden
een andere revolutie,
de derde revolutie
van de geest.

1) Vertaling ontleed aan M. Fondse, Een Wolk in Broek van Wladimir Majakowski, Amsterdam
1967.
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Ook van deze revolutie blijkt hij weer de wegbereider: zijn poëzie moet de
marxistische theorie met energie laden. Dergelijke eigengereide uitspraken waren
de partijleiding uiteraard niet welgevallig. Ofschoon Majakowski zelf zijn didactische
taak tegenover zijn nieuw publiek van arbeiders en boeren heel serieus nam - zoals
zijn vele louter educatieve en zelfs reclame-rijmpjes in dienst van de staatsindustrie
bewijzen - werd hij door de partij niet altijd erkend. Ook het futurisme kon zich op
de duur niet langer als zelfstandige literaire beweging handhaven: de partij gaf haar
eigen richtlijnen uit. Tegen het einde van de twintiger jaren wordt Majakowski's visie
op de toekomst steeds somberder.
Vooral in zijn laatste toneelstuk De wandluis2) waarin het jaar 1979 als een
nachtmerrie wordt voorgesteld, lijkt de cirkel gesloten. Evenals in het verleden zullen
ook in de toekomst nieuwe vormen van de onoverwinnelijke ‘byt’ al het levende in
de mens verstikken.
In een merkwaardig gedicht Gesprek met een belastinginspecteur over poëzie
(1926) laat hij

2) Wladimir Majakowski, Een Wandluis, Een feërieke komedie vertaald door Ch. Timmer,
Amsterdam 1966.

Raam. Jaargang 1973

43
openlijk verslagenheid blijken; tevens spreekt hij de angst uit dat hij met het verlies
van zijn geloof in de toekomst ook zichzelf verliezen zal:
De machine van de ziel slijt met de jaren.
Men zegt: ‘hij is rijp voor het archief,
hij is uitgeschreven.’
Steeds zwakker wordt de liefde,
steeds zwakker de durf.
En mijn voorhoofd wordt verbrijzeld door
de stormram van de tijd.

Ten slotte ziet hij zijn poëtisch oeuvre als het enige dat hem nog rest. In Luidkeels,
een onvoltooid gedicht waarin hij zich rechtstreeks tot verre nazaten wendt, gaat hij
ervan uit dat zijn poëzie de tijd trotseren zal:
Mijn werk zal door zijn kracht
der jaren dam doen splijten,
oprijzend voor uw oog,
massief, uit steen gehouwen,
zoals tot ons uit oude tijden zijn gekomen
de akwaducten
waaraan romeinse slaven bouwden.

Majakowski's pessimisme werd nog versterkt door omstandigheden uit zijn privéleven.
De romantische verhouding met Lili Brik, zijn vele malen bezongen geliefde, bleek
onhoudbaar. Deze mislukking trof hem zwaar omdat zijn geloof in de mogelijkheid
van een dergelijke liefde nauw samenhing met zijn universele heilsverwachting. Op
beide terreinen had hij een nederlaag geleden zoals hij in een afscheidsvers verklaart:
De boot van de liefde brak stuk
op het alledaags bestaan (byt).

Toch is hij ook hier in de slotregels weer de profeet die zich tot sterrenhemel, heelal
en tijd richt:
Zie wat een stilte in de wereld heerst,
de nacht heeft de hemel in sterren gehuld.
In zulke uren sta je op en spreekt
de eeuwen toe, de historie en het heelal.

Het tijdsbesef van Osip Mandelstam is in vele opzichten radicaal tegengesteld aan
dat van Wladimir Majakowski. Maar één aspect is hetzelfde: beiden spreken
voornamelijk over de tijd als sociale categorie, als voortgang van de geschiedenis
der mensheid. De ervaring van de tijd in hun persoonlijk leven, hun intieme
herinneringen en verwachtingen, zijn hieraan als het ware ondergeschikt. Maar terwijl
Majakowski de toekomst in het heden wilde anticiperen, liet Mandelstam het verleden
in het heden herleven. Het zou niet juist zijn te zeggen dat hij naar het verleden
gericht was: het ging ook hem om de toekomst, maar om een toekomst waarin het
beste uit vroeger tijden in nieuwe vormen zou worden voortgezet. Het is vooral de
cultuur of liever een bepaalde cultuurschepping uit het verleden die hem trekt. Dit
leidt bij hem echter niet tot abstracte cultuurfilosofische beschouwingen, integendeel,
hij houdt zich altijd aan een concreet kunstwerk, een gebouw, roman of muzikale
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compositie die hij in heldere taal en met scherp geziene details oproept en in een
hedendaags perspectief plaatst. Deze neiging tot weergave van een objectieve realiteit
hangt samen met het acmeïsme, een neoclassicistische poëtische school waarvan hij
een der leiders was. Dit acmeïsme dat onder andere namen ook elders in Europa
voorkwam en ongeveer in dezelfde tijd, - kort voor de eerste wereldoorlog -, ontstond
als het futurisme, heeft maar een zeer korte bloeiperiode gehad. De revolutie maakte
er een einde aan.
De objectieve wereld die Mandelstam in zijn eerste gedichtenbundels beschrijft mag
dan al de wereld van de cultuur zijn, hij zoekt hierin toch ook naar datgene wat de
tijd overstijgt, de artistieke harmonie, de universaliteit van de
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menselijke scheppingskracht. In een gedicht over de beroemde kathedraal Aja Sofja
spreekt hij van een wijs, rond bouwwerk dat volken en eeuwen zal overleven. Hij laat
zich dan ook gaarne inspireren door de ‘eeuwige dromen’ van vroegere dichters ‘die
wij als bloedmonsters van het ene glas in het andere gieten’ zoals hij zegt in een
gedicht over Poesjkins tijdgenoot Batjoesjkow. De traditie is voor hem geen drukkende
canon, maar een onuitputtelijke reeks mogelijkheden ter bevruchting van zijn eigen
kunst. Uit de klassieke poëzie kiest hij dan ook vaak in onbruik geraakte versmaten,
rijmen, archaïsche beelden die hij vervolgens zorgvuldig met eigentijdse vormen
mengt. Bij voorkeur neemt hij woorden uit verschillende cultuursferen, niet om ze
te laten botsen, zoals Majakowski, maar om ze tot een harmonisch geheel samen te
voegen. Zijn vers berust gewoonlijk op een subtiel evenwicht tussen tegenstrijdige
elementen. Daar hij bovendien ook de talloze associaties die in deze woorden
verborgen zijn mee laat spelen, is zijn poëzie veel moeilijker te vertalen dan
Majakowski wiens schokkende metaforen ook in een andere taal wel overkomen.
Ter kenschetsing van Mandelstams houding tegenover zijn tijd neem ik daarom
eerst enkele proza-uitspraken, ontleend aan vóór en na de revolutie geschreven essais.
Allereerst constateert hij dat de helleens-christelijke cultuur waarvan hij zichzelf als
een der laatste vertegenwoordigers ziet, ten einde loopt. Naar zijn mening loopt de
tijd terug:
De tijd kan teruglopen; hiervan getuigt de hele gang van de nieuwste
geschiedenis die zich met een verschrikkelijke kracht van het christendom
naar het boeddisme en de theosofie heeft gekeerd...
Eenheid bestaat niet! ‘Er zijn veel werelden, alle behorend tot verschillende
sferen; de ene god heerst over de andere’. Wat heeft dit te betekenen: is
dit onzin of het einde van het christendom?
De persoon bestaat niet! ‘Ik’ is een voorbijgaande fase, je hebt vele zielen
en vele levens! Wat heeft dit te betekenen: is dit onzin of het einde van het
christendom?
Deze citaten zijn ontleend aan een slechts gedeeltelijk bewaard en tijdens zijn leven
niet gepubliceerd essai Poesjkin en Skrjabin dat kort voor de revolutie ontstond.
Mandelstam die uit een joods-orthodox gezin stamde en een tijdlang werd
aangetrokken door de westeuropese Middeleeuwen en het katholicisme, heeft hierin
het scherpste een christelijke visie op het leven tot uitdrukking gebracht. Tegenover
het communisme is zijn houding aanvankelijk ambivalent. Hij ziet, aan de ene kant,
de noodzaak van de bevrijding van ‘de vierde stand’, zoals hij de arbeiders noemt een historisch geladen term waardoor hij de communistische met de Franse revolutie
verbindt. Aan de andere kant vraagt hij zich af of de prijs niet te hoog is: hij vreest
een terugkeer van despotische regimes uit de oudheid.
Een meer optimistische visie spreekt uit een later artikel Humanisme en heden uit
1923:
Als een werkelijk humanisme niet de grondslag gaat vormen van de
komende sociale architectuur, zal de mens eronder verpletterd worden,
zoals dat in het verleden het geval was, in de rijken van Assyrië en Babylon.
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Het is volstrekt geen slecht teken dat de waarden van het humanisme heden
ten dage zeldzaam geworden zijn, alsof ze uit de roulatie zijn genomen en
weggestopt. Deze waarden zijn alleen maar tijdelijk afwezig, ze worden
bewaard als goudreserve en, als zodanig, garanderen ze in het huidige
Europa de circulatie van ideeën. En hun invloed op deze ideeën is des te
sterker naar mate het meer ondergronds gebeurt.
De overgang naar deze gouden munt is zaak van de toekomst. Straks
moeten wij op het gebied van de cultuur onze tijdelijke ideeën - als
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papiergeld - voor de gouden valuta van de europese culturele erfenis
inwisselen. Dan zullen de schitterende florijnen van het humanisme niet
rinkelen onder de spade van de archeoloog, maar zij zullen weer voor de
dag komen en, als de tijd daarvoor rijp is, als klinkende munt van hand
tot hand gaan.
Een ambivalente houding is ook merkbaar in verschillende, na de revolutie geschreven
gedichten. Zijn tijd wordt getypeerd als een eeuwdespoot tot wie hij zich richt met
de vraag: Wie zul je nog meer doden? Wie zul je nog meer beroemd maken? Welke
leugen zul je nog verzinnen? Maar hij heeft geen andere keus: Wat doet het ertoe?
Als wij de tijd niet om kunnen smeden, laten we dan maar met onze eeuw mee eeuwen.
Hij ziet zichzelf als een overgangsfiguur, iemand die tussen twee historische perioden
in staat, de ‘stervende’ negentiende en de opkomende nieuwe eeuw waarin voor
dichters van zijn slag geen plaats is. Zoals vaak bij Mandelstam vinden we hier in
zijn poëzie dezelfde metaforen als in zijn proza. Zo laat hij in een gedicht uit 1923
het beeld van een oude, in onbruik geraakte munt waarmee hij in het voorafgaande
citaat de verloren humanistische waarden typeerde, ook op zichzelf slaan en hij
voorziet reeds zijn toekomstig lot:
Menselijke lippen die niets meer
te zeggen hebben
bewaren de vorm van het laatste
gesproken woord,
en in de hand blijft een gevoel van zwaarte
al is de kruik bij het naar huis dragen
half leeggelopen.
Dat wat ik nu zeg, zeg niet ik,
maar het is opgegraven uit de grond,
als graan van versteende tarwe.
Op sommige munten staat een leeuw afgebeeld,
op andere een kop;
allerlei schijfjes, koperen, bronzen en
gouden liggen in de grond,
de een even waardevol als de andere.
De tijd die hen trachtte stuk te knagen liet
de sporen van zijn tanden erop achter.
Ik slijt aan de tijd als een munt,
en ik schiet mezelf al te kort.

In de hierop volgende jaren schrijft hij geen poëzie meer, maar proza. Ook hier is de
tijd het centrale thema, maar ditmaal roept hij het verleden op, de periode die aan de
revolutie voorafging. Het geluid van de tijd, zoals zijn eerste werk heet, is eigenlijk
autobiografisch, maar bijna alle persoonlijke gegevens ontbreken; in deze reeks korte
schetsen over figuren en situaties uit de jaren van zijn jeugd in Petersburg, suggereert
hij allereerst een locale en een historische sfeer. Ik praat niet graag over mezelf, zegt
hij ter verklaring, mijn aandacht gaat eerder uit naar de tijd, naar het geluid en de
ontvouwing van de tijd. Mijn geheugen staat vijandig tegenover al het persoonlijke.
Het boek vangt dan ook aan met een typering van de periode: Ik herinner me nog
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goed die doodse jaren van Rusland, de negentiger jaren, hoe langzaam ze
voortkropen, hoe morbide kalm ze waren en hoe door en door provinciaals...
In zijn tweede prozawerk De egyptische postzegel schrijft hij over een veel kortere
periode, de zomer tussen de februari- en de october-revolutie in 1917. Evenals in het
vorige werk staat ook hier de stad Petersburg in het middelpunt: door verwarrende
surrealistische beelden van straten, huizen, passanten laat hij verstaan dat dit een
chaotische tijd was die griezelige voorgevoelens in hem wekte.
Wanneer hij aan het eind van de twintiger jaren terugkeert tot de poëzie, geeft hij
in een aantal niet voor directe publikatie bestemde gedichten onomwonden te kennen
dat hij zich geen illusies meer maakt over het karakter van de post-
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revolutionaire era. In een vers uit 1931 spreekt hij van ‘de wolfshond-tijd’ die hem
bedreigt en houdt reeds rekening met de mogelijkheid van deportatie:
Ik word besprongen door de wolfshond-tijd,
maar in mij is geen bloed van wolven,
stop mij liever als een muts in de mouw
van de warme pels der Siberische steppen. -

Een satire op Stalin die hij in 1933 maakte wordt hem noodlottig. Eerst wordt hij
tijdelijk verbannen naar de provinciestad Woronezj - van '34 tot '37 -, vervolgens
naar een kamp in Siberië waar hij de dood vindt. Tijdens de drie jaar van zijn verblijf
in de provincie, levend van aalmoezen omdat hij niet meer kan publiceren, met de
dood voor ogen, blijft Mandelstam gedichten schrijven, die dank zij de toewijding
van zijn vrouw bewaard zijn.3 Ook hierin geeft hij zich rekenschap van zijn verhouding
tot zijn tijd. In deze periode van officieel verplichte propaganda - die voor literatuur
doorgaat - en van geheime terreur is zijn plaats, zoals hij zegt, ‘in het hart’ van een
tot zwijgen gedoemde wereld:
Ik ben in het hart van de eeuw - mijn pad is duister, en de tijd verwijdert het doel.
In een ander gedicht trekt hij een parallel tussen zichzelf en Rembrandt: Als
Rembrandt, de martelaar van het clair-obscur, ben ik diep doorgedrongen in een
stom geworden tijd.
Daarnaast benauwt hem het wapengekletter van het opkomend fascisme, als de
voorbode van een nieuwe wereldramp. In een reeks Gedichten over de onbekende
soldaat uit 1937 spreekt hij ook over de ongunstige positie van de generatie waartoe
hij behoort: ze zijn geboren tussen twee oorlogen waarvan de nieuwe, zoals hij
voorspelt, in gruwelijkheid de oude verre overtreffen zal. Het is karakteristiek voor
zijn poëtische werkwijze dat een concrete situatie ook hier weer als uitgangspunt
dient, in dit geval het wachten in een rij voor een loket waar hij samen met zijn
lotgenoten zijn pas moet laten controleren. Deze scène groeit uit tot een angstvisioen:
hij ziet zich als mikpunt, bedreigd door de eeuwen met hun vuur.
Met bloed vullen zich de aorta's
en in de rij noemt men fluisterend zijn jaar:
‘Ik ben geboren in vier-en-negentig,-’
‘Twee-en-negentig is mijn jaar...’
En als één van de kudde en de massa,
met het versleten paspoort in de hand,
gevraagd naar mijn jaar van geboorte,
fluister ik met bloedeloze mond:
‘Tussen twee en drie januari,
een-en-negentig, in een nachtelijk uur,
een onbetrouwbaar jaar, en de eeuwen
omringen mij met hun vuur.’

3

Vgl. Nadjezjda Mandelstam, Memoiren, vert. door K. Verheul, Van Oorschot, Amsterdam
1972. De vrouw van de dichter geeft hierin een schets van hun leven in Woronezj.
Ook nu, bijna twintig jaar na Stalins dood, is Mandelstams oeuvre, op enkele uitzonderingen
na, in de Sowjetunie nog niet gepubliceerd. Men kan zijn volledig werk alleen leren kennen
uit een in Amerika verschenen driedelige uitgave: Sobranie sočinenij v trech tomach,
(Washington 1967) waaraan dan ook alle hier vertaalde citaten ontleend zijn.
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Dit angstig gefluister van een door de tijd opgejaagd dichter vormt als het ware de
tegenhanger van Majakowski's trotse afscheidsgroet tot heelal, historie en eeuwen.
Ondanks hun contrasterende visie op de geschiedenis hebben deze twee dichters
toch, zoals gezegd, een raakpunt: zij zien de tijd allereerst als sociale categorie, als
ontvouwing van de geschiedenis der mensheid. Het besef van de tijd als privé-ervaring
komt voor hen op de tweede plaats. Bij Anna Achmatowa daarentegen staat dit thema
aanvankelijk in het middelpunt van haar werk. Later, vooral na de revolutie, ontdekt
zij ook het andere aspect, de tijd als sociaal gegeven. Maar hierbij blijkt een verschil
in

Raam. Jaargang 1973

47
benadering tussen haar en de beide voorafgaande dichters. Deze zijn internationaal
georiënteerd, Majakowski als communist, Mandelstam als christen-humanist. Al
grijpen zij in hun werk wel terug op figuren of perioden uit de Russische geschiedenis,
dan gebeurt dit toch doorgaans in het kader van een universele historische visie,
waarvoor het nationale verleden als het ware als exempel dient. De specifiek Russische
trekken van verleden en heden krijgen daarentegen meer aandacht in de poëzie van
Achmatowa. Deze tendens werd nog versterkt door de omstandigheid dat zij de
tweede wereldoorlog nog meemaakte - een tijd waarin als gevolg van de Duitse
invasie een sterke vaderlandsliefde herleefde. In die jaren schreef zij dan ook enige
van haar meest geïnspireerde patriottische verzen.
Maar in haar totale visie op leven en kunst staat Achmatowa zeer dicht bij
Mandelstam die een van haar beste vrienden was. Vóór de revolutie woonden beiden
in Petersburg en behoorden tot dezelfde literaire beweging, het acmeïsme. En ook
na de revolutie, toen de vroegere vriendenkring verstrooid werd, bleven zij nauw
met elkaar verbonden. Evenals Mandelstam laat ook Achmatowa zich inspireren
door het christendom, - al is haar uitgangspunt ook in dit geval anders dan het zijne.
Terwijl Mandelstam gegevens uit de joods-christelijke cultuur van geheel Europa in
zijn poëzie opneemt, baseert Achmatowa zich hoofdzakelijk op de tradities van de
nationale kerk, de Russische orthodoxie.
In Achmatowa's vroege lyriek, uit de jaren vóór de revolutie, spelen woorden als
‘geheugen’ en ‘herinnering’ een grote rol, maar het gaat altijd om een privé-verleden
van zeer recente datum zodat haar poëzie wel ‘intiem dagboek’ genoemd werd.
Emotionele hoogte- en dieptepunten als gevolg van al dan niet gerealiseerde contacten
met anderen vormen het materiaal. In haar poëtische techniek streeft ze, evenals
Mandelstam, naar een concrete beschrijving van tijd en plaats, naar accentuering van
uiterlijke details. In haar taalgebruik stemt ze zich af op de gewone omgangstaal. Zij
geldt dan ook in deze jaren als een van de meest typische vertegenwoordigers van
de neoclassicistische literaire school waarvan zij deel uitmaakte. Maar haar thematiek
is volkomen on-klassiek: de innerlijke wereld die zij oproept is de wereld van een
verscheurd ik, van een minnares die door tegenstrijdige hartstochten en begeerten
gekweld wordt.
Toch vinden we ook in deze tijd reeds aanwijzingen dat ze naar andere thema's
zoekt. Wanneer ze haar ontzetting uitspreekt over de grote historische catastrofe, het
uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914, smeekt ze, aan het slot van dit gedicht,
dat God haar geheugen van subjectieve herinneringen mag bevrijden. Ze wil van nu
af aan alleen nog maar openstaan voor de rampen van haar volk. En, als een sibylle,
voorspelt ze in een ander gedicht de grote ellende die haar land te wachten staat.
Deze uitbreiding van haar thematiek vindt een weerslag in haar taal. Zij neemt nu
ook woorden op van een archaïsch of bijbels karakter; haar poëzie krijgt een
bezwerende, profetische toon.
Beide thema's, bezinning op het privé-verleden en commentaar op historische
gebeurtenissen, werden na de revolutie verder ontwikkeld, ook al zou ze tot ongeveer
1950 vrijwel niets meer publiceren.4 Dit was een gevolg van het feit dat haar
4

Ook na 1950 bleef de publicatiemogelijkheid voor haar beperkt. Een volledige uitgave van
haar oeuvre is in de Sowjetunie nog nooit verschenen, alleen een bloemlezing Beg vremeni
(De loop van de tijd) in 1965 waarin echter belangrijke werken als Rekwiëm ontbreken. Voor
een volledige uitgave van Achmatowa's werk moet men, evenals dit bij Mandelstam het
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echtgenoot, de dichter Goemiljow, van wie ze intussen al gescheiden was, in 1921
werd ge-

geval was, een in Amerika verschenen uitgave raadplegen (Sočinenija I, II, Washington,
1967 -); hieraan zijn de hier vertaalde citaten ontleend.
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fusilleerd, op beschuldiging van contrarevolutionaire activiteiten. Ofschoon zijn
schuld nooit bewezen is, werden zij en haar zoon mede verdacht.
Achmatowa's lyriek uit deze jaren is begrijpelijkerwijze meer dan ooit retrospectief;
geïsoleerd in het heden kijkt ze terug naar een verleden dat onherroepelijk is
afgesloten. Haar houding is ook nu echter weer rijk aan contrasten, wisselend tussen
verrukking en droefheid; een nieuwe emotionele factor is een sterk besef van schuld.
Soms wordt dit schuldgevoel gepersonifiëerd en als een soort ‘ander ik’ voorgesteld,
zoals in onderstaand gedicht uit 1936: het geweten herinnert haar aan een fatale
ontmoeting met een al lang gestorven geliefde. Maar het beeld dat ze oproept blijft
een geheimzinnig decor, de hoofdpersonen komen niet goed uit de verf:
De een kijkt in de spiegel van strelende ogen,
de ander drinkt tot de zon hem wekt,
maar ik voer de hele nacht een gesprek
met mijn ontembaar geweten.
’Die last van jou’, zo zeg ik haar,
‘draag ik al jaren, dat weet je.’
Maar de tijd bestaat niet voor haar
en voor haar bestaat geen ruimte.
En daar keert weer de zwarte vastenavond,
het omineuze park, de trage tred van het paard
en een wind vol geluk en vreugde
van omhoog op mij nedergedaald.
En boven mij staat als getuige de maan
kalm en tweehoornig... o, kon ik daarheen,
langs het prieel en de oude paden
waar de zwanen zijn en het dode water.

Het andere thema van haar poëzie, haar commentaar op historische gebeurtenissen,
komt tot uitdrukking in Rekwiëm, een cyclus ontstaan tussen 1936 en 1940 en gewijd
aan de slachtoffers van de Stalinterreur. Deze periode was voor de dichteres
persoonlijk zeer zwaar: zoon en vrienden werden gearresteerd en naar Siberië
verbannen, ook zijzelf vreesde arrestatie. Intussen stond zij met andere echtgenoten
en moeders urenlang voor de deur van de gevangenis, in de hoop iets te horen over
vrienden en verwanten. In haar gedicht accentueert zij dat dit niet meer louter een
privé-ervaring was, maar een historisch lot dat zij met andere vrouwen deelde. Aan
deze lotgenoten draagt zij dan ook haar werk op en aan het slot verklaart zij zelfs dat
zij niet alleen namens hen gesproken heeft, maar namens een geheel volk. Op haar
beurt hoopt zij dan dat deze vrouwen haar zullen gedenken wanneer zij op
gewelddadige wijze is omgebracht: En als men mij voorgoed de mond zal snoeren
- mijn gekwelde mond waardoor een miljoenenvolk schreeuwt, - mogen zij dan ook
mij gedenken op de jaarstond van mijn dood.
Aan een tweede lang gedicht Verhaal zonder held dat ook in deze tijd ontstond,
heeft Achmatowa bijna tot aan haar dood gewerkt - Van 1940 tot 1962. De beide
grote thema's die haar altijd bezig hielden, tijd als privé en als sociaal verschijnsel,
zijn hier tot een eenheid samengevoegd. Twee tijdperken: 1913, vooravond van
wereldoorlog I en 1940, vooravond van wereldoorlog II, worden naast en tegenover
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elkaar gesteld. De plaats blijft gelijk al verandert de naam: Petersburg-Leningrad.
Vanuit 1940 lijkt 1913 een verzonken wereld - die echter in haar herinneringen nog
gaaf is bewaard. Deze gedachte die waarschijnlijk een uitgangspunt is geweest van
Verhaal zonder held is verwerkt in een gedicht uit de cyclus In het jaar veertig, een
commentaar op de val van Parijs. Deze trieste allegorie over de ‘begrafenis’ van een
periode lijkt eerder betrekking te hebben op een voorgoed afgesloten tijdperk in
Achmatowa's eigen leven dan op het vooroorlogs Parijs:
Wanneer men een periode ten grove draagt
zingt men geen rouwpsalm meer,
distels en brandnetels
brengen de laatste eer.
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Slechts zij die het graf moeten delven
werken snel, de zaak heeft haast!
Maar tegelijk is het stil, zo stil zelfs,
dat je hoort hoe de tijd vergaat.
Maar drijft later de periode weer boven
als een lijk in een lenterivier,
dan heeft de zoon geen oog voor zijn moeder
en de kleinzoon herkent haar niet meer.
En de hoofden buigen zich dieper,
aan de hemel rijst de maan.
Welnu, boven het gevallen Parijs
is nu ook zo'n stilte ontstaan.

In Verhaal zonder held blijkt de dichteres dan in staat de doodgewaande periode
weer tot leven te wekken. Zij roept het beeld op van een bal op oudejaarsavond 1913.
Schimmen van vroegere vrienden verschijnen haar en voeren haar tegen haar wil
mee naar de feestzaal. Zo is zij weer teruggekeerd in haar vroeger milieu, de wereld
van de artistieke elite van Petersburg waar zij als jonge vrouw geschitterd had. Maar
tegelijk is zij de veel oudere vrouw die in Leningrad 1940 eenzaam oudejaarsavond
viert en vanuit een grote distantie op haar jeugd terugziet. Het lijkt of zij, op de
drempel van de dood, nog eenmaal haar verleden aan zich voorbij laat trekken. Zoals
zij in de inleiding zegt:
Vanuit het jaar veertig,
als vanaf een toren kijk ik op alles neer.
Alsof ik opnieuw afscheid neem
van een reeds lang vaarwel gezegd verleden,
alsof ik na het slaan van een kruisteken
afdaal in donkere gewelven.

Dit dubbele vertellersperspectief verhoogt het mysterieuze effect van haar verhaal.
Nu eens beleeft ze het bal van 1913 als een tijdgenote en geeft typerende historische
details, dan weer geeft ze te kennen dat het allemaal maar een droom is en maakt
vanuit haar huidige situatie, Leningrad 1940, toespelingen op alles wat er na 1913
zou gebeuren. De meesten van haar vroegere vrienden vonden immers in de jaren
van oorlog, burgeroorlog en terreur de dood. Met recht kan zij er zich over
verwonderen dat zij ‘de enige is die nog leeft’:
Goed, we moeten ons amuseren,
maar hoe kon het toch gebeuren
dat ik de enige ben die nog leeft?
Morgen zal de ochtend mij wekken
en niemand mij iets te verwijten hebben
en een stralend blauw mij tegenlachen
van achter het raam.

In de emotionele houding van de vertelster tegenover het beeld uit haar verleden
gaan ook ditmaal, zoals in het boven geciteerde gedicht over het geweten, verrukking,
afkeer en ook wroeging samen. Maar ofschoon ze nu veel dieper in het verleden is
doorgedrongen, zegt ze ook in dit geval niet openlijk waarop deze wroeging slaat.
Ze wil zelfs, zoals ze verklaart, tot elke prijs een ontmoeting met haar vroegere zelf
vermijden. In plaats daarvan laat ze een andere vrouw optreden als haar
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‘dubbelganger’. Deze figuur, een beroemde actrice, blijkt dan de heldin van een
drama; een van haar minnaars pleegt zelfmoord en wel, zoals de vertelster suggereert,
als direct gevolg van de trouweloosheid van de actrice. Het wordt duidelijk dat de
dichteres door haar ‘dubbelganger’ hiervan openlijk te beschuldigen, tevens zichzelf
aanklaagt. Dit schuldbesef projecteert zij vervolgens op haar hele generatie: in dit
licht komt het feest van 1913 haar voor als een dans boven een afgrond. De reeks
sociale catastrofen waarin de meesten van haar tijdgenoten zouden omkomen, worden
door haar soms geïnterpreteerd als doem en noodlot, maar vaker als de straf van God
voor een op leugen en verraad gebouwd leven. Op deze wijze legt zij verband tussen
verleden en heden, tussen de geschiedenis van haar volk, het lot van haar generatie
en haar eigen leven. De eigenlijke held van dit
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Verhaal zonder held is dan ook de tijd, zowel de jaren van haar jeugd als de
hieropvolgende periode die vanuit het perspectief van 1913 als toekomst wordt
geduid. Deze toekomst wordt in onderstaand fragment gepersonifieerd als de komende
wreker, als de omineuze schaduw van ‘de echte Twintigste Eeuw’ die in 1914 aanving
en in 1940 met een nieuwe oorlog dreigde:
Een ding vrees ik, dat ikzelf zal verschijnen
met mijn zwartkanten sjaal om de schouders,
glimlachend en stil.
Ik wil met de vrouw die ik vroeger was
tot elke prijs een ontmoeting vermijden
tot aan het dal van Josafat.
Of is soms de laatste dag al genaderd?
Ik heb jullie lessen al lang vergeten,
mooipraters en leugenprofeten,
maar jullie vergaten mij niet.
Zoals in het verleden de toekomst rijpte
zo zal in de toekomst het verleden vergaan,
somber feest van dode bladeren....
Maar langs de legendarische kade
nadert de niet door kalenders bepaalde,
de echte Twintigste Eeuw.

Het lijkt of Achmatowa zich door het schrijven van Verhaal zonder held van de
obsessie van haar verleden bevrijdde; zij komt in ander werk niet meer op dit thema
terug. In de laatste periode van haar leven maakt ze weer lyrische gedichten die,
evenals in de poëzie van haar jeugd, alleen betrekking hebben op haar privéleven.
Ook nu roept zij de herinnering op aan al dan niet gerealiseerde contacten uit een
recent verleden, maar de toon is serener en alles wordt geplaatst in een perspectief
van tijdloosheid dat aan de tragische aspecten hun bitterheid ontneemt. Zoals in dit
gedicht uit de cyclus: De rozenstruik bloeit:
Van heimelijke niet-ontmoeting
is ledig de triomf,
niet gezegd de woorden,
sprakeloos de mond.
Niet-gekruiste blikken
vinden nergens troost,
verheugd zijn slechts de tranen,
stromend onverpoosd.
Een rozenstruik bij Moskou
komt hier, helaas, in voor:
dit alles gaat dan later
voor eeuwige liefde door.

Al mag Achmatowa dan ook van Mandelstam verschillen omdat zij in haar poëzie
meer plaats geeft aan privé-ervaringen, hun visie op de geschiedenis is uiteindelijk
gelijk. Het is een apocalyptische visie. De ‘echte Twintigste Eeuw’ die zij in haar
Verhaal zonder held aankondigt is dezelfde periode die door Mandelstam de
‘wolfshond-tijd’ genoemd wordt. Tot dit bittere oordeel kwamen ze pas in de loop
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van hun leven, nadat ze beiden tegen hun wil verstrikt waren geraakt in een conflict
met hun eeuw. Majakowski's uitgangspunt was tegengesteld: hij trok uit eigen
beweging tegen zijn tijd ten strijde omdat hij met zijn poëzie de komst van utopia
wilde verhaasten. Maar ook hij moest uiteindelijk erkennen dat hij niet opgewassen
was tegen zijn tegenstander en staakte het gevecht. Mandelstam en Achmatowa leden
eveneens de nederlaag. Maar in een periode waarin anderen zwegen, bleven zij met
hun gedichten reageren op de historische catastrofen waarvan zij getuigen waren en
waarschuwden voor nieuwe rampen. In de gegeven situatie was dit een
levensgevaarlijke zaak. Afgezien van de grote artistieke waarde vormt hun werk dan
ook een uniek menselijk getuigenis.
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Ruud Kraayeveld
De methodologische onderbouw van een literatuurtheorie
Voor Yvonne K.

1.
Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk te spreken van literatuurwetenschap, ten
gunste van de term literatuurbeoefening.1 We kunnen ons afvragen of we ook te
maken hebben met een wijziging in de richting van wetenschappelijke methoden
binnen het vakgebied van de literatuurbeoefening (het lijkt me vooralsnog veiliger
de formulering ‘beoefening’ aan te houden).
Elders2 heb ik uiteengezet dat het gebruik het woord ‘wetenschap’ niet juist is,
omdat we bij de benadering van het literaire werk om verschillende redenen geen
gebruik kunnen en mogen maken van wetenschappelijke methoden. Deze redenen
zijn:
1. door de aard van het objekt worden de onderzoeker beperkingen opgelegd
(vooral op het gebied van de kennisname) die ertoe bijdragen dat er van
objektiviteit geen sprake kan zijn;
2. de status van het onderzoekobjekt (literair versus niet-literair) kan op
wetenschappelijke gronden niet bepaald worden, hetgeen een bizonder ernstige
tekortkoming van een literatuurtheorie is;
3. wetenschappelijke modellen of systemen kunnen ons niet helpen bij de
benadering van elk afzonderlijk werk, dat in wezen uniek is.
Recentelijk kwam Ton Anbeek, medewerker aan het Amsterdamse Instituut voor
Neerlandistiek tot dezelfde konklusie:3 een wetenschappelijke benadering van het
literaire werk is niet mogelijk. Maar de gronden waarop hij tot die konklusie komt,
verschillen nogal van mijn overwegingen.
In het eerste deel van dit artikel brengen we zijn mening naar voren, vooral getoetst
aan de huidige stand van zaken in de literatuur-beoefening. Daarna volgen enkele
kritische kanttekeningen over de wetenschappelijke benadering van een literaire tekst
en tenslotte gaan we dieper in op de wetenschapsfilosofie die ten grondslag ligt aan
verschillende moderne benaderingen. De filosofie van de natuurwetenschappen blijkt
een diepgaande invloed uitgeoefend te hebben op een aantal methodologische aspekten
van de moderne literatuurtheorie. De verhouding tussen de mens en
natuurwetenschappen wordt daarom aan nader onderzoek onderworpen.
1

2

3

Ook de formulering ‘literaire kritiek’ was lange tijd in zwang (René Wellek hanteerde die
term nog), maar werd tenslotte gereserveerd voor besprekingen van afzonderlijke literaire
werken.
R.A.J. Kraayeveld, De benadering van het literaire werk, in: Gerard Knuvelder special van
Raam (87, 88, 89/1972, p. 215-223).
Zie ook mijn artikel Aan de basis van de literatuurwetenschap (verschijnt in sept-nummer
van Lev.T.).
Ton Anbeek, De wetenschappelijke status van de romantheorie, in: Spektator '72/'73, p.
90-104.
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2.
Anbeek windt er geen doekjes om. We citeren uit zijn ‘Conclusie’: ‘(...) De
roman-theoreticus die de structuur van de roman ‘ontdekt’, heeft daarmee iets
gevonden waar de sociologie en de psychologie al meer dan 200 jaar naar zoeken,
nl. de structuur van het menselijk gedrag. Exit romantheorie? Nee: het interpreteren
van romans is vaak geen eenvoudige bezigheid: het gaat immers om uitspraken over
een interpretatie van het bestaan/de wereld (...)’4.
Mijn bezwaar is: Anbeek gaat hier volkomen voorbij aan het feit dat een roman
een fiktieve wereld in woorden is. Bijna ontkent hij het niet-referentiële karakter van
taaltekens in een roman5. De voorafgaande redenering wijst ook in die richting. Daar
stelt hij dat: ‘(...) Elke ‘wereld in woorden’ alleen als

4
5

Idem, p. 102.
Empirische overwegingen om tot dit axioma te komen geeft F.C. Maatje,
Literatuurwetenschap, Utrecht 19712 p. 9-14.
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‘wereld’ ervaren kan worden doordat er ook een wereld buiten die woorden
bestaat(...)’.
Hij meent dat de tekst alleen kan bestaan als de talige beschrijving refereert aan
onze bestaande maatschappij, want ‘Het boek kan (..) alleen functioneren tegen de
achtergrond van de bestaande samenleving (...)’. Konkluderend: Anbeek trekt het
niet-referentiële karakter van een roman zoniet in twijfel, dan toch staat hij heel dicht
bij de opvatting dat de roman een afspiegeling is van deze maatschappij, dat de roman
nauwelijks fiktief te noemen is. Dit trekken wij in twijfel. Een tekst in een literair
kunstwerk bestaat bij de gratie van de verbeelding, van het fiktieve karakter en niet
bij de gratie van haar werkelijkheidskarakter6. Anbeek gaat zelfs zo ver dat hij het
niet bevreemdend vindt dat een roman gekarakteriseerd wordt als een sociologische
studie7. Met alle begrip voor A.'s opvatting dat de romanbeschrijving geen wetenschap
kàn zijn, vinden we dat hij hier te ver gaat met zijn reaktie op wetenschappelijke
benaderingen. Al is de benaderingswijze van het literaire werk nooit wetenschap te
noemen, toch hebben een aantal pogingen hiertoe zeker waardevolle resultaten
opgeleverd. Er zijn zeker bepaalde schemata, die als basis dienen voor de verklaring
en beschrijving van taalteksten, alleen: men moet ze met de nodige voorzichtigheid
hanteren. Bovendien zeggen die abstracties niet veel: ‘(..) De dieptestruktuur is a.h.w.
neutraal en banaal en definieert ieder verhaal. Pas de specifieke transformaties
toegepast daarop generen een literaire tekst (..)’.8

3.
Speciaal voor Anbeek, een vluggertje. Een taalkunstwerk kenmerkt zich niet zozeer
door het formeel afwijkende taalgebruik,9 maar door de afwijkende intentie van de
maker. Niet minder van belang is de wijze waarop de tekst gepresenteerd wordt10.
Er wordt een wereld geschapen, die per definitie onwerkelijk is. Soms wordt die
onwerkelijkheid zo gepresenteerd alsof ze samenvalt met de ons omringende
werkelijkheid. Dit is slechts schijn; we hebben te doen met een spel in woorden.
Natuurlijk is een kunstenaar ook een mens, die verbonden is met een bepaalde
maatschappij en kultuur11, maar dat impliceert geenszins dat zijn taalkunstwerk
referentieel zou moeten zijn. Er is geen sprake van dat vorm en betekenis in die mate
naar het denotatum verwijzen als A. voorstelt. In een literaire tekst wordt een
denktotaliteit opgebouwd die goeddeels onafhankelijk is van de buitenwereld. Tijdens
6
7
8
9

10
11

Ton Anbeek, p. 101.
Idem.
Volgens T.A. van Dijk, Moderne literatuurtheorie, Amsterdam 1971, p. 111. Kritiek hierop:
zie noot 10.
Vgl. S.C. Dik en J.G. Kooy, Beginselen van de algemene taalwetenschap, Utrecht 1970, p.
43: ‘Het is echter een misverstand te menen dat de mate waarin een hoeveelheid taalbouwsels
“literair” is, evenredig is met de mate waarin afgeweken wordt van het “dagelijkse”
taalgebruik’. Zie ook: T. Anbeek en G.E. Booy, Oude en nieuwe literatuurtheorie, in: De
Gids 135 (1972), p. 108-115. De hierbij genoemde noten bevestigen onze uitspraak.
T. Anbeek en G.E. Booy, Oude en moderne literatuurtheorie (zie noot 9).
Hier leggen de neo-marxistische kunstkritici de nadruk op. In Nederland verdedigt J.F.
Vogelaar die mening in Kunst als kritiek, Amsterdam 1972 (Rasterreeks 1-2).
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het leesproces verkeren wij volkomen in de denktotaliteit die de tekst opbouwt, in
een ‘andere’ wereld dus, en wij keren pas terug naar de ons omringende wereld als
we het boek neerleggen. Er is tijdens het kennisname-proces geen sprake van de
‘wereldgebondenheid van de roman’12, zoals A. die voorstelt.
A. ziet de gevaren van een wetenschappelijke

12

Ton Anbeek, p. 101.
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aanpak zeer scherp, maar zijn vergissing is, dat hij de denkbeeldige balans teveel
door laat slaan in de richting van de overleefde psychologiserende richting. Natuurlijk
is het reëel dat de literatuurtheoreticus zich soms verliest in een wereld in woorden13,
maar dat is nog geen reden om alle verdiensten van die theoretici van tafel te vegen!

4.
Wat zijn die verdiensten? Zij vallen in twee groepen uiteen. Ten eerste zijn er meer
systematische gegevens gekomen van een aantal kenmerken die romans met elkaar
gemeen hebben, b.v. over vertelsituaties, tijdsverdichting, karakterschetsing enz.14.
Ten tweede heeft het wetenschappelijk onderzoek ons laten zien wat niet mogelijk
is. Deze gegevens zijn minstens zo belangrijk. Het is zeer zinvol dat we erachter
gekomen zijn, dat er geen wetenschappelijke theorie bestaat voor 't interpreteren van
teksten, omdat er bij duiding (altijd) sprake is van een keuze tussen 2 of meer
mogelijkheden (die de grammatikale beschrijving ons vanuit de tekst geeft). Op
grond van deze min of meer expliciete informatie en kennis kiezen we een hypothese
en niet meer dan dat. Zoals Anbeek,15 die dit ook ter sprake brengt, terecht meent, is
dat geen basis voor een literatuurwetenschap. Dit in tegenstelling tot wat J.J.
Oversteegen verdedigde16. A. zegt terecht: ‘(..) Het is nl. best mogelijk interpretaties
als hypothesen op te vatten, maar het is onduidelijk hoe men zich dan de uiteindelijke
interpretatietheorie moet voorstellen len (...)’17. Om het woord ‘theorie’ gaat het hier.
Er zijn immers geen wetenschappelijk verantwoorde kriteria of regels die een onjuiste
hypothese verwerpen18.
Het optimisme te denken dat algemene uitspraken over romans mogelijk zijn en
dat daaruit een theorie af te leiden zou zijn, is ontstaan door de mogelijkheden in de
taalkunde. T.A. van Dijk, die een geformaliseerde literatuurtheorie wil konstrueren,
verwijst dan ook om die reden expliciet naar de taalkunde19. Hij is echter niet op de
hoogte met de methodologische mogelijkheden in de linguïstiek20. Het ligt dus
vooralsnog niet binnen ons bereik een volledig geformaliseerde literatuurtheorie te
ontwerpen. Twee soorten moeilijkheden moeten nog overwonnen worden: a.
filosofisch-theoretische (zoals van Anbeek en van mij) en b. methodologische (die
momenteel de grootste zijn).
13
14

15
16
17
18
19
20

Ton Anbeek, p. 102.
B.v. Stanzel, Typische Formen des Romans, Maatje, Literatuurwetenschap, Friendmann,
Point of view in fiction: The Development of a Critical Concept, Dresden, Wereld in woorden,
Blok, Verhaal en lezer; al deze werken proberen systematische gegevens te verzamelen met
het doel: algemene uitspraken over verhalend proza.
Ton Anbeek, p. 91/92.
Bij Anbeek aangehaald: J.J. Oversteegen, Over de methodologie van het interpreteren van
literaire werken, in: Forum der Letteren 4 (1963), blz. 145.
Ton Anbeek, p. 91/92.
Zie ook mijn artikel, De benadering van het literaire werk (noot 2).
T.A. van Dijk, Moderne literatuurtheorie, p. 14-18.
Anbeek en Booy (noot 9) wijzen erop - met literatuurverwijzingen - dat een volledig
geformaliseerde grammatika nog niet bestaat. Dat daarbij zelfs nog grote methodologische
problemen bestaan.
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5.
Voordat we de wetenschappelijke methode van de literatuurbeoefening nader gaan
analyseren, is het van belang na te gaan wat het doel van de literatuurwetenschap is.
De problemen blijken zich namelijk o.a. te koncentreren rond de doelstelling van het
onderzoek. Voordat dat probleem nog onopgelost is, kan
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men moeilijk spreken over de wegen naar dat doel (de methodologie).
De vraagstelling is in wezen zeer eenvoudig: is het doel van literatuurwetenschap
inzicht in het afzonderlijke werk of willen we een serie algemene uitspraken doen
over regelmatigheden binnen een aantal literaire werken? De eerste stelling verdedigt
M.F. Fresco21: ‘het doel van literatuurwetenschap is de interpretatie en evaluatie van
het afzonderlijke werk’. Van Dijk blijkt aanhanger van de tweede stelling, zoals
zovele literatuurwetenschappers dat zijn.
Het antwoord op de vraag is van belang voor de te volgen methode van onderzoek.
Legt men de nadruk op het afzonderlijke werk, dan ziet men algemene uitspraken
(over handelingsaspekten, vertelsituaties, enz.) als middel om tot een beter inzicht
te komen in het unieke objekt. De reflektie blijft in dat geval plaatsvinden aan de
hand van de tekst, die ‘uitgangspunt, middel- en eindpunt’22 blijft, zoals in de
Merlyn-periode. Modellen spelen dan een zijdelingse rol, worden alleen in de
beschrijving betrokken voorzover zij van belang zijn bij de spelregels, die dat speciale
werk stelt. Als men de opvatting heeft dat de literatuurwetenschap moet streven naar
algemene uitspraken, meen ik dat we het afzonderlijke literaire werk onrecht aandoen.
Bovendien zou men bij het interpreteren van een tekst de meest komische situaties
tegenkomen, omdat er geen wetenschappelijke theorie voor de polyinterpretabiliteit
kan bestaan. De intuïtie van de tekstinterpretator blijft daar in ieder geval een
beslissende rol spelen.

6.
Tot nu toe hebben we gesproken van ‘wetenschap’ alsof deze term volstrekt duidelijk
is. Ze verdient nog enige nadere toelichting. ‘Natuurwetenschappelijk’ is de meest
duidelijke term. Bij een natuurwetenschappelijke onderzoeksprocedure hebben we
te maken met een serie verschijnselen, die volgens een bepaalde regelmatigheid
optreden, zodat we van andere verschijnselen (d.m.v. een wet) kunnen voorspellen
dat zij optreden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er kunnen theorieën
opgesteld worden om de regelmatigheden te verklaren, om ons inzicht te verdiepen,
maar noodzakelijk is dat niet.
In bovenbeschreven zin wordt het woord ‘wetenschap’ ook vaak gebruikt.
Hempel geeft de volgende formulering:
‘Theorieën worden gewoonlijk ingevoerd wanneer voorafgaande studie van een
klasse van verschijnselen een systeem van regelmatigheden aan het licht heeft gebracht
dat kan worden uitgedrukt in de vorm van empirische wetten’23.
Er blijkt echter nog een andere vorm van wetenschapsbeoefening te bestaan. De
volgende omschrijving vinden we bij A.D. de Groot24: een theorie is ‘(..) een systeem
van logisch samenhangende, met name nietstrijdige, beweringen, opvattingen en
begrippen betreffende een werkelijkheidsgebied, die zo zijn geformuleerd, dat het
21
22
23
24

M.F. Fresco, Zijn alfa-wetenschappen wetenschappelijk? in: Wijsgerig perspectief 12 (1971-2)
p. 251-271, cit.p. 256.
K. Fens, Merlyn 2 (1964) afl. 3, p. 30.
C.G. Hempel, Filosofie van de natuurwetenschappen, Utrecht 1970, p. 124.
A.D. de Groot, Methodologie, Den Haag 19684, p. 42.
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mogelijk is er toetsbare hypothesen uit af te leiden (..)’. Het zal duidelijk zijn, dat er
een groot verschil tussen beide formuleringen bestaat. Niet zo duidelijk is, dat de
literatuurwetenschap van beide vormen van wetenschap-bedrijven gebruik maakt,
met een duidelijke voorkeur voor de eerste wijze. Die is van oudsher meer
gebruikelijk, geeft bovendien meer de indruk ‘wetenschap’ te zijn.
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Van Dijk formuleert zo: ‘Wetenschap is ontstaan als antwoord op de vragen die de
mens stelt over de dingen en de verschijnselen die hem omringen: hoe? waarom?,
etc.: waarom valt een steen als we hem loslaten?’25 Het antwoord van de wetenschap
zal aan twee eisen moeten voldoen: ‘De wetenschap nu zal op dergelijke vragen een
specifiek antwoord willen geven, nl. een antwoord dat betrouwbaar en systematisch
is’.26 Na de formulering van de 2 eisen, geeft hij een zeer subtiele draai aan zijn
betoog met het gevolg dat de twee bovengenoemde vormen van wetenschap
ineengevlochten worden: ‘Zo'n verklaring kan (..) pas worden gegeven nadat een
aantal fasen van onderzoek zijn verlopen: men heeft bijvoorbeeld een aantal
waarnemingen verricht, een aantal verschijnselen met elkaar in verband gebracht,
veronderstellingen gemaakt over het karakter en de algemeenheid van de
verschijnselen, etc. Centraal in deze verschillende fasen van wetenschappelijk
onderzoek staat echter de formulering van de veronderstellingen of hypothesen over
het objekt wat we onderzoeken (..)’27.
Dit lange citaat had tot doel aan te wijzen dat beide vormen van wetenschap, het
hypothesen stellen en het opsporen en formuleren van regelmatigheden, één
ondeelbare eenheid zijn in het totale wetenschappelijke onderzoek volgens Van Dijk.
Maatje komt vrij dicht bij Van Dijks wetenschapsopvatting: ‘Wetenschap is het op
systematische wijze doen van verifieerbare uitspraken over de werkelijkheid’28. Ook
Van Dijk meent: ‘(...) onze veronderstellingen (hypothesen) moeten van dien aard
zijn dat iedere onderzoeker in staat is ze op hun waarheid te toetsen aan de
werkelijkheid waarover zij iets pretenderen te formuleren’.29
Welke waarde hebben deze filosofische wetenschapsopvattingen in het kader van
de literatuurwetenschap?
In de eerste plaats probeert een literatuurtheorie een aantal kenmerken te beschrijven
die literaire werken gemeen hebben (het stadium van de klassifikatie). Van daaruit
kan men regelmatigheden opsporen, die daarna opgenomen kunnen worden in een
theorie. Bijvoorbeeld in de trant van: de lyrische tijd wordt gekenmerkt door
afwezigheid van een tijdsverloop, we hebben te maken met een gestold lyrisch beeld.30
De theorie moet zijn: overdraagbaar, bewust, eenvoudig, prediktief en konstant31. In
dit stadium kan men nog aan deze eisen voldoen.
In de tweede plaats stelt de literatuurtheorie een aantal hypothesen op, die
intersubjectief toetsbaar zijn. Dit is echter een illusie. We weten uit de praktijk van
de literaire kritiek dat hypothesen omtrent interpretaties bijvoorbeeld bizonder moeilijk
verworpen worden. O.i. moet men in deze fase de objectief-wetenschappelijke
werkwijze laten varen.
Is het niet veel meer zo dat de literatuurbeoefening een klassifikatieproces is, en
dus geen echte wetenschap? Komt de literatuur-beoefening toe aan het logisch erop
25
26
27
28
29

30
31

T.A. van Dijk, Moderne Literatuurteorie, p. 12.
Idem.
Idem.
Maatje, Literatuurwetenschap, p. 3.
T.A. van Dijk, p. 14. Deze toetsing is in literatuurwetenschappelijk onderzoek zeer
problematisch; door de aanwezigheid van zgn. ‘open plekken’ (Unbestimmtheitstellen) moet
de lezer de tekstuele gegevens gaan koncretiseren. Dit is een uitermate subjektieve
aangelegenheid. Zie hiervoor: G. Knuvelder, In de vuurlinie, Raam 87, 88, 89/1972, p. 2-29.
Volgens Maatje, Literatuurwetenschap, p. 123-129.
Idem, p. 7-10.
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volgende stadium: de induktieve afleiding van generaliseringen uit de feiten?31a Om
maar niet te

31a Hempel, p. 25.
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spreken van de ‘verdere toetsing van de generaliseringen’32. Immers, bij de
literatuurwetenschap is de kontrole van een implikatie ‘door een eenvoudig
experiment’33 niet mogelijk omdat het kennisnameproces niet of nauwelijks objektief
is.34

7.
We kunnen nog verder gaan en ons afvragen of er enige rechtvaardiging in
theoretisch-filosofische zin is voor het schijnbare gebruik van natuurwetenschappelijke
methoden in de geesteswetenschappen. Vooral in de literatuurwetenschap geldt:
kunst is ‘de uitdrukkingsvorm van een bewustzijn dat een logies en noodzakelijk
produkt is van een historische fase van de maatschappelijke ontwikkeling’35. Of, om
het minder neo-marxistisch te formuleren: ‘Onze kennis wordt voor een deel bepaald
door ideologische systemen (..) van een maatschappij (..)’36.
Terecht zegt Van Dijk even verder: ‘Naast gebrek aan belangstelling voor de
historische en sociale aspekten wordt de (neo)-positivistiese methodologie tenslotte
dus verweten dat haar ‘objektieve’ methodologie de filosofische kennistheorie
verwaarloost (..)’37. Dit is ook één van mijn bezwaren. In laatste instantie betekent
elke invoering van wetmatigheden in de menswetenschappen een ontkenning van
de vrij wil van mens. De mens zou gedetermineerd zijn door algemeen geldige
regelmatigheden. Binnen het bij uitstek individualistische objekt van de
literatuurwetenschap lijkt me dit een volkomen onjuiste filosofische instelling. Er
zijn eenvoudigweg geen wetmatigheden (uitgezonderd enkele zeer algemene
klassificatieschema's) bij de bestudering van literaire teksten. Een roman is uniek en
we zullen dit individuele karakter moeten respekteren, willen we de waarde ervan
kunnen bepalen.

8.
Er zijn nog enkele specifiek methodologische moeilijkheden bij de wetenschappelijke
aanpak (buiten die we al genoemd hebben). Een literair werk is niet alleen een talig
samenhangend en gestructureerd geheel, maar ook een metafysische eenheid. Het is
niet zo eenvoudig die eenheid onder te brengen in een regelsysteem of model. De
metafysische kwaliteiten38 maken deel uit van de door de schrijver geschapen
denktotaliteit. Zij behoren tot de structuur van het literaire werk, net zo goed als
verhaal- en verteltechnieken daartoe behoren, zodat we die kwaliteiten kunnen
32
33
34
35
36
37
38

Idem p. 25.
Hempel, p. 18.
R.A.J. Kraayeveld, aan de basis van de literatuurwetenschap, verschijnt in september in
Levende talen.
J.F. Vogelaar, Kunst als kritiek, p. 15.
T.A. van Dijk, Moderne literatuurteorie, p. 21.
Idem.
Terminologie ontleend aan Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tübingen 19653.
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analyseren, maar niet veralgemeniseren. De idee is ten ene male niet binnen een serie
objektief toetsbare kriteria te plaatsen. We zullen voor elk afzonderlijk werk uit
moeten maken welke de idee is, die eraan ten grondslag ligt. De meeste
literatuurwetenschappelijke benaderingen hebben een afkeer van het begrip idee.
Voornamelijk omdat men dan vreest buiten de tekstuele gegevens te komen. Dit is
helemaal niet nodig. Maar men moet zich er wel van bewust zijn, wat in de tekst
staat en wat er buiten plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Doet men dit niet, dan is
het maar een klein stapje naar de biografische richting die momenteel b.v. door
Martien J.G. de Jong vertegenwoordigd wordt.39
Bij de interpretatie van een afzonderlijke

39

Martien J.G. de Jong, Van Bilderdijk tot Lucebert, Leiden 1967, p. 16-17 en van dezelfde
auteur, Bewijzen uit het ongerijmde - het probleem Achterberg, Den Haag 1971.
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tekst speelt tenslotte nog een laatste methodologisch probleem. Wat is de plaats van
het andere gepubliceerde werk van een schrijver? is dat op dezelfde manier kontekst
als de begeleidende zinnen binnen de te schrijven wereld in woorden?
binnen de te beschrijven wereld in woorden? Konkreet: mogen we ons op een
bepaalde vorm van kontekstuele gegevens beroepen als we Hemel en dier interpreteren
met gebruik van gegevens uit De Vadsige Koningen?
Dat is meestal geoorloofd. Hoe is dat echter in te passen in het voorgestelde
sluitende interpretatiemodel of kortweg in een literatuurtheorie? Ook hier blijkt
opnieuw dat methodologisch de problemen legio zijn.

9.
We besluiten met een aantal konklusies:
1. de literatuurwetenschap heeft een filosofische onderbouw die overgenomen is
van de natuurwetenschappen; door de uniciteit van het literaire werk en de
daarmee verband houdende moeilijkheden bij de - noodzakelijkerwijs subjektieve kennisname kan de literatuurtheorie haar doelstellingen niet waar
maken;
2. de methodologische moeilijkheden (die zelfs in de taalkunde nog niet geheel
overwonnen zijn) zijn groter dan de mogelijkheden op dit moment;
3. tekstinterpretatie loopt niet direkt parallel met bestaansinterpretatie (zoals Anbeek
meent);
4. het doel van de literatuurbeoefening is de interpretatie van het afzonderlijke
werk, zonder gebruikmaking van extra-tekstuele gegevens (dus volgens
Merlyn-voorbeeld);
5. de struktuur van een tekst heeft als wezenlijk onderdeel: de idee (Maatje:
structuur is de manier waarop een wereld wordt opgebouwd d.m.v. taaltekens);
6. verzet tegen wetmatigheden is in laatste instantie verzet tegen menselijke
determinisme.
Het zal duidelijk zijn, dat de konklusies persoonlijke meningen van mij zijn, die ik
geprobeerd heb te verduidelijken. Tenslotte - en misschien enigszins overbodig - wil
ik erop wijzen dat ik van mening ben dat de literatuurwetenschap, als
menswetenschap, methodologies gezien een andere plaats inneemt in het geheel der
wetenschappelijke disciplines dan een natuurwetenschap. Voor de laatste geldt: de
beschrijving loopt van premissen over bizondere gevallen naar een konklusie die het
karakter draagt van een algemene wet of beginsel40. Dit kan niet, nooit, gesteld worden
met betrekking tot de literatuurwetenschap.41

40
41

Hempel, p. 24.
Ik dank S.E.v.d. Graaf, leraar Nederlands aan de Gemeentelijke Pedagogische Akademie te
Dordrecht. Zonder hem was dit artikel niet ontstaan.
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Paul ter Beek
Gedichten
leven
1. je zit negen maanden
in de duistere wachtkamer
2. dan stap je
al of niet welgemoed
in het helverlichte leven
3. na een tijdje
verdwijn je weer
in een duistere kist
bij 2: je bent of wordt
arm of rijk
intelligent of dom
je ziet ruikt hoort spreekt en
plant voort
alles is zonneklaar
bij 1 en 3: tja
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je hullen in
1
je hullen in
de mantel der liefde
alles
een gemeenplaats weten
de origine ervan voelen
zalige roes
2
sex
dazzut enige
waar ze aan denken
3
woorden die op de tong
liggen
worstelend op de
andere gelegd worden
zalige strijd
4
moet je die rokjes zien
ze vrágen er toch om
5
strengelende vingers
het klamme samenzijn
door schokkend bloed
leven vlakbij beseffen
zalige zuignap
6
allemaal motjes
7
splijting van
begin en einde
ziedende energie
zalige rust
(en wil nummer 8
zun bek houden)
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(liefde)2
jou verliezen wil ik
niet
één dag kan ik
zonder je liefde
ben ik
alleen
wil ik
jou beminnen
is niet
moeilijk
zijn de uren zonder
jou
wil ik alles geven
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nieuwe boeken

De afgang van Belcampo
Belcampo, De filosofie van het Belcampisme, Kosmos, Amsterdam, 1972.
De heer H.P. Schönfeld Wichers (geb. 1902), jurist en medicus, is onder de
italianiserende vertaling van zijn naam ‘Belcampo’ bekend als auteur van fantastische
en speelse vertellingen. In de titels van die vertellingen figureert soms de naam
Belcampo als aanduiding, zo laat zich vermoeden, van het bevrijde, gevleugelde ik
van de auteur.
Over die vertellingen gaat het hier niet. Belcampo heeft ook een boek geschreven
over ‘de’ filosofie, en, hoe de verhouding tussen het literaire en het wijsgerige werk
van dezelfde auteur ook precies mag liggen, ik wil mij tot dit boek beperken en de
verhalen buiten beschouwing laten. Dit voornemen wordt overigens doorkruist door
de omstandigheid, dat de schrijver wel een relatie legt en die al in de titel van zijn
boek suggereert. Want zijn boek is gepubliceerd onder dezelfde auteursnaam als zijn
verhalen en het heet De filosofie van het Belcampisme.
Deze titel roept al meteen een groot aantal vragen op. De eerste is deze: bestaat
er inderdaad een belcampisme? Als dat, zoals hier verondersteld wordt, het geval is
- en anders zou er geen filosofie van kunnen zijn - kan dat alleen een literair
verschijnsel zijn, omdat deze auteur, naar wie het belcampisme toch wel genoemd
moet zijn, zich in zijn geschriften tot nu toe alleen maar literair geuit heeft. Maar
staat het uitoefenen van enige literaire invloed gelijk met het stichten van een
filosofische school? De titel lijkt dus al meteen uit te gaan van de zekerheid, dat er
ten eerste een belcampisme is en ten tweede dat het, hoe literair ook, met filosofie
te maken heeft, voor filosofie toegankelijk is of zelf een wijsgerige stroming is. Een
enkele keer voert de auteur een ‘belcampist’ in en blijkt daaronder iemand te verstaan
die een bepaalde wijsgerige opvatting heeft, een andere dan bv. een existentialist (bl.
282). Ook wordt (bl. 110) over het antieke hedonisme gesproken als een verre
voorloper van het belcampisme, de leer van het lekkere leven. En verderop: ‘zo ooit
het belcampisme wat opgang mocht maken in de wereld, dan verbied ik bij deze elke
aanhanger het ook maar met enige vorm van geweld of dwang te verbreiden’. (bl.
119) Ook Christus, met wiens leer dit wel is gebeurd, is ‘een verre voorloper van het
belcampisme’ (bl. 156) Bij nader inzien blijkt een groot deel van het culturele
voorgeslacht, en wel het meest waardevolle, zich tot het uiterste te hebben ingespannen
om het belcampisme tot stand te brengen, zonder evenwel daarin te slagen. De
geciteerde uitspraken geven enig uitsluitsel omtrent het eerste punt: het belcampisme
is een filosofische stroming of zelfs een heilsleer, en na eeuwenlange voorbereiding
bestaat het, althans in de verbeelding van Belcampo, de bescheiden grondlegger van
het systeem die zich vergelijkt met een kip, welke in haar vlucht een ei legt.
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Wat het tweede punt betreft, rijzen toch nog enkele vragen. Is in de titel ‘de filosofie
van het belcampisme’ het voorzetsel ‘van’ een aanduiding dat het belcampisme het
object is van deze filosofie? Er is een filosofie ‘van’ allerlei zaken: het geld, het
geluk, het landschap, de troost en wat niet al. Er is ook een filosofie van allerlei
stromingen: communisme, zakelijkheid, industrial design etc. In die zin zou er ook
een filosofie van het belcampisme kunnen zijn. Een wijsgerig aangelegd mens buigt
zich daarin aandachtig over het bekende verschijnsel belcampisme en tracht het tot
op de bodem en zijn diepste waarom te doorgronden. In dit geval zou die persoon
dan tevens de bron van het te bestuderen verschijnsel zijn: Belcampo door-
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vorst het door hem geschapen belcampisme, de filosoof bestudeert zijn eigen filosofie
en probeert er achter te komen wat daarvan de bedoeling is. Een andere, aansluitende
mogelijkheid is, dat ‘van’ het subject of de bezitter aanduidt: de filosofie van het
belcampisme is dan de filosofie die door het belcampisme beoefend wordt. We
zouden dan met een filosoferend verschijnsel te doen hebben, een wonder dat alleen
verklaard kan worden door ‘belcampisme’ te verstaan als: wat Belcampo losgeslagen
heeft en dat weer gelijk te stellen met Belcampo, het gevleugelde ego van de heer
Schönfeld Wichers. Om niet het misverstand te wekken dat het hier gaat om een
filosoferend fenomeen of om een fenomeen dat geen filosofie is maar waarover wel
gefilosofeerd kan worden, zou het boek dan beter ‘het belcampisme als filosofie’ of
‘de filosofie van Belcampo’ kunnen heten, zoals andere boeken ‘de fantasieën van
Belcampo’ of ‘de zwerftochten van Belcampo’ heten. Dat zou eenvoudiger zijn en
niet de vraag oproepen hoe door al dat fantaseren en zwerven iets als een belcampisme
kan ontstaan.
Een andere mogelijkheid tenslotte is, dat ‘van’ betrekking heeft op alles wat
inhaerent is aan, in relatie staat tot en opgesloten ligt in de werkwijze en de
gedachtenwereld van de auteur Belcampo, welk geheel dan ‘belcampisme’ genoemd
wordt bij wijze van verzamelende aanduiding. Het zou dan niet zozeer gaan om de
filosofie die het belcampisme is, maar om een filosofische verantwoording van een
kijk op de wereld.
Een geschrift kan door zijn eigen titel veroordeeld worden. Dat gebeurt hier. Het
boek handelt helemaal niet over de filosofie van het belcampisme in welke zin dan
ook, maar is eerder een populariserend verhaal over de geschiedenis van de
wijsbegeerte, gezien door een buitenstaander die het helemaal eens heel gewoon zal
zeggen. Wat dit betreft zijn de pogingen van Jean-François Revel heel wat geslaagder.
De stijl van het werk beantwoordt bovendien volledig aan de verwachtingen die door
de verkeerde titel gewekt zijn. Het is hier en daar zelfs pijnlijk deze jongelingenstijl
te lezen bij een oude heer van zeventig jaren - waarvan ik dan de tijd wil aftrekken
waarin hij met zijn manuscript heeft moeten colporteren om een uitgever te vinden.
Soms schrijft hij opzettelijk populair, zo te zien omdat hij het onderwerp niet beheerst,
en er uit de verte een gooi naar doet: ‘Sokrates, Plato en Aristoteles, de drie keien
der Oudheid’, ‘een Augustinus of een andere Tinus’, ‘opgevroten’ of ‘de wereld is
het summum van knotserigheid’; dergelijke zinswendingen komen op elke bladzijde
voor. De combinatie van ‘summum’ en ‘knotserigheid’ of van het archaïsche ‘der’
en het gebruik van ‘kei’ als aanduiding van een superieur intellect is vrijwel niet te
verteren en haalt als humor nauwelijks het niveau van een schoolopstel. Filosofen
‘keien’ noemen betekent: hun de beoefening van een duister en vreemd vak toedichten,
waarin iemand knap kan zijn, en waarvan leken niets begrijpen, dus van de filosofie
een ivoren toren maken. Zo'n voorstelling van de filosofie is mogelijk, evengoed als
het mogelijk is haar als een veel eisende gebiedster voor te stellen, maar het is niet
mogelijk ze te combineren met de pretentie zelf te filosoferen, ook niet als die
voorstelling alleen wordt opgeroepen met betrekking tot filosofen uit de oudheid of
een andere verre beschaving en niet bv. ten opzichte van het eigen filosoferen. Er is
een continuïteit tussen de filosofie van de oudheid en die van nu, precies zoals er
continuïteit is tussen beschrijving en beoefening van de filosofie. Deze continuïteit
wordt in het boek dan ook aangenomen, al betekent de komst van het belcampisme
dan een hele sprong vooruit.
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Het eerste deel geeft de inzichten weer die de auteur zich op wijsgerig gebied gevormd
heeft, in het tweede en omvangrijkste deel worden die inzichten getoetst aan een
geschiedenis van de wijsbegeerte. Maar als die inzichten niet veel meer inhouden
dan een vaag intuïtionisme, een poëtisch soort van agnosticisme en daarmee een
uiterst lauwe waarheidsdrift vertolken, kan de confrontatie met grote figuren uit de
geschiedens van de wijsbegeerte onmogelijk iets anders opleveren dan fletse
beuzelpraat. Wie uitgaat van het beginsel ‘lekker leven en lekker laten leven’, ook
wel afgekort tot ‘het l.l. en l.l.l.’ (bl. 252) en dat een ‘filosofisch beginsel’ noemt (bl.
51) kan er wellicht aanspraak op maken een aardige oom en een gezellige baas
gevonden te worden, maar als filosofische uitspraak is zo'n beginsel toch wat al te
mager. De reden daarvan is niet dat het genot hierin als hoogste ideaal wordt
verkondigd, maar dat het te simpel verkondigd wordt, op een maniet die de
gecompliceerdheid van het menselijke bestaan eenvoudig negeert. Dat blijkt o.a. al
onmiddellijk hieruit, dat wanneer de heer Schönfeld Wichers niet bereid zou zijn mij
lekker te laten leven, er in mijn leven helemaal niets zou veranderen en dat het door
zijn machtige toestemming evenmin lekkerder wordt. Het gebruik van een woord
als ‘laten’ in zijn devies duidt op verschrikkelijke pretentie: het veronderstelt een
macht die niemand heeft en die dus ook niet uitgeoefend kan worden. Zijn beginsel
zou pas iets te betekenen hebben als hij geen fantastische verteller, maar een tyran
met goddelijke macht was; dan nog zou het wel een sympatieke maatregel, maar
geen filosofisch beginsel zijn.
In dit geval is die simpelheid een leugen en een van de manieren waarop juist dit
soort van leugen zich verraadt, is een gewilde stijl, smeuïg, tegemoetkomend, populair
en quasijeugdig in dit geval. Het boek wemelt overigens ook van de feitelijke
onjuistheden: aan Galilei wordt bv. een uitspraak in de mond gelegd die van
Archimedes is - zoals iedereen weet -, aan Locke en tegelijk ook aan Hobbes een
van Plautus. Op zich zelf betekent zo'n vergissing niet veel, zij doet hier ook weinig
ter zake; maar zij is een teken dat de schrijver weinig aandacht besteed heeft aan de
materie, op vage indrukken en populaire samenvattingen afgaat en vooral op zijn
eigen genialiteit vertrouwt. De wijsbegeerte, inclusief haar langdurige en
gecompliceerde geschiedenis, lijkt voor hem iets te zijn, wat hij snel even kan
afhandelen. Natuurlijk is dat een vergissing.
Zijn oordeel over sommige figuren uit de geschiedenis bevat weinig verrassingen
voor iemand die besloten heeft alles op zijn eigen maat te snijden en naar zijn eigen
hand te zetten. Omdat in zijn ogen Plato door Augustinus en Calvijn misbruikt is om
het Christendom te misvormen, kan hij in de ogen van Belcampo geen goed doen.
Zijn leer wordt weergegeven door een grove samenvatting van enkele mythen die
Plato op speelse manier gebruikt en hij wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld
voor alle uitwassen van het latere Platonisme. Aristoteles die twintig jaar bij Plato
in de leer was, heet veel gezonder en wel om de merkwaardige reden dat hij een
dorpsjongen en de zoon van een arts was. ‘Om een goed arts te zijn’, zegt de
medicus-auteur dan, ‘dus om succes te hebben met de genezing van patiënten, is het
nodig een goed mensenkenner te zijn, in die tijd nog meer dan tegenwoordig, nu het
aandeel exact, onpersoonlijk werk bij de bestrijding van ziekten zo groot is geworden.
En voor mensenkennis is weer vereist een goed invoelingsvermogen, een warme
verhouding tot zijn medemens. Dat is nu juist wat aan Plato ten enenmale ontbreekt
en wat Aristoteles in hoge
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mate bezit’, (bl. 125) In een context waarin het niet om filosofie, maar bv. om
gezelligheid zou gaan, zou zo'n uitspraak, gesteld dat ze waar was - wat ze volstrekt
niet is - enige betekenis kunnen hebben. Nu laat ze alleen zien dat de auteur, ondanks
de schijn van belangeloosheid en agnosticisme, meer gericht is op de verdediging
van zijn eigen vooroordelen dan bv. op de inhoud van Plato's geschriften, waaruit
hij dan ook niet één letter citeert. Het lijkt wel of hij filosoof wil zijn zonder zich
werkelijk voor filosofie te interesseren, louter uit behoefte aan geestelijke macht.
Zijn pretentie is het in babbelende stijl filosofische problemen te kunnen bespreken.
Hij maakt zich tot tegenpool van de worstelende parafilosoof - met wie hij overigens
het verlangen naar een heel eigen, omvattende filosofie gemeen heeft -, maar zijn
gezondheid maakt een manische indruk: het belcampisme is een ‘gewilde’, niet een
geformuleerde wijsbegeerte. Zijn hevig nagestreefde ironie is niet eens een bleke
schim van wat Plato op dit gebied spelenderwijs te voorschijn toverde. Er zit heel
wat meer Hollandse grimmigheid in dan de gevleugelde auteur wil doen voorkomen.
De stilistische onoprechtheid van het boek bestaat voor een groot deel hierin dat die
grimmigheid versluierd wordt door geforceerde grappigheid en gedegageerdheid.
Wat Belcampo - terecht of ten onrechte - van Epicurus, ook al een verre voorganger
van het belcampisme, zegt, is goeddeels op zijn eigen filosofische productie, zijn
instelling en zijn stijl van toepassing: ‘Gezien de magerheid van wat er in zijn leer
voor nieuws te vinden is, was hij een schrijfzeke, moet over alles en nog wat zijn
woordje publiceren, een heel middelmatig woordje natuurlijk, dat kan niet anders.
Hij gebruikte daarbij geen citaten, maar schreef in een eigen, dilettanterige stijl wel
hele boeken van anderen na’, (bl. 141)
Corn. Verhoeven
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[Nummer 94]
Redactie
Het culturele belang van literatuur
De historisch georiënteerde literatuurwetenschap is ‘opgevolgd’ door een strikt
ergocentrische studie: de zoon is naast de vader aan tafel komen zitten met zo'n breed
gebaar van ellebogen en in beslag nemen, dat de vader schijnt aanbevolen maar liefst
op te staan en uit wandelen te gaan. Het gelijk van de ergocentristen is zo
vanzelfsprekend, dat het verwondering moest wekken, als de geschiedschrijvers het
nooit hadden waargenomen. Temeer omdat zij zelf gesproten waren uit een stugge
generatie ergocentrische geleerden, die hun stamboom moeten vervolgen tot de Peri
Poiètikès, oftewel het begin van alle literatuurstudie. Die studie begint bij de analyse
van de tekst en de vergelijking van teksten.
Twijfel aan de exclusieve rechten van ergocentrische onderzoekers is, ook na
opkomst en schijnbaar verval van de historici, altijd levend gebleven. En na 1968
sterk gesteund door maatschappijkritische onderzoekers. Het waarde-oordeel is ook
binnen het wetenschappelijk onderzoek niet langer te vermijden. Om met Gerard
Knuvelder te spreken: ‘Wie als geschiedschrijver alléén maar gehoorzaamheid aan
de canon van het object betrachten wil - dus: verstaan van de tekst - en niet méér,
doet het werk, de lezers, en zichzelf tekort’. De slotzin van zijn overzicht van de
huidige literatuurwetenschap, ‘In de vuurlinie’ (Liber Amicorum Dr G. Knuvelder,
Raam, oktober 1972).
Dat overzicht had iets programmatisch, dat in deze aflevering van Raam nader
wordt gedetailleerd. Van Kruithof, Wesselo en Willems volgen hier bijdragen die
enige argumenten bijdragen tot de discussie over het culturele belang van literatuur
en de implicaties daarvan voor de literatuurstudie.
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Jacques Kruithof
Fictionaliteit
voor Fons Sarneel

I
Behalve sommige leraren van de oude stempel, die het voor hun fatsoen wel moeten,
vind je zelden meer iemand die ernstig genomen wil worden, en toch iets durft te
opperen wat van ‘literatuur is’ een grammaticale zin moet maken. De
literatuurwetenschap trekt haar object in twijfel en neemt de wijk naar taalkunde en
teksttheorie, die, naar het schijnt, de zorgen ook al niet kunnen wegnemen. Zo ver
heeft de ongewisheid om zich heen gegrepen, dat niet enkel het zoeken naar een
antwoord uit de tijd geraakt lijkt, maar zelfs het stellen van de vraag uit de weg wordt
gegaan, of op scepsis onthaald. Het woord literatuur heeft aan betekenis ingeboet,
het is diffuus geworden; straks slaat het nergens meer op en is het teruggebracht tot
zijn zelfnoemfunctie.
In de gulden dagen toen je nog zonder gêne letterkunde en literatuur door elkaar
kon gebruiken, en belletrie, en schone letteren, was het verspilde moeite de grenzen
van je arbeidsveld te trekken of een definitie te verzinnen. De vraag naar literatuur,
zo ze al bij je opkwam, zou destijds onnatuurlijk, haast onbetamelijk geweest zijn.
Er kon van alles over literatuur beweerd worden, je kon op de vuist gaan over
omschrijvingen van Kloos of Marsman, over scholen en standpunten, maar je deed
het in de veilige wetenschap dàt literatuur bestaat en ter zake doet. Haar aard en
betekenis lagen verankerd in een communis opinio.
De literatuur was afgebakend van alle niet-literatuur; het hoe en waarom van dat
onderscheid vormde geen onderwerp van gesprek. Literatuur was een gegeven - maar
toen kwamen de definities, werd haar wetenschap gesticht, werd ze twistpunt, toen
vraag, toen twijfel, en tenslotte stilzwijgen. Of liever: zodra ze haar gegevenheid
verloor, riep ze haar wetenschap in het leven. De vraag wil een antwoord, het
antwoord roept weer vragen op, literatuur en wetenschap zwalken, dialectisch
schuinsmarcherend, de helling af.
Schiet de wetenschap tekort? Definities van literatuur uit de dagen dat de Mathilde
het nieuwste snufje was, houden misschien nog Bloem en Roland Holst bij, hinken
achter Slauerhoff aan, struikelen over Marsman, Du Perron, Achterberg, en zijn de
risée, indien toegepast op Buddinghs Kachel I-XIII. De poëzie is, voor de mensen
van het vak, géén zacht-ogige maagd.
Water heeft, sinds Archimedes de opwaartse druk ontdekte, de man nimmer in
zijn hemd gezet. Evenmin is het waarschijnlijk dat de materie, mocht aanstonds het
absolute nulpunt van -273° bereikt worden, onder dankzegging voor de genomen
moeite de eigenschap zal aannemen dat punt al bij -212° te leggen. Maar de literatuur
glipt je voortdurend tussen de vingers door. Amper heb je de roman gefixeerd - heel
simpel als een verhaal met personages, enz. - of Vogelaar en Michiels nemen de pen
op, terwijl anderen luidkeels de roman dood verklaren. De poëzie is een harpij, het
verhaal een bezoeking, de literatuur een wanhoop: ze ontsnappen aan elke bepaling
doordat ze onophoudelijk veranderen. Wie zich ermee inlaat, krijgt vroeg of laat
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ongelijk. Wat staat, sedert het begin van deze eeuw, de literatuurwetenschap, de
kritiek, de essayistiek te doen? Ontelbare teksten in talloze talen, oude, nieuwe en
nog komende, onder één noemer brengen; met zoveel woorden zeggen wat voorheen
vanzelf sprak - en dan is het vergeeflijk dat ze al spoedig aan het eind van hun Latijn
zijn: bij het synoniem fictie, dat het leeggelopen woord literatuur moet bijvullen
terwijl het lek steeds groter wordt.
Het antwoord voldoet niet. Na de vraag wat literatuur eigenlijk is, werd
geïnformeerd waar ze toe dient, waar ze goed voor is, wat ze betekent. Dat de vaagheid
en voorlopigheid van het antwoord: fictie, eenmaal afdoende,
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nu bron van nieuwe problemen, wrevel en onzekerheid oproepen, weerspiegelt de
precaire toestand van de literatuur, de leegte van het woord, de holheid van de zaak.
Maar de naam blijft onverdroten op zoek naar iets om te benoemen.

II
In hun Theory of literature schrijven Wellek en Warren: ‘The statements in a novel,
in a poem, or in a drama are not literally true; they are not logical propositions’. Dat
is een defensieve uitspraak, vrucht en afweer van het logisch positivisme, die volgt
op de stelling: ‘In all of them, the reference is to a world of fiction, of imagination’.
Een literair werk is dus niet ‘waar’, maar evenmin is het ‘onwaar’, zoals een
krantebericht dat kan zijn. Meldt de verslaggever van het ochtendblad dat er zes
vliegtuigen zijn neergehaald, dan kan het avondblad van acht spreken, de eerste krant
zich 's anderendaags verbeteren, het communiqué van de ene partij vertellen dat het
er maar liefst twaalf waren en dat van de tegenstander dat het om maar vier toestellen
ging - en jaren later zal de geschiedschrijver opstaan om te zeggen: zeven. Een literair
verhaal kan niet tegengesproken of gerectificeerd worden. De een of ander heeft eens
beweerd dat scheermesjes, in tegenstelling tot wat Wolkers ergens laat gebeuren,
niet in de badkuip blijven drijven; een derde heeft toen proeven genomen en ze dreven
wèl (dit alles werd, meen ik, geschreven in het Hollands Maandblad), maar intussen
drijft dat ene scheermesje in Wolkers' verhaal al zouden de eerste, de tweede en de
derde wereld tot in alle eeuwigheid falen in de fabricage ervan. (Ik ben het even gaan
proberen. Een scheermesje van ‘prima Zweedsch staal’, van 0,10 mm dikte, blééf
drijven. Eert het kleine.)
Een journalist vertelt wat er gebeurt; een schrijver vertelt, en daarmee gebeurt het.
De journalist heeft gelijk of ongelijk, vergist zich, is verkeerd ingelicht, verdraait de
zaak, is eenzijdig, partijdig, objectief; de schrijver verwijst naar de werkelijkheid die
hij schrijft, waarin uitsluitend voorvalt wat hij daar schrijvend plaats laat vinden. Hij
heeft altijd gelijk; het kenmerk van zijn geschrift is de a-waarheid. Het literaire werk
is zijn eigen werkelijkheid, geen beschrijving maar schrijving. De woorden vormen
de wereld.
Dat is zo'n beetje de gangbare opvatting van fictionaliteit, van de autonomie van
de literaire tekst, zoals men, vanaf Merlyn, in het onderhand verstreken tijdvak der
close reading hier te lande zegt.
Het is de vraag of die ‘losse’ verhouding tussen literaire tekst en empirische
werkelijkheid wel zo onderscheidend werkt. De onderlinge relaties tussen taal,
taalgebruik, waarneming, bewustzijn en werkelijkheid vormen een onontwarbare
filosofische en taalkundige knoop. ‘Onze taal, de alledaagse, spreekt niet over een
werkelijkheid, los en onafhankelijk van alle menselijke zicht daarop, maar van de
betekenisvolle wereld-voor-ons, van de beleefde wereld. En die is vervuld van
menselijke subjectiviteit... De wereld is werkelijk vormbaar, en wacht erop, dat wij
er de laatste hand aan leggen’ (J. Linschoten). Zo gezien is elke taaluiting een
zelfstandige wereld, een scherm tussen de mens, de taalgebruiker, en de objectieve
werkelijkheid die hem omringt, het produkt van beide.
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Het lijkt erop dat de literatuur zorgeloos gedijt waar andere teksten tot tegenspraak
lokken. Een journalist, die over de realiteit wil spreken, is gedoemd tot mislukken:
kun je hem al niet op regelrechte leugens betrappen, zìjn subjectieve wereld hoeft
niet te stroken met de jouwe. Een schrijver is nooit op bedrog te betrappen; hij heeft
zelfs geen andere taal (ander taalgebruik), en dus geen andere visie op zijn wereld
te vrezen. Doordat de werkelijkheid van zijn boek of gedicht
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alleen in zìjn woorden beschrijfbaar is, kan er voor de lezer geen ander bewustzijn
van die wereld bestaan. Pas ná het lezen, als de eigen code en het eigen referentiekader
weer op gang komen, kan hij weerspannig worden, doordat in zijn geheugen en
bewustzijn de wereld van de woorden losraakt, en personages en lotgevallen uit de
fictie op dezelfde manier in hem gaan voortleven, als herinnering, als personen en
gebeurtenissen uit de krant of een geschiedenisboek, en dus in zijn eigen woorden
weer opduiken. Maar hij weet natuurlijk andere dingen over Norman Corinth en
Drever haven dan over Nixon en Luther.
Literatuur, zou je dan zeggen, is de enige categorie van teksten die stelselmatig
afstand heeft gedaan van de illusie dat de werkelijkheid onder woorden te brengen
zou zijn. Ze heeft zich neergelegd bij de subjectiviteit, sterker: waar mensen
schromelijk tekortkomen en elkaar in de haren vliegen, voelt de schrijver, met de
lezer, zich als een vis in het water. Troebel water wellicht, maar waar vrijelijk in
rond te spartelen valt.

III
In Maatjes Literatuurwetenschap is fictionaliteit het voornaamste kenmerk van
literatuur. Literaire werken zijn: ‘taaluitingen... die wèl een inhoud (= som van
betekenissen) hebben, maar waarbij aan die inhoud geen evenredige reeks denotata
in de werkelijkheid verondersteld wordt te beantwoorden’.
Daarom snaait Maatje bij de taalkundigen, en vervangt fictionaliteit door de
gedrochtelijke term niet-referentialiteit.
De eerste zin van Kees Ouwens' De strategie luidt: ‘Ik legde mijn pen neer en
begaf mij naar buiten’. De lezer weet niet of het een Parker is, een Waterman of een
Mont Blanc, of misschien een ordinaire balpen, de pen waar deze zin uit vloeide of
een andere; hij weet niet over welke van de legioenen pennen op de aardbol het gaat,
maar hij kent de betekenis van ‘pen’, en het woord schept een (virtuele) pen, op een
tafel, een bureau, een stoel of op de grond neergelegd toen iemand die zich ‘ik’ noemt,
ergens, ooit, opstond, en zijn huis of kantoor of fabriek te voet, of in de rolstoel,
hinkend of rennend, verliet. Verbazingwekkend zoveel als een lezer (nog) niet weet,
zonder dat het hem ook maar een ogenblik dwarszit.
Onder het welig tierende gras van Maatjes volzin (ik nam maar de helft over; in
zijn geheel is hij veel mooier) schuilt een adder die de schrijver vele paragrafen
verderop de tanden uit wil trekken: dat ‘verondersteld wordt’. Schrijf een verhaal
over een wandelaar op het Hofplein, een ode aan Alexander de Grote, een roman
over groningse wethouders, een treurdicht over het vallen van de bladeren in de
herfst, en de stelling is ingenomen: er duiken referentiële taaltekens op in de fictie.
Of lees Vincent Haman, waar de ‘pseudoniemen’ Moree, De Wilde, Reinhold enz.
dat, op een andere manier, ook zijn, en buitendien de grote lijn van het verhaal
refereert aan de geschiedenis van de Tachtigers. Of amuseer je met Ferdinandusse,
die zijn politie-agenten De Jong, Schmelzer, Witteveen, Schartenantinck noemt juist het spel met referentiële en niet-referentiële taaltekens is een bouwprincipe van
zijn boeken. Uiteraard kun je dit bezwaar weerleggen met de opmerking dat er nog
steeds geen ‘evenredige reeks denotata’ bestaat: hier en daar klopt het wel, maar de

Raam. Jaargang 1973

wereld van het boek is daarmee nog geen volledige analogie van de werkelijkheid en wil dat soms beslist niet zijn. Maar dan doe je water in de wijn: tussen louter
referentiële (wetenschappelijke) teksten en puur fictionele bestaat er een heel scala
van referentiegraden, waar science fiction, historische en sleutelroman, vie romancée,
autobiografie, propaganda, preken, enz. hun plaats vinden. De tweedeling is
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losgelaten, en fictionaliteit verandert in een mate van referentialiteit.
Tegen Droogstoppel, die fictie - op deze schaalverdeling terecht - met leugens
gelijkstelt, verdedigt Maatje zich door de fictionaliteit buiten de tekst te zoeken: bij
schrijver en lezer. De laatste reageert op een als fictioneel aanvaarde tekst anders
dan op een proefschrift of op een brief. Heb je op 13 december 1969 over het Hofplein
gelopen, en herinner je je duidelijk dat de fontein buiten werking was, dan wind je
je bij het lezen van een novelle niet op over: ‘De andere dag, 13 december, liep hij
over het Hofplein. De straffe wind woei hem het water van de fontein in het gezicht’.
Voor ‘het overgrote deel van hen die er kennis van nemen’ (Maatje) geldt dat ‘de
kennelijke fictie dier taaluitingen’ voetstoots aangenomen wordt. Aan de andere kant
van de tekst zal de schrijver ‘graag toegeven, dat wat hij beschrijft, niet waar is’ zijn pretentie is niet die van de historicus, en dat, zegt Maatje, geeft zijn tekst een
intentionaliteit of gerichtheid waardoor de gebruiker zijn beweringen, anders dan
leugens, propaganda en de rest, niet voor waar hoeft te slikken. Waarvoor hij ze dan
wel neemt, laat Maatje buiten beschouwing.
Ongeveer dezelfde mening is in zijn Moderne literatuurteorie T.A. van Dijk
toegedaan: de lezer van een geschiedenisboek verwacht dat de ‘beschreven
werkelijkheid inderdaad in overeenstemming is met de empiriese’, de lezer van
literatuur verlangt dat niet. Maar terwijl Van Dijk concludeert ‘dat er geen scherpe
grens tussen histories-beschrijvende en literair-beschrijvende tekst is’, houdt Maatje
aan het onderscheid vast. Fictionaliteit als eigenschap van de tekst zelf is voor hem
een afleiding uit de bedoeling van de maker en de reactie van de lezer. (Dat doet me
sterk denken aan de redeneertrant van de ‘homunculustheorie’ in de psychologie. Je
ziet, bijvoorbeeld, dat een duif over vele kilometers terugvliegt naar de til, en om
dat te verklaren, zeg je dat er in die duif een instinct om huiswaarts te keren aan het
werk is. Net als moeders die kinderen uitleggen hoe het mannetje in hun maag het
eten doorstuurt.)
Maar goed: literatuur bedrijven is dus gepermitteerd (mee)liegen, en daarom geen
liegen meer, maar juist je houden aan de afspraak. Een overeenkomst tussen twee
partijen, schrijvers en lezers, waar beiden wel iets mee voor zullen hebben - iets wat
Maatje èn Van Dijk in het midden laten. Maar Maatje houdt een slag om de arm. Hij
noemt fictionaliteit een ‘algemeen, interpsychologisch of sociaal constateerbaar
verschijnsel, althans in onze hedendaagse westerse cultuur’. Wat de mogelijkheid
openlaat dat in vroeger tijden schrijvers noch lezers zo tegen een tekst aan keken als
wij - over Chinezen en Japanners heb ik het dan nog niet eens.

IV
De dichter (de verteller) van Karel ende Elegast (‘Vraye historie ende al waer’), van
Floris ende Blancefloer (‘Wi vinden ghescreven’), van de Beatrijs (‘Volcomelijc na
der waerheide’), ieder, in levenden lijve voor zijn publiek, kondigt aan dat hij de
waarheid wil spreken, en niets dan dat. Dat mag nu een toop lijken, de aanhef van
het middeleeuwse verhaal is een intentieverklaring, bijna een eedsaflegging. Wat
erop volgt, plausibel voor ons of fantastisch - maar hoe dacht een middeleeuwer,
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bedreigd door heksen en weerwolven, beschermd door engelen, omgeven door terra
incognita, over een zwevend schaakbord? -, wat erop volgt, wil waar zijn, referentieel.
Dat die trouwhartige vertellers hun woord nauwelijks gestand deden, is een andere
zaak: ze afficheerden zich als historici, en of zij noch hun gehoor beter wisten, zal
wel een onuitgemaakte zaak blijven. (De literatuur-
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geschiedenis biedt genoeg over teksten, schrijvers, achtergronden in cultuur, politiek,
godsdienst en economie, maar je moet niet vragen hoe het zat met hoorders en lezers,
zelfs de tegenwoordige. Geschiedenis en sociologie van het literatuurgebruik zijn
vooreerst nog gedroomd paardrijden op een marxistische nachtmerrie. Voor de oudere
letterkunde zijn ook schrijvers met hun bedoelingen en achtergronden voornamelijk
raadsels.)
De middeleeuwse verteller viel door de mand. Van Maerlant was de eerste die
zijn werk, de ‘boerden’ en ‘favelen’, verwierp - met als zonderlingste argument, in
Sinte Franciscus Leven, dat het einde der wereld naderde, en dit geen tijd voor zotheid
was. Hij vocht zijn bronnen aan, de ‘scone Walsche valsche poeten’, hij zegt heel
braaf van zichzelf: ‘Jacob en dicht niet daar naar / Anders dan hi houdt over waar’;
voor hem behoort alles waarheid te zijn wat de klok slaat. En hij vond medestanders,
van wie Jan van Boendale wel de meest fanatieke was: die viel Karel ende Elegast
aan (de koning heeft nimmer voor dief gespeeld), en bestreed de epische concentratie
(niet Charlemagne was een onecht kind, maar Karel Martel). De enige geoorloofde
onwaarheid was die van de Reinaert (‘al om lere ende wijsheit’) en van het komische
boerdekijn (‘Daer omme lachen die liede... Nochtan so bleeft beter achter’). Blijkbaar
heeft de dichter rond 1300 de onbetrouwbaarheid kunnen inzien van wat zijn
voorgangers hem wijs wilden maken, en hernieuwt hij de eis van waarheid. Hij wijst
de ouderen af, noemt Van Maerlant zijn vader, wil met een schone lei beginnen aan
een nieuwe literatuur: maar voor hem èn voor de ‘logeneren’ van vroeger was het
verhaal een taalversie van de werkelijkheid, wetenschap of journalistiek. Zo althans
getuigen zij.
Het lied, de poëzie, heeft altijd in een andere relatie tot de werkelijkheid gestaan
dan het verhaal. Lyriek is eerder ‘werkelijk’ dan ‘waar’, op de werkelijkheid betrokken
in plaats van een verslag ervan. ‘De middeleeuwse lyricus’, schrijft N. de Paepe,
‘treedt vóór het gezelschap in een bepaalde “rol”, nl. die van de vertolker van de
gedachten en gevoelens die in ieder lid van het gezelschap en dus ook in hemzelf
kunnen aanwezig zijn, dank zij het behoren tot het gezelschap en in zover men ertoe
behoren wil. Want de diepste betekenis van het middeleeuws gezelschap is dat het,
waar het om de minne gaat, een gesloten gemeenschap vormt die bereid is de liefde
te beleven op een eigen wijze, nl. die wijze die men gaat beschouwen als die van het
“hof”’. De geestelijke dichtkunst, het drinklied, het politieke vers (het Kerelslied)
vervulden soortgelijke functies: de identiteit van het gezelschap, monniken, begijntjes,
zatlappen, vaganten, wat dan ook, uit te spreken en te bezegelen. Vertelde het verhaal
van mensen en zaken die in tijd en ruimte ver weg waren, het lied ging over zangers
en luisteraars zelf. Gaf het verhaal vorm en naam aan de onbekende wereld buiten
hun blikveld, het lied structureerde hun eigen wereld door er de woorden voor te
vinden. Beide maakten doorzichtig, verschaften Umwelt, boden trefwoorden, regels,
houvast - en speelden zich ìn hun wereld af.
Functioneert (dat is: bestaat) het literaire werk in het mondelinge taalgebruik, dan
is het opgenomen in het dagelijks bestaan van de hoorder: een klankenreeks als alle
andere die hem bereiken, zij het een die op bijzondere wijze is opgebouwd. Lezen
daarentegen vergt een breuk met de omringende werkelijkheid, waaruit de lezer zich
terugtrekt: ‘In tijd en ruimte zondert hij zich af, d.w.z. trekt zich terug uit studie en
gezelschap, maakt er zijn uren voor vrij, installeert zich, houdt zich, onttrokken aan
het andere, gereed voor het boek’ (Fons Sarneel).
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heen gebeurt, maar het mondeling vertolkte literaire werk speelt zich af in de gewone
wereld van de hoorder. Het verhaal voert hem weliswaar buiten zijn onmiddellijke
omgeving, in het lied zijn de woorden van een vreemde vervat, maar het andere komt
tot hem in zijn eigen omgeving, en tegelijk tot zìjn mensen. Hij behoort tot een
auditorium, blijft dus in tijd en ruimte zichzelf, isoleert zich met verhaal of lied niet
méér dan tijdens een partijvergadering, een geschiedenisles, of een kerkdienst. Hij
blijft een geselliges Tier; de lezer is een heremiet die in zijn schulp kruipt.
Mondelinge literatuur heeft minstens één spreker of zanger en één hoorder nodig,
in elkaars lijfelijke tegenwoordigheid. Haar element is de groep, dat van de
schriftelijke literatuur de enkeling: de lezer heeft voldoende aan de tekst waarmee
hij zich afzijdig houdt van het gebeuren, evenals de schrijver zijn handen vol heeft
aan de tekst die op papier moet komen. (Dat is een andere situatie dan die van de
briefwisseling, waarin steller en geadresseerde elkaar iets te zeggen hebben: de
schrijver schrijft niet voor iemand apart, de lezer weet van geen afzender. Dat blijft
natuurlijk zo als je teksten op de plaats zet.) Functioneert (dat is: bestaat) het literaire
werk in het dagelijks leven, dan zal het daar als actualiteit en interactie op betrokken
zijn.
De oud- en middelnederlandse literatuur leefde in hoofdzaak in de mondelinge
overdracht, maakte dus deel uit van het bestaan van alledag, onderbrak, wie weet,
op welkome wijze de sleur van werk en kerk, maar was, zowel voor de varende
luyden als voor hun gehoor, een sociale bezigheid als alle andere.
Die zal stellig verstrooiing en aangename tijdspassering geweest zijn, vulling voor
ledige uren, ceremonie aan het hof - maar ze was wellicht veel meer.
Veel meer, doordat ze functioneerde in een agrarische samenleving die, vooral in
de vroege middeleeuwen, de mens ternauwernood verder liet kijken dan dorp, streek
of stad. Hij leefde in een zo begrensde wereld dat verhalen en historieliederen
belangrijke bronnen van informatie waren over wat daarbuiten, en over wat voorheen
bestond, veranderde, verdween. Het literaire werk hielp de ongeletterde toehoorder
aan een wereld buiten de gezichtskring van zijn heem, een omgeving die buiten zijn
bereik lag, maar die hem zijn eigen plaats aanwees. Aan de Karel- en de Arthurromans
ontleenden de luisteraars een deel van hun geschiedenis en hun standsbesef, aan de
oosterse van hun aardrijkskunde. De literatuur was hun wereldoriëntatie.
Verhaal en lied waren allereerst bericht. De dichter van de Beatrijs zegt dat hij
een schoon mirakel op heven heeft: een gebruikelijke formulering, waarmee vertellers
aangeven ‘dat zij gaan vertellen, wat reeds gebeurd is; zij geven vorm aan het verhaal
dat heeft plaatsgevonden, en waarvan ze eerst kennis hebben moeten nemen’ (F.
Lulofs). Hun taak is nieuwsgaring, bevestiging en aanvulling van vluchtige
mededelingen, berichten van reizigers, half herinnerde verhalen, geruchten over een
koning die uit stelen ging. Literatuur schept en bekrachtigt mede de ordening van de
middeleeuwse maatschappij. Ze is dus allesbehalve fictie.

V
Tot diep in de middeleeuwen functioneerde de literatuur onder adel en dorpers, even
gering ontwikkeld, in en door de beslotenheid mondeling. Behoudens ‘scholieren’
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en ‘clerken’, die hun eigen, deels schriftelijke literatuur kenden, konden alleen de
schrijvers lezen, de minstrelen, de herauten, de troubadours, de sprooksprekers, de
chroniqueurs. Maar door de geleidelijke urbanisatie, met het toenemende verkeer
dat daarbij hoort, ontstond er een uitwisseling van nieuws zonder de opsmuk van
verhaal en lied, op groter schaal dan voorheen. De burgerlijke, stedelijke letterkunde
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van Van Maerlant en zijn volgelingen doorziet de voorafgaande en eigentijdse
‘favelen’ ten gevolge van de toegenomen kennis en de beschikbaarheid, juist in de
centra, van handschriften. Onder die omstandigheden groeide een schriftelijke traditie
van overdracht over tijd en ruimte heen - nog voor een beperkte kring -, waarin de
tekst gefixeerd raakt, onttrokken aan de willekeur van zangers en vertellers, en nog
slechts onderworpen aan de eigenzinnigheden van de kopiïst. De mogelijkheid tot
intensiever contact tussen steden en landen schept als het ware de behoefte aan de
drukpers, het klimaat waarin die uitgevonden, of, via Arabië, uit China ingevoerd
kon worden.
De oudste schriftelijke literatuur is die van de rederijkers. Verhalen als in de
middeleeuwen kom je bij hen niet tegen; al hebben sommigen hunner wellicht de
hand gehad in een paar volksboeken, die zijn in feite het werk van uitgevers en hun
huurlingen, niet van schrijvers, en voor de op kunstvaardigheid gespitste rederijker
kitsch.
Waar het hem in zijn geliefkoosde werk, het zinnespel en het gedicht, in de eerste
plaats om ging, was de constructie, de complicatie, de ingewikkelde inkleding, de
kunstmatigheid. Hij spon allegorieën, schreef hoogst vernuftige strofen - hij was
geen verteller, maar een maker. Het proza-verhaal, van dezelfde eenvoud als het
berijmde middeleeuwse, leende zich slecht voor zijn Bauwille. Het lijkt of deze vorm
niet meteen op gang kan komen; voorlopig blijft hij, tot profijt van de commercie,
leesvoer voor de kleine luiden.
Is de rederijker in de ban van het nieuwe medium geraakt, hij wil ondanks zijn
onbesuisde aandacht voor het formele bij de werkelijkheid blijven. Zijn allegorie
maakt, anders dan het verslag van (vermeende) historische gebeurtenissen, iets
kenbaar over de wereld, zijn stof vindt hij in godsdienst en politiek, zijn oogmerken
zijn didactisch. Zijn werk wil werkzaam zijn in de samenleving, stichten, troosten,
opstoken, debatteren. Net als Van Boendale is de theoreticus van de retorike, Matthijs
de Castelein, van mening dat ‘dichterlijke werkzaamheid door morele kwaliteiten
wordt gedragen’ (G. Degroote). Het werk van de rederijker haakt in op bekend
veronderstelde feiten en toestanden: het beleert en polemiseert voor mensen die al
op de hoogte zijn, die, in tegenstelling tot de middeleeuwer, al een wereld hebben.
Soms steunt het, soms kant het zich tegen de orde die in die wereld heerst, al naar
gelang het de oude of de nieuwe leer verkondigt, maar in allen gevalle probeert het
geen wereld te schenken, maar daar een commentaar op te zijn, er iets aan toe te
voegen, hem te veranderen. Bij alle contrasten die er, ‘in 't vroede’, tussen de
rederijkers aan te wijzen zijn, in wezen zijn ze allen moralist, net zo hartgrondig
eensgezind als ‘in 't amoureuze’ en ‘in 't zotte’, waarin ze nog middeleeuwers waren.
‘In artistiek opzicht gaat de middeleeuwer, globaal gesproken, vrij en empirisch
te werk, dat wil zeggen: ongebonden door al te nadrukkelijke regels en spelenderwijs,
spelend met zijn materiaal’, schrijft Gerard Knuvelder. De rederijker is in dat opzicht
zijn tegenvoeter, een gewetensvolle architect; de renaissancist treedt, ofschoon hij
de buitensporigheden vermijdt, in diens sporen. Daardoor blijft, wie ook de
toeschouwers waren bij Elckerlijc en Palamedes, de literatuur een aangelegenheid
van vertrouwden, van een ‘in-group’, en dat is ze nadien steeds uitdrukkelijker
geworden.
De poëtica van rederijkers en zeventiende-eeuwers vroeg kunstzinnige fatsoenering
van gedachten, gevoelens, verhalen; de renaissancistische daarenboven navolging
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na, het is zelf iets, het is kunstvoorwerp, en neemt
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daarmee afstand van de onbewerkte realiteit. En dat, terwijl Van Boendale nog
volstond met ‘gramarie’.
Het literaire werk blijft inmiddels aan de werkelijkheid van auteur en publiek
refereren. Dat publiek kon in beginsel het hele taalgebied omvatten, alle potentiële
lezers en hoorders die de lessen van Cats ter harte wilden nemen, of de
Amsterdammers alleen, voor wie Vondels hekeldichten geschreven waren, of de
groep die getuige was bij het voordragen van een gelegenheidsgedicht. Literatuur
heeft allereerst een pragmatische functie: door stichtelijke en treffende voorbeelden
onderwijst het de mens omtrent de inrichting van zijn levenswandel.
De literatuur is geëngageerd, dus alweer geen fictie. Het drama bedient zich
hoofdzakelijk van al bestaande personages, uit mythologie, bijbel, geschiedenis en
andere literatuur: het geeft vorm aan een verhaal dat al heeft plaatsgevonden, precies
als de Beatrijs, het bedenkt maar zelden zelf een verhaal - zoals de Baeto -, en ook
dat dient ten voorbeeld. Hoofts tragedies zijn gedramatiseerde betogen over
staatkundige opvattingen. Het literaire werk is een tendentieuze selectie uit de
werkelijkheid, even tendentieus aangevuld met fantasie, om invloed te kunnen
uitoefenen op het publiek. Daartoe is zelfs de Warande der dieren, onverbloemd
fictie, een geoorloofd bedenksel.
Even bij het toneel blijven: de achttiende eeuw zet aanvankelijk die na de
middeleeuwen gegroeide praktijk en inzichten voort. De waarheid van het
klassicistische drama is universeel, symbolisch, exemplarisch; zijn verbinding met
de werkelijkheid dus indirect. Maar het stond daarin niet verder van de realiteit af
dan het drama van de voorafgaande eeuwen, al zal het die verbinding door stilering
van personages en overtrokken aandacht voor het uiterlijk en strakke versificatie,
moeizamer overgebracht hebben op de toeschouwer.
In de loop der eeuw vervangt het burgerlijke drama het fransklassicistische, dat
goden, helden en vorsten ten tonele had gevoerd, dat figuren en plot ontleende aan
anderen - zodat het publiek, of de incrowd daaronder, wist hoe het af hoorde te lopen
als het alleen nog maar de titel kende. De keuze van personages die niemand in de
schouwburg kent, geeft de auteur een geweldige vrijheid van handelen: hij kan zijn
eigen intrigue ontwikkelen, hij wordt schrijver in plaats van bewerker. De enige eis
die hij zich nog heeft te stellen, is, dat hij ‘waarschijnlijke gevallen’ voor het voetlicht
brengt (Izaäk Schmidt in de voorrede van Agatha, 1785), dat die ‘natuurlijk’ zijn in
hun ontknoping (de anonieme Julia, 1781), en hij kan zich zelfs veroorloven toe te
geven dat zijn taak is ‘een aaneenschakeling van gebeurtenissen uit te denken’, en
dat hij dichterlijke vrijheden toepast (aldus J. Nomsz in Zoroaster, 1761, en in Maria
van Lalain, 1778).
Het merkwaardige is, dat het proza-verhaal tot in de achttiende eeuw niets anders
gedaan heeft, en het nimmer bekende. Vanzelfsprekend zette het in eerste instantie
de middeleeuwse vertelgewoonten voort: zoals de oudste gedrukte boeken de
verschijning van het handschrift stalen - pas later kreeg het boek een eigen vormgeving
-, zo waren de eerste prozaromans bewerkingen van oude ridderverhalen, en eerst
na verloop van tijd leerde het genre op eigen benen lopen.
Het nam ook de pretentie van het oude verhaal over. De Heptamerone (± 1545)
biedt in een als historisch aangeboden raam (het verslag van een door tegenslagen
onderbroken reis), uit de koker van niemand minder dan de koningin van Navarre,
een aantal waar gebeurde verhaaltjes: het gezelschap eist waarheid, en die blijkt ook
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vrouw, als de koningin in een ervan optreedt. De Don Quichot (1605-15) heet te zijn
gebaseerd op de kronieken van een Arabier - voor een Spanjaard wat Walsche boucken
voor een Nederlander waren.
Maar het helpt niet. Heinsius' Vermakelijke avonturier (1695) heet een autobiografie
te zijn, maar de waarachtigheid ervan moet op voorhand verdedigd worden door een
uitval tegen andere romans, die doorgaans leugen zijn. Blijkbaar heeft er een paar
honderd jaar lang een tegenstelling bestaan tussen de verzekeringen van de verteller
die zijn waarheidsliefde betuigt, en het ongeloof van de lezer, die de schouders
ophaalde en las voor zijn plezier.
Dat zal deels wel komen doordat het verhaal in proza zo nederig begonnen is, als
de lectuur der minsten; inderdaad heeft tot in de negentiende eeuw de roman in kwade
reuk gestaan, ook moreel. Daar kwam bij dat het genre nergens paste in de klassieke
poëtica: al stond het epos hoog aangeschreven, de roman bestond officieel niet - en
serieuze pogingen werden gecompromitteerd door de twijfelachtige broeders. Buiten
de wel aanvaarde arcadia, de herdersroman, bestaat er van de zestiende tot de
achttiende eeuw geen doorlopende romantraditie.
Een belangrijke factor was allicht ook dat de roman van meet af aan deed wat de
erkende letterkunde pas rond 1750 waagde: vertellen van personages wier geschiedenis
nog nooit te boek gesteld is, onbekenden in stede van hoogwaardigheidsbekleders
die geschiedenis geschreven hebben, lieden die pas naam krijgen in de tekst in plaats
van edelen die de hunne moeten ophouden. Wat is een schelmenroman naast Lucifer?
Gelijktijdig met het toneel ontdoet de roman zich van de aanspraak op waarheid.
In de arcadia is een fictie, de schoonheid en goedheid van het leven op het platteland,
een eigen leven gaan leiden, maar die fictie was een geloofsartikel, en dus
‘werkelijkheid’, ook buiten de tekst om. Het land van Elis. Maria Post (1778), dat
die fictie ontmaskert, wordt, als eerste roman, openlijk aangekondigd als verdichtsel
- nog wel, in een voorwoord, door Ahasverus van den Berg, predikant te Barneveld
en gecommitteerde voor de psalmberijming, een achtenswaardig man.
Daarmee is het masker afgeworpen. De verteller mocht dan zijn relaas voor
citroenen willen verkopen, de schrijver komt ervoor uit dat hij al die tijd evengoed
als de lezer heeft geweten dat het knollen waren. De schijn wordt niet langer
opgehouden: dat was onmogelijk geworden doordat teveel ogen achter de façade
gluurden; en de uitblijvende goedgelovigheid maakt plaats voor een stille
verstandhouding: de lezer schort zijn ongeloof op, gerustgesteld dat hij niet voor het
lapje wordt gehouden. Fictionaliteit is de gulden middenweg.
In de geschiedenis van de poëzie is iets dergelijks voorgevallen. De zeventiende
eeuw was ‘een tijdperk waarin poëzie in hoge mate functioneel kon zijn in en voor
het eigen toevallig levensgebeuren’ (W. Hellinga), maar in de klinische atmosfeer
van het klassicisme en de dichtgenootschappen werd poëzie maakwerk, door de
bemoeienis van velen uit de ervaring van de enkeling getild. ‘Door 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’, schrijft Jan H. Cartens in een recensie.
In poëzie, proza en drama was de scheiding tussen wat er in werkelijkheid en wat
er in woorden gebeurde, in de loop van de achttiende eeuw zichtbaar geworden. De
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begon zich te verzelfstandigen. En verloor daarmee gedeeltelijk het contact met het
vlottend verloop van de realiteit. Literatuur die voortbouwt op literatuur, waardoor
een nieuwe tekst ontluikt in de schaduw van oudere, op hen móét reageren, zoekt
zich een weg naar het licht in de richting die zij wijzen, ontwikkelt zich onvrij. Het
antwoord dat de literatuur in de achttiende eeuw op die knechting vond, was: het juk
afschudden. Alles omkeren wat er om te keren viel.
De roman werd literatuur. Ongehoord: een onbehouwen proletariër die een salon
vol porcelein in loopt. En zich daar natuurlijk de eerste tijd geen raad weet.
Tot in de achttiende eeuw zocht de roman zijn identiteit. De roman in brieven
leende zijn bouw, stijl en vorm van een ander teksttype; de negentiende-eeuwse
(historische) roman is een mondeling verteld verhaal, stenografisch verslagen: de
verteller, een expliciete ik buiten het werkelijke verhaal, maakt zich breed voor de
haard, en spreekt zijn lezers aan met gij, alsof ze aan zijn lippen hingen.
Tot in de negentiende eeuw is de roman in aanbouw, is zijn vorm de keuze van
het onvermogen.
Christoph Wieland waarschuwt in zijn Agathon (1766-7) voor een komende
moralistische passage, ‘welche diejenigen, die keine Liebhaber von Moralisieren
sind, füglich überschlagen, oder sich indessen die Zeit vertreiben können womit sie
wollen’ - overslaan als het om een lezer gaat, de tijd doden als je hoorder bent:
Wieland zit op de wip. In Nederland merk je, veel later, ook iets van die desoriëntatie
pal voor het punt waar de roman van het mondelinge op het schriftelijke overschakelt,
vlak voor de Havelaar. De oude heer Smits, oftewel Mark Prager Lindo, uit de
nadagen van de humoristische novelle, schreef in zijn Brieven en uitboezemingen
(1854):’... vriendelijke lezer... Gij zelf zijt een schim: een schim, die verdwijnt zodra
ik mijn pen neerleg en mijn kaars uitblaas! Gij zijt verwonderd; gij gelooft aan uw
bestaan? Waarom? Omdat men u er overal van vertelt! Anders hebt gij er geen reden
toe: wees daarvan overtuigd! ‘Vriendelijke lezer!’ denk één ogenblik er over na en
beken, dat gij maar een conventioneel iets zijt’.
Literatuur werd fictie. De oude Wahrheitsanspruch (Ingarden) bleek onverzoenlijk
met de eisen van het vakmanschap en met de opinie van het publiek, maar het
toegeven dat ze Dichtung und Wahrheit was, viel allerminst gemakkelijk. Briefvorm
en pseudomondeling verhaal reduceerden de fictionaliteit doordat de verteller(s) voor
hun mededelingen instonden, en in de historische roman en het dito dichtstuk zijn
waarheid en verdichting nog niet versmolten.
Van Lenneps Onze voorouders vormt een reeks verhalen die ‘de trapsgewijze
ontwikkeling vertoonen, welke de invloed der verschillende volkeren, die ons land
bewoonden, en der maatschappelijke stelsels, die het beheerschten, daarin hebben
te weeg gebracht’, die dus geschiedschrijving willen zijn, op hun manier. Van Lennep
vindt dat ‘de rechte kennis der waarheid minder schade lijdt door een roman dan
door een dagblad of een geschiedkundig werk... De lezer van een roman is reeds
door den tytel gewaarschuwd, dat hij waarheid en verdichting door elkander gemengd
zal vinden... De dagblad- en de historieschrijver daarentegen belooven waarheid, en
hoevelen onder hen zijn er, die woord houden?’
Blijkbaar realiseert hij zich, fictie te plegen, maar hij belooft zich op gezaghebbende
auteurs te verlaten, waarheid en fantasie duidelijk te zullen aangeven, en geregeld
benadrukt hij in zijn verhalen en in de aantekeningen erbij zijn positie als historicus.
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bekende slot werkt terug op het voorafgaande, dat er nog betrouwbaarder uit gaat
zien dan bekende namen, gebeurtenissen en plaatsen het al deden voorkomen. Andere
(De reisgenoten) beginnen met een hoofdstuk uit de geschiedenisboeken, en lijken
dan aanschouwelijke beschrijving te zijn (een illusie die Van Lennep in dat boek zelf
de das om doet, door zich in het verhaal te verontschuldigen voor mogelijke
onnauwkeurigheden en anachronismen in het taalgebruik van een figuur, die ineens
verdichtsel blijkt.)
Voortdurend blijft Van Lennep koorddansen tussen de rol van historicus en die
van schrijver. Hij weet vrij nauwkeurig wat hij waard is, maar hij zoekt compensatie,
alsof hij nog niet aan erkenning van de fictionaliteit toe is. Zijn noten geven bronnen
en aanvullingen, vertellen waar hij van de werkelijkheid is afgeweken, of waar zijn
voorstelling oncontroleerbaar is; ze rafelen waarheid en verdichting uiteen. Zijn
standpunt tegenover de wetenschap bepaalt hij nog het nauwkeurigst met: ‘wij houden
ons overtuigd, dat het onze eerste plicht was, duidelijk te zijn, en de hersenen onzer
lezers niet onnoodig te vermoeien door een al te groote jacht naar wezenlijkheid,
welke in werken van dezen aart niet met waarheid moet verward worden’.
Dergelijke opvattingen koesteren de meeste negentiende-eeuwse romanciers:
Walter Scott bijvoorbeeld, in het Dedicatory Epistle van de Ivanhoe, Lodewijk Mulder
blijkens de aantekeningen op zijn Jan Faessen (1856). De historische roman
pretendeert een uitzonderlijke ‘wetenschappelijkheid’ te bezitten: hij behelst geen
accuraat verslag van het verleden, maar een representatieve verbeelding ervan. Voor
sommige auteurs (Dumas, De Vigny, De Musset) is hij daarom superieur: hij bouwt
uit feit en fantasie een beeld van het verleden op dat laat zien wat een historicus
slechts kan zeggen, hij brengt mensen in plaats van namen, en kan zo achter de
geschiedenis kijken.
Mogelijk heeft die wetenschappelijke ernst ertoe bijgedragen, de literaire status
van de roman te verhogen, maar de verstandhouding die de schrijver over het verhaal
heen met zijn lezers optrok, heeft hen niet van zijn degelijkheid kunnen overtuigen.
Je vindt althans in die tijd ook al een volledige erkenning van de fictionaliteit. Joh.
Steenmeyer schreef in 1857 in De Tijdspiegel: ‘(de dichter) draagt, immers, zijn
Griekschen eeretitel, als poëet, van het maken, het vormen, het scheppen, het
verdichten, waarbij de verbeeldingskracht hare volle werking doet... niet eens het
waargenomene blijft voor den dichter zonder idealische versiering... de Ivanhoe van
Walter Scott is op elke bladzijde verdichtsel; een voortreffelijk kind uit de rijke teelt
der romantische poëzie’.
Bleef het verhaal dus tegen de fictionaliteit aankijken, de poëzie zag, al leek het
er even op, evenmin kans de oude intenties overboord te gooien, en hield zich, tot
in de jaren '80, aan het pragmatische: aan vaderlandsliefde en godsvrucht, koningshuis
en zedepreek, lering en vermaak. Haverschmidt is, wat dat aangaat, een zeldzame
uitzondering.
Aanvankelijk leek de poëzie in dezelfde richting te koersen als de engelse.
Bilderdijks ‘poëzie is uitstorting van overstelpend gevoel: even onwillekeurig als
schreien of lachen. Uitstorting van gevoel, dat lucht eischt, dat zich uitbreiden, dat
zich meedelen, dat zich verveelvuldigen moet, of het hart zou barsten’, is identiek
aan uitlatingen van Wordsworth en zijn generatiegenoten. Maar uiteindelijk verkoos
de poëzie boven die subjectiviteit het veilige bestaan dat ze van oudsher in de
collectiviteit had geleid. De dichter wilde één blijven met zijn publiek, precies als
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vanuit dezelfde waarden leefde.
In het buitenland ontwikkelde de literatuur zich tijdens de Romantiek op basis van
de scheiding die het gedrukte woord tussen zender en ontvanger aanbracht: de
schrijver werd een alleenstaande, een bohémien, iemand die intiemer omging met
woorden dan met mensen. Al heet ook de nederlandse negentiende-eeuwse letterkunde
romantisch, ze is dat nauwelijks doordat ze een poging ondernam om de verbroken
keten maker-tekstlezer te herstellen, doordat ze de collectiviteit bleef begeren die de
schriftelijke literatuur beknot had.

VI
Eerst de moderne literatuur trekt de consequenties uit de verschriftelijking. De dichter
gaat de onvermijdelijke confrontatie met het nieuwe medium aan, breekt zich het
hoofd over de taal die hij naar zijn hand moet zetten, die meebuigt of weerstand biedt,
die, als iets zelfstandigs, zijn partner wordt.
Afgaande op Knuvelder is dat in het buitenland al bereikt voor het probleem in
Nederland zelfs maar bevroed werd: hier zijn Kloos (‘de woorden (zijn voor de
dichter) iets anders dan voor gewone menschen, geen abstracties, die hun dienst
verrichten, maar waardevolle individuen, die hij kent en liefheeft, wier mooiheid hij
proeft’) en Van Eeden (‘De woorden die een dichter spreekt... hebben ieder een eigen
gelaat, een eigen kledij, een eigen, levende ziel... die kent hij allen heel intiem... die
beveelt hij niet als slaven, maar zijzelf bewegen zich voor hem ...’) de eersten die
het dichterschap als een bezigheid met taal aanmerken. Kloos zegt dan ook: ‘de
waarachtige dichter is niet een mensch, die met andere menschen spreekt over dingen
die beiden bekend zijn’.
Die heroriëntatie van de dichter leidt in Frankrijk vooral tot het standpunt dat een
tekst zichzelf genoegzaam is, een (muzische) entiteit van taal. Dat voert tot
estheticisme: ‘the poet as aesthete is the poet turned specialist, the poet who cannot
see further than his specialization and turns it into a creed’ (Michael Hamburger).
Hier gaat de theorievorming niet veel verder dan het ‘allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie’ - wat overigens de verdienste heeft de medaille
te leveren met de keerzijde erbij. De schrijver, los van zijn publiek geraakt, een
eenling achter de tralies van de tekst, zoekt zijn directieven in de persoonlijke sfeer.
De literatuur wordt maatschappij-afgewend, een specialisatie van taalkunstenaars,
roept een republiek der letteren uit. Feitelijk is daarmee het l'art pour l'art geadopteerd.
De geschiedenis van de moderne literatuur is sinds de Tachtigers voor een
aanzienlijk deel bepaald door bestrijding en verdediging van die stelling, en vooral
door weifelen daartussen. Marsmans beeld van tot jenever der poëzie omgestookt
graan des levens tracht de verhouding van tekst en werkelijkheid intact te laten zonder
de eigendunkelijkheid van het gedicht afbreuk te doen. Telkens zijn er kampioenen
voor ‘het leven’ die in het strijdperk treden met (doorgaans minder agressieve)
verdedigers van de kunst die zichzelf zoekt, zich vermijt in eigen geheimenissen,
naar het volmaakte streeft, en alles doet wat onpaulinisch is - en dus prompt voor
schallend koper uitgekreten wordt.
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Onder alle pennetwist - van Binnendijk en Forum bijv. - door is de poëzie
onverstoorbaar in haar nieuwe identiteit gegroeid. Zeker sedert de Vijftigers is ze
vooral ‘a means of thought, exploration and discovery, and we have so far just about
made a beginning and no more on its potential usefulness’ (Elizabeth Sewell). Ze is
steeds meer een aangelegenheid van de taal geworden, een avontuur met de pen op
papier, en bij voortduren sterker een activiteit in de reeks van wat al ondernomen is.
Moderne poëzie leeft op gespannen voet
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met oudere, maar ontleent daaraan het besef van zichzelf. Ze verwijst, wijst af,
parodieert, spreekt tegen, impliceert, ontwricht, maar wat ze ook doet, de hele
voorgeschiedenis resoneert in kersverse produkten.
De poëzie is weinig toeschietelijk voor haar lezers, vergeleken met die van een
eeuw geleden. Zij heeft zich dan ook van het publiek vervreemd - ten minste, van
wat indertijd haar publiek vormde, de industrieel, de notabele, de bourgeois, de
maatschappij-conformen. Tegenwoordig moet ze het voornamelijk hebben van een
andere elite, evenals zijzelf ‘onmaatschappelijk’. De verzelfstandiging van de
literatuur, gevolg van de verschriftelijking, voerde tot een verzelfstandiging van haar
publiek.
Door die isolering raakt de literatuur, de poëzie voorop, sociaal in het gedrang.
Het specialisme van de biochemicus en van de atoomfysicus ‘is ergens goed voor’,
het is rendabel, desnoods uitsluitend voor oorlogsvoering of ander onzindelijks, maar
het draagt, ten goede of ten kwade, tot de samenleving bij. Maar poëzie kan geen
vijand tot het stenen tijdperk terug bombarderen, of het leven verlengen, of materieel
gewin opleveren.
Wat ze doet, gebeurt in het verborgene, en buiten maatschappelijke kaders.
Dat is het ene probleem: poëzie is dubieus geworden. Dat is te wijten aan dezelfde
ontwikkeling die haar een tweede moeilijkheid voorschotelt: die van
negentiende-eeuws ‘engagement’ met de burgerij naar pure creatie. Aandacht voor
het spel met taal en conventie brengt de poëzie tot onafgebroken reflectie op zichzelf,
tot navelstaren, tot immanente poëtica. De poëzie die nu geschreven wordt, is
overwegend poëzie over poëzie. Uitdrukkelijk, als die van Kouwenaar en Huyskens,
die haar onmogelijkheden peilt, impliciet, als de mathematische van Faverey en de
ethnologische van Ten Berge, rebels maar niet steeds opzettelijk als de
negentiende-eeuwse van Waterman en Komrij, of de menigvuldige ‘ongearticuleerde’
praatgedichten in het kielzog van De nieuwe stijl. De moderne poëzie ligt met zichzelf
overhoop, lijdt aan depersonalisatie, kijkt tegen zichzelf aan als tegen een vreemde.
Met het verhaal liep het zo'n vaart niet. Zet de moderne poëzie vrijwel voort wat
in de vorige eeuw begonnen werd, het verhaal deelt pas de laatste tijd, en dan nog
met mate, in de problematiek van het gedicht.
Ook de prozaïsten van Tachtig ontdekten het woord als tegenspeler in het schrijven,
en zij ontwierpen de woordkunst. Half uit enthousiasme voor de nieuw ontdekte
mogelijkheden, half uit onmacht er iets mee te doen, lieten ze het erop uitdraaien dat
‘de kunst van het precieze woord, alles wordt, dat het woord “écrire” een knetterende
schroeiende goudsmederijachtige klank krijgt en de kunst van het woord, van het
alleenwoord, de kunst van het enkele substantief, de kunst van het enkel adjectief,
alleen om zichzelf en zo diep mogelijk in zich zelf, beoefend wordt als een soort
calligrafie van de ziel’ (Van Deyssel).
Op deze eerste, excessieve proefneming volgde een scherpe reactie, waardoor de
taal van het proza tot voor kort heel wat dichter bij de omgangstaal bleef dan die van
de poëzie. Pas na de experimentelen (Schierbeek) begon een voorzichtige afwijking
van de voertaal deel uit te maken van het arsenaal waar de romanschrijver onbezorgd
over kon beschikken. Wat ertoe leidde dat, bijv. door het werk van Ivo Michiels, de
bordjes poëzie en proza weer verhangen zijn: de grens is even nevelig als toen de
Tachtigers het prozagedicht beoefenden.
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Ondanks de tamelijk beperkte bewegingsvrijheid die hem gelaten werd, verschoof
de roman langs de lijn die de verschriftelijking uitstippelde. Hij zwoer de ‘editoriale
alwetendheid’ die de oudere roman kenmerkte, af: de verteller verdween achter het
verhaal. In de
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psychologische (personale) roman is hij in het verhaal ondergedoken, in de ik(bekentenis-) roman schuilt hij achter het personage, in de bewustzijnsstroom- en
verwante verhalen is hij opgegaan in het personage.*) De roman heeft zo een proces
van ‘verinwendiging’ doorgemaakt, waardoor het verhaal onafhankelijk is geworden
van een uitwendige autoriteit, en geen referentialiteit meer van node heeft.
Zijn waarheid is een innerlijke waarheid, waarschijnlijkheid, consistentie, of hoe
je het noemen wilt, niet te ontleden in waarheid en verdichting, maar een integere
realiteit-inwoorden. De autonomie-beweging, excusez le mot, beaamt van
lezersstandpunt die evolutie. In de pas met deze verschuiving ‘naar binnen toe’ trekt
het verhaal zich uit de werkelijkheid terug. De naturalistische roman eiste dezelfde
betrouwbaarheid voor zich op als de historische, in zoverre hij wetenschappelijk
wilde zijn, een ‘roman expérimental’, in een taal ‘précis comme le langage des
sciences’ (Flaubert), maar hij prikte zelf dat droombeeld door: Zola erkende dat het
literaire experiment doordat het gearrangeerd was, geen schijn van bewijsvoering
inhield. Een creatie, een gecomponeerd verhaal, dat niet het leven volgt, maar een
leven ontwerpt, stelt zich buiten de werkelijkheid - hoe het er ook zijn stof en
bouwprincipes aan dankt.
De eisen van het medium maakten de roman ongeschikt voor loutere mimesis; en,
daar gehoor aan gevend, schikte hij zich in zijn positie: ‘so war es nicht zuletzt die
Einsicht, dasz der Roman in der authentischen Wirklichkeitsproduktion von der
Historie, dem soziologischen, psychologischen und kriminalistischen Rapport, dem
Gerichtsprotokoll, der klinischen Krankengeschichte, dem Reisebericht, dem
Kriegstagebuch, aber auch dem Film und Fernsehen überrundet worden ist, die
entscheidend dazu beitrug, dasz der Roman sein früheres Versessensein auf das
Wirkliche, d.h. das Nicht-Imaginäre, das historisch oder statistisch Nachweisbare,
überwinden konnte’, schrijft Franz Stanzel.
Uit die gang van zaken is het begrip fictionaliteit voortgekomen als etiket voor de
tweeslachtige positie waarin het verhaal kwam te verkeren. Voor Scott betekent het
woord nog ‘verzonnen’, en al kan het nog in die zin gebruikt worden, het wil nu in
plaats van onwaar, a-waar zeggen.
Dat houdt in genen dele in dat schrijvers nu ‘graag toegeven’ dat wat zij te vertellen
hebben, geen realiteit is. Met het sociaal-realisme uit het fin de siècle tot en met de
littérature engagée stribbelt de schrijver tegen, en de lezer denkelijk nauwelijks
minder. Boon wil de mensen een geweten schoppen, Bloem ‘enkele essentiële dingen
van het leven’ uitspreken, zelfs Michiels wil universaliseren - er is geen schrijver te
bedenken die er vlot in toestemt dat zijn werk op niets berust, niets betekent, niets
doet, onwaar is, tenzij de moralisten om zijn oren komen gonzen, en het l'art pour
l'art een welkome uitvlucht biedt. Al met al valt te constateren dat fictionaliteit een
modern begrip is, niet toepasselijk op oudere literatuur, als je het koppelt aan inzichten
van schrijvers en lezers, en ongewenst voor degenen die het woord in zijn
tegenwoordige betekenis kennen. Het heeft er veel van weg, dat fictionaliteit de term
is die de onzekerheid van de literatuur nu, de twijfel aan haar aard en bestaansrecht,
*) Dit is natuurlijk veel te beknopt. De ontwikkeling van het verhaal heb ik al eens, in ander
verband, geschetst in Het oor aan de moordkuil (Raam 71) en in De vernieuwing van het
proza (Raam 76-77), maar ik hoop de stof van die stukken nog eens te hergroeperen rond
de gedachten in de stukken waar ik nu mee bezig ben. Wat Michiels betreft, kun je misschien
nog zeggen dat in zijn laatste boeken de verteller volledig verdwenen is.
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de nood een deugd maakt. Terwijl de literatuur, ontevreden met zichzelf, speurt naar
een bevredigende identiteit, vertelt de wetenschap haar zoetgevooisd dat ze er allang
is.

VII
Geschiedschrijvers van de literatuur plegen Hadewijch, Ruusbroec, heiligenlevens
en stichtelijke exempelen in hun geschriften een plaats in te ruimen, kronieken en
wapendichten te vermelden, en alleen de hemelse beschikking dat er geen
handschriften van over zijn, bespaart ons Van Maerlants kijk op dromen en gesteenten.
Maar zodra ze de middeleeuwen voorbij zijn, beperken ze zich goeddeels tot de fictie.
Hoofts Historiën verschijnen natuurlijk wel op het appèl, maar Bor en Van Meeteren,
en later Wagenaar en Fruin, en Colenbrander en Romein staan in hun vergeetboek.
Soms mag Huizinga van de partij zijn, omdat hij in De beweging zat, dadelijk
misschien Presser, omdat Fens hem een brevet heeft uitgereikt. De theologen uit de
zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw - en waarin is dit land
vruchtbaarder geweest dan in het uitbroeden van horden van dit ras - hebben voor
niets de pen gevoerd: honderd jaar geleden nog rijkelijk vertegenwoordigd in de
bloemlezingen, zijn ze door huidige literatuurhistorici geofferd aan het scheppend
werk, en een beetje kritiek. Geen publicerende priester, al was het Alfrink zelf, maakt
ook maar een schijn van kans op een voetnoot, laat staan een alinea, in het handboek
van de toekomende eeuw.
Als die eigenaardigheid enig werkelijkheidsgehalte heeft, was literatuur in de
middeleeuwen van een andere soort dan de hedendaagse. ‘Bij het schiften van wat
geacht mag worden al dan niet tot de schone letteren te behoren, moet vooral in de
eerste tijden een andere maatstaf gelden dan we bij nieuwe literatuur plegen aan te
leggen. Als we het moraliserende, het stichtelijke, het wetenschappelijke er toe
rekenen, nemen we in aanmerking dat in de middeleeuwen het begrip kunst een
andere inhoud had dan tegenwoordig. Dat men de schoonheid kan dienen om haars
zelfs wil wordt nog zelden beseft; het wetenswaardige, de maatschappelijke
vraagstukken, de moraal worden als onderwerpen van kunst beschouwd zowel als
het fantastische, het grootse of tedere, en dragen evengoed het gewaad van maat en
rijm’, schrijft D.C. Tinbergen.
De oudere literatuur - ook die, dunkt me, na de middeleeuwen - wàs dikwijls
theologie, filosofie, geschiedenis, politiek, leefregel, en omgekeerd waren die vaak
literatuur. Tussen de disciplines liep geen onwrikbare scheidslijn, al verstarren die
in de loop der tijd, en het losmaken van literaire werken in de moderne zin van het
woord, uit hun context van andere teksten, is een operatie achteraf, een retrospectieve
ingreep die uitgaat van wat literatuur nu is, niet van wat ze eertijds was. Ze
functioneerde in de middeleeuwen, en nog lang nadien, voor haar gebruikers volslagen
anders dan naast Wie is van hout een boek als Han de Wit gaat in de ontwikkelingshulp
kan doen.
Vanzelf. Werkt het verhaal van ridders op zoek naar de Graal voor kerkgangers
die relikwieën aanbidden, even wereld-gevend, om zo te zeggen, als een vertoog
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over hoofse etiquette, dan staan die, nu van elkaar vervreemde teksten, schouder aan
schouder.
Beide speelden, op maat en rijm, dezelfde rol. Ontstaat er communicatie buiten
het samenzijn rond zanger of verteller om, dan verliest de literatuur haar
oorspronkelijke bestemming. En dat gebeurde, toen de drukpers ‘literaire’ en
‘niet-literaire’ teksten uiteen dreef. Onder de betovering van het nieuwe medium
veranderde de literatuur in creatie, in het maaksel van homo faber, verlangde ze zorg
en bezonkenheid. Daarmee deed ze haar functie
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grotendeels over aan ‘snellere’ teksten: het om vormelijkheid onbekommerde pamflet,
de, bij alle verzorging, minder van ambacht bewuste non-fiction, later de krant, en,
altijd sneller, radio en t.v., en terwijl de versnelling van deze communicatiemiddelen
en hun techniek gelijke tred hield met de acceleratie van de maatschappij (en die
mee hielp bepalen), vertraagde het literaire werk eenparig doordat het zich gaandeweg
meer verdiepte, steeds verder doordrong in de verten die het gedrukte boek opende.
Zodat het zijn Wahrheitsanspruch wijzigde, zijn waarheid mee de diepte inging.
De eerste schriftelijke literatuur bedient zich van de allegorie, en vanaf dat ogenblik
werpt ze zich op de interpretatie van de werkelijkheid; ze vervangt haar niet meer,
ze voegt er aan toe. Soms garneert ze enkel, in de declamatie aan het huwelijksmaal,
soms biedt ze troost of inzicht, of tijdverdrijf, of nutte lering. Haar taak wordt het
prodesse aut delectare - zolang ze nog kind aan huis is bij haar lezers.
Maar naarmate ze, in een proces van eeuwen, zich gedurig sterker op zichzelf
concentreerde, en de mens minder in afzondering kwam te leven en zijn wereld
uitdijde, raakte ze uit het dagelijks bestaan verdrongen, maakte ze plaats voor ander
drukwerk en andere media, en moest ze de voeling met de werkelijkheid wel verliezen:
Ik vertel thuis niet zo maar sagen
Maar met leeg papier op schoot
dagen rare woorden op.

Met Vroman zal de hele literatuur aan die wetmatigheid onderworpen zijn geweest.
Zie ik het goed, dan heeft de literatuur in de loop van haar geschiedenis naar buiten
verloren en naar binnen gewonnen, is zij versmald en verdiept, heeft ze onophoudelijk
aan maatschappelijke relevantie ingeboet en is haar mondelinge rol geleidelijk
uitgespeeld geraakt, en heeft ze zich een eigen domein verworven in het schriftelijke
en in het fictionele - waardoor ze tegelijkertijd meer leerde over zichzelf en over de
wereld waaruit ze verdween. Een ivoren toren biedt meer uitzicht dan een torenflat.
Twee complementaire bewegingen dus, die elkaar bij voortduren oproepen en
versterken, totdat, bij wijze van spreken, de naakte creatie genaderd is. En op dat
punt zijn we dan zo langzamerhand wel beland. Totdat, bovendien, de incrowd van
een menigte een handjevol wordt. En dat zal maar kort duren.
Tot in de negentiende eeuw waren de mensen die konden lezen, weinigen in getal:
slechts de bevoorrechten hadden die scholing, en konden zich veroorloven er de tijd
voor te nemen. In Nederland was in 1835 nog ongeveer 26,6% van de bevolking
analfabeet, in 1885, toen De nieuwe gids uitkwam, nog 10,5%. In België waren dat
in respectievelijk 1840 en 1894 zelfs 51% en 14%. Dat, en de ontwikkeling daarna,
betekende een uitbreiding van het potentiële lezerspubliek, dat inderdaad bereikt kon
worden: ‘Het lezen is vergelijkenderwijs een uitvinding van de nieuwere tijd’, schreef
Busken Huet, ‘vóór de boekdrukkunst las Europa niet, om zo te zeggen, en zelfs niet
vóór de laatste vijftig jaren is het lezen voor de Europeaan tegelijk een gewone
bezigheid en een hartstocht geworden. Dat heeft de stoompers gedaan’. De
vermenigvuldigbaarheid van het schrift, in een hogere oplage dan de handpers kon
bolwerken, heeft het lot van het literaire werk mee helpen bepalen: het werd nog
nadrukkelijker een tekst te midden van andere teksten, die meer aftrek vonden, het
verloor nog zichtbaarder dan tevoren zijn plaats aan andere schrifturen.
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Was, bij de voortvegeterende mondelinge traditie, het lezerspubliek praktisch
gelijk aan de opkomst op avonden waar de auteur uit
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zijn werk voordroeg, en viel het zo goed als samen met de bovenlaag van de
samenleving, door de democratisering van het boek bleek het literaire werk nog maar
een fractie van alle drukwerk, en door de democratisering van de maatschappij bleek
het publiek een paar procent van de bevolking.
Met die situatie weet de literatuur geen raad. Schrijvers protesteren tegen van alles,
maar eigenlijk tegen zichzelf, het onderwijs vraagt zich af hoe literatuur nog te
verkopen valt aan leerlingen zonder ‘culturele achtergrond’, Fens legt het hoofd
publiekelijk, in Tussentijds, in de schoot.
Het ziet er al met al naar uit, dat de literatuur maatschappelijk geen toekomst meer
heeft. Het gedicht wordt, in een voor zijn tijd klassiek gedicht van Hans Vlek, zoiets
als een paar klompen: leuk, folkloristisch, maar tot niets nut - je kunt er zelfs geen
Amerikanen mee werven.
En dat past natuurlijk precies op de interne ontwikkeling van de literatuur. Steeds
meer in functie van andere literatuur en voor kenners daarvan geschreven, bestendig
zich toeleggend op haar eigen problemen en zich daardoor reducerend tot geheimtaal,
weert ze allen buiten een kringetje van ingewijden van zich af. Ze begon met de mens
een wereld te verschaffen, gaf vervolgens ‘objectieve’, later ‘subjectieve’ informatie
over zijn Umwelt, dus over hemzelf - en ze eindigt klaarblijkelijk met hem niets
meer te vertellen te hebben.
Zo gezien is fictie de naam voor literatuur die op weg is van beweerde of vermeende
referentialiteit naar zuivere creatie, die aarzelt tussen wereld en woord, die op enigerlei
wijze ‘ut pictura’ wil blijven, en weigert haar begrafenis te regelen.
Dat is allemaal pessimistisch, maar het vergaat de literatuur als de gelovige die
begint met Adam en Eva voor fabel te verslijten, en eindigt met de dood van God.
Literatuur zien als fictie en haar dood prediken, het verschil daartussen is miniem.
Er valt nog maar net een speld tussen te krijgen.
18.X.1972
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Martien J.G. de Jong
Op het randje
Het overkomt mij meer dan eens
zowel in bed als tijdens wandelingen
dat ik door een traditionele mist van tranen
tot zelfs in de meest futiele details
haar begrafenis zie of die van de kinderen:
en pas de afgelopen nacht
begon ik mij iets voor te stellen dat
dreigde het omgekeerde te worden
gelukkig had ik nog net de tegenwoordigheid
van geest om roekeloos uit bed te springen
voor ik in de kist lag
maar ik verzeker u
dat het niet prettig was
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J.J. Wesselo
Geëngageerd oordelen
In Tirade 179 drukt L.H. Wiener in een verhaaltje van een paar bladzijden de
eenzaamheid subliem uit. Iemand krijgt een teek op zijn pols (belangrijk: familie
van de ‘mijten’) en besluit het diertje te houden: ‘eindelijk eens een wezen dat zich
aan mij hechtte’ (!). Het besluit met: ‘hij blijft toch altijd mijn eigen, kleine mijt’
(wat tevens een aardig argument teméer oplevert voor tegenstanders van
spellingsvereenvoudiging - maar dit terzijde).
In aansluiting op mijn artikel Kritiek als kunst - vooralsnog (Raam 90) ga ik er
van uit dat onze 20e-eeuwse westerse litteratuur de uitdrukking is van de eenzaamheid
van de westerse mens. Je kunt je dan afvragen waarom Wiener voor de zóveelste
uitdrukking van deze eigenschap een paar bladzijden nodig heeft, waar zovele anderen
dikke boeken aan spenderen. De twee antwoorden die je kunt geven liggen voor de
hand. Van Wiener kun je namelijk beweren dat hij niet méer doet, hoe subliem ook,
dan de eenzaamheid sec weergeven. Hij constateert, via een gebeurtenisje, de
eenzaamheid in pure vorm. Meer niet. Dat betekent dat anderen méer doen: a) de
eenzaamheid sec uitwerken, van tientallen kanten belichten, als bron van creativiteit
gebruiken én als object; een steeds toenemend isolement van het individu en dus ook
van het litteraire ik is het gevolg; b) de eenzaamheid op een of andere manier in een
maatschappelijke contekst plaatsen. Een maatschappelijk gebeuren of een
maatschappelijke situatie (maar dan een m.g. of m.s. bínnen de litteraire realiteit)
fungeert als kader, voedingsbodem, oorzaak, etc. van de eenzaamheid. Deze hele
eenzaamheidscontekst zou men de factor engagement in de litteratuur kunnen noemen.
In feite zou dat niet juist zijn, omdat meestal van ‘engagement’ in de betekenis die
men daar gewoonlijk aan hecht geen sprake is, en zou men moeten spreken van zoiets
als de correlatie-coëfficiënt met de buitenlitteraire realiteit, m.a.w. van een meerdere
of mindere hoeveelheid verwijzingen naar ‘onze’ werkelijkheid. Ik blijf hier
gemakshalve spreken van ‘engagement’, waarmee ik dus louter bedoel de hoeveelheid
maatschappelijke gegevens als contekst van het eenzaamheidssyndroom.
Wellicht kunnen a en b onder éen noemer gebracht worden, al was het maar omdat
b kwantitatief veruit in de meerderheid is - maar vooral natuurlijk omdat men bij de
auteurs onder a (Willy Roggeman c.s.), die zich a.h.w. tegen de maatschappij afzetten,
ook wel van engagement kan spreken. Hun (litteraire!) houding t.o.v. de maatschappij
is dan eenvoudigweg een negatieve. Bovendien zullen zij, ondanks hun vaak
krampachtige pogingen daartoe, nooit de banden met de maatschappij geheel kunnen
doorsnijden: zuivere, voor 100% waardenvrije, mathematische woordstructuren
zouden het resultaat zijn - wat nog nooit bereikt is, m.i. gewoon omdat woorden nu
eenmaal een betekenis hebben (zie ook het slot van dit artikel). Duidelijk is ook dat
onder a, als men die categorie zou handhaven, slechts een kleine groep auteurs
gerekend kan worden, terwijl b zich vertakt in tal van richtingen, genres voor mijn
part. Reden temeer om a als één van de vele vertakkingen van b op te vatten. Terzijde:
het boeiende van de moderne Vlaamse litteratuur is waarschijnlijk dat al die
vertakkingen (waarover hieronder) wel een reeks vertegenwoordigers hebben (ook
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in negatieve zin trouwens: onder die vertakkingen zijn er die je gerust verwerpelijk
kunt noemen).
Dit alles kan leiden tot een nieuw soort classificatiemethode van litteraire genres, of
liever categorieën, waarbij dus het engagement, de houding t.o.v. de maatschappij
(de buitenlitteraire realiteit), nauwkeuriger: de litteraire houding t.o.v. de litteraire
realiteit als pendant
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van de dagelijkse, resulterend in een litterair-maatschappelijke contekst van de
eenzaamheid van het personage, als criteriale factor gehanteerd wordt. Wederom in
aansluiting op Kritiek als kunst - vooralsnog zou die contekst eveneens als
beoordelingscriterium gebruikt kunnen worden. Een concrete poging lijkt
gerechtvaardigd.
Op talloze manieren speelt het engagement in de litteratuur zijn rol. Ik onderscheid
hier slechts hoofd-‘momenten’:
a) Het isolement wordt, zoals bij Wiener, ‘sec’ aangeboden. Sommige verhalen
van Willy Lauwens, of de asiel-verhalen van Roger v.d. Velde kunnen hier als
voorbeeld genomen worden.
b) Het isolement wordt in het kader van een maatschappelijke contekst aangeboden,
zonder dat die contekst tendentieus is, dus verwijst naar politiek-sociaal-economische
pendanten in onze maatschappij. Deze litteraire wereld als substraat van het litteraire
isolement is er meestal een van kilte, onpersoonlijkheid, angst, vervreemding,
technocratie. Diverse jonge schrijvers, vooral in de 5de-meridiaanreeks publicerend,
zoals H.J. Claeys en D. van Hecke, maar ook arrivés als Ruyslinck en Vandeloo in
hun oudere werk, staan hier model. Zij vertegenwoordigen een soort tussenstadium
tussen ik-litteratuur en ‘echtgeëngageerde’ litteratuur.
c) Het eenzaamheidskader komt (vrijwel) overeen met de buitenlitteraire realiteit:
onze maatschappij - en het personage staat duidelijk geïsoleerd in díe maatschappij,
die dus in de litteraire realiteit is geïntegreerd. Die werkelijkheid wordt bovendien
‘gekleurd’, d.w.z. voorzien van commentaar, aangeboden, doordat de tekst een
weergave is van de relatie (of het ontbreken daarvan) van het personage en de realiteit;
het commentaar wordt ofwel rechtstreeks door het personage gegeven, ofwel indirect
aangeboden, d.m.v. de bijzondere manier waarop de verteller de maatschappelijke
contekst organiseert. Het werk van Boon, maar ook dat van Paul de Wispelaere bv.
Onderling verschillen die vnl. door de grootte van het maatschappelijk terrein dat
het kader van het isolement vormt, en door de organisatie van dat terrein (totaal
verschillende elementen krijgen bv. de nadruk). d) Een variant op c, doordat nu biet
commentaar op de maatschappelijke contekst meer van de auteur dan van verteller
of personage afkomstig is. Dit genre kan natuurlijk in diverse richtingen evolueren,
onder de verzamelnaam tendens (of programmatische)-litteratuur:
links-programmatisch, rechtsprogrammatisch, ‘progressief’, ‘satirisch’ etc. Opvallend
is dat het accent in deze gevallen meer op het isolementskader valt dan op het
isolement zelf. Over het algemeen ook teksten die litterair te verwaarlozen zijn, hetzij
om hun kwaliteit (zie hieronder), of ook omdat ze niet beantwoorden aan onze
culturele criteria, waarin immers voor programmatische tendenzen (nog) geen plaats
is. In uitgesproken tendentieuze richtingen is er niet zoveel (hoewel vroeger werk
van Van Aken in de linker, van Daisne in de rechter richting zo kan worden opgevat),
wat natuurlijk ook komt doordat het gros van de schrijvers geen duidelijk politiek
‘programma’ héeft. Meestal zoekt men het dan in de ‘satire’ etc., wat een grote
hoeveelheid onverteerbare romans en verhalen heeft opgeleverd, waarin links en
rechts willekeurig het een en ander (meestal echter dezelfde topics) belachelijk
gemaakt wordt. Deze teksten zijn zo onverteerbaar door zowel het politiek-sociale
onbenul van de auteur, als door de zwakke litteraire vormgeving.
Standaardvoorbeelden: de satirische romans van Ruyslinck en Vandeloo.
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voorkomt, want het resultaat is óf een zuiver maatschappijwetenschappelijk rapport,
óf een
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genre teksten dat louter registrerend is: Robberechts, Develing, sommige nouveaux
romans (hoewel daarin in feite de eenzaamheid, júist door het ontbreken van een
getekend personage, impliciet wordt weergegeven: het isolement als resultante van
de vervreemding wordt er m.i. juist vaak zeer sterk door benadrukt).
f) Er wordt een litteraire werkelijkheid aangeboden die sterk afwijkt van onze
realiteit. Net als bij categorie d bestaan hier tendensmogelijkheden, maar die zijn
dan níet programmatisch in de pejoratieve betekenis - wel geëngageerd, en zelfs al
dan niet reactionair. De auteur kan hier op welhaast mythische wijze d.m.v. zijn
litteraire werkelijkheid onze werkelijkheid een spiegel voorhouden, en zijn litteraire
werkelijkheid zo inrichten dat de lezer allerlei conclusies kan trekken t.a.v. de onze.
In gunstige zin gebeurt dit in het werk van Hugo Raes, in ongunstige zin in het
‘magisch-realistische’ werk van Daisne en Lampo, omdat het maatschappelijk kader
dáarin vnl. een soort vlucht-droomwereldje tegenover onze realiteit is, een
esthetiserend sprookje voor met vage romantische ideeën behepte kleinburgers. Hoe
verder de litteraire wereld van Raes van de onze afstaat, hoe echter en nadrukkelijker,
dus hoe belangrijker, de menselijke eigenschappen van de personages zijn, terwijl
toename van de ‘fantasie’ bij de magischrealisten alleen een toename van de
wezenloze drabbigheid in de gevoelens van de personages met zich meebrengt. Niet
toevallig dat uitspraken van dergelijke auteurs wanneer ze zich toevallig eens niet
in hun kitsch-wereldje maar in de realiteit bevinden vaak verbluffend onbenullig of
reactionair zijn.
g) De categorie waarin het isolement niet in het kader van een al dan niet met onze
realiteit overeenkomende werkelijkheid wordt aangeboden, maar juist los daarvan,
en waarin het óok niet sec gesignaleerd wordt, maar als artistiek-thematisch
uitgangspunt genomen wordt en vervolgens litterair uitgewerkt. De creativiteit is
hier niet gericht op de formulering van het isolement in een contekst, maar op de
formulering en het via die formulering uitbouwen van dat isolement zelf. Het werk
van Willy Roggeman, en soms ook dat van Paul de Wispelaere en Marcel van Maele.
Bij dit globale model van mogelijke houdingen t.o.v. de (litterair-) maatschappelijke
contekst, of: vormen van engagement, moet natuurlijk nadrukkelijk opgemerkt worden
dat het 1) inderdaad zéer globaal is, en bijzonder gespecificeerd kan worden, 2) dat
allerlei auteurs uiteraard in méer categorieën tegelijk thuishoren. Anderzijds is i.v.m.
2 ook opvallend dat de auteurs hooguit in meer categorieën voorkomen als die niet
te ver van elkaar afliggen. Roggeman bv. zal men zich moeilijk kunnen voorstellen
als links-programmatisch auteur, Paul de Wispelaere niet als schrijver van
magisch-realistische spookverhalen, maar magisch-realistische spook-schrijvers weer
wel als onbekwame satirici!
Belangrijker echter is het beoordelings-criterium. Dit blijft in eerste instantie de
litteraire kwaliteit, d.i. de interne functionaliteit en coherentie, dus ook de ‘output’,
van de aangeboden litteraire realiteit. Een oordeel dat in principe niet losstaat van
dat over de maatschappelijke waarde (relevantie) van het aangeboden al dan niet,
meer of minder, litteraire maatschappij-beeld. Dit waardeoordeel is inherent aan het
litteraire oordeel, het geldt nl. de ‘geldigheid’ van de in de tekst aangeboden
maatschappelijke contekst. In derde instantie loopt dit ‘litterair-geëngageerde’ oordeel
echter uit in een echtgeëngageerd, zuiver maatschappelijk oordeel, en al zal dat hoog
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kritiek vervallen, maar m.i. verdient dat geen aanbeveling; mits men maar nauwkeurig
aangeeft wat men bedoelt. Het werk van auteurs van de g-categorie, dat van Roggeman
bv., zou men eventueel op zuiver maatschappelijk-ideologische gronden kunnen
veroordelen, het artistieke oordeel staat daar lijnrecht tegenover! Begrijpelijk ook:
de tot in het maniakale doorgetrokken isolering van het individu, in onze
gedesintegreerde maatschappij als artistiek kernthema geaccepteerd én gewild, zal
dus volgens onze artistieke normen zeer hoogwaardige zij het gespecialiseerde
litteratuur opleveren. Of een voorbeeld in een heel andere richting: het werk van
Céline. Het litteraire oordeel, en dus het litterair-geëngageerde oordeel zullen
onverdeeld positief zijn, terwijl er alle reden bestaat het aangeboden wereldbeeld op
zich te verfoeien. Andersom: de maatschappijvisie van een sociaal gemotiveerd
personage kan men appreciëren, en de litteraire vorm verfoeien (oud werk van Van
Aken bv.). Van Aken vormt in dit geheel echter wel een uitzonderingscategorie, want
jüist in die gevallen waarin het formeel-litteraire oordeel laag uitvalt, omdát het
geëngageerd-litteraire oordeel laag uitvalt (m.a.w.: de maatschappelijke contekst die
wordt aangeboden is niet functioneel, is bv. duidelijk van de auteur afkomstig, wordt
‘in de mond van de personages gelegd’ etc.), vráagt zo'n boek om een
echt-geëngageerd, zuiver maatschappelijk oordeel. Roggeman, gezien zijn kwaliteit,
of Céline, dito, vragen daar niet om, en in hun geval zal dat oordeel hoogstens
vrijblijvend worden toegevoegd; evenzeer autonoom toegevoegd, maar veel minder
vrijblijvend, want veel noodzakelijker ook, zal het zijn bij minder kundige schrijvers.
Slechte schrijvers zullen immers zelden in staat zijn dit ‘goed te maken’ met een
interessante maatschappijvisie (wat níet het omgekeerde wil suggereren; vgl. weer
Van Aken). Wie in zijn tekst een maatschappijbeeld schetst dat duidelijk tendentieus
is (in positief of negatief opzicht, dat doet niet terzake), d.w.z. dat hij als schrijver
zijn opvattingen expliciet in de tekst stopt (wat meestal een niet-consistente litteraire
realiteit oplevert, c.q. een laag litterair oordeel), sterker nog: iemand die satires
sohrijft, het soort romans waarin van allerlei uit onze realiteit belachelijk gemaakt
wordt (al dan niet terecht), moet er rekening mee houden juist op de maatschappelijke
tendens beoordeeld te worden. Scherper gesteld: wie een satire schrijft waarin bv.
Vietnam-demonstranten belachelijk gemaakt worden, kan niet verwachten door een
geëngageerd criticus uitsluitend op zijn fraaie stijl beoordeeld te worden. Zo'n auteur
heeft ook niet het recht, zich beroepend op de ‘autonomie van de tekst’, zich achter
zijn personages te verschuilen; dat laatste is hem immers zelfs in zuiver-litterair
opzicht, door zijn geringe kwaliteit op dat gebied, niet gelukt!
Samengevat: het oordeel is in eerste instantie litterair, daarmee samenhangend
litterair-geëngageerd, d.w.z. dat de litteraire realiteit op zijn ‘geldigheid’ getoetst
wordt, en in laatste instantie zuiver geëngageerd, d.w.z. dat een voor mijn part politiek
oordeel geveld wordt. Dit zal in sommige gevallen volkomen losstaan van het litteraire
oordeel, maar naarmate de tekst ‘er meer om vraagt’, ook meer gerelateerd worden
aan het litteraire oordeel. Voor een geëngageerde kritiek lijkt dit mogelijkheden te
bieden. In ieder geval blijkt het mogelijk op grond van het engagements-criterium
relevante dingen over teksten op te merken, en zelfs op een relevante manier teksten
te vergelijken. Over vier volkomen willekeurige boeken (ik ontving ze in volgorde
ter bespreking: willekeuriger kan het niet!) kan ik nu in dit kader een paar hopelijk
illustratieve opmerkingen maken. Daarmee zijn de boeken niet ‘besproken’, wel
enigszins beoordeeld. Of zo'n beoordeling waardevoller
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is dan de ‘bespreking’ hangt weer af van de waarde van mijn criteria, maar dat laat
ik nu in het midden.
Ward Ruyslinck en Jos Vandeloo behoorden in hun goede tijd beiden duidelijk bij
categorie b: ze formuleerden beiden het isolement binnen een zeer geloofwaardig
litterair-maatschappelijk kader, dat echter nergens ideologisch gekleurd was. De
ontaarde slapers van Ruyslinck, Het gevaar van Vandeloo blijven waardevolle
boeken. Beiden behoren echter ook tot die vrij grote groep van over het algemeen
zeer populaire schrijvers, die na soortgelijke sterke boeken in het begin van hun
carrière, afzakten naar bedenkelijker niveaus. En op verschillende manieren. Daisne
met 1 1/2 goed boek en Lampo (idem) vervielen volledig in categorie f en
vervaardigden alleen nog maar magisch-realistische droomwereldjes, louter
romantische sfeermakers. Ruyslinck begaf zich als zovelen op het satirische pad
(categorie d) met formeel-litterair en litterair-geëngageerd hopeloos mislukte boeken,
die ook zuiver maatschappelijk gezien niets voorstelden bij kennelijk gebrek aan
sociaal-politiek inzicht van de auteur zelf (De karakoliërs), maar weet veel goed te
maken met zijn gedichten: Neozoïsch,1) een literaire vorm waarin Ruyslinck zich veel
beter uitdrukt, en waarin de maatschappelijke contekst die die gedichten heel duidelijk
kleurt, als minder hinderlijk (zij het nog steeds kreterig) wordt ervaren. Het doet me
genoegen dit van Ruyslinck, die ik nogal eens graag afkraak, maar die ik tenminste
au serieux neem, te kunnen zeggen. In Neozoïsch overheerst de, soms verbluffende,
vormkwaliteit volledig.
Jos Vandeloo heeft het eveneens in de satirische richting gezocht (De coladrinkers),
ook in de magisch-realistische (Stanislao Olo), in het louter ideetjes invullen (dus:
vrijwel uitsluitend maatschappelijke contekst), maar rehabiliteerde zich door iets
anders: toneel (De week van de kapiteins). Van Jos Vandeloo verscheen een bijzonder
interessante, en vooral illustratieve bloemlezing: Twee romans zeven verhalen2). De
breuk in zijn werk loopt daar dwars doorheen. In chronologische volgorde bevat de
bundel de romans Het gevaar en Het huis der onbekenden, en de verhalen die
oorspronkelijk de bundel Een mannetje uit Polen vormden. In Het gevaar wordt de
vervreemding t.o.v. de werkelijkheid geplaatst in een niet ideologisch getinte, maar
wel zeer overtuigende maatschappelijke contekst: de wereld waarin de personages
zich bevinden is er een van in 't algemeen dreiging, kilte, gevaar. Drie mannen hebben
in een reactorcentrum blootgestaan aan straling, en worden volkomen geisoleerd van
de buitenwereld in een ziekenhuis verpleegd. Hun toestand is hopeloos, en ze zijn
dus alleen nog gevallen. Een van hen overlijdt al vrij snel, de andere twee houden
het isolement (en ook hun onderling samenzijn) niet vol en vluchten. Eenmaal terug
in de wereld vinden ze natuurlijk de dood. In Het huis der onbekenden wordt, door
een zo mogelijk nog briljanter gevonden contekst (die litterair dan ook volkomen
functioneel is) het isolement van het individu uitgedrukt: het personage herkent op
een gegeven moment niemand meer. Hij haalt zijn zoontje van de bus en een
wildvreemde jongen beweert zijn zoontje te zijn, thuisgekomen wacht hem een al
even onbekende vrouw, op wie hij prompt vreselijk verliefd wordt, etc. etc. Een
tijdlang houdt hij zichzelf overeind door alles toe te schrijven aan een gigantische
1) Ward Ruyslinck, Neozoïsch, Amsterdam-Brussel 1972 (Paris-Manteau).
2) Jos Vandeloo, Twee romans zeven verhalen, Amsterdam-Brussel 1972 (Paris-Manteau).
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practical joke, een tot in de finesses voorbereide collectieve verwissel-grap van
moeders en kinderen, maar al gauw wordt duidelijk wat er werkelijk met
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hem aan de hand is. Geen simpele truc, dit gegeven, of een leuk ideetje, maar een
aangrijpend angst-idee wanneer het in al zijn consequenties literair wordt uitgewerkt
tot een waarschuwing. Een waarschuwing aan alle mensen (dit leert de structuur ons:
soms wordt een ‘hij’-ervaring door een ‘men’-ervaring vervangen) niet nóg minder
aandacht aan elkaar te gaan besteden. Tot zover is, ondanks het bovennatuurlijke,
‘litteraire’ van de maatschappelijke contekst het verhaal volkomen geloofwaardig.
De breuk in het werk van Vandeloo blijkt dan dóor Het huis der onbekenden te lopen:
in het tweede gedeelte van de tekst nl. gaat het personage per auto naar Holland,
bezoekt daar allerlei mensen (die hij natuurlijk óók niet herkent), en op de terugweg
wordt een ongeluk gesuggereerd. Vandeloo laat zich er nu toe verleiden zijn
oorspronkelijke vondst níet meer consequent uit te werken, maar zich aan nieuwe
bizarre vondsten te verslingeren: het personage ‘ontwaakt’ twintig jaar later etc. Dit
tweede gedeelte staat dan ook niet meer in het teken van het oorspronkelijke,
duidelijke isolement van het personage, maar in dat van raadselachtige, niet relevante
spielerei met de tijd. Ook Vandeloo valt hier kortom ten prooi aan dat vervloekte
‘magisch-realisme’. De verhalen van Een mannetje uit Polen maken de ellende dan
nog compleet: die bestaan uitsluitend uit (soms magischrealistisch getinte) vondsten
en vondstjes, die vroeger een adequaat kader vormden omdat ze consistent werden
toegepast, nu alleen maar ingevulde, uitgerekte of opgeblazen ideetjes zijn.
Onder een geheel andere categorie valt de roman De verminkten3) van John Frank
Es. Centraal ook daarin het isolement van het personage, maar dit wordt geplaatst
in een maatschappelijk kader dat zeer nadrukkelijk verwijst naar de buitenlitteraire
realiteit, en dat bovendien voorzien van een ideologisch kleurtje door de auteur wordt
aangeboden.
In dit kader, in het engagement dus, schuilt de zwakte van het boek. Het isolement
op zich van het personage (een rijke studerende jongeman die in de tuin van zijn
villa, in de duinen, een paddestoel laat bouwen om zich compleet te kunnen
terugtrekken en inkapselen) wordt geslaagd geformuleerd, het maniakale verlangen
naar de rust van de paddestoel is soms werkelijk indrukwekkend (het had als zodanig
een prachtig verhaaltje á la Wiener kunnen opleveren!), maar in zijn maatschappelijke
contekst lijkt het boek tézeer thuis te horen in de categorie waarin de ‘satires’ zoals
De coladrinkers passen: de studentenwereld bestaat uit aan de ene kant een decadente
bourgeois-groepering, althans niet-opstandig, anderzijds een linkse, opstandige
beweging. Beide groepen worden op de korrel genomen, en belachelijk gemaakt (of
althans in een ironisch daglicht geplaatst). In het hele boek komt, noch onder de
studenten, noch daarbuiten, ook maar iemand voor die serieus te nemen valt. Wat in
een ander verband geen bezwaar zou zijn, maar híer wel, omdat ónze werkelijkheid,
lichtelijk satirisch vervormd, als ‘verklarende’ contekst wordt aangeboden. Wie dat
doet zal ook op de geldigheid van die contekst beoordeeld worden. Negatief in dit
geval, want het vriendelijkste dat men kan zeggen is dat Es, althans in dit boek, niet
getuigt van een diep sociaal-politiek inzicht.
Iets uit weer een andere categorie tenslotte: Made of words4) van Willy Roggeman.
Om misverstanden te vermijden: Roggeman hoort m.i. niet thuis in zo'n vrij
3) John Frank Es, De verminkten, Den Haag-Rotterdam 1972 (Nygh & Van Ditmar).
4) Willy Roggeman, Made of words, acht structuren, Den Haag-Rotterdam 1972 (Nygh & Van
Ditmar).
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natuurlijk mijlen bovenuit.
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Hij is niet alleen representant van een categorie, ook voorloper. Ook hij fungeert hier
echter als voorbeeld.
Made of words hoort, ik gaf dit al aan, thuis in categorie g. Uitvoerig, en telkens
weer, telkens van een andere zijde belicht, wordt het isolement uitgedrukt, maar hier
niet in een maatschappelijke, al dan niet litterair-maatschappelijke, contekst.
Integendeel: het ‘engagement’ is hier anti-engagement, een contra-beweging die het
isolement a.h.w. cultiveert door de wereld en de relatie van het individu met die
wereld zo objectief mogelijk, van een afstand, te beschouwen en zo nauwkeurig
mogelijk uit te drukken. Zoals gebruikelijk bij Roggeman gebeurt dit via een wederom
verbijsterende formuleer-techniek, die in densiteit (en dus moeilijkheidsgraad) nog
is toegenomen. Wie zich interesseert in schrijfkunde dient wederom fanatiek
Roggeman te bestuderen (’lezen’ kan al niet meer). Er is echter in dat anti-engagement
wel weer iets veranderd. In zijn vorige boek, Homoïostase, drukte Roggeman het
isolement van het individu welhaast volmaakt uit. De banden met de maatschappij
werden doorgesneden, en als artistiek credo kwam Roggemans streven naar voren
deze anti-geëngageerde lijn voort te zetten door taalkunst te scheppen die in zuiverheid
(waarde-vrijheid) overeen zou komen met mathematische structuren. Hij werkte toen
al aan Made of words, acht structuren, die dus de consequente voortzetting zouden
zijn van Homoïostase. In mijn bespreking van dat boek wees ik er toen op dat dit te
bereiken m.i. onmogelijk zou zijn: woorden zijn al maatschappij (buitenlitteraire
werkelijkheid)-gebonden doordat ze iets betekenen, d.i. verwijzen naar iets in de
buitenlitteraire realiteit, zodat een inderdáad bereiken van zuiver mathematische
woordstructuren wel de complete schizofrenie van de auteur zou impliceren. Ik
wachtte dan ook wel met enige (angstige!) spanning op Made of words.
Het ideaal is (gelukkig) niet bereikt; Roggeman vond een compromis door aan
beide zijden wat toe te geven: enerzijds werden zijn door woorden gevormde
structuren inderdaad meer structuur, dus nog zuiverder, mathematischer, maar dit
werd niet bereikt door ze aan ‘betekenis’, of waarde te laten inboeten, maar door ze,
anderzijds, te gebruiken als uitdrukkingsmiddel voor ‘maatschappelijke’ structuren:
de relatie tussen het ik en de maatschappij (d.w.z. tussen het ik en enkele elementen
uit de maatschappij die nog de moeite waard zijn: een paar vrouwen, wat boeken,
wat muziek, de taal - in díe zin is het werk van Roggeman dus ‘geëngageerder’
geworden!) worden voortdurend geobjectiveerd tot inderdaad mathematische
structuren, curven, lijnenstelsels, wiskundige configuraties etc., die dan door woorden
worden uitgedrukt. Er zijn dus geen zuivere woordstructuren ontstaan, maar tot
structuren geobjectiveerde, en in woorden weergegeven, relatie-patronen. Zelfs liefde
en geilheid als structuur. Wat op zichzelf natuurlijk weer een manifestatie van
eenzaamheid betekent. Zuiver maatschappelijk gezien misschien te verfoeien, litterair
en litterair-maatschappelijk alleen maar te bewonderen. Het moet worden toegegeven:
in het anti-engagement bezit onze cultuur, vooralsnog, haar grootste artistiek-creatieve
mogelijkheden.
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Eldert Willems
Kroniek van de poëzie - 1
Nieuw-realistische Varianten
In het Vlaamse tijdschrift Kreatief (nr. 43, 1970) publiceerde redacteur Lionel Deflo
de antwoorden van negen dichters op vragen over het nieuw-realisme in Vlaanderen,
met een keuze uit hun gedichten. Het nummer lokte veel reacties uit en was spoedig
niet meer te krijgen.
Nu heeft Deflo een heruitgave van dit nummer in boekvorm doen verschijnen
onder de titel Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen. Een dokumentaire bloemlezing
(Orion, Desclée de Brouwer, 1972). Het boek bevat de reeds eerder gepubliceerde
commentaren van de dichters Roland Jooris, Patricia Lasoen, Daniel van Ryssel, Jan
Vanriet, Gerd Segers, Herman De Coninck, Luuk Wenseleers, Stefaan van den Bremt,
Hedwig Verlinde, een nieuwe keuze van gedichten, en een voorwoord en
‘situatieschets’ van de hand van de samensteller.
In de situatieschets geeft Deflo een aantal karakteristieken van de nieuw-realistische
Vlaamse poëzie, als eigentijds fenomeen en in relatie tot vergelijkbare stromingen
in Nederland (Gard Sivik, Barbarber) en de Angelsaksische landen
(Liverpool-dichters, W.C. Williams, pop-art e.d.).
Hij baseert zich bij zijn uitspraken over de ‘eigenheid van de Vlaamse NRP’ op
de commentaren van de negen dichters en op, zoals hij meedeelt, ‘nieuwe
bevindingen’. Aan de ene kant is de analyse van Deflo verslaggeving van een literair
onderzoek, aan de andere kant, omdat de verslaggever zich bij de keuze van citaten
door persoonlijke voorkeur laat leiden en eigen ‘bevindingen’ inlast, een interpretatie
die voor rekening komt van haar auteur. De situatieschets is daardoor een niet
ondubbelzinnige tekst: ze geeft veel informatie en is aldus inderdaad documentair,
maar ze is tevens, door de wijze waarop de karakteristieken van de Vlaamse
nieuw-realistische poëzie geregisseerd worden, een persoonlijke stellingname.
Deflo heeft een ‘scherpstelling’ nagestreefd. Een aantal zaken zijn door hem op
hanteerbare formules gebracht en worden in spitse Zinnetjes, waarvan de
attentiewaarde gegarandeerd is, uitgestald. Omdat die sweeping statements vaak
worden aangeboden als algemene kenmerken van de Vlaamse nieuw-realistische
poëzie is het nodig om zich af te vragen in hoeverre ze representatief zijn voor de
meningen van de andere in de bundel opgenomen auteurs.
In hoeverre treedt Deflo op als documentalist, dan wel neemt hij als scherpsteller
het initiatief?
Dat geldt b.v. voor de verhouding tussen nieuw-realistische en andere literaire
stromingen. Volgens Deflo is een algemene eigenschap van NRP dat ze zich
principieel afzet tegen:
‘het modderbad van de hermetiek en de mystifikatie’,
‘de overwegend esoterische beeldenrage van de eksperimentele 50-gers-generatie
en de pseudo-diepzinnige akrobatieën van het welig tierende en beuzelkramende
epigonendom’, ‘verbale kompleksiteit, verheven metaforiek en verhullende
transcendentie’.
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Met ‘Taalakrobaten’, ‘Diepe Belijders’ en ‘Groot-Mogols van het Woord’ maakt
NRP korte metten.
Zo'n voorstelling van zaken dient evenwel als een stukje regie van de samensteller
de geschiedenis in te gaan, zoals blijkt uit de volgende teksten van nieuw-realistische
dichters uit hetzelfde boek. Zegt Jan Vanriet: ‘Reaktie tegen de 50-ers? Wel nee, ik
geloof overigens dat dit niet veel zin zou hebben. Velen onder hen hebben trouwens
hun stellingen herzien. (....) Ter illustratie: Het moet in de toekomst worden vermeden
dat men de Nieuwe Poëzie opvat als protest tegen de 50-ers. De Nieuwe Poëzie zet
zich niet af tegen de geschiedenis, maar maakt geschiede-
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nis’. (Het laatste stuk van het citaat van Vanriet was gecursiveerd, was nl. zelf citaat,
uit De Nieuwe Stijl van Armando en Sleutelaar.) Zich afzetten tegen mythomanen?
Zegt kort en krachtig De Coninck: ‘Of de poëzie sakraal is of niet, magisch of niet,
esthetisch of niet, het kan me eigenlijk geen bal schelen. Maar ze kan het tenminste
allemaal proberen op een verstaanbare manier te zijn. En daarom juich ik de
historische invloed van het nieuw-realisme toe.’
Een genuanceerde opvatting over hermetisme huldigt b.v. ook Patricia Lasoen:
‘Nieuw-realistische poëzie is dus in zekere zin konsumptie-poëzie, maar dat is alle
goede poëzie, ook de hermetische: het kommunikatie-aspekt blijft het voornaamste.
Men verliest dikwijls uit het oog dat het de fundamentele bedoeling was van de
Surrealisten, net als van de Vijftigers trouwens, om de ander te bereiken. Hun metode
was om dit te proberen via het onderbewuste, via de kreatie van een kwasi-nieuwe
taal, de associatieve werking van de beelden enz., maar hun bedoeling was
kommunikatie.’
Op het punt van de externe betrekkingen van NRP, is de scherpsteller en niet de
documentalist Deflo aan het werk geweest.
Iets navenants geldt ten aanzien van sommige formules over de ontsubjectivering
van de dichter. De inleider kenschetst, en terecht natuurlijk, de nieuw-realistische
poëzie als een herwaardering van de leefwerkelijkheid van de dichter: de directe
omgeving, de objecten, de maatschappelijke situatie. In deze soort gedichten worden
veelal gewone, alledaagse onderwerpen behandeld, op een algemeen verstaanbare
manier. Ongetwijfeld is er sprake van een ontsubjectiveringstendens, nl. voor wat
betreft de onderwerpen en de ideeën, vooral als men die vergelijkt met experimentele
of expressionistische poëzie.
Deflo echter maakt van deze herwaardering van de realiteit - die een verschuiving
betekent in de aandacht en de stijl van de dichter - een principe met tegengestelde
lading: de nieuw-realistische dichter heeft niks geen boodschap meer aan
bínnenwerelden, aan zijn hoogst private cocon, maar hij zet alles op de kaart van de
relaties met de buitenwereld. De solitaire sector wordt uitgerangeerd door Deflo en
het nieuw-realisme wordt van een richtingaanwijzer een verbodsbord, waar hij b.v.
zegt: ‘hij (sc. de dichter) aardt niet langer in de sakrale kokon van het ik, maar gaat
wonen onder de mensen, in de alledaagsheid van de sociale werkelijkheid.’ Of: ‘Wars
van individuele problematiekjes en geïsoleerde salonsakraliteit staat de dichter hier
met beide voeten in de sociaal-economische werkelijkheid.’
Met de ‘Grote Woorden’ zijn ook de ‘Grote Gevoelens’ taboe voor Deflo. De
dichter ‘van de zestiger jaren’ lacht maar wat om ‘Diepe Belijders’ en om ‘verdrongen
angsten’.
Wie zo gemakkelijk de (al dan niet sacrale) cocon van de dichter overboord zet en
zo wars is van individuele problematiekjes, die loochent een aantal in de menselijke
en de poëtische werkelijkheid fundamentele uitgangsposities. Geen wonder dat andere
dichters, wanneer men naleest wat zij over die zaken te zeggen hebben, geenszins
hun existentie laten kort knippen op de wijze zoals Deflo suggereert.
Zegt Stefaan van den Bremt met betrekking tot de, subjectieve, fundering van het
engagement: ‘Voor mij is poëzie een vorm (..) van bezinning op de essentie van de
dingen. (..) Poëzie situeer ik in de nee-ja dialektiek, die door elk bewust levend mens
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wordt beoefend. Ik zet ‘nee’ voorop, omdat een fase van grondige negativiteit
onvermijdelijk voorafgaat aan gelijk welke vorm van engagement (men leze er de
heiligenlevens op na). ‘Nee’ gaat vooraf aan ‘ja’ - en ‘ja’ ontleent zijn
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beslissende karakter aan de kracht van het oorspronkelijk ‘nee’.
Hoe die bezinning op de essentie van de dingen en die dialektiek van elk bewust
levend mens tot stand moeten komen, indien niet wordt beschikt over een behoorlijk
ontwikkelde (zelfs nu en dan sacrale: zie de heiligenlevens) cocon van het ik valt
niet in te zien. Het ‘wonen onder de mensen, in de alledaagsheid’ e.d. formules zijn
heel makkelijk een spreekwijze om aan de eisen van de radicale subjectiviteit te
ontsnappen en de bodem onder het engagement weg te slaan.
Patricia Lasoen heeft het op een andere manier over de betekenis van de dichterlijke
‘cocon’ wanneer ze de onbewuste krachten in de creativiteit ter sprake brengt: ‘Ik
geloof sterk in de noodzaak aan kommunikatie, aan het belang en de herwaardering
van de dingen rondom ons, (..) maar ik kan mezelf absoluut niet beperken tot deze
ene soort poëzie. Die andere dingen komen gewoon in me op.’ ‘Dikwijls komt het
gedicht zomaar, praktisch in zijn geheel bij me op, 's nachts meestal. De gedichten
die ik dan schrijf hebben dan ook een weinig zakelijk karakter’. Kijk, een dichteres,
liggend in de nacht, die wacht op de stemmen van de onbewuste inspiratie: dat klopt
niet zo best met voeten die hier tegelijk in de sociaal-economische werkelijkheid
staan.
Kortom het is zeer de vraag of Deflo's regie ook op dit punt representatief genoemd
kan worden, zoals het de vraag is of hij de poëzie een dienst bewijst door zijn aanval
te richten op de cocon van de dichter. Niet alleen dat uit zulke spinsels betoverende
vlinders tevoorschijn komen, maar ook: hoe houd je de lamp van je fiets brandende
als de dynamo niet werkt? Razend trappen op de pedalen van de sociaal-economische
werkelijkheid alleen, dat is niet genoeg.
Een ander, en misschien belangrijker, aspect van Deflo's bundel is de poging om te
komen tot een nieuw-realistische poëtica. Via vragen aan de dichters en via de
inleidende analyse wordt een aanloop genomen tot een nieuw-realistische
poëzietheorie.
Eén van de centrale vragen daarbij luidt als volgt: hoe slagen nieuw-realistische
dichters erin om hun materiaal: de leefwerkelijkheid, via observaties en ideeën in
een gedicht op te slaan, en wel zó dat de overdracht der aldus gecodeerde
boodschappen naar het publiek gegarandeerd is? Dit is een belangrijke kwestie, en
niet één om in een paar zinnen af te handelen. De theorie volgt de praktijk, en zeker
in de kunst, gewoonlijk op geruime afstand in de tijd. De uil van Minerva vliegt pas
uit als het avond wordt. De neorealistische kunsttheorie is op dit moment, en
noodzakelijk, aanzet en de bundel pretendeert niet meer dan enkele theoretische
steentjes bij te dragen.
Sommige van de dichters verwijzen naar de marxistische esthetica, anderen zoeken
het bij Angelsaksische modellen, waaronder de inleider.
Alleen maar om te demonstreren welke problemen er onder het gras zitten en wat er
nog valt op te helderen op het stuk van de nieuw-realistische poëtica confronteer ik
enkele aperçus van de bloemlezing met theorievorming uit een heel andere hoek, nl.
de Franse Nouvelle Critique (verwijzingen in die richting ontbreken in de
situatieschets angstvallig). In de Nouvelle Critique zijn theoretici/critici aan het
woord die uitgaan van literatuur als ‘metataal’, wat nogal contrasteert met Deflo's
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karakteristiek van poëzie als ‘observatie van de Umwelt, gekoppeld aan een
persoonlijke selektie uit en weergave van de werkelijkheid’.
Hóe maken nu de nieuw-realistische dichters hun gedichten en wat beogen ze
ermee? Deflo zegt het b.v. zo: ‘Het poëtisch materiaal wordt dus, via een subjektieve
selektie (de idee), vanuit een eigen gezichtshoek, geput uit de
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alledaagse, ons omringende zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, zo helder en
eenvoudig mogelijk genoteerd en overgedragen op de lezer.’ Of hij laat het Patricia
Lasoen op de volgende manier zeggen: ‘Al beperken de gedichten van dit genre zich
meestal niet tot een loutere beschrijving of opsomming, toch vormt deze beschrijving
het hoofdbestanddeel. Uit en door de beschreven objekten wordt a.h.w. een bepaald
idee opgebouwd. De keuze van de dichter werd vooraf door het idee bepaald, of de
beschreven objekten brengen hem tot dit bepaalde idee, of beide processen zijn
gelijktijdig in werking’.
Uit zulke verklaringen blijkt dat het in nieuw-realistische poëzie gaat om
beschrijvingen en het koppelen van ideeën aan objecten, voorts om de notatie van
die, hetzij van tevoren gegeven, hetzij tijdens het schrijven geconcipieerde, ideeën,
alsmede hun overdracht.
Stel daartegenover Gérard Genette die in Raisons de la Critique Pure analyseert wat
nu eigenlijk het specifieke van schrijven is en in welk opzicht de ‘écriture’ van de
schrijver (écrivain) verschilt van die van de op-schrijver (écrivant). Het speciale van
literaire écriture is volgens Genette het feit dat het schrijven hier niet wordt opgevat
als een hulpmiddel of vehikel, maar als de plaats waar het denken van de schrijver
pas tot uitdrukking komt. Vóór het schrijven weet de schrijver eigenlijk niet wie hij
is en wat hij van de wereld vindt. Wereld en schrijver zijn niet als een spektakel, dat
geobserveerd kan worden, maar ze openbaren hun betekenis pas ìn de tekens van het
schrift. Aan die functie van literatuur als écriture is tot dusver te weinig aandacht
geschonken, meent Genette, omdat een lange historische traditie in andere richting
wijst, nl. het schrijven opvat als notatiemiddel, hulpmiddel ter ondersteuning van het
geheugen. Uit de hoek van auteurs als Mallarmé, Valéry, Proust is tegenover de
auxiliaire opvatting van het schrijven de notie gesteld dat in literaire tekst de wereld
herschreven wordt en dat in de transcriptie ook de persoon van de schrijver
geherformuleerd wordt. Die notie gaat dus in ‘contre une tradition tres ancienne,
presque originaire (puisque'elle remonte à Platon) de notre culture, qui faisait de
l'écriture un simple auxiliaire de la mémoire, un simple instrument de notation et de
conservation du language.’
Genette komt tot deze samenvattende stelling: ‘Ce qui définit pour nous l'écrivain
- par opposition au scripteur ordinaire, celui que Barthes a nommé l'écrivant - c'est
que l'écriture n'est pas pour lui un moyen d'expression, un véhicule, un instrument,
mais le lieu même de sa pensée. Comme on l'a déjà dit bien souvent, l'écrivain est
celui qui ne sait et ne peut penser que dans le silence et le secret de l'écriture, celui
qui sait et éprouve à chaque instant que lorsqu'il écrit, ce n'est pas lui qui pense son
langage, mais son langage qui le pense, et pense hors de lui.’
De vraag is nu of het nieuw-realisme met zijn opvatting van schrijven als notatie van
geidentificeerde object-ideeën, als simpele uitvoering van geplande intenties, niet
terugvalt op precies de oude traditie. Schrijven een hulpmiddel, een transportmiddel
dat zelf in de overdracht a.h.w. onzichtbaar moet blijven? Maar hulpmiddelen zijn
vervangbaar, auxiliaire schrijverij is door een willekeurig ander instrument (een
machine b.v.) te vervangen. De stilte en het geheim (hermetisme!) waar Genette over
spreekt: die dimensies afsluiten, dat maakt de literaire act tot een beheersbare zaak
en de schrijver tot een regisseur. De tekens van een tekst echter leiden een zelfstandig
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bestaan, ze betekenen over hun auteur heen, ze regisseren hém en hij hangt in het
schrift, zoals de dichter Leopold zegt aan het slot van Cheops: ‘geboeid door de
symbolen van het voormalige en hij hangt er in.’
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Jan Cartens
Bevrijding
Ook die laatste dag van oktober regende het. Ik moest goed uitkijken waar ik liep
om niet mijn laatste paar sohoenen te bederven. Op mijn rug droeg ik de tas, die mijn
moeder van grof tafelzeil had vervaardigd en die het al maanden had uitgehouden.
Bij iedere stap tikten de flessen tegen elkaar. De boer bij wie ik zondags en donderdags
melk mocht komen halen, woonde ongeveer drie kwartier lopen van ons vandaan.
Maar nu zou ik er wel een uur over doen. En dan nog een uur terug. Het zandpad
was door de regen doorweekt, naast de klinkerrand van de bestrating stonden grote
plassen. Uit de loodkleurige lucht viel een troosteloze regen op de ontbladerde bomen
en over het drassige bouwland.
Er was niets veranderd.
In diezelfde mistroostige regen had ik, ruim een week daarvoor, het front achter
de donkere bossen dichterbij horen komen. Ik was met volle melkflessen onderweg
naar huis. In de snel vallende avond was de hemel door de bliksemschichten van het
geschut flakkerend verlicht. Kort daarna dreunde telkens de donder. Met de flessen
op mijn rug kon ik niet hard lopen.
Toen ik van huis was weggegaan, had ik een paar Duitse soldaten naast de straatweg
bij het transformatorhuisje bezig gezien, hun grauwe ongeschoren gezichten achter
hoge jaskragen. Ze hadden even opgekeken. Naar de tas op mijn rug?
Hoewel ik doornat was, besloot ik op mijn terugtocht achter de duivenhokken om
te gaan, dan kon ik ongemerkt langs de boomgaard van Smulders in de Voorstraat
komen. Want de Duitsers namen alles in beslag wat ze maar krijgen konden.
Ik was nog maar nauwelijks bij de hokken onder het prikkeldraad doorgekropen,
toen een tiental meters voor mij uit een torenhoge steekvlam uit de grond opsprong.
De lucht knalde in mijn oren. Ik liet me languit het het natte gras vallen. Een kolk
van lawaai dreunde over me heen. Gruis en stof hagelden neer. Ik sloeg mijn armen
om mijn hoofd, de tas zakte in mijn nek. Er rinkelde glas, dichtbij knetterden
vlammen.
Toen ik weer durfde opkijken, zag ik dat een oranje vuurzuil uit het verwoeste
transformatorhuisje opsteeg. Ik werd bijna onpasselijk door de scherpe stank van
smeulend rubber. Het gedaver van het geschut scheen in die ene slag dichterbij te
zijn gekomen. Kort na elkaar hoorde ik granaten ontploffen. Rossige wolken dreven
laag boven de bosrand. Ondanks de flessen op mijn rug rende ik naar huis. Mijn
vader was bezig de tuinpoort met spijkers vast te zetten tegen de stijlen van de etalage.
De ruiten waren met bruine stroken papier beplakt.
De huiskamer lag vol beddegoed. Mijn moeder maakte met een palmtakje, dat ze
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eerst in het wijwater op een schoteltje doopte, kruisen naar de hoeken van de kamer.
Naast de keukendeur stond een koffer. En een tas met levensmiddelen. Uit een
papieren zak stak een aangesneden brood.
‘Goddank dat je daar bent’, zuchtte ze, ‘je had niet mogen gaan. Het is veel te
gevaarlijk.’
Ik hing mijn natte jas aan de kapstok in de gang.
‘Het wordt al donker’, zei ik toen ik weer in de kamer kwam.
Ze zette het schoteltje met het takje op het pluchen tafelkleed en ging naar het
venster. Met het rafelige koordje liet ze langzaam het zwarte papieren
verduisteringsgordijn zakken. Ik tastte naar de schakelaar naast de deur en draaide
de knop om. Het bleef donker.
‘Is er nu ook al geen stroom meer?’ Er klonk angst in haar stem.
‘Die hebben ze natuurlijk uitgeschakeld met het oog op brandgevaar of zo’,
probeerde ik haar gerust te stellen. Ik zei niets van het transformatorhuisje. Daar
hielp haar wijwater niet meer aan.
Ze stond besluiteloos in het duister bij het raam.
‘We kunnen toch zo niet in het donker blijven zitten. Buiten is het nog lichter dan
hier.’
Ze aarzelde. Dan trok ze met tegenzin het zwarte papier een eindje omhoog en
draaide het koordje een paar slagen om het haakje tegen de zijplint van het raam. Ze
ging aan tafel zitten, maar kwam dan weer gehaast overeind. Uit de lade van het
dressoir nam ze twee fotoalbums en legde die bij de koffer. Dan ging ze weer zitten,
haar hand bij het palmtakje.
Ik keek onder het verduisteringsgordijn de tuin in. De huizen aan de achterzijde
waren bijna niet meer te zien. Af en toe werd de hemel verlicht, alsof het ver af
onweerde.
Hamerslagen klonken op uit de winkel. Ik ging naar voor en zag de schim van
mijn vader buiten met de zware poort bezig. De winkeldeur stond half open. Ik liep
in het donker tegen de fiets op, die hij naast de toonbank had gezet.
‘Er is geen stroom meer’, zei ik op de drempel, ‘ze hebben het transformatorhuisje
vernield.’
Mijn vader zei iets terug, maar ik verstond hem niet. Een zware ontploffing deed
de grond onder onze voeten schudden. Boven de huizen aan de overkant rees een
oranje gloed. Daverend weergalmde de slag als donderslagen die bij noodweer elkaar
volgen.
Een paar mannen met besmeurde gezichten kwamen, hun kleren onder het gruis,
de straat in hollen.
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‘De kerktorens van al de dorpen blazen ze op, de schoften’, riep er een. Hij hield zijn
rechterarm in een draagdoek voor zijn borst. Ik zag dat ze geweren bij zich hadden.
‘Mannen van de ondergrondse’, zei mijn vader, ‘die durven heel wat.’ Op dat
ogenblik kwamen mij de verkleurde illustraties voor de geest uit de gebonden
jaargangen van oude tijdschriften. ‘Helden van de loopgraven’ stond er boven de
bruine foto's. De lijken van soldaten had men als brandhout opgestapeld naast schuren
die al in vlammen opgingen. Anderen lagen verdronken in modderpoelen, tussen
weggezakte stukken geschut. Een kalfje hing weerloos met grote dode ogen in het
prikkeldraad.
Ik keek omhoog toen ik een vliegtuig hoorde. Naar de rossig gekleurde avondhemel
stegen zwarte rookwolken op. Een scherpe stank van verkoold hout hing in de straat.
Van dichtbij klonken plotseling geweerschoten.
Mijn vader en ik drukten ons tegen de muur. Vlakbij sloeg een granaat in. Ik hoorde
hout versplinteren. Er brak ergens een ruit. Een koude rilling trok over mijn rug toen
ik een vrouw hoorde kermen. Of had ik dat maar gedacht?
‘Komen jullie nou toch binnen’, riep mijn moeder vanuit de winkel.
In huis was het donker. Op de tast liep ik naar de huiskamer. Mijn vader sloot de
winkeldeur, schoof de grendel ervoor en het was of daarmee het gevaar werd
buitengesloten.
Vlak daarop werd de straat door een verblindend vuur verlicht. Mijn vader sloeg
zijn handen voor zijn ogen. Ik hoorde ‘boven onze hoofden het dak kraken. Kalk
viel van het plafond.
In de onheilspellende stilte die op de dreunende explosie volgde, hoorde ik vanuit
de donkere huiskamer de biddende stem van mijn moeder: ‘De Heer is met u, gij zijt
de gezegende onder de vrouwen...’
Mijn vader duwde me voor zich uit de kamer in en riep naar mijn moeder: ‘Kom
hier, onder de trap.’
Neergehurkt in de kelder, bij het spaarzame licht van een kaars dacht ik, dat ik
tussen het fluiten van de granaten en het knetterende geweervuur weer het kreunen
van een vrouw hoorde, half overstemd door mijn moeder die luid, met gesloten ogen
bad: ‘Troosteres van de bedroefden. Hulp van de Christenen. Koningin van de
Engelen’.
In plaats van ‘Bid voor ons’ te zeggen, stootte mijn vader tegen moeders arm. ‘Stil
eens even, Agnes’, fluisterde hij.
Er werd hard op de winkeldeur gebonsd. Ik hoorde een mannenstem roepen:
‘Mijnheer Bolet. Kunt u even komen, mijnheer Bolet?’
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‘Het is mijnheer Steurs, van hiernaast’, zei ik.
Mijn vader nam het bord, waarop het stompje kaars was vastgesmolten en ging
naar de winkel. Het was nu zo stil, dat ik de vloer onder zijn voeten hoorde kraken.
De grendel werd teruggeschoven, dan hoorde ik vader de deur opendoen.
‘O God, mijnheer Bolet, het gaat om mijn vrouw.’ Mijnheer Steurs hijgde alsof
hij een heel eind had moeten lopen.
‘Ze moet bevallen, ze is al uren bezig en ik kan de dokter niet bereiken.’
Hij was nu zeker in de winkel gekomen want zijn stem klonk harder. Bij het
flakkerend kaarslicht liet mijn vader hem in onze huiskamer.
‘Ik weet me geen raad’, zei hij met een diepe zucht. ‘De Duitsers lieten me
daarstraks niet door, toen ik hem wilde gaan waarschuwen.’
Ik kon niet verstaan, wat mijn vader antwoordde, want met daverende motoren
kwam een vliegtuig laag over de daken. Wij doken in elkaar.
Ik bleef alleen achter in de donkere kelder. Mijn moeder stond nu ook in de vage
lichtkring in de kamer.
‘Haar weeën zijn al uren bezig, maar zo kan het kind...’
‘O mijnheer Steurs’, zei mijn moeder, ‘zachtjes, alstublieft, de jongen kan het
horen.’
Maar ook zonder dat mijn vader of moeder mij ooit iets hadden verteld, wist ik,
dat de jonge mevrouw Steurs in haar gezwollen buik een kind meedroeg. Al een paar
jaar daarvoor had ik, in de leeszaal bladerend in een encyclopedie, de uitvouwbare
platen aangetroffen, waarop de vrouwelijke geslachtsorganen in doorsnee waren
afgebeeld. Maar de eierstokken en de baarmoeder hadden voor mij met de
werkelijkheid net zo weinig te maken, als de vertrouwelijke preken van onze kapelaan,
die niet over liefde kon spreken, zonder met opgeheven vinger te waarschuwen voor
de gevaren van onkuisheid in gedachten, oogopslagen en handelingen, waardoor
men zich de eeuwigdurende helse straffen op de hals haalde, als men zich afgaf met
‘de dochters van Eva’, waarbij ik altijd had moeten denken aan een wandplaat op de
lagere school, waarop bijbelse vrouwen in gewaden die uit louter plooien schenen
te bestaan, naast een waterput stonden te staren naar een hemel die zo kleurloos was
als een eierschaal.
Mijn vader kwam met de bijna opgebrande kaars naar de kelder terug. Hij gaf me
een deken en sloeg er zelf ook een om zijn schouders, Toen blies hij het dansende
vlammetje uit. In de inktzwarte duisternis zaten we daar naast elkaar onder de trap.
Het was doodstil om ons heen.
‘Moeder is even meegegaan naar hiernaast.’ Hij zweeg. ‘Mevrouw Steurs is ziek’,
zei hij dan na enkele ogenblikken.
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Waarom verzweeg hij de waarheid? Smaakte ook voor hem de liefde naar zonde?
Ik hoorde zijn adem vlak bij me op en neer gaan. Maar ik voelde me in de steek
gelaten en ik trok de deken over mijn hoofd en ik vloekte. Het was stil en donker.
Als in een graf.
Toen ik mijn ogen opendeed, was het klaarlichte dag. Ik had uren geslapen. Met
een schok drong het tot me door, dat we de vorige avond een stuk van het front waren
geworden. Maar er was geen geschut meer te horen. Ik gooide de deken van me af
en ging de huiskamer binnen. Er was niemand. Ik liep naar het raam. Tegen de lucht
zag ik rafelige wolken drijven alsof ze in de nacht aan flarden waren geschoten.
In de keuken hoorde ik mijn moeder bezig. Met haar rug naar de kamer stond ze
brood te snijden.
‘Je hebt er een nieuw buurmeisje bij’, zei ze zonder zich naar mij toe te keren.
Maar wat kon mij dat schelen?
‘Wordt er niet meer geschoten?’, vroeg ik. ‘Wat is er vannacht allemaal gebeurd?’
Ze draaide zich om en legde een paar boterhammen op de schaal. Ik zag aan haar
ogen dat ze niet geslapen had.
‘Vader is voor in de winkel’, zei ze. Maar toen ik de tussendeur opendeed, hoorde
ik hem buiten op de stoep met een paar mensen staan praten.
‘Je kunt nu ieder ogenblik de Engelsen verwachten’, zei een man wiens stem ik
niet kon thuisbrengen.
‘En achter de boerderij hebben ze zijn vrouw voor zijn ogen driemaal verkracht.’
Een vrouwestem: ‘De brug bij G. is opgeblazen. Maar met een noodbrug zijn ze daar
zo overheen’.
‘Hiernaast is vannacht een kind geboren. Mijn vrouw is nog even bij de bevalling
gaan helpen.’ Dat was mijn vader.
Ik ging weer naar de huiskamer en schoof een stoel naar de tafel. Ik hoorde mijn
moeder met trage stappen de trap opgaan, het beddegoed nam ze mee naar boven.
Kleurloos daglicht viel over ‘het pluchen tafelkleed. Ik liet mijn vinger over de figuren
in de rand gaan. De haartjes sprongen onder mijn vingertop vandaan weer omhoog.
Dit was het dus. De bevrijding. Hoe vaak had ik dat woord niet horen zeggen, als
ik bij een jongen van school op zolder naar de geheime zender luisterde. Mijn vader
had ons radiotoestel ingeleverd. Daar onder het dakgebinte werd het telkens herhaald.
De bevrijding. Op de achtergrond klonk het Wilhelmus, statig als in een kerk. De
man in Londen had verteld hoe het worden zou. Zonovergroten straten vol
rood-wit-en-blauwe vlaggen en kinderen met oranje lampions.
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Er was niets veranderd. In de huiskamer stond alles op zijn oude plaats. In de spiegel
van het dressoir zag ik mezelf aan tafel zitten onder de namaakperkamenten lampekap.
Moeder was bezig de bedden op te maken. Vader praatte met de voorbijgangers,
zoals anders met de klanten in zijn winkel, en zei tegen hèn, wat hij voor míj
verzwegen had. Was bevrijding net zo'n woord als liefde, zo'n woord dat langzaam
werd uitgesproken in een preek, in een toespraak, vol beloften die later vervuld
zouden worden? Later, dacht ik, altijd later.
Kleine regendruppels kleefden tegen de ruit. In de tuin waren de bomen kaal. Bij
de buren zat een nest als een grote inktvlek tussen de takken van de kastanje.
De lucht was grauw als asbest.
In de keuken pakte ik een paar boterhammen van de schaal. De flessen melk die
ik de vorige dag had gehaald, stonden op het aanrecht. Ik schonk een beker vol. De
gelige room bleef aan de rand van de fles kleven.
Doelloos liep ik de tuin in. Het regende nog maar ik had er geen zin in naar binnen
te gaan om mijn jas te pakken. Achter in de tuin, tussen de bedden en platte kassen
waarin mijn vader geprobeerd had groenten te kweken, hoorde ik het geratel van
metaal op steen en dan, ineens, geschreeuw en gejuich. Ik haastte me door de opening
in de haag waar de poort had gezeten en kwam langs het pad achter de tuinen in de
Ravenstraat bij het Bolwerk.
Daar stonden de mensen in een grote drom bij elkaar. Boven hun hoofden zag ik
de koepel van een tank. Een soldaat die een vreemde baret op zijn hoofd droeg, klom
eruit en zwaaide naar de mensen die zich om de tank verdrongen.
Ik probeerde ook dichterbij te komen. Door de omstanders werd ik mee naar voren
geduwd. Toen zag ik ze van vlakbij: mannen met baretten en vreemde jacks die al
de handen drukten die hen werden toegestoken. Een vrouw uit onze straat kuste een
roodharige soldaat op zijn mond. Handenvol sigaretten werden rondgedeeld. Een
paar meisjes lieten zich gillend op de tank trekken. Allemaal staken we onze handen
omhoog naar een overvliegende bommenwerper die cirkels op de vleugels droeg.
Met oorverdovend lawaai kwamen drie, vier andere tanks het Bolwerk oprijden.
Het gejuich nam toe. Uit de zijstraten kwamen tientallen mensen. Bij de hoek van
de Ravenstraat zag ik een paar vrienden staan. Ik wilde naar hen toe gaan. Maar op
dat ogenblik kwam van de andere kant een groep mensen joelend dichterbij. De
soldaten bij de tanks keken niet begrijpend toe.
Voor de tierende, schreeuwende groep uit liep een Duitse soldaat, zijn handen
boven zijn hoofd geheven. Ik zag dat zijn uniform bemodderd en gescheurd was. Hij
werd opgejaagd door een paar mannen die een oranje band om hun
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bovenarm hadden. Een van hen had zijn arm in een draagdoek. Ze porden de Duitser
met hun vreemde, korte geweren in zijn rug. Vlak bij de tanks struikelde de soldaat,
met gespreide armen viel hij voorover op de straat.
‘Sla hem kapot’, gilde een vrouw.
De gevallen soldaat hief zijn gezicht op.
‘Uitroeien, dat ongedierte’, brulde een opgeschoten jongen naast me.
Toen trof de kolf van een geweer de soldaat in zijn nek. Zijn hoofd bonkte tegen
de grond. Onder zijn oor werd de bloedvlek op de stenen vlug groter.
Ik dacht, dat ik moest overgeven. Ik slikte het bittere speeksel weg, dat in mijn
keel kwam. Ik wrong me tussen de toeschouwers door en holde weg.
Buiten adem kwam ik weer in onze straat. Mijn vader was bezig de tuinpoort voor
de lege etalage weg te halen.
‘Moeder is even naar de buren’, zei hij over zijn schouder, ‘in de keuken staat
brood klaar. Ga straks eens even langs tante Anna om te horen hoe zij het gemaakt
heeft.’
Een kwartier later belde ik bij haar aan. Gelukkig bleek ze niet thuis. Tegenover
haar huis, bij het station, stonden rijen kleine auto's met een vierkant dakje van
zeildoek.
‘Dat zijn jeeps’, zei een jongetje zonder dat ik hem iets gevraagd had.
Een Engelse officier kwam met een stokje onder zijn arm in mijn richting. Zijn
wangen waren glad geschoren en rozig. Op zijn baret blonk een koperen insigne. Ik
slenterde langs de auto's. Naast het reservewiel op de achterkant van elke jeep was
met witte letters ‘left hand drive’ geschilderd. Achteraan stonden een paar grote
vrachtwagens. Een militair in een soort overall schudde lachend zijn hoofd tegen
enkele kinderen die ‘Chocolade for mama’ riepen en hun open handen naar hem
uitstaken.
Ik liep terug naar huis. Op een hoek stonden een stuk of vijf mensen rond een man
die een band om zijn arm droeg waar de letters BS op stonden. Dat was iemand van
de ondergrondse.
‘Ze zijn al bijna bij het Hollands Diep’, hoorde ik hem de anderen verzekeren. Ik
bleef nieuwsgierig staan.
‘Er moeten vannacht nogal wat boerderijen zijn afgebrand’, zei een vrouw die een
klein kind op haar arm droeg.
‘Dat kon je van die schoften ook wel verwachten’, zei de man met de band. ‘In
de Beukenlaan hebben ze gisterenavond nog de kruidenierswinkel van De Hoogh
geplunderd. Maar we krijgen ze wel. En die meiden die zo nodig met dat tuig moesten
omgaan, scheren we allemaal kaal.’ Hij glunderde.
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Ik liep door. Ik dacht aan de Duitse soldaat die gestruikeld was en die ik bloedend
op de stenen had zien liggen.
Al in de winkel hoorde ik de stem van tante Anna, luid en nadrukkelijk, of ze bang
was dat iemand haar zou tegenspreken.
‘Soldaten blijven natuurlijk maar soldaten’, verkondigde ze, ‘maar wat die Duitsers
hebben gedaan, dat is nooit meer ongedaan te maken. Want wie schenkt aan de ouders
hun gestorven zoon terug en hoe moet de weduwe haar gesneuvelde echtgenoot
herkrijgen?’ En ze dronk van de bittere surrogaat-koffie, terwijl haar ogen ons over
de rand van het kopje vragend aankeken.
‘Ze gebruikt aan één stuk door de verkeerde woorden’, dacht ik, ‘ze praat over de
bevrijding zoals de kapelaan over liefde praat.’
‘Als ik jou was, zou ik maar eens een boek gaan inkijken’, zei mijn vader tegen
mij, ‘de school zal binnenkort wel weer beginnen.’
Ik ging naar boven. Aan de kapstok onder aan de trap hing een vossebontje over
tante Anna's mantel. Toen ik op de overloop naar beneden keek, zag ik de glazen
kraaloogjes nog naar me loeren.
Ik ging op de dekens liggen en dacht aan de school in de stad. In geen drie weken
was ik er geweest. Treinen reden er niet meer. En het was veel te gevaarlijk geworden
om met de fiets langs de rijksweg te gaan, al was de afstand op de kaart tegenover
mijn bed ook maar een paar centimeter.
Ik stond op en stak de vlaggetjes die de frontlijn aangaven vlak naast het heldere
blauw van het Hollands Diep. Nog even en ik zou geen vlaggetjes meer nodig hebben.
Ik pakte een boek van de plank boven mijn hoofd, ging weer op bed liggen en
bladerde wat. Ik keek naar de vlekken tegen de zoldering en de vale bloemen op het
behang. En naar de druppels tegen de ruiten. Ik zag dat mijn horloge stilstond.
Het regende nog altijd toen ik, op haar uitdrukkelijk verzoek, tante Anna in de
vallende schemering naar huis bracht.
‘Vergeet nooit, wat we hebben moeten doen om deze dag te beleven’, zei ze, toen
we voor haar deur stonden. ‘Vandaag heb je kunnen zien, dat heldhaftigheid niet
enkel in boeken voorkomt. Wij hebben bij onze bevrijders een ereschuld.’ Door de
nog altijd verduisterde straten liep ik terug. Bij het plantsoen zag ik een Engelse
soldaat een vrouw kussen, die haar armen om zijn hals had geslagen en zich tegen
hem aandrukte. Gesmoord gelach klonk op vanachter de heesters. In het diepe portiek
van een winkel trok een meisje, wegkruipend achter een soldaat, haar opgeschorte
rokken naar omlaag.
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Hoog boven de daken, in het zwart van de lucht, hoorde ik het eerste geronk van een
bombardementsvliegtuig. Een paar minuten later was het aangegroeid tot het zware
monotone gegrom van honderden toestellen die over het bevrijde Brabant naar het
oosten vlogen.
In de huiskamer stond weer het bord met de brandende kaars op tafel. Mijn vader
zat gewoontegetrouw in de hoek naast de haard. Van tijd tot tijd zag ik het vuur van
zijn sigaar aangloeien. Mijn moeder trok, aan tafel, een wollen sjaal uit.
‘Om iets te breien voor dat kleintje van hiernaast’, zei ze bijna verontschuldigend.
De dagen die volgden, leken op elkaar. Aan één stuk door viel er een miezerige regen.
Maar ik kon het in huis niet uithouden en liep naar het station waar een uitgebrande
trein stond en ging in de Parkstraat naar een herenhuis kijken waarvan het hele dak
was weggeschoten.
's Avonds waren de donkerste hoeken in de straten vol ingehouden gegiechel en
gefluister. Uit de patronaatszaal waarin een groot aantal soldaten van het Gloucester
Regiment waren ondergebracht, klonk slepende dansmuziek met veel saxofoons.
Een knap meisje, dat bij ons in de straat woonde, reed met een soldaat in een jeep
de duisternis in.
De winkels waren leeg en veel te eten was er niet. Toen de lucht op de vijfde dag
iets lichter scheen te worden, nam ik de tas met de melkflessen weer op mijn rug en
langs het modderige pad begaf ik me op weg naar de boerderij. Eentonig viel de
regen, zoals een week daarvoor.
Kennelijk was het laatste paar schoenen dat ik aanhad, ook niet meer waterdicht,
want ik voelde dat een van mijn sokken nat werd. Met mijn hand op een weipaaltje
steunend boog ik me voorover om te zien hoe lang de zool het nog zou houden.
Achter me stopte een auto.
‘Can you show us the way to D.?’, vroeg een mannenstem.
Het was een jeep met twee militairen. Ik liep naar hen toe. De chauffeur stak me
een half uit het pakje geschoven sigaret toe en gaf me vuur. De rook brandde scherp
op mijn tong. Ik moest hoesten.
Ze waren de weg kwijtgeraakt in de doolhof van landwegen en binnenpaadjes en
ondanks de stafkaart die de ander opengevouwen op zijn knieën had liggen zagen
ze geen kans met de auto in D. te komen.
In mijn schoolengels probeerde ik met veel ‘rights’ en ‘lefts’ duidelijk te maken,
hoe ze moesten rijden. Maar ik vergiste me gaandeweg ook telkens in het aantal
zijwegen en kruisingen. Ze schudden lachend hun hoofd.
‘I can't remember that, my boy’, zei de chauffeur, ‘but please, go with us to D.,
we'll bring you back home with our car this evening.’
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Ik bedacht me geen ogenblik. De chauffeur drukte het nog bijna volle pakje sigaretten
in mijn handen en ik klom naar binnen, onder het klepperende zeildoek. Vanachter
hun groene uniformruggen zag ik de sliknatte akkers en weiden voorbijschuiven.
Naast de weg waren hier en daar stukken land met brede witte linten afgezet. Ze
vertelden nonchalant dat daar landmijnen lagen, alsof het om muizevallen ging. De
ene militair had de kaart dichtgevouwen en sloeg er de maat mee op zijn knieën. De
chauffeur zong: ‘Roll me over, roll me over, lay me down and do it again.’ Hij draaide
zich halverwege naar me om en vroeg, zijn duim tussen wijs- en middelvinger: ‘Have
you ever done it with your sweetheart?’ en hij knipoogde. De regen viel op de
zeildoekse kap en hij zong verder: ‘You are my sunshine, my only sunshine’. Het
was of ik ze al jaren kende.
Vlak bij het dorp D. konden we niet verder. Het rokende puin van ingestorte,
verbrande huizen lag half over de straatweg. Op de geblakerde dakspanten die de
lucht in staken, zaten verkoolde schubben. Een blikken reclameplaat van Jurgens
Solo Margarine slingerde heen en weer tegen de zijgevel.
Langs een omweg, die voor een deel door een drassig weiland voerde, kwamen
we in het dorp bij de villa waar ze moesten zijn. Ik dacht dat ik in de jeep op hen
moest wachten, maar ze namen me mee naar binnen.
In de salon lieten ze zich met hun natte jacks op de met gobelijn beklede stoelen
neervallen, hun bemodderde schoenen op de mahoniehouten tafel. We kregen hagelwit
brood met corned beaf. En kauwend luisterden ze naar de Engelse radio die in een
aangrenzende kamer keihard aanstond. Toen moesten ze me even alleen laten.
Militairen liepen in en uit. Ik zag hen in de hal stoeien met een paar verpleegsters.
Door het hele huis hing de zoete geur van sigaretten. Van alle kanten klonk muziek.
Ik bladerde in de tijdschriften die in de vensterbank lagen: foto's van een breed
lachende Truman, van Amerikaanse soldaten die Parijs hadden bevrijd, van orkesten
op Broadway, van generaals die, gedecoreerd, hun witte gebit lieten zien, van
showgirls die als grote baby's naakt lagen uitgestrekt op donzige vachten.
De oorlog had een vriendelijk gezicht.
Door de mistbanken die laag over het land hingen, reden we in de grijze schemering
naar ons stadje terug. Overal langs de weg stonden, beschermd door zeildoek, kisten
met munitie opgestapeld. Soldaten met rare, platte helmen, een stengun voor de borst,
liepen tussen de donkere stapels heen en weer. Ze staken hun hand op als we
voorbijreden.
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We kwamen bij de Westvaart. Jaren geleden had ik daar met een jampotje
stekelbaarsjes gevangen. Waar de stenen brug had gelegen was nu, als uit een
reusachtige meccanodoos, een baileybrug gebouwd. De oprit ervan was zo steil, dat
ik er een ogenblik bang voor was, dat we er achteruit weer af zouden rijden. Maar
luid zingend reed de ohauffeur over het kreunende houten brugdek.
Een eind verder draaiden we de rijksweg op. In het donkere weiland lag een
neergestort vliegtuig. Ze keken er niet eens naar.
Door de verduisterde straten kwamen we ons stadje binnen. Ik had mijn rugzak
weer opgepakt, maar de chauffeur trok hem uit mijn handen en wierp hem achterin
op de jassen.
‘We've plenty of milkpowder. With sugar’, grijnsde hij. Ze trokken me mee naar
binnen.
In het patronaatszaaltje zochten ze zich een weg tussen de veldbedden naast de
muren en de kisten waarop met witte blokletters ‘Emergency Rations’ was geschilderd.
De keiharde muziek maakte hun stemmen onverstaanbaar. De chauffeur duwde me
een kroes in de hand en schonk die half vol whisky. Ik proefde voorzichtig. Een
smaak van graan brandde op mijn tong. Met tranende ogen zag ik door de
sigarettenrook de vooruitstekende borsten van de pin-upgirls tegen de muren. Om
me te bedanken sloeg de chauffeur me op mijn schouders. Met de blikken melkpoeder
in mijn arm geklemd raakte ik bij de deur, waar een paar vrouwen rondhingen, die
verbaasd naar me keken.
Ik pakte mijn tas achter uit de geparkeerde jeep en liep met een zwaar hoofd langs
de carriers en vrachtwagens naar huis. Het regende niet meer.
Ik had de deur nog niet open, of mijn moeder stond al in de winkel, haar breiwerk
in de hand.
‘Waar ben je al die tijd toch geweest, jongen’, zei ze met een zucht van verlichting,
‘je vader en ik waren doodongerust. Wat zie je toch bleek?’
Ik kwam de kamer in en zette de blikken op tafel.
‘Engelse soldaten de weg gewezen’, zei ik, ‘ze hebben me meegenomen in de
jeep. Omdat ik geen melk kon halen, hebben ze me dat gegeven.’
Mijn vader keek me onderzoekend aan vanuit zijn stoel naast de haard. Hij vroeg
niets, hij knikte alleen maar.
‘Ik heb al gegeten’, zei ik dan, ‘ik geloof, dat ik maar naar bed ga.’
Ik boog me naar mijn vader. Even dacht ik dat hij iets wilde zeggen. Dan maakte
hij met zijn duim een kruisteken op mijn voorhoofd.
[...]
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‘Nee moeder, welterusten.’ Ze wachtte tot ik boven was. Ik hoorde haar de kamerdeur
dichtdoen en dan, onverstaanbaar, hun stemmen.
Half misselijk van de sigaretten ging ik op mijn rug op bed liggen. De whisky
brandde in mijn keel. Ik dacht aan de pin-upgirls tegen de muren van de patronaatszaal
en aan hun uitdagende donkere tepels. Ik knoopte mijn pyjama los. In mijn oren
gonsde de hese lokkende stem van een zangeres. Ik legde mijn vingers tegen mijn
geslacht. ‘Have you ever done it with your sweethaert?’ Ik bewoog mijn hand op en
neer over mijn stijve lid. Binnen mijn gesloten ogen spreidde een negerin met
blikkerede tanden haar hoge, naakte benen. Dan kwam het. Ik kreunde, ik kreunde.
Toen ik mijn ogen opendeed, lag ik moederziel alleen in het donker. Ik dacht aan
de eeuwige straffen die de kapelaan ons had voorgehouden. Het angstzweet brak me
uit, alsof de vlammen van de hel mijn rug al blakerden.
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Manuel Kneepkens
Antarctica
Je hokt nu op de noordpool, schrijf je
samen met een 2 m hoge ijsbeer. Iedere nacht
streel je haast zwanger van zachtzinnigheid
de dikke plooien in zijn buik van ijs
zijn speelse overjarige zakenliedenmuil bijt je
onophoudelijk. Dolverliefd.
maar in de spleetogen van de eskimoos ben je
Die Altijd Zonder Pels!
jij, treurige robbin
arme liefste stuur maar geen brieven meer
ook geen fotoos, geen ansichtkaart of telegram
hier naar mijn igloo op de vrome zuidpool
láát mij
in de koude harem van mijn pinguins!
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Manuel Kneepkens
Psalm 151
mijn bierlichaam komt zinnelijk
uit bed gekropen. Een ijl en violet geluid
lijsters van likeur lallen de hemel open
Hallelujah!
heden ligt de aarde vers voor een feest
Bathsheba
het groot en gulzig suikerbeest
haar krentenbolletjes vloeien over van sucade
in haar amandelogen glanzen pupillen
van pure chocolade
haar oventje warmt velerlei worstebroodjes
het geurig doordesemd bakkerswijf
komt elke klant verrast omarmen
met heel haar hartelijk boterlijf
Hallelujah! koning david is honingdranken
koning david is honingzat
er schuift
er schettert
er schuiftrompettert
een drumband door de heilige stad
want vandaag speel ik chaplin
in technicolor
als verdwaasde cameras filmen mijn ogen
huizen van goud, autoos van platina
en om mij heen vlindert het vol kinderen
rappe vingers borduren de straat vol kleurtapijten
zachtpaarse honden janken
tegen rode kriebelspinnen
en alle vrouwen heupwiegen als sepia apinnen
en alle bruine meisjes heten Bed
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en zelfs de marmeren doden hebben pret
hun oude knoken verkneukelen zich van plezier
Doodsengel draait een slapstick
voor hun verdorde ogen, over het zwartwit leven hier
lach maar eens hard, oud moedertje
om de hoge geluidloze vlucht van slagroomtaarten
straks komt de tante van charlie
met haar koperen toetertje en blaast
het Laatste Oordeel uit
en als dan in zijn deftig driedelig pak
Oude Heer mij bedroefd verwacht
mijn gouden tijd geketend aan zijn vestzak
roep ik
uw heelal is net een grote zinken teil cognac
een geparfumeerde bioscoop
Niets dan sterren, sterren, sterren
: allemaal kleine gerafelde voyeursgaatjes
in het verleidelijke nylonbeen van de nacht
De Hemelse Ladder wordt Volgende Week Verwacht!
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Manuel Kneepkens
Civitas Dei
Bierdrinkers waren wij, ontevreden met Viëtnam
ach, de verguldselavondjes in de grauwe lounge
boven rapenburg 24
de brillen beslagen met diskussie!
ons engagement borrelde op als de schuimkraag
op ons glas, slonk dan weer slok na slok
en onze kamers geleken derderangssalons op ferryboten
en even hard stoomden wij op
in de nacht. Weg van de kade van de rede!
o, de sonore bongo bongo van de stem van Borger
de zijkstem van de Mazer & Pitje & ik
daar in dat kostbaar congo van onze zolderkamers
kakelende makado-aapjes om 3 uur snachts
gehaat, benijd, verdacht van drankzucht
verdrongen homofilie, woonden we in bij jesus
genoten bij boeddha de lunch
spoedig moest ons Reisgezelschap nu uiteen,
althans zich verzoenen met god of de rechtenstudie
of slapen met een kleuterleidster
asblond
tegengif contra dit elixir:
dit bruisen van de vriendschap
1966
geen medelijden met provo of politieman
alleen Wijzelf, opgeprikt op slechtzittende sofaas
- poppen in Madame Tussaud's
en de schitterende vlinders van onze woorden
bij voorbaat
verminkt door de vlammenwerper in onze keel

Raam. Jaargang 1973

47

Michael Tophoff
Een ruimte voor pijn
Naar aanleiding van een verblijf in het boeddhistische Vipassana-Centre,
Engeland.
Eén enkele gongslag kan ik horen en mijn ogen gaan open: ben ik wakker en is het
nog nacht? Slaap ik en droom ik de donkere toon van een gong? Het moeten er drie
slagen zijn, weet ik, die het begin markeren van deze 24 uur tussen nacht en nacht later, nadat ik op de halfdonkere gangen, op de trap, in de nauwelijks verlichte hal
figuren ben tegengekomen, die als in een late slaap traag bewegen op de halfdonkere
gangen, op de trap, in de nauwelijks verlichte hal - later komt er een andere toon
over: heel zacht eerst, als een schaduw; vervolgens drie maal een schel belgeluid,
glas breekt scherp - veertien mensen, twee rijen van zeven tegenover elkaar, met
gesloten ogen zittend op de grond in de houding van de lotus.
Wat is er met de tijd aan de hand?
De klokken zijn gefixeerd, de tijd hapert. Uit hoeveel uren bestaat een sekonde? Een
sekonde. Deze ruimte zonder grens, wanneer adem mijn lijf opvult, zodat ik uitdij
en wijd word, alsmaar wijder, één en al ingang, ingang voor adem en nacht, ingang
voor geluid: buiten rukt de wind log aan de bomen. Lucht komt mijn longen binnen...
pijn begint. De adem hapert. Er staan klokken stil. Hoelang duurt een begin?
Er ligt een voet op mijn dij. Wiens voet is het? Het is net mijn voet. De voet doet
pijn. Hij steekt. Wordt koud. Is stijf. Ik kan hem niet bewegen. Toch is hij er. Het is
mijn voet. Hij hoort bij me. Het is mijn eigen pijn. Het is mijn eigen kou, die bij me
hoort. Ik kan bewegen. Ik kan ademen. Ik adem in. Ik ga open. De pijn kan
binnenkomen. Vanuit mijn voet in mijn been, in mijn heup, in mijn rug, in mijn nek.
Ik kan ademen. Ik adem uit.
Er kan iets naar buiten. Geluid. Adem. De pijn kan naar buiten. De berekening
van de tijd, de gefixeerde klokken, de kou naar buiten. De bewegingen kunnen naar
buiten. Ik kan stil zitten. Er drijft een lotus-blad onder de regen. Ik drijf onder de
regen. Ik regen. Ik regen leeg als ik uitadem. Ik zuig me vol als ik inadem. Ik regen
leeg. Ik vloei terug in de vijver, waarin aan het begin van de dag de rode vissen
roerloos staan onder de ronde bladeren van de waterlelie. Ik regen leeg. Ik vloei terug
in de aarde waarop bomen staan: een lichtgrijze eekhoorn aarzelt. Zwarte oogjes
zenden uit en ontvangen. Over en weer gaan ongeschreven berichten, woordeloze
boodschappen - één vloeiende beweging daarna van boomstam naar kruin. Een vogel
reageert. Roestig geruis tussen vloeibare stammen.
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De stammen zijn vloeibaar. Het gras, de aarde, niets wil er droog worden in het natte
donkergrijze licht van de besluiteloze morgen, die slepend op gang komt, en die geen
eind wil maken aan de nacht, en die geen begin wil zijn voor de dag. Soms, vlakbij
een boom, aan de rand van de vijver, tussen de verwilderde braamstruiken, soms
staat er iemand, doodstil. Na het halfdonkere zitten in de lotus-houding kijk ik nu
van binnen naar buiten, staand aan de rand van de vijver.
Ik ga bewegen. Ik licht mijn rechter hiel op en laat het kontakt van mijn voetzool
met de grond langzaam los wanneer ik mijn rechter voet begin op te tillen.
Ik voel mijn hele gewicht drukken op mijn linker knie, mijn linker voet. Ik begin
met het optillen, het omhoog laten gaan van mijn rechter voet en onderga de beweging
in het kniegewricht. Ik beweeg het rechter onderbeen naar voren. Tot hoever kan ik
bewegen? Ik ervaar mijn grens. Het onderbeen zakt omlaag, alsof er een gewicht
aanhangt. De voet, die ontspannen is en waarvan de tenen nu de grond raken... en
dan vervolgens raakt de zool de grond, en dan vervolgens raakt de hiel de grond,
nee, de hiel drukt op de grond onder het gewicht van het rechter been, onder het
gewicht van mijn hele lijf, wanneer nu de linker hiel langzaam omhoog komt en mijn
linker voetzool het kontakt met de grond geleidelijk verliest. Ik beweeg naar voren.
Ik verzet een pas. Ik ga.
De bomen, zegt Dhiravamsa, de bladeren, geef ze geen naam, beoordeel ze niet,
kijk hoe ze er zijn. Ik kan bewegen. Als ik een pas doe, verandert de andere lichtval
de kleur van de huid van mijn gezicht, verandert de schaduw die de bomen werpen,
schuift langzaam de donkergele krisant in mijn gezichtsveld, en geleidelijk blijft de
donkere vijver achter. Als ik een pas doe, als ik mijn linker been naar voren laat
bewegen, als ik mijn linker hiel op de grond laat neerkomen, als ik mijn adem ervaar
en mijn bewegen, en de donkere vijver, de donkergele krisant, en de veranderende
schaduw van de bomen onder de wind, die aan de bomen rukt, zodat bladeren vallen,
als druppels.
Ik kom mensen tegen, omstreeks acht uur smorgens, in de eetzaal. Het zijn dezelfde
zwijgende figuren, die naast en tegenover me zaten op de grond, in de halfduistere
ruimte bij het boeddha-beeld. Zij staan nu in een rij waar ik bij aansluit. Zij schenken
thee in een kopje. Zij nemen een bord en leggen er brood op. Het brood is zwart en
grof. Het voelt warm aan, iets vochtig. Iemand geeft mij een kopje aan. Ik vul het
met lichtgroene thee. Ik neem een stuk brood. Ik ga zitten, drink de thee, voel warmte.
Ik luister naar het geluid, dat mijn mes maakt, wanneer ik de honing uitstrijk. Iemand
zet een kopje neer. Soms raken
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ogen elkaar. Als in een voorbijgaande lichtbundel van een vuurtoren is er even een
vlaag van een glimlach. Dan schuiven oogleden over de blik en lijkt alles weer donker.
Dan is er, gedurende meer dan vier uur, de beperking van mijn kamer. Mijn kamer.
Mijn kamer, dat is niet meer dan twee bij drie meter, niet meer dan een bed, een
houten stoel, niet meer dan het ronde kussen bij de muur voor de meditatie. Als een
voortdurende begeleider, nee, als een wachtpost, nee, als doel en als vertrekpunt:
mijn adem, die in mezelf ontstaat, die telkens begint en die steeds eindigt. Zo gaan
de golven zeker en voorspelbaar hun gang, zo zijn de wisselingen van licht (van wit
glasachtig licht) naar een mistig zwart: binnen en buiten. Het moment, waarop ik
mijn eigen adem kan ZIEN: er is iets dat draait, een gouden en glanzende hoorn...
nu aan weerskanten, links van me / rechts van me: twee gouden schijven, die in elkaar
schuiven en die uit elkaar gaan. Later (alsof er een begin is geweest) later een zon,
die heel kleine deeltjes vanuit haar middelpunt uitzendt, een zon, die uitdijt en
inkrimpt, die ontstaat en die sterft. Waar is mijn lijf? Ik heb geen lijf. Waar is mijn
stem? Ik heb geen stem. Waar is mijn naam? Ik heb geen naam. Waar is mijn
woonplaats? Ik heb geen woonplaats. En mijn ogen, mijn geslacht, mijn tranen, mijn
zweet, en mijn ogen? Er is een lichtgroene waaier, die versmelt met de rivier... ik
ben een waaiende plant, met lange, zeegroene bladeren, drijvend in de lichte stroom.
Het water neemt me mee. Ik beweeg voorwaarts en ik adem. Ik heb kieuwen, die
zich openen en zich sluiten, moeiteloos, lichtgroen.
Als de deur van mijn kamer opeens opengaat, zie ik Dhiravamsa binnenkomen. Hij
gaat op de stoel zitten en kijkt. Het is stil in de kamer. Er valt een straal zon recht in
mijn gezicht, zodat ik mijn ogen samenknijp. Als je vol bent met woorden, zegt hij,
dan is je hart leeg, dan kom je vast te zitten als een olifant in het moeras. Hij kijkt
vriendelijk, met een lichte glimlach, en hij zit volkomen ontspannen. De weg van de
Boeddha, zegt hij, dat is de weg van het zien: klaarwakker, helder.
Ik stel vragen, naar het wat, het hoe, het waarheen. Ik stel vragen! Alsof er
antwoorden bestaan. Wat de vragen betreft, zijn er twee soorten: het zijn of vragen
naar de bekende weg, of het zijn vragen naar de weg die je niet kent. Kennis over
die weg is kennis uit de tweede hand, aangeleerd, of in de winkel gekocht als een
slechtzittend pak (want je naaktheid is wit en koud).
Maar iedereen zegt, dat er antwoorden zijn, mensen zijn er, die het antwoord
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weten, die het pad uitspellen zoals de Boeddha, mensen die schrijven en over wie er
geschreven is in de talloze geschriften, de geheime teksten, de orakelboeken, de
mystieke manuskripten, de heilige schriften... heilige namen, die ik opnieuw noem
als ik Marx zeg en Rosa en Bakunin en Malcolm, en de teksten, de teksten I Ching,
de heilige Veda's, de Upanishads, de Bhagavad Gita, de sutra's en koans, de
glimmende raadsels, de geheime tekens, de onbrandbare woorden, die een
onkwetsbaar bestaan leiden, want zij staan zwart op wit, het zijn lichte woorden en
hun stilte is zwaar.
Er zijn de drie bronzen gongslagen en aan alle kanten gaan er deuren open: zwijgende
personages die het trappenhuis vullen, die licht en onraakbaar de trap afdalen over
de zachte loper, zodat er helemaal geen geluid te horen is en er zich tenslotte een rij
vormt voor de tafel waarop het eten bereid staat: de dampende rijst en de melkachtige,
de lichtrode, de groenige groenten, eveneens dampend, en ernaast de schaal met de
vruchten en de kan water. Er staat iemand voor me die me glimlachend een bord
aanreikt, en ik weet niet - glimlach ik ook, kijk ik ernstig en kalm en gespannen in
twee paar donkere ogen die zich nu weer van mij afwenden, zodat ik achterblijf,
alleen, opnieuw alleen in deze voelbare stilte, die mij nu als een pantser omsluit en
mij afsnijdt van ogen, van woorden, zodat ik opnieuw alleen blijf en rijst op mijn
bord schep en groenten en dan een glas pak en het langzaam vol water laat lopen.
Aan een van de tafeltjes ga ik zitten en er is niemand die op me let, terwijl ik nu wel
rond kijk en ik de anderen zie, die met eten beginnen. Zacht en bestendig gaan hun
kaken op en neer. Hun ogen zijn gericht op het voedsel. Niets is er op dit moment
dan alleen het eten, het kauwen, het slikken, het ondergaan van het gekauwde
neerglijdende voedsel. Niets is er nu, dan de warmte van binnen, geen stem, geen
geluid, behalve zoals nu het nagenoeg onhoorbaar hanteren van twee houten eetstokjes
in de rechterhand van de man die tegenover me zit, de man van hooguit 25 in de
wijde katoenen broek, die je bloedbaan niet afknelt bij het zitten in de lotus-houding.
Deze 25-jarige man, die bezig is met zijn eten. Een enkele keer zie ik zijn ogen: groot
en op een wonderlijke manier glanzend, als bij koorts, en wanneer onze blikken tegen
elkaar aankomen opnieuw die glimlach of is het geen glimlach, is het een teken?
Maar waarvan? Van herkenning? Van verbondenheid? Sinds hoelang kennen wij
elkaar - nooit is er een woord gewisseld, geen naam bekendgemaakt, geen woonplaats,
geen situatie beschreven.
Maar mijngod, wat gebeurt hier, temidden van deze zwijgzame personages, die
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zich kalm buigen over hun voedsel - en wie zijn ze, zij, al die anderen, degenen
zonder gezicht in de vettige rook van de kafetariaas, die hun patat en hun sponzige
vis kauwen bij een lauw glas bier - en ik schrik van mezelf als ik spreek over ‘de
anderen’, en hoe vreemd ook voor hen Rosa's naam is, en de naam Marx, en het
woord Boeddha, en hoe ikzelf nog geen week geleden eveneens aan een formika-tafel
zat, en hoe ik nu loop door deze hoge tuin, die grijs en eenvormig wordt onder de
natte kou, die nu van alle kanten komt opzetten. Ik sta onder de bomen, die tekeer
gaan onder de rukkende wind, die sporen van rook meevoert van de herfstige vuren
waarin vochtig bladwerk smeult. Geen mens kom ik tegen bij elke voetstap die ik
zo zachtjes zet, dat geen vogel opvliegt, zo zachtjes, dat ik de druppels hoor, die op
de grond vallen - hoe ruim moet ik worden, zo, dat ik er het geluid in kan bergen van
de schreeuwende sirenes tegen drie uur snachts, en de rook van de smeulende vuren,
en alle namen en alle tafels waaraan onbekenden bij donker brood en bij honing, bij
sponzige vis en bij bier, een ruimte voor de smalle en vochtige zon, een ruimte voor
pijn, pijn, die alles heeft te maken met vechten en niets met stilte.
Later zit ik in mijn kamer in het aangroeiend donker. Ik zie de kontoeren van het
bed, de rechthoek van het raam. Vliegtuigen komen laag over. Er moet een militair
vliegveld vlak in de buurt zijn. Gisterennacht hoorde ik schieten, alsof er - even
buiten dit eiland en vlak naast de deur - een oorlog aan de gang was. En nu wordt
het weer donker en er is geen boom meer te zien en geen woord wil er op z'n plaats
vallen, en hoeveel rotter is alles dan ik nu kan zeggen. En als ik zoek weet ik, dat ik
niets zal vinden, want vinden, vinden is leeg zijn. Wees wakker, zegt Dhiravamsa,
en kijk.
Twee rijen van zeven mensen, tegenover elkaar. Roerloos. Zwijgend.
Wat is er met de tijd aan de hand?
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Anton Korteweg
Gedichten
Afwachten maar
'k Droom maar van hoe het eigenlijk had moeten zijn,
en dat 'k na dit bestaan, dit durend ongeneugt,
eens eindeloos verheugd zal worden. Tot die tijd
laat ik me klein en hulpeloos verschuiven:
draaiorgelpop met onbeholpen gratie.
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Beardsley
Aan het eind van zijn zesentwintig jaar durende doodsstrijd
droeg Bearsley zijn uitgever, Smithers, op
al z'n obscene tekeningen te vernielen,
met name Lysiatrata.
Want is niet Jezus, schreef hij in het briefhoofd,
ons aller Heer en Rechter?
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Als dichter zijnde
Als dichter zijnde moet je rücksichtlos
afdalen in de krochten van je geest,
zegt Murk.
En dan je binnenst zelf
maar onbelemmerd laten stromen, dat
moet je opschrijven in normale taal,
zegt Murk.
Want metrum, klank, verslengte zijn
maar flauwekul. Vermijd vooral
nou eens die ironie van jou,
zegt Murk.
Dan lezen we tenminste eindelijk eens
waar je nou echt mee zit, en niet steeds weer
die eindeloos gevarieerde klacht
dat alles steeds hetzelfde blijft, altijd,
zegt Murk.
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Georges Fukkink
Millimeterwerk
als je stap onrustig blijft
de natuur de geledingen van verleden versterkt
kies je een pad en voor de hand ligt
een steen een ding waaromheen krampachtig vingers
een nederzetting
een daad handhaaft
een landschap terugroept
en als je kramp krijgt
en ongastvrij wordt voel je een oorspronkelijke
herhaalbare afwijzing een traditioneel gegeven
bij een omgehakte boom
je verovert een millimeter als een rite
een pelgrimstocht als formulering
een nieuwe variatie voor een millimeter toekomst
probeer het maar eens jezelf te zeggen
een benoeming kompleteren met ervaring
probeer het maar eens
je ervaart je een reiziger met grenzen
losgemaakt maar de moeite waard
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R.A. Cornets de Groot
Girl Picture Album, Foldout
Waar observeerde Hermans de pinup girl van wie (of waarvan?) hij de fenomenologie
schreef?
Op omslagen van tijdschriften, in weekbladen, op ansichtkaarten, emballages,
aanplakbiljetten, advertenties en kalenders. Maar de voor hem duidelijkste, openlijkste
en meest informatieve afbeeldingen trof hij aan in Esquire.
‘Het Amerikaanse wachtkamerblad Esquire bevat elke maand een uitslaande,
gekleurde plaat, welke een jongedame in zwempak of fantasie ondergoed voorstelt.
Het is geen gekleurde foto, maar een tekening, waar echter de verworvenheden van
Picasso of zelfs Matisse niet in zijn benut’.
Geen wonder. Want de verworvenheden van Petty en Vargas werden benut, en de
girls heten dan ook naar hun verwekker: de Pettygirl (1933/'40), de Vargagirl ('40/'53).
Haar eigenschappen, volgens Hermans: ‘De ware pinup girl is niet zwoel, zij is een
volière van vrolijkheid’. En zij is geen ‘kunst’ volgens hem, ook geen ‘natuur’. Wat
dan wel? ‘Zij bevindt zich in een sfeer waar zedemeesters kennelijk geen
belangstelling voor hebben’. Hermans' artikel is van '49. Daarom gaat wat hij schrijft
ook op voor het tijdvak tot '501). Bovendien geldt het alleen voor de Petty- en
Vargagirls van Esquire. Want tussen '33 en '53 bestond er een pinup type dat niet de
indruk van volslagen onechtheid wekte. Men moet het alleen niet zoeken in het
kleermakersblad Esquire maar in de film-, de students art- en de hose and heels
tijdschriften, die meer op de zinnen zijn afgestemd dan Esquire in exclusivistische
hooghartigheid nodig vond. Het hier bedoelde type is niet in hoofdzaak een ‘volière
van vrolijkheid’. Zij wordt gefotografeerd. Zij toont serieuzer kanten van de vrouw,
o.m. door het gebrek aan humor en de nadruk op schroomvalligheid enerzijds, en
door romantiek, fetisjsime en wereldwijsheid van een uitdagend karakter anderzijds.
Zij is een ander dan de moeder, naar wie wij levenslang verlangen, een ander ook
dan de vrouw, die rivalen van haar echtgenoot van de hand moet wijzen. Zij onttrekt
zich dan ook aan vergoddelijking en diabolisering, dit schema dat eeuwenlang de
emancipatie van de vrouw verijdelde. Zij is van niemand en iedereen - een ‘links’
instituut. Niet in de hemel, niet in de hel, maar in de aardse droom is zij thuis. Zij
wordt door de industrie van de fictie, door mode, pers, film, tv., en reclame tot leven
gewekt. Zij is het ‘toonbeeld van een vrouw die voldoet aan de eisen welke de
heersende mode aan bekoorlijkheid stelt’ (Hermans).
Haar verschijning heeft niet alleen effect op het mannelijk instinkt, maar ook op
dat van de vrouw en het meisje, voor wie ze model staat. Haar orale erotiek uit zich
in het gebruik van lipstick die haar mond tot ‘a kisser’ maakt, zoals Hermans zegt;
haar anale erotiek in haar opschik en in haar bekentenis dat ze het liefst een
chècqueboek leest. Cultuur is iets waar ze nog nooit van gehoord heeft. Toch is ze
niet vulgair, - ze is integendeel canailleus. Bovendien is ze bovenmate mooi, uitermate
sexy, onwijs kinderlijk en op onschuldige manier pervers. Kan men zeggen dat ze
in wezen trouweloos is? Nee - haar voorkeurloze liefde geld alle mannen: een
auto-erotisch trekje dat haar siert.
1) Met het jaar dat Playboy zijn intrede deed ('53), zijn de vouwbladen geen tekeningen meer,
maar foto's iets meer ‘natuur’. En bovendien iets meer ‘kunst’, doordat de fotograaf mbt. het
model van het ‘hoe’ een even groot probleem maakte als van het ‘wat’.
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Zij is geen kunst, geen natuur, geen echtgenote, geen moeder. Maar zij is een
kunstmatig opgewekt natuurlijk model, dat als vrouw de droom van dichters zou
kunnen vervullen. Dichters merken haar dan ook op, en bezingen haar. Zij is zo mooi
als de poëet maar wil, en zij verzet zich er niet tegen wanneer deze minnaar zich en
zijn dichterschap aan haar ver-
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werkelijkt. Zij onderwerpt zich aan hem, zoals hij zich onderwerpt aan het dictaat
van de mode, die haar gestalte geeft. Haar hele lichaam is geërotiseerd,
gegenitaliseerd: zij is iets feitelijks, iets heel concreets. Zij is aanleiding tot een wereld
van erotische fantasie; een beeld waarop (generaties van) dichters hun emoties hebben
doen neerslaan; een beeld waarop die zangers hun eigen vrouwelijks componenten
projecteerden. Hun liefde voor haar is narcistische liefde. In haar beminnen zij de
persoon, die deel is van hun eigen wezen. Is zij daarom zonder individualiteit? ‘De
absolute pinup girl’, zegt Hermans, ‘is qua talis anoniem’.
Zeer aan de pinup verwant is het meisje zonder naam uit Achterbergs bundel
Zestien. En van nu af handelt dit opstel over dat meisje.
Martien J.G. de Jong ontdekte dat Ed. Hoornik al de beschikking had over de
gedichten ‘Zestien II, III, IV en V’ (het openingsgedicht, ‘Zestien I, is nl. van later
datum), jaren voor de bundel werd gepubliceerd. Op zijn vroegst moeten de oudste
gedichten van '39 zijn, misschien al van '38, mogelijk zelfs van '37, of eind '36.
Uit welke gedichten uit de bundel Zestien blijkt dat dit meisje geschapen naar
bekoorlijkheden die in het tijdvak '30/'46 de pinup eigen waren?
‘Van geen vrouw is de kleding zo scherp tot blikvanger gereduceerd als van de
pinup girl’, zegt Hermans - woorden die ons vanzelf op gang helpen naar de gedichten
Rok en Pullover - in deze volgorde.
Kleding als blikvanger - een eufemisme voor fetisjisme? In ieder geval wordt de
hartstocht van de verteller gewekt door wat zeer eigen is aan de geliefde: haar kleed,
de leliewind, - symbolen die het jagersinstinkt wakker roepen, en de doortastendheid
van het analyserend oog.
Voyeurisme dan? Maar in dit kijken-naar krijgt het fetisjisme bijzondere nadruk!
Vooral wanneer uitgesproken wordt naar welke lichaamsdelen de voorkeur van de
ziener uitgaat. Want klinkt dat niet wreed, die aanhef van de tweede strofe: ‘De rok
om het lichaam gesmeed’? Het ideaal van de smalle taille bestond nog steeds in de
jaren dertig. En in de geest bestaat nog altijd zoiets als de vrouw als slavin. Sadisme
dus? Maar er staat, van rok en ledematen, ‘in kuise saamgeslotenheid’, wat toch wel
wijzen moet op dat dwaze perfectionisme dat van de bruid maagdelijkheid vroeg.
Van de oudste tijden af was de gordel symbool van de kuisheid: de geliefde bevrijdt
zich hier uit de kluisters van de wet, en hoe waar het ook is, dat de derde strofe
steviger accenten legt op het fetisjisme van de dichter, uiteindelijk heeft dat
ontvonkende waarde. Rok brengt ons de lichamelijkheid van dit meisje opzichtig
onder het oog. Maar hetzelfde gebarenspel dat ons bij deze striptease in
kledingstukken en ledematen afzonderlijk fetisj-symbolen doet zien, streelt dijen,
heup en rug tot een laatste fetisj aan één, die het meisje in de woorden ‘dit is mijn
huid’ met zichzelf identificeert. Het geheel is meer dan de som der delen, zoals altijd.
Of: de fetisj is hier geen surrogaat, dat de geliefde verdrijft, zoals bij de ware fetisjist
wel het geval is.
Ook in Pullover verbindt een gebarenspel de delen tot een nieuw geheel. Maar voordat
ik daarover kom te spreken, wil ik wel es weten wat dat precies betekent: Zestien.
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Dirk de Witte heeft er zich het hoofd over gebroken. Hij bevond dat de bundel de
16e plaats inneemt in de vierdelige verzamelreeks Cryptogamen. Maar ook in het
verzameld werk staat Zestien op de zestiende plaats.
Bovendien vertelt De Jong dat de bundel in oorsprong uit zestien gedichten zou
bestaan; toevoeging van het gedicht ‘Zestien I’ brak met de systematiek (De
interessante vraag
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‘waarom?’ laten we hier nu maar daar). Van groot belang vind ik het verband dat
De Witte zag tussen de bundel en het gedicht ‘Kleine kabbalistiek voor kinderen’
(uit Hoonte), waarin de dichter bij ‘vijftien, zestien’ eenvoudig de Franse vertaling
van die telwoorden geeft: quinze, seize. Na ‘seize’ zegt De Witte, volgt ‘dix-sept’:
een tot seize dóórlopende reeks wordt daarna in een ander talstelsel voortgezet. Dus
heeft zestien blijkbaar een afrondende betekenis. Het suggereert een beslotenheid,
deze van de jeugd. Het is de raaklijn met de wereld der volwassenen, een smal gebied
dat toegankelijk is voor de sprookjesprins, de dichter. Wat zoekt Achterberg in
zestien? Een deel van het eigen wezen? Is het toeval dat zijn naam uit zestien letters
bestaat?
Het getal, zegt Marshall Mac Luhan, die voor dit soort dingen feeling heeft buiten
alle kabbalistiek om, is een verwijding en afronding van onze meest intieme activiteit:
de tastzin, - het haptische zintuig.
Zestien - het getal dat de wensdroom van althans deze dichter belichaamt. Of
andersom: zijn wensdroom krijgt in ‘zestien’ tastbare vorm:

Pullover
In je pullover staan
je borsten, proefgeboren,
dwingend, horizontaal
tegen het weefsel aan.
Ik voel een kleine kraal
bij elke top behoren.
Bevrediging van goed en huid
in hun vereniging rondom
de jonge driehoekvorm,
die in mijn handen sluit.

‘Getallen kunnen niet zinnelijker tasten dan wanneer ze worden gefluisterd in de
magische formule voor het vrouwelijk figuur, terwijl de haptische hand de lucht
streelt’ - aldus Mac Luhan. Pullover is zo'n formule, - een strelende hand die de
afzonderlijke ledematen verenigt tot nieuwe lichamelijkheid.
In welke gedichten uit deze bundel is het dictaat van ‘mode’ en ‘moderne tijd’
ongeveer zo beslissend voor het beeld van de geliefde als in Rok en Pullover?
Foxtrott is zo'n gedicht naar mijn mening, en hierin krijgt zelfs de beweging (dans)
of de klank (muziek) of beide, fetisjistische waarde: ‘Zoet als het bloed is deze
foxtrott’.
In de ‘fetisjistische analyse’ waar we nu wel op verdacht zijn, wordt deze keer
ook de ikzegger betrokken:
zijn voeten - aangeraakt door de hare, ‘gegroet’ zijn borstkas - terughoudend,
vanwege haar tedere borsten knielend in hem - haar knieën Hier is hij - in tegenstelling
met de situatie in Pullover - passief; hier zijn niet alleen haar voeten, borsten, knieën
tastorgaan: haar hele lichaam is dat: in Pullover was dit meisje alleen maar gelaten.
Moet dan de minnaar van de weeromstuit gelaten zijn in Foxtrott? Maar dan, zegt
hij, en hij zegt het tussen gedachtestrepen, heeft hij haar lenden in zijn handen, - een
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gebeurtenis die gevolgd wordt door haar vlucht, van hem vandaan, wervelend uit de
hielen, in de hoop van niet, van nooit, nooit meer aan hem te ontkomen?
Foxtrott! Maar in Pullover wordt, nee is zij zijn prooi! Niet voor niets gaat Foxtrott
aan Pullover vooraf.
‘Zoet als het bloed is deze foxtrott’ - welke bloeddorst spreekt daaruit, indien de
titel de oorspronkelijke betekenis van het woord doet oplichten?
't Laatste gedicht dat nog min of meer in de pinup sfeer ligt, is Typiste. Vanwege de
anonymiteit. Vanwege de onmiskenbaar erotische sfeer die ze verspreidt; die zich
meedeelt aan een tram, een stad: ik zei al, de pinup is een ‘links’ instituut. Maar ik
zei ook: in
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haar bemint de dichter een persoon die deel is van zichzelf. Op deze Typiste
projecteert hij zijn vrouwelijke componenten. Zij is zijn zusterziel, ver weg van
moeder en vrouw. Zij heeft dan ook geen andere individualiteit dan de zijne, geen
andere onbewuste verlangens dan die hij koestert. Haar werk is de optekening van
het dictaat van haar baas. Maar indien zij evenbeeld is van de poëet, dan is die
directeur evenbeeld van het onbewuste van de dichter.
Vooral om die reden is het zinvol dat aan Typiste het gedicht Sprookje vooraf gaat.
Daar wordt het meisje iets voorgelezen, iets gedicteerd. Materieel is het een dagdroom
à deux. Sprookje zet het program van het levensgeluk uiteen. Er is daar een wereld
van verbeelding, emoties, verlangens. Een weten dat geluk verdriet, droefheid vreugde
met zich meebrengt. Onmiddellijk geeft het meisje zich over aan haar begeerte: hem
meeslepend, want ook hier zijn beiden één.
Die begeerte is het, die van de Faustische ommekeer des tijds de extatische kleuren
schenkt aan de diepten van de ziel, het domein der driften, dit duizelingwekkend
droomoord. Het is de Eros die ze bevrijdt van de tyrannie van het verbodene, en niets
kan dan ook verijdelen dat ze de almacht van de lustgevoelens vestigen. De symbolen
waar de innerlijke censuur zich in hult, staan de uitkomst van de wensdroom - op te
gaan in de ander - niet in de weg: de tijdeloosheid van het onbewuste lost eenvoudig
in een Nirwana op.
Niet alleen de openbaring van zijn sprookje aan dit in geluk vervoerde meisje,
maar ook de verbeelding van haar verlangens in de beelden van zijn ziel doen haar
fungeren als het spiegelbeeld dat hij om haar onschuld en om de mateloosheid van
haar begeren beminnen kan. Dus is het ook dit beeld dat zijn wens verwerkelijkt, de
oerstaat van ongebroken bisexualiteit te herstellen in het symbool van de
gelijkberechtigde vrouw, in de gedaante van deze Typiste.
Deze vereniging van het ego met dit vrouwelijk alter ego - voorgesteld als een
onafhankelijk individu - betekent, de spiegelwerking in acht genomen, dat het ego
zichzelf ook als een autonome figuur ziet. Het feit dat het meisje zestien in niets op
de moeder lijkt (en in niets op een echtgenote) kan nergens anders op duiden dan dat
de dichter zich uit zijn binding aan de moeder, de vrouw heeft losgemaakt.
Achterberg begint de bundel met het volgende gedicht:

Zestien I
Laat mij aan u ontstaan,
wezen van zestien jaar.
Ik heb nog niet geleefd
dan enkel maar om dood te gaan,
als ik mijn naam niet heb gegrift
onder het vers, dat in u ligt.
Het vangt met deze strofe aan.

Met de eerste versregel de beste wijst hij dit meisje aan als zijn oorsprong; maar ook
is zij het wezentje dat een zinloos door de dood beheerst leven om kan zetten in een
tijdeloze extase. Geen wonder dan, dat hij in het slotgedicht dit zelfde meisje
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aanspreekt met de cherubijn, die in hem de engel wekt, die zijn naam grift onder het
vers dat in haar ligt. De slotstrofe van Cherubijn gaat zo:
Hij (de engel, CN) vliegt met u terug,
mijn dood uit en mijn oorsprong in,
waar ik u ken, o cherubijn.

Deze rechtstreekse verwijzing naar Zestien I bevestigt dat de bede in dat eerste gedicht
in vervulling is gegaan, en dat dus in een ruimte in de wereld maar niet van de wereld,
die staat van biseksualiteit gevestigd is, voorgoed - en
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voor eeuwig, die niet met de moeder verbonden is, en die dan ook niet de embryonale
staat kan zijn. Het is een ‘tweede buitenom’ dat door geen ‘deling’ meer kan worden
bedreigd.
Op de tegenaarde, de planeet Merlijn, loopt een man rond, wiens hospita, een weduwe
met een dochter, voor hem als moederimago geldt. De Oedipus-situatie is actueel:
deze ‘moeder’ is vooral ook zijn vrouw. Nu wil het geval dat hij alle banden met
deze vrouw verbreekt, maw. hij lost het Oedipusconflict radicaal op. Zo vindt hij
een Mei-achtig wezen, ‘zestien’, dat niet meer ‘jeugd’ en nog niet ‘volwassenheid’
vertegenwoordigt, maar zichzelf: een uit de ouderbanden bevrijd individu:
onafhankelijkzelfstandigautonoom, om eens een Merlijnse term te gebruiken.
Het zou onjuist zijn hier nu te beweren dat de man in zeker opzicht de ‘vader’ van
dat meisje werd, als men er niet aan toevoegt, dat hij in dat opzicht ook zijn eigen
vader werd.
Maar eveneens onjuist zou het zijn, niet in te willen zien, dat hij haar broeder, zij
zijn zuster werd; zoals het pertinent onjuist moet wezen, vol te willen houden, dat
zijn verlangen naar haar identiek is met het verlangen naar de moeder2).
Ik heb er geen idee van wat een aardse dieptepsycholoog op deze inzichten te
zeggen heeft; ik ben er ook niks nieuwsgierig naar. Voor hem is de pedofiel - en deze
psychologie, vol van ‘moedermoord’ en hang naar de pinup girl is de zijne - alleen
maar iemand die ‘genezen’ moet worden, of, op zijn Merlijns: die van zijn zojuist
verworven gezondheid moet worden beroofd. Ginds weet de psychiater, opgevoed
door de poëzie, dat de faustische drang van de pedofiel om de tijd te doen keren een
fase is op de weg naar het Nirwana. Ginds weet men dat de pedofiel begint als ‘vader’
en eindigt als ‘engel’; maar hier is het eerste al fout, dus komt men aan het laatste
nooit toe.

2) Een functie van de pinup girl is moeder en vrouw te vergeten. Ware dat niet het geval, de
Amerikaanse legerleiding zou de soldaten-blaadjes op pinups censureren en hele kolonies
‘playmates’ voor de jongens achter het front zouden worden terug gestuurd. In dit geval is
de pinup een ‘links’ instituut geperverteerd.
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[Nummer 95]
journaal

Een redenering als een gasgeiser
Wat je een hoop kunt leren van het repareren van een gasgeiser. Ten eerste is het een
onverwacht (?) fantastisch werk. Een apparaat waar je bij de werking ervan nooit
hebt stilgestaan compleet demonteren en lang-zamerhand, bij stukjes en beetjes,
helemaal gaan snappen hoe het in elkaar zit. Bij stukjes en beetjes, inderdaad. Want
het blijkt een op zich prachtig apparaat te zijn, knap gemaakt, maar ook ontzettend
lullig en primitief. Het wordt nl. gekenmerkt door een hele reeks uitvindinkjes,
allemaal verwezenlijkt in een onderdeeltje. De werking van ieder onderdeeltje
afzonderlijk is afhankelijk van dat ervóor, van àlle ervoor, en verantwoordelijk voor
die van alle erna. Iedere deelwerking wordt in gang gezet door die ervoor, het hele
apparaat werkt door een stap-voor-stap-proces. Aandoenlijk. In een modern apparaat
zou alles tegelijkertijd in werking treden door één electrische impuls.
Dat laatste echter begrijp ik practisch niet, alleen theoretisch, abstract, in woorden.
Het eerste berijp ik concreet. Dat is waarschijnlijk het fascinerende ervan. Dat is ook
het extra fascinerende, unieke, van bv. schaken: concreet en abstract in directe relatie
- of van muziek zien. De werkelijkheid die men creëert is concreet aanwezig. Een
ideale situatie; de gecreëerde realiteit maakt deel uit van de gewone realiteit! Deze
mogelijkheid mist de taal, die anderzijds echter veel méer mogelijkheden biedt.
Vandaar ook de drang het woord vlees te laten worden?
Dit is een aardige stap-voor-stap-redenering geworden, een redenering zogezegd
als een gasgeiser.
Een kort modern gedicht is te vergelijken met een apparaat dat in werking treedt
door een electrische impuls. Simpel en ontzaglijk polyvalent tegelijk. Prachtig zoals
het moderne gedicht, en sommig fragmentair proza (korte compacte formulering)
zich heeft aangepast aan de moderne techniek.
J.J. Wesselo

Levensbericht
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Onder tijdschriftartikelen, op achterflappen enz. worden veelal biografische gegevens
verstrekt over de auteur van het artikel resp. boek. Dat gaat meestal zo: Meindert
J.M. Grotendorst. Geboren 1934 te Wassenaar. Studeerde filosofie, sociologie,
Servo-kroatisch, oud-Baskische letterkunde, rechten en theologie in Amsterdam,
Parijs en Neurenberg (dit betekent dat de auteur wel eens bij familie in genoemde
steden logeerde en aldaar enkele NUTS-lezingen bijwoonde of zomercursussen
volgde). Reisde veel, en verbleef o.a. in Frankrijk, Italië, Joegoslavië en Griekenland
(dit betekent dat de auteur eens tijdens een zomervakantie naar Athene gelift is). Na
tal van beroepen te hebben uitgeoefend besloot hij zich verder geheel aan het schrijven
te wijden (dit betekent dat de auteur nergens geschikt voor was, en niet goed wist
wat-ie nu verder moest doen). Publiceerde gedichten en verhalen in tal van kranten
en tijdschriften (dit betekent dat een 5-regelig vers werd opgenomen in de
Dichtershoek van het Handelsblad, een verhaal in De Vrouw en haar Huis, en een
ingezonden stuk in Het Parool). Werkt momenteel aan een roman die de neerslag
van zijn veel-bewogen leven moet worden (dit betekent dat de auteur nog steeds niet
goed weet wat-ie nu verder moet doen).
Ik heb voor mezelf ook maar vast zo'n curriculum opgesteld en op stencil gezet,
je weet nooit waar het goed voor is.
J.J. Wesselo. Werd geboren. Ging naar school. Heeft een beroep. Publiceerde wat.
Is medewerker. Wijdde zijn leven tot nu toe vnl. aan het schrijven van een boek, dat
voorlopig niet gepubliceerd zal worden. Hij wil nl. ook de rest van zijn leven aan
dat boek wijden. In tegenstelling tot wat men zou verwachten wordt het boek steeds
dunner. Beslaat het thans nog zo'n 100 pagina's, volgens goed-leninistisch principe
doet de schrijver telkens éen stap voorwaarts, twee stappen terug. Steeds voegt hij
iets aan de tekst toe, steeds schrapt hij méer uit het voorgaande. Hij hoopt het boek
tegen zijn stervensuur te zullen hebben teruggebracht tot éen pagina: de beschrijving
van zijn doodsstrijd. Het enige zinvolle boek voor deze auteur, omdat alles wat hij
eerder geschreven heeft als inmiddels zinloos geworden geschrapt is. Het zal ook
klassiek eindigen: met het woord ‘einde’.
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(Een uitgever heeft hij voor dit project nog niet kunnen vinden. Weliswaar zijn de
productiekosten laag: papier, drukker, binder etc., en ook kan een eenvoudig zwart
omslagje volstaan; foto, flaptekst met biografische gegevens zijn immers overbodig
- maar het probleem is dat de kosten van levensonderhoud van de auteur tegen kunnen
vallen; je weet immers niet hoeveel tijd het werk in beslag zal gaan nemen!).
J.J. Wesselo

Mode
1
Hoe meer een samenleving desintegreert, op des te meer gebieden heeft de mode een
vergaande invloed. Dit is duidelijk; in een gedesintegreerde samenleving is het contact
tussen mensen ver te zoeken, zo niet nihil, en steeds klemmender wordt dus de
noodzaak het gemis aan natuurlijke, of liever sociale communicatiemogelijkheden
te compenseren door onnatuurlijke, toneelmatige, a-sociale. Het zich manifesteren
(= overkomen, iets betekenen = contact leggen) gebeurt steeds minder op grond van
wat men is (= denkt, voelt, beweert, meent, kan), steeds meer op grond van wat men
voorgeeft te zijn. Communiceren wordt communicatie-spelen, leven wordt acteren.
Het kost moeite om nog een gebied, een sector van de samenleving te vinden waar
(toneel)spelregels = mode niet van overwegende invloed zijn. Zelfs die sectoren die
bij uitstek gericht zijn op mensen, d.w.z. op menselijke relaties, zoals de politiek, de
kunst, de litteratuur (jawel!) zijn zelf weer onderhevig aan sterke modetendensen;
politiek om de politiek = het politieke spel, kunst om de kunst = de kunst als spel,
enz.
Dus, wie zijn rol niet wil kennen, wie waarlijk mens wil worden, het masker af
wil werpen, ik zeg hem, hij begeve zich naar het gekkenhuis.

2
Eerst een voorbeeldje, met honderden aan te vullen, waar je je wel vrolijk over kunt
maken: het is mode op ieder denkbaar terrein wereldkampioenschappen te organiseren.
Je bedenkt maar een zinloze handeling (uit een vliegtuig springen, op een paal zitten,
bier drinken, de slow-fox dansen, of het idiootste van alles: exact 100 m. rennen) of
er valt wel een wereldtitel in te behalen. Het was dan ook een uitstekend
deskundologisch initiatief wereldkampioenschappen te bedenken in principieel
onuitvoerbare zaken, zoals in het ‘spijkers op laag water zoeken’, ‘zich verdekt
opstellen’ e.d. Een soort anti-wereldkampioenschappen dus, die veel weghebben van
wat DADA bedacht: anti-kunst. Helaas begingen de deskundologen een fout, en men
bleek dus van DADA niets geleerd te hebben. Wat men DADA nl. kan verwijten is,
de anti-kunst niet alleen te hebben uitgeroepen (dat was noodzakelijk), maar hem
ook te hebben gemaakt.
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Beweren dat iets zinloos is, is prima, maar dat nog eens demonstreren door dat
zinloze ook te dóen, is - zinloos.
Diezelfde fout maakten de deskundologen: ze hielden die wereldkampioenschappen
werkelijk; het ‘zich verdekt opstellen’ heeft men o.a. op TV kunnen volgen. Het
nuttige effect, nl. d.m.v. een verbale formulering het zinloze ergens van aantonen,
ging daardoor verloren. Wat uitsluitend in taal, als formulering, functioneel (en leuk)
was, was zinloos om te dóen. Zinlozer zelfs dan het zinloze paalzitten etc.: niemand
van de b.v. 40 deelnemers kon immers (en dat is nu juist het aardige van de
formulering) kampioen worden: kampioen werden allen die niet meededen, d.w.z.
13 miljoen minus 40 Nederlanders. Die werden door de 40 deelnemers immers beslist
niet opgemerkt.

3
Dan een voorbeeldje, eveneens met honderden aan te vullen, waar wat mij betreft
niet meer om gelachen kan worden: het is mode om er een hond op na te houden,
liever om er honden op na te houden. Nu vind ik het normaal, dat je wanneer je b.v.
buiten in een boerderij woont, en nooit 'ns weggaat, een hond in huis hebt.
Maar het is ook mode in Amsterdam, en daar ligt het wat anders. Het is natuurlijk
wèl om je te bescheuren, al die in HIJ-pakken geklede intellectuelen enzo achter een
hijgend kalf van een rashond, over de stoepen en langs de terrassen te zien aanzeulen,
maar de nadelen zijn groter: op straat lopen is zeer riskant, en de parken worden nu
ook in lente, herfst en winter onbruikbaar (in de zomer waren ze dat al, omdat dan
de in kaftans en theemutsen gehulde lieden er huizen), want hun voornaamste
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gebruikswaarde (voetballen, lopen en in het gras liggen) wordt hun ontnomen.
Overal ligt stront, stront, stront. Bovendien is het dierenbeulerij. Net zoals buiten,
in de provincie; ook daar zijn honden in. Daar heerst onder kleine en grote
kapitaalbezittende en in bungalows of villa's wonende patsers het gebruik grote
rashonden in kennels te ‘houden’. Die mensen beweren ook nog dat ze ‘gek op dieren
zijn’. Ondertussen bestaat hun contact met de valse en woest grommende herders,
doggen enz., met deze huisdieren, eruit ze zo nu en dan achter de tralies te bekijken.
Van mij kan al dat tuig in de stront zakken.
J.J. Wesselo

Links oblique
Mijn eerste vulpen kreeg ik midden onder de oorlog, toen ik ongeveer vijftien jaar
was. Tot aan die tijd had ik met een kroontjespen geschreven. Ik herinner mij de
rituelen waarmee dat gepaard ging, als een aangename, ambachtelijke bezigheid.
Maar met die vulpen en zijn zoveel grotere actieradius was ik heel gelukkig, al blijft
er voor mij tot op de dag van vandaag enig schuldgevoel aan verbonden. Ik weet niet
meer wat hij kostte, maar ik herinner mij wel, dat hij betaald moest worden met een
tamelijk groot stuk spek. Voor deze jonge geleerde was mijn vader geen offer te
groot en zo kwam ik dus in het bezit van een kostbaar instrument ter zelfontplooiing.
Om redenen die mij niet meegedeeld zijn, kreeg ik niet de vulpen die wij in huis
hadden, merk Swan, een heel oud, slank model dat zelden gebruikt werd. Die pen
heb ik altijd als een kostbaarheid beschouwd en het verbaast mij dat ik niet weet
waar ze gebleven is. Zij werd gevuld door middel van een hefboompje in de flank.
De mijne had een knopje bovenop. Het merk weet ik niet meer. Op de pen staat
alleen: Warranted. 14 Ct. I st Quality. Die pen is het enige wat ervan over is. De rest
is in de loop van de jaren bij allerlei reparaties vervangen door merkloze onderdelen,
tot de houder toe. Ik heb hem nog steeds; als ik zin heb om sentimenteel te worden
en geen dierbare dode mij in de stemming kan brengen, haal ik hem voor de dag.
Pas in 1953 heb ik een nieuwe gekocht, omdat de oude helemaal versleten was en
haakte. In de winkels was toen nog volop service en de juffrouw die mij hielp, bekeek
zorgvuldig mijn oude pen door een loep. Zij stelde zich op het standpunt, vertelde
zij, dat je niet zomaar een vulpen moest kopen, maar een die precies bij je hand paste.
Uit de slijtage van mijn pen concludeerde zij, dat mijn hand vroeg om een pen die
‘linkse oblique’ geslepen was. Ik vernam dit niet zonder ontroering, want deze koele,
technische constatering woelde in mij de hele problematiek van de linkshandigheid
weer omhoog.
Ik doe ongeveer alles links behalve schrijven. Mij is bijgebracht dat deze verheven
arbeid verricht dient te worden met de rechterhand, het mooie handje waar je een
kruisteken mee maakt en dat je aan bezoekers toesteekt. Nette dingen doen we rechts.
Deze omscholing heeft mij een flinke tremor in het mooie handje en een levenslange
onhandigheid opgeleverd. Maar goed, die mevrouw, een ontzettend begrijpend mens
met een diepe, fluwelen blik smeerde mij een dure vulpen van het merk Sheaffer
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aan, met een heel vernuftig vulsysteem en een brede, links oblique geslepen punt
van onverwoestbaar iridium, dit in verband met mijn nogal hoge schrijfdruk. Hij lag
als een penseel in mijn hand, zei ze, en dat was ook zo. Ik schreef er mooie letters
mee, als rustiek kapitaal in een vroeg-middel-eeuws manuscript. Het brede vlak bood
veel steun en bezwoer elke tremor. Een paar dagen was ik erg gelukkig. Toen drong
het tot mij door dat deze pen voor mij te breed was. Hij schreef te dik, te rechts, en
te officieel, te zichtbaar en te onherroepelijk. Ik moest grote vellen papier gebruiken,
een soort van affiches. Maar schrijven moet voor mij krabbelen zijn, stiekem
gekriebel, geen beeldhouwerij. Mijn handschrift mag niet meer worden dan het spoor
van een aarzeling. Zo'n brede punt praat me te hard en te zelfverzekerd. Het is
frustrerend een instrument te moeten hanteren waarin een uitnodiging tot
zelfoverschatting is ingebouwd en dat op eigen gelegenheid je gedachten voortijdig
publiceert. Maar ja, omdat die pen zo duur was, bijna honderd gulden, heb ik hem
toch jaren gebruikt, soms afgewisseld met een goedkopere Pelikan of Parker en een
wat duurdere Mont Blanc in allerlei breedten. Altijd had ik twee vulpennen op zak,
een voor het officiële werk als adressen en
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handtekeningen en een voor strikt particulier, clandestien gebruik. Dat is geen
bevredigende toestand. Het levert een niet geringe innerlijke verscheurdheid op bij
elke gelegenheid zwaar te moeten tobben over de vraag welke pen je zult gebruiken
en het te moeten aanzien dat alle andere mensen, vlotte lui en geluksvogels, zomaar
wat pakken en schrijven dat het een lust is. Waarom moet iemand nu uitgerekend
problemen hebben op een gebied, dat juist zijn specialiteit en zijn fort lijkt? Heb ik
misschien van mijn zwakke punt een specialiteit gemaakt? Hoe dat zo ook zij, op de
duur had ik een sigarenkistje vol met vulpennen, waarvan geen enkele mij echte
voldoening schonk. Ik heb ze nog, want ik ben zeer gehecht aan mijn vergissingen,
vooral wanneer ze in sigarenkistjes kunnen.
Totdat ik zeven jaar geleden de Parker met verstelbare punt ontdekte. Ze maakten
daar toen reclame mee en ze hadden inderdaad een ruime sortering punten waarbij
ook links oblique, fijn, plat en zonder dat afschuwelijke wratje dat pennen meestal
ontsiert. Die pen kan draaien in de houder, die aan drie kanten enigszins afgeplat is,
zodat je het instrument precies naar je hand kunt zetten. Nu had ik mijn vulpen
gevonden. Moeiteloos schreef ik het schrift waarvoor ik wil tekenen. Er was maar
één bezwaar, namelijk dat hij erg duur en van zilver is en tengevolge van de reclame
al meteen als een soort van status-symbool ging fungeren. Hij is eigenlijk niet zozeer
om te schrijven, maar om even vastgehouden te worden door een dure mijnheer die
alleen maar handtekeningen hoeft te zetten en verder alle schrijfwerk uit handen
geeft. De beste instrumenten komen terecht bij mensen die ze het minst gebruiken.
Een ander probleem leverde de vergankelijkheid aller dingen. Want na zeven
vruchtbare jaren was de pen helemaal versleten. ‘U schrijft er zeker veel mee?’
vroegen ze in de winkel, alsof een vulpen ergens anders voor bestond en alsof alles
mijn eigen schuld was. Maar deze gevatte opmerking diende alleen als inleiding,
want daarna, dat wil zeggen na drie weken wachten en getelefoneer, werd hij
meegedeeld dat links oblique fijn zonder dat rotwratje niet meer gemaakt werd. Daar
konden ze niet aan beginnen, dat was iets speciaals, daar was praktisch geen vraag
naar, ik was misschien wel de enige in de hele wereld die zo'n pen vroeg. Ze hadden
pennen te kust en te keur, breed middel en fijn; rechts oblique hadden ze ook. Ja
allicht, het mooie handje moet vertroeteld worden al staat het nog zo scheef. Zo gaat
dat nu altijd. Als je na jaren van intens uitproberen, met alle leed en kommer die dat
met zich brengt, precies weet wat je wil, dan wil je natuurlijk iets speciaals en dan
kun je er donder op zeggen, dat je het nergens meer kunt krijgen. De winkels puilen
uit van de spullen, maar wat je zoekt is er niet bij. En het deskundig advies mag je
zelf verzinnen. Dat zou allemaal nog niet zo erg zijn, als je na het uit-spreken van
zo'n exacte bestelling maar niet voor een halve gare gehouden werd. Maar als je zegt
wat je wilt en weet wat je zegt, ben je een zeveraar en kijken ze je aan alsof ze
overwegen de alarmschel in te drukken. Nou, dat hoeft voor mij niet, dus bega ik
mijn oude fout en neem bij gebrek aan dat wat ik wil dat wat er is, tamelijk fijn,
zonder wratje, maar niet oblique. Als kleine minderheid mag je niet teveel noten op
je zang hebben, want anders breng je de medemens op het idee dat hij discrimineert.
En discrimineren is zo erg dat je er zelfs niet aan mag denken. Echt fijn uitproberen
is er in de winkel natuurlijk ook niet bij, want ze staan de treuzelaar op zijn vingers
te kijken, de seconden te tellen en te schatten hoeveel plastic troep ze in die tijd aan
de man hadden kunnen brengen. Intussen gutst het zweet mij over het voorhoofd en
mijn tremor werkt op volle toeren. De enige manier om mijn figuur te redden is een
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snelle, kordate beslissing. Thuis ontdek ik dat ik weer fout zit. De pen schrijft te dik
en te gewichtig, lang niet stiekem genoeg. De letters schreeuwen hun belangrijkheid
van het papier af: dit moet je lezen, hier staat nog eens wat. En veel reliëf zit er ook
niet in. ‘Gewoon terugbrengen’, zegt mijn vrouw, maar ik weet zeker dat ze dan
kerels met witte jassen op mij af sturen, die wel raad weten met speciale gevallen.
Ophouden met schrijven en me mokkend uit de wereld terugtrekken lijkt me ook
geen aantrekkelijk alternatief nu de kersen bijna rijp zijn. In mijn ellende - een hele
middag proberen op allerlei papier, hoofdpijn lijden en minderwaardigheidsgevoelens
cultiveren - val ik terug op een oude, kinderachtige en verboden manier om klein,
stiekem en
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marginaal te schrijven. Ik draai de verstelbare pen om en het schrift dat zo zonder
uitzicht op een glanzende punt, na enige weerstand en doordouwen ontstaat, herken
ik als het mijne. En zo is er weer een probleempje opgelost, ook deze keer niet dankzij,
maar ondanks de deskundigen.
Corn. Verhoeven

Lucifers
Veroordelen. Aan het eind van zijn bekend geworden theoretische uiteenzetting
Analyse en oordeel (Merlyn jg. 3, 1965, p. 499-500) spreekt J.J. Oversteegen over
de verhouding tussen de structurele analyse en de waardering van het literaire werk.
Kan een strikt literair-critische studie van een werk elementen aandragen die het
waarde-oordeel een exacte en dus controleerbare basis geven? is het mogelijk een
werk te beoordelen niet op levensbeschouwelijke, psychologische, esthetische of
ethische gronden maar op literair-critische? Ja dat kan, zegt Oversteegen en hij wijst
op enkele in Merlyn verschenen publicaties waarin, op grond van de constatering
dat de structuur van het werk niet consistent is, dat werk ‘veroordeeld’ wordt: H.U.
Jessurun d'Oliveira's artikelen over Hoorniks De vis en Slauerhoffs gedicht Het
boegbeeld: de ziel en zijn eigen analyse van Polets roman Breekwater. In deze
geschriften dus maakt de auteur fouten in de door hem gekozen structuur van het
werk, d.i. naar Oversteegens definitie ‘de unieke samenhang van alle aspecten van
vorm en inhoud’. Zeer belangrijk hierbij is de consistentie in het point of view, het
gezichtspunt van waaruit de lezer het medegedeelde aangeboden wordt. Hier zijn
vele mogelijkheden, van een gezichtspunt dat beperkt blijft tot dat van één personage
(de ik of hij) tot een type waarin een neutrale alwetende instantie blijkbaar over alle
gegevens beschikt en alles van alle personages weet.
Merkwaardig is dat de hierboven vermelde plaats uit de publicatie van Oversteegen
voorzichtiger is in het ‘veroordelen’ van een werk op inconsistenties in de structuur
ervan dan de zojuist genoemde voorbeelden die daar opgegeven werden. Oversteegen
constateert in Vanvugts boek Een bijzonder vreemde dief een structurele fout.
‘Natuurlijk hoeft een boek’, zegt hij dan, ‘na zo'n konstatering van een breuk die
maar niet helen wil, nog niet verworpen te worden’, en dat klinkt heel wat minder
pertinent dat de ‘veroordeling’ van de genoemde werken van Hoomik, Slauerhoff
en Polet. Wie, gewapend met de gegevens van de literaire theorie, gaat lezen, komt
tot het inzicht dat hij Oversteegens uitspraken hem geen houvast geven bij het
waardeoordeel. Ik beperk mij tot één voorbeeld, een roman die voor een hoogtepunt
uit de wereldliteratuur gehouden wordt. Dostojewski begint zijn De Gebroeders
Karamazow vanuit het gezichtspunt van een bewoner van het stadje waar de
gebeurtenissen zich grotendeels afspelen. Deze ik-figuur speelt de rol van chroniqueur,
hij spreekt over ‘ons stadje’, vermeldt soms zijn informanten (‘ik heb me laten
vertellen’, ‘ik heb gehoord’) en hier en daar moet hij erkennen niet over gegevens
te beschikken (‘het rechte weet ik er niet meer van’, ‘ik geloof dat...’). Maar na ca.
50 bladzijden is hij veranderd in een alwetende instantie die beschikt over de kennis
van woorden, daden en bewuste en onbewuste gevoelens van alle personages. Op
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een belangrijke plaats in het boek komt een tweede inconsistentie voor. De verteller,
die ons steeds volledig en uitvoerig van de gebeurtenissen op de hoogte heeft
gehouden, laat het afweten op het moment dat de oude Karamazow vermoord wordt
- de lezer ziet plotseling een regel lang gedachtenstreepjes, die aangeven dat de moord
niet verhaald wordt, zodat er een spanning wordt geschapen: wat is er gebeurd? wie
is de moordenaar? Men heeft er overigens op gewezen dat Dostojewski's
verteltechniek beïnvloed is door boulevardroman, feuilleton en detective.
Vanuit de moderne literaire theorie bezien zijn deze inconsistenties ernstige fouten
die de eenheid en functionaliteit van de structuur van deze roman aantasten. Toch
zou het dwaas zijn om hieraan over De Gebroeders Karamazow in termen van
‘veroordelen’ of ‘verwerpen’ te spreken. Wat deze roman betekent, staat los van
fouten in de structuur. De literaire theorie is nuttig en zinvol, zeker wanneer ze
toegepast wordt op werken waarvan de auteur belangstelt in literaire technieken: de
beschouwer wordt zich bewust van de
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middelen die de samenhang bewerken die hem emotioneel interesseert. Maar zij
heeft niets van doen met een waarde-oordeel. Dat blijft gebaseerd op het duister
mengsel van de levensbeschouwing, de psychologie, de ethiek en de esthetiek van
de lezer.
Namen. Wie de vindingrijkheid, ook in het detail, heeft ervaren waarmee Hermans
de organisatie van de afzonderlijke elementen in zijn romans en verhalen tot stand
brengt, kan zich afvragen of de auteur met de naamgeving van zijn personages geen
bedoelingen gehad kan hebben. Met name in zijn romans die in de oorlog spelen, is
het mogelijk dat de namen van de romanfiguren toespelingen bevatten op werkelijk
bestaande personen. Bij toeval vond ik bij een enkele naam een dergelijke correlatie.
In De tranen der acacia's (geschreven in de jaren 1946-1948) staat de
fietsenhandelaar Zwikker in contact met een groep mensen, waarvan de lezer niet
met zekerheid te weten komt of het nu verzetsmensen of collaborateurs zijn. Zwikker
was de naam van een Amsterdams geologisch student-assistent met sterke
nationaal-socialistische sympathieën. Hij heeft eind 1940 geprobeerd de redactie van
het studentenblad Propria Cures te reorganiseren; hij werd toen in het blad
herhaaldelijk scherp aangevallen (Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven
1932-1962, Amsterdam, p. 102 en 193). De eerste-jaars student sociografie Hermans
heeft dit alles zonder twijfel gevolgd.
In De donkere kamer van Damokles (geschreven in de jaren 1952-1958) is Olifiers
een door de hoofdpersoon Osewoudt vermoorde verzetsman. Uit het tweede deel
van L. de Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog kan
men vernemen dat de tweede man van de vooroorlogse Nederlandse Inlichtingendienst
kapitein Olifiers was. Hij speelde een rol in het zgn. Venlo-incident, dat ook door
de Parlementaire Enquêtecommissie onrafeld is: de verslagen van deze commissie
waren jarenlang Hermans' dagelijkse lectuur (zegt hij in Haagse Post 31-3-1962).
Een ijverig uitvlooien van deze verslagen en van De Jongs delen kan mogelijk meer
correlaties tussen Hermans' personages en werkelijke personen aan het licht brengen.
Coïncidenties. Pas bij herhaalde lezing van Hermans' romans en verhalen valt het
op dat op het eerste gezicht functieloze beschrijvingen en constateringen later in het
werk terugkomen en daar wel betekenis krijgen, zodat de eerste waarneming een,
zowel door het betreffende personage als door de lezer nog onbewust ervaren,
prospectief aspect krijgt en de tweede retrospectief geinterpreteerd kan worden. De
verteller laat personage en lezer een schijnbaar zinloos feit waarnemen, een feit dat
op dat moment in verband met de gebeurtenissen niet meer dan een functieloze
coïncidentie is, maar later in het boek terugkomt en dan functioneel wordt. Dit
verschijnsel hangt samen met Hermans' opvatting van de roman als een ordening die
de chaos toont, als een vertelling ‘waarin alles wat gebeurt en alles wat beschreven
wordt, doelgericht is; waarin bij wijze van spreken geen mus van het dak valt, zonder
dat het een gevolg heeft’ etc. (uit het veel geciteerde essay Experimentele romans,
afgedrukt in Het sadistische universum).
In het begin van het verhaal Het behouden huis merkt de ik-figuur voor het in de
titel bedoelde huis een boom op die op een galg lijkt. Aan het eind van het verhaal,
wanneer gebleken is dat het behouden huis alleen in schijn een orde in de chaos
vertegenwoordigd heeft, hangen de bewoners aan de boom.
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In De donkere kamer van Damokles bevestigt Osewoudt aan de deurlijst van zijn
sigarenwinkel een bordje met de tekst ‘Hebt U niets vergeten?’ (p. 20). Later in het
boek vlucht hij in haast uit zijn huis, de verteller deelt mee dat Osewoudt het bordje
even ziet (p. 293). Weer later blijkt Osewoudt zijn camera, een belangrijk bewijsstuk,
kwijt-geraakt te zijn (p. 377). Op dat moment weet de lezer waar. Een coïncidentie
(het opmerken van het bordje bij een haastig vertrek) is functioneel geworden. Elke
lezer van Hermans kent dit in zijn werken zo frequent gebruikte vormgevingsprincipe.
Ik wil hier nog één geval vermelden, omdat dit vrij ingewikkeld in tekst verborgen
ligt.
Op het moment dat Arthur Muttah, de hoofdpersoon uit De tranen der acacia's,
half per abuis, enkele dagen na de bevrijding een Duitse deserteur vermoordt, leest
men: ‘“Voor koningin en vaderland” speelden ze beneden. (...) Moet ik de
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politie halen en vertellen wat er is gebeurd, zodat ze mij op de lijst kunnen zetten
voor een ridderorde?’ (p. 194-195; ik citeer naar de herziene uitgave 1971). Het lied
en de vermelding van de ridderorde worden functioneel als men zich voor de geest
haalt dat Arthur een stuk eerder in de roman tot het inzicht is gekomen dat zijn vriend
Oskar Ossegal, door wie hij zich in de steek gelaten voelt, het verzoek van zijn zuster
Carola om voor de illegaliteit te gaan werken slechts opvolgde omdat hij daarvoor
met haar liefde beloond werd: ‘de vaderlandslievende martelaar! Als de koningin
terugkomt, staat Oskar blootshoofds en snikkend op de Dam en krijgt een medalje
op z'n jas gespeld’, denkt Arthur dan (p. 143; cursivering van mij): overigens weet
de lezer dat Arthur ten onrechte meent dat Oskar een Duitser heeft gedood. Arthur
overtroeft de gehate vriend en verzetsheld door, zij het dan ná de bevrijding, half
met opzet en overigens totaal niet in het verzet geïnteresseerd zijnde, een Duitser te
doden. De vermelding van de coïncidentie van deze moord met de woorden koningin,
vaderland, ridderorde maakt dat deze, mits p. 143 erbij betrokken wordt, functioneel
wordt, en omgekeerd krijgt de eerste vermelding nu betekenis: Arthurs moord op de
Duitser staat niet los van zijn verhouding tot Oskar, van het zich losmaken van de
band met de vriend om zich in een chaotische wereld vol onzekerheden staande te
kunnen houden.
Frans A. Janssen

Twee gedichten
1
Slechts alleen
is de mens zichzelf
d.w.z.
als hij poept, piest of kotst
slaapt, sterft of
zich uitdrukt
de tekst een drol
de lezer snuffelt
en alsjeblieft geen communicatie
want ons praten is maar spelen
en lezen is ook maar alleen zijn
maar poepen is de kunst.

2
Bij het graf van de onbekende Vietnamees
groeit niets meer
zelfs geen mangrove
zelfs de steen is verweerd
alleen wat napalmbomen
met fragmentatienoten.
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Claude van de Berge
De vernietiging
Er schijnen ervaringen te zijn die we alleen kunnen beleven om voortaan het gevoel
te hebben dat we alle andere dingen moeten ontlopen. Het is moeilijk te zeggen
waarom ze meer zouden betekenen dan alle andere dingen, maar het volstaat te weten
dat ze ons dwingen het bestaan van alle andere dingen te vergeten. Het is zoals alle
ontdekkingen waar gevolgen uit voortvloeien, een ontdekking die ons zegt hoe we
moeten leven, iets waarnaar we voortdurend terugkeren om over onszelf te oordelen,
iets waarvan we geen afstand kunnen doen zonder het gevoel zonder houvast te zijn,
zoals we aan een landschap kunnen gehecht zijn en ver van haar, een gevoel van
verdwaald zijn, van onzekerheid of van wanhoop kunnen ondergaan.
Het was enkele dagen onmogelijk geweest naar buiten te gaan. Alleen al de
gedachte naar buiten te gaan, bracht een onverklaarbare angst over mij, en ik had
zelfs niet het gevoel iets te moeten zoeken. Er is een tijd dat we voortdurend het
gevoel hebben iets te moeten zoeken, en ons inbeelden dat we niet kunnen leven
zonder een poging te doen het te vinden, maar intussen gaat de tijd voorbij, gaan de
uren en de dagen voorbij, en leven we verder, en op een ogenblik leven we zelfs
verder zonder nog aan dat onmogelijke verlangen te denken, want het is ons soms
toegestaan iets te begrijpen.
Ik bleef in het huis, en zat bij het raam, soms gebogen over boeken die ik al jaren
bezig was te lezen, zodat ik er niets meer in te zoeken had, soms luisterend naar de
nabije zee, nadat ik iets gelezen had dat mij dwong van het boek op te kijken. Soms
werd ik aangegrepen door de gedachte dat ik naar de zee zat te luisteren, zodat ik
bijna het gevoel had dat een mens niets verschrikkelijkers kon doen. Ik zag mij op
dat ogenblik roerloos bij het raam zitten en luisteren, en kon mij niet voorstellen dat
ik ooit iets anders gedaan had, want terwijl ik luisterde, schenen soms alle dingen
aanwezig te zijn, die ooit in de ruimte en de tijd van een mens kunnen bestaan.
Terwijl ik naar de verte keek, kwam het mij voor dat de zee nooit vreemder voor
mij geweest was, en dat het iets onmetelijk droefgeestigs had zich een gezicht voor
te stellen dat naar de zee staart.
Alles bezat de onveranderlijkheid van iets waarover het laatste woord al lang
gesproken is, maar niets kon mij het gevoel geven dat het zinloos was voor het raam
te zitten en naar het geruis te luisteren. Het was mij nooit overkomen dat ik mij meer
alleen gevoeld had. Er was vroeger altijd iets geweest dat mij nooit geheel het gevoel
kon geven alleen te zijn, maar in die dagen was er niets om mij en was ik werkelijk
alleen, want ook de zee gaat na enige tijd veraf lijken, of lijkt alleen maar een
voorstelling te zijn, iets waarvan we ons vaag bewust zijn
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in een ogenblik van eenzaamheid.
Het was ook voor het eerst dat ik mij duidelijk bewust werd wat mijn leven
betekende, of dat ik daarvan iets meende te begrijpen. Iedere maal dat ik mij mijn
leven voorstelde, werd ik mij duidelijk bewust van een schemerige leegte, en ik wist
dat ikzelf niets anders kon zijn, maar wanhopig vroeg ik mij af hoe ik dit ooit kon
bereiken, want het scheen mij onbereikbaar toe. Als ik een schrijver geweest was en
mij had afgevraagd waarover ik kon schrijven en als antwoord op mijn vraag dezelfde
schemerige leegte had gezien, zou ik wanhopig geworden zijn, want ik zou begrepen
hebben dat ik dat nooit in woorden zou kunnen uitdrukken.
Op een nacht werd ik door iets uit mijn slaap opgeschrikt, en toen ik in de half donkere
kamer waarnam wat ommij was, en mij afvroeg waarom ik wakker geworden was,
begreep ik dat het de stilte geweest was die mij uit mijn slaap had opgeschrikt. Ze
was volmaakter dan ik haar ooit gekend had, onverbrekelijker dan de dood, en
weldadiger dan iedere denkbare vervulling, en terwijl ik haar onderging werd ik door
een gevoel van reddeloze droefheid aangegrepen. Het was alsof ik een nieuw inzicht
gekregen had, toen ik eindelijk in staat was op te staan, en de stilte tegemoet ging.
Terwijl ik mijn gezicht gewend hield naar daar waar niets wachtte, en in de
duisternis staarde van de nacht, waarin ieder geluid verdwenen was, voelde ik mij
enkele ogenblikken verbaasd, en die verbazing had iets wanhopigs. Ik was wakker
geworden door iets dat alleen maar stilte was, maar alles wat ik ooit gekend had
stond duidelijker voor mij dan het geweest was toen ik het nog zag of nog bezat.
Ik stond te luisteren alsof ik de woorden moest opvangen van een gesprek dat
ergens in een onzichtbare verte gevoerd werd, en terwijl ik luisterde om iets
herkenbaars in de stemmen te vinden, vond ik alleen maar de stilte die er de
achtergrond van was, en het kwam mij voor dat ik daar vroeger al eens naar geluisterd
had.
Het kwam mij voor dat ik eens tot iemand gesproken had, die geluisterd had met
de ogen van mij afgewend, of luisterde zoals men naar iets luistert dat ver is, zoals
men naar de stilte luistert, en die herinnering nam bezit van mij met alle hopeloosheid
waarmee iets onmogelijks ons kan aangrijpen. Ik kon mij niet meer herinneren wat
ik gezegd had maar ik herinnerde mij dat de andere wanhopig naar de stilte geluisterd
had, en enige tijd leek het alsof ik onderworpen was aan wat ik toen gezegd had, niet
alleen omdat ik het mij niet kon herinneren, maar ook omdat daarbij iemand naar de
stilte had geluisterd.
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Er zijn herineringen waarin de andere die ermee verbonden is, nog schijnt te moeten
komen. Er is altijd een leegte op de plaats waar hij moet verschijnen, maar op zeker
ogenblik begrijpen we dat die andere te veel een vreemde is om te kunnen verwachten
dat hij ooit zal komen, en dat we alleen maar een poging moeten doen te ontdekken
waarom hij naar de stilte luisterde terwijl we tot hem spraken, als we tenminste ooit
iets van onszelf willen kennen.
Terwijl ik de stilte tegemoet ging, was het alsof ik een woord hoorde dat ik niet
begreep. Ik hoorde ver van mij de zee ruisen met een traag en somber geluid, maar
het geruis was buiten de stilte gelegen, en de stilte scheen haar niet te horen, en
vermoedde haar niet eens.
Er was iets klagends in dat geluid, iets dat mij op dat ogenblik ongewoon
droefgeestig toescheen, als een klagen dat de reden van haar lijden vergeten is en
alleen nog weeklaagt om zichzelf. We kunnen voor het lijden vele namen bedenken
en die altijd opnieuw door andere namen vervangen, maar het laatste lijden is een
lijden zonder naam.
Ik volgde de weg naar het landschap achter het huis, en keek naar de dingen die
in de duisternis hun wezen hadden onthuld, en daarom van alle bestaan beroofd
waren.
Er was op dat ogenblik een verlangen in mij ontstaan, dat mij deed overwegen dat
we pas verlangen, als we ons van iets van dat wonderlijke bewust zijn dat we nooit
in de dingen zullen vinden, maar in een herinnering aan hen, als plotseling een
herinnering ons dwingt aan het bestaan van iets of iemand te geloven, als de
eenzaamheid alles is wat we van iets kunnen weten, en alles is wat iets ooit kan zijn,
als alles een onverbrekelijke eenzaamheid geworden is, en haar bestaan het enige is
waaraan we geloven, zoals we de woorden van een droom geloven. Terwijl ik over
de vlakte ging, bereikte mij niets anders dan iets duisters, iets waarin alles kan herkend
worden, en zoals ons dat soms kan overkomen als men lang alleen geweest is, had
ik plotseling de behoefte om te spreken, maar toen ik die vurige behoefte wilde
bevredigen, ontdekte ik dat ik niet wist waarover ik kon spreken. Het was voor het
eerst dat ik ontdekte welk vreemd gevoel het is hartstochtelijk te verlangen om te
spreken en niets te hebben om over te spreken.
Terwijl ik nog steeds met angst bezig was te zoeken naar iets dat ik kon zeggen,
bemerkte ik ver voor mij de weerschijn van een vuur. Het was alles wat in de
duisternis te zien was, en het trok dan ook mijn aandacht zoals dat alleen iets kan als
het alles is wat men kan zien. Soms verdween het schijnsel, zodat het bijna leek alsof
ik het mij ingebeeld had, maar het volgende ogenblik werd het
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opnieuw zichtbaar, alsof een wind met de vlammen speelde.
Als men op plaatsen verblijft waar zich weinig veranderingen voordoen, is het
geringste verschijnsel al voldoende om een meer dan gewone betekenis te krijgen,
niet om wat het is, maar om het feit dat het bestaat. Ieder verschijnsel is op zichzelf
al voldoende om aanspraak te maken op de gevoelens waarmee we gewoon zijn
dingen te ondergaan, en omdat die dingen door hun zeldzaamheid alleen maar vreemd
kunnen zijn, lijken ook onze gevoelens vreemd.
Ik had enige tijd naar het schijnsel staan kijken alsof ik iets zag dat ik moeilijk
kon aannemen, toen ik in de weerschijn van de vlammen twee gebogen gestalten
bemerkte, die donkerder waren dan de duisternis en als door de duisternis geschapen
waren. Ze schenen bij een brandend vuur te zitten alsof ze bescherming gezocht
hadden tegen de nachtelijke koude, of tegen de leegte van de duisternis.
Er hoefde op zichzelf niets vreemds te zijn aan die twee gestalten in de nacht, en
men moet vooral niet overdrijven als men onderzoekt wat hun aanwezigheid te
betekenen heeft, want soms heeft die heel wat minder te betekenen dan het lijkt, maar
er ging iets van dit beeld uit dat even openbarend was, als iets dat men zich voorstelt.
Er scheen een onwezenlijke ontzetting uit dit beeld te spreken, dat door het feit dat
al het toevallige rondom haar, verdwenen was, grenzeloos aandeed. Als we op een
nacht twee gestalten bij een vuur vinden en weten waarom ze daar zijn, is alles te
vanzelfsprekend om erover na te denken, maar als we hen vinden en niets van hen
weten, lijkt het alles te kunnen betekenen, en is het soms alsof iets van onszelf in dat
beeld op ons wacht. Het is ergens het spiegelbeeld van, iets waarvoor we stilstaan
en weten dat het beeld in ons overgaat, dat we het niet meer zullen vergeten en dat
het eens zal terugkeren, en het is alleen de hoop die ons zegt, dat ook deze leegte,
tot ons behoort. Het is alleen de hoop die ons dat zegt.
Terwijl ik naar hen toegegaan was, en oneindig veel tijd nodig had om bij hen te
komen, hadden de schaduwen bij het vuur nog altijd niets van mijn nabijheid
opgemerkt. Of wisten zij wat ik niet wist, en was hen meer van de nacht vertrouwd
dan mij? Betekende hun roerloze aanwezigheid alleen maar dat alles hen reeds lang
vertrouwd was wat voor mij nog onbegrijpelijk leek?
Toen ik dicht bij hen gekomen was, meende ik te horen dat ze met elkaar spraken,
en plotseling had ik het beangstigend gevoel dat dit het gesprek was dat ik in de verte
gehoord had. Het was alleen de klank van hun stemmen die tot mij doordrong, alsof
ik het geluid achter een muur hoorde, achter de muur van de nacht, of achter de muur
die hun wereld van de mijne scheidde.
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Ik kon uit hun stemmen alleen afleiden dat de twee gestalten bij het vuur, een man
en een vrouw waren, maar verder werd door niets in hen dat gevoel van herkenning
gewekt, dat ons soms bij een ontmoeting overvalt. Terwijl ze tegen het duister
afgetekend waren, waren zij ondoorgrondelijker dan het duister, en riep hun gestalte
de gedachte op aan een werkelijkheid zonder leven, aan schaduwen afgeworpen door
iets onzichtbaars.
‘Herken je ook soms dat geluid?’ vroeg één van hen.
Ik bedacht hoe vreemd het was hen te horen spreken, hoe vreemd het was de
woorden te horen die iemand bezit, die niet voor ons bestemd zijn en toch door ons
gehoord worden. Het was alsof ik iets van mijzelf vernam terwijl ik hen hoorde, iets
dat ook ik kon zeggen, terwijl ik ergens was waar het donker was en waar verder
niets kon gevonden worden, maar het was opnieuw de hoop die mij zei dat ook dit
moest gebeuren.
‘Het is alleen maar de nacht,’ antwoordde de andere stem, en ik hoorde dat in het
antwoord geen enkele twijfel lag, maar dat er de zekerheid in lag van iemand voor
wie alles is zoals het moet zijn.
Ik stond over dat antwoord na te denken, zoals men plotseling naar iets kijkt dat
men altijd zag, maar voor het eerst werkelijk ziet.
Na dat antwoord bleven ze enige tijd zwijgen en zaten bij het vuur met gebogen,
verzonken gestalten, die iets verlorens hadden, alsof ze door dat korte gesprek
begrepen hadden dat er geen enkele hoop was. Het schijnsel van het vuur, onthulde
mij hun gezichten niet. Hun gezichten waren alleen een donkere leegte, waarin niets
aanwezig leek, en ik verbaasde mij erover dat uit die leegte de woorden gekomen
waren, die in de nacht zouden verloren gegaan zijn als ik ze niet gehoord had. Het
was vreemd hoeveel dingen bestemd waren om verloren te gaan, of hoe iets alleen
maar bedroevend kon zijn als het zinloos leek. Er overkwam ons iets dat ons ook
niet had kunnen overkomen, maar nog voor het verdwenen was, was het enige wat
er van overbleef, onze eigen gestalte. Voor we wisten wat het was vonden we onszelf
terug, want alles wat ons kan overkomen en de wereld die we erin kunnen vinden,
is alleen maar onszelf, en soms lijkt dat een wereld te zijn waarin niets kan
binnendringen.
We worden ons soms plotseling bewust van die wereld, maar hij is iedere keer
even onbekend, omdat hij onszelf onbekend maakt. Hij is de wereld waarin we
volkomen hulpeloos zijn, omdat we dachten vele dingen te kunnen doen, en plotseling
niets anders kunnen doen dan naar ons spiegelbeeld zoeken.
Toen ik eens een wandeling maakte in de omgeving van het dorp waar ik vroeger
leefde, zag ik door het landschap een trein voorbij rijden. Hij reed langs mij
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heen, en één ogenblik zag ik een gezicht achter één van de ramen, en terwijl het
geluid van de trein te sterk was om dat beeld in mij te kunnen vasthouden, had ik
plotseling de onbedwingbare behoefte om hulp te roepen, maar alles wat daarvan
bleef bestaan, was ikzelf, hoewel het mij vreemder dan ooit toescheen te moeten
verder leven. Er zijn ogenblikken waarin ons dat ongewoon vreemd kan toeschijnen,
maar als we even nadenken, beseffen we dat het toch alles is wat we kunnen doen.
Soms zoeken we naar allerlei dingen omdat we ons voorstellen dat we zonder hen
niet kunnen leven, maar een andere keer, blijkt het voldoende te moeten zijn naar
onszelf te kijken, en daarin alles te vinden wat we ooit kunnen bezitten, en met dat
droefgeestige beeld moeten we onvoorwaardelijk genoegen nemen.
Het kan gebeuren dat we ook dan aan een redding blijven geloven, want dat is ons
altijd toegestaan, maar als we onszelf de vraag stellen, waarin die redding bestaat,
zullen we moeten bekennen dat we daar geen enkel vermoeden van hebben.
Als we iets dat gebeurt, trachten te begrijpen, trachten we alleen maar onze eigen
gevoelens te begrijpen, en gaan we een wereld binnen van gevoelens die reeds lang
bestonden.
Het is alsof we het leven nooit gekend hebben, en ook de dingen waarmee ze vorm
aanneemt lijken we nooit gekend te hebben, want onze gevoelens houden zich vooral
bezig met iets dat niet bestaat.
Ik vermoed dat ik alles op die manier onderging, omdat ik weinig anders wenstte
te ondergaan, omdat alles wat ik nog verder kon ondergaan mij weinig aantrekkelijk
voorkwam. Het sprak vanzelf dat er een reden was waarom de man en de vrouw bij
het vuur zaten, maar dat was iets dat mij niet belangrijk toescheen. Terwijl ik hen
aankeek, werd ik mij bewust van enkele vragen, die ik altijd al gekend had, maar
waarvoor soms de geschikte aanleiding ontbrak om ze te overwegen. Het was alsof
ik ze al lang geleden uitgesproken had, want wat eens een vraag geweest is, komt
later tevoorschijn in ieder ding.
Ik vroeg mij af waaraan ze me deden denken, wat ze met hun aanwezigheid
opriepen, en welk leven zij leidden, dat op dit ogenblik ver van hen leek te zijn, en
zelfs niet kon teruggevonden worden in hun donkere schaduwen? Er was iets
schijnbaars in hen, maar ook iets geheimzinnigs, maar het was moeilijk die twee
dingen van elkaar te scheiden.
Het gaf mij een vreemd gevoel te begrijpen dat ik opnieuw naar iets als redding
verlangde, en dat ik de indruk had te weten wat ons kon redden, maar dat het tegelijk
iets was waarnaar men alleen maar kan verlangen. Als we onze vragen
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in een leegte uitspreken, kan het soms lijken alsof ze eindelijk de plaats gevonden
hebben waar ze moeten uitgesproken worden, en dat is op zichzelf al een bevrediging,
want het is moeilijk voor onze vragen een geschikte plaats te vinden. Meestal worden
ze uitgesproken op plaatsen waar ze niet thuishoren, maar als ze dan een enkele keer
toch een geschikte plaats vinden, zijn we verbaasd over de eenheid tussen onze vragen
en de hen omgevende achtergrond. We beseffen plotseling dat alles wat gezegd
wordt, en op geen andere manier kan gezegd worden, nooit voorgoed zal gezegd
zijn. Het zal niet volstaan het eens gezegd te hebben.
‘Ik zou naast jullie bij het vuur willen zitten,’ zei ik zacht, bevreesd hen op te
schrikken. ‘Ik kan wel zeggen dat ik het koud gekregen heb.’
Ik ging naast hen zitten zonder hen aan te kijken, boog mij naar de vlammen toe,
en bleef roerloos zitten, terwijl ik enige tijd samen met hen de stilte deelde.
Hoewel ik bij hen was gaan zitten, omdat ik niet van hen bleek te kunnen weggaan
zonder iets meer te vernemen, leek het mij niet in het minst vreemd dat ze bleven
zwijgen, en het vanzelfsprekend vonden dat ik mij ben hen voegde.
Als we ons van iets niet kunnen onttrekken komt dat meestal omdat we naar iets
anders niet kunnen terugkeren. Ik zou mij het liefst onthouden van dergelijke bittere
uitspraken, die aantrekkelijk zijn als we ze horen van iemand die zich de weelde kan
veroorloven ze zich te laten ontvallen, maar die onaangenaam klinken als we ze
horen van iemand die op zichzelf alles al verloren heeft, maar toch had ik het gevoel
dat ik uit wanhoop bij hen was gaan zitten.
We hebben weinig genoeg met elkaar te maken om ook soms in een ogenblik van
wanhoop naast iemand te kunnen plaatsnemen, zolang hij tenminste zwijgt, want
mijn mening over de mens is nog altijd dat hij te veel lawaai maakt om in zijn
nabijheid te kunnen vertoeven zonder door de meest uitzichtloze troosteloosheid
overvallen te worden.
Terwijl ik voor mij uitkeek, kwam het mij voor dat dit een zeer ongewoon ogenblik
was, een ogenblik waarvan we ons voornemen het te bewaren om er ergens mee naar
toe te gaan. Het gebeurt soms dat we bepaalde ogenblikken bewaren, en hen met ons
meenemen. We gaan verder en die ogenblikken gaan met ons mee, tot de dag komt
dat we plotseling niet meer weten waar we met die ogenblikken naartoe kunnen gaan,
en terwijl ik dacht aan andere ogenblikken die met mij meegegaan waren, onderging
ik een gevoel van volkomen verlorenheid, want een ogenblik is soms weinig om
terug te vinden. Ik had het gevoel een gezicht voor mij te zien, dat toch niet duidelijk
was, dat aan niemand leek toe te behoren, en niet kon terug gevonden worden in één
van de gezichten die ik mij
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herinnerde, maar het was alsof ik plotseling wist wat ons kon redden, en die gedachte
maakte het gevoel van verlorenheid eindeloos. Het was als een steen bij het strand,
die eeuwenlang in eenzaamheid door de golven overspoeld wordt, en toch altijd blijft
wat hij is. Het was plotseling bij mij opgekomen dat, als iets ons kon redden, dat
alleen de schoonheid kon zijn, en terwijl ik daaraan dacht, werd ik mij bewust van
de stilte waarin die gedachte bij mij opgekomen was.
Het was alsof die stilte waarin we naar onszelf luisteren, waarin we onszelf
herkennen, en van onszelf gescheiden zijn, als van een wereld waarvan we ons
nauwelijks nog iets herinneren, ook onszelf was.
Het had mij al, vanaf het ogenblik dat ik de gestalten bemerkt had, getroffen dat hun
verschijning volkomen haveloos was. Ze schenen uitgeput te zijn, en zaten bij het
vuur alsof niets nog tot hen doordrong of voor hen nog bestond. Ik kreeg het
vermoeden dat ze geen bestemming hadden, of die reeds hadden verloren, en toen
ik merkte dat ze soms onrustig werden na lang gezwegen te hebben, werd het mij
duidelijk dat ze bang waren voor iets waarvan ze weggegaan waren. Ze waren niet
bang voor iets waar ze op afgingen, maar voor iets waarvoor ze gevlucht waren. Ik
geloof niet dat er een ander gevoel in hen kon gevonden worden dan die plotselinge
uitingen van angst, de angst die soms alles aantast en soms alles lijkt wat nog bestaat.
Toen we al enige tijd bij elkaar zaten, begon één van hen te spreken. ‘Ken je iets
van de omgeving?’ vroeg hij. ‘Weet je iets van de wegen af.’ Ik vertrouwde hen toe
dat de zee dichtbij was, dat ik daar een huis had met een uitzicht op de zee, en stelde
hen voor de rest van de nacht in het huis uit te rusten, maar ze schenen in mijn voorstel
weinig uitkomst te vinden.
‘We willen alleen maar weten waar we naar toe kunnen om te verdwijnen’ zei de
man.
‘Is er iets waarvoor je bang bent?’ vroeg ik.
‘We zijn vluchtelingen,’ antwoordde de man, ‘en vluchtelingen zijn altijd bang.’
Hij liet het hoofd zinken en bleef in een soort van onderworpenheid neerzitten, terwijl
ik dacht hoe bedroevend het was te weten wat ons kon redden, en te begrijpen dat
het iets onmogelijks was. Ik bedacht ook dat er weinig is wat we weten, en dat we
dat weinige steeds afstaan aan wat we niet weten. In de tijd dat ik bezig was een
poging te doen om aan mijn leven een zin te geven, was er mij eens iets in een droom
overkomen, maar ik kon het mij niet herinneren. Ik werd steeds wanhopiger bij de
gedachte nooit te zullen weten wat mij in die droom overkomen was, en terwijl ik
daarin berustte, begreep ik dat het geen zin had
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ooit iets anders te weten. We kunnen vele dingen doen, en terwijl we steeds verder
gaan, kunnen we zelfs hopen, maar op een ogenblik bemerken we dat de aarde nog
altijd haar eindeloze tocht voortzet, en dat het in dit besef geen zin meer heeft nog
op iets te hopen, als we zelfs niet in staat zijn te weten wat ons in een droom
overkomen is. ‘Jullie kunnen altijd daarheen gaan,’ zei ik, ‘daarheen is het altijd nog
mogelijk.’
Ik stond voor mij uit te wijzen in de duisternis, en toen ze mijn gebaar zagen,
stonden ze op, en zag ik ook hun gezicht, als een waarheid die men plotseling ontdekt,
maar in wiens onzichtbare tegenwoordigheid men al die tijd geweest is. Er lag een
ontzetting op hun gezicht die ik mij niet kon herinneren al ooit eerder gezien te
hebben, zelfs niet op mijn eigen gezicht, omdat het niet hun eigen gevoel was, iets
dat zij zelf ondergingen, maar iets dat ver van hen was en hen naar haar beeld gevormd
had. Ze gaven geen uitdrukking aan zichzelf, maar uitdrukking aan wat ze geworden
waren.
Toen ze verdwenen waren, en alleen nog de nacht zich om mij uitstrekte, stond ik
nog steeds voor mij uit te kijken, en trachtte ik mij te herinneren wanneer ik al eens
eerder in dezelfde duisternis gestaard had, maar er leek mij een ander gezicht tegemoet
te komen toen ik daaraan dacht. We staan met ons verlangen alleen in de eeuwige
en zinloze aanwezigheid van de dingen, en soms staan we ook met onze liefde alleen.
Het is soms nodig ons dat bewust te zijn, het soms een ogenblik te overwegen, ergens
in de duisternis te staren en het te overwegen, en daarna naar ergens anders terug te
keren.
‘Ik weet niet wie ze zijn,’ zei ik fluisterend, ‘en ik weet ook niet wat er met hen
zal gebeuren, maar ze konden niet gered worden, want er was niets in hen dat
verlangde gered te worden.’
Het was waar dat men alleen maar kon gered worden als men dat verlangde maar
velen zouden, als men hen zou zeggen dat men hen wil redden, niet eens weten
waarvan ze moesten gered worden. Ze zouden niet eens een vermoeden hebben dat
het ook nodig kon zijn gered te worden, want ze hadden niets om te redden.
Ik stond voor mij uit te kijken alsof ik ergens naar teruggekeerd was en mij erover
verbaasde dat ik niets meer vond dan wat ik innerlijk al had, maar toch was het iets
waarvoor ik van de andere kant van de wereld leek gekomen te zijn om het te vinden.
Het is vreemd dat we iedere keer het gevoel hebben van oneindig ver gekomen te
zijn als we in de duisternis staren. Het is alsof we allerlei moeilijkheden moesten
overwinnen om daartoe in staat te zijn.
Ik keek in de nacht, en had het gevoel dat alle vragen die ik ooit kon stellen
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onzichtbaar geworden waren. Ze waren altijd zichtbaar geweest en hadden altijd op
een duidelijke manier voor mij gestaan, maar op dat ogenblik waren ze onzichtbaar
geworden, en ik begreep dat vragen even weinig tot ons behoorden als alle andere
dingen die we kunnen overwegen. Als de duisternis al voldoende was om ze
onzichtbaar te maken, konden we daar alleen maar uit afleiden, dat we ze nauwelijks
bezaten. Was ik door alle vragen verlaten? Was ik mij bewust van iets dat zelfs niet
eens als een vraag in ons kon bestaan, of had het geen zin meer nog een vraag te
bezitten?
Het vuur was bezig te doven, en terwijl ik naar de gloed keek, was het alsof ik aan
verre dingen herinnerd werd zonder hun beeld te zien. Toen eindelijk de dag aanbrak,
was het alsof ik ontwaakte, en ik zag hoe het licht tevoorschijn kwam, en boven de
horizon bleef hangen. Ik had nooit verlangd de dingen te zien die anderen willen
zien of de behoefte gevoeld reizen te maken, maar het verschijnen van het licht was
iets dat ik altijd opnieuw wilde zien. In het korte ogenblik waarin alles wat de gehele
nacht onzichtbaar geweest is, opnieuw verschijnt, en met een grijze droefgeestigheid
voor ons opdoemt, was iets hopeloos verborgen. Het was alsof alles in de nacht op
een ander leven gehoopt had maar toch altijd met een hopeloze onveranderlijkheid
zijn vroegere bestaan terugvond.
Ik voelde hoe ik gescheiden werd van wat om mij was, en had voortdurend de
indruk dat er iemand bezig was van mij weg te gaan.
Als er op dat ogenblik werkelijk iemand van mij weg gegaan was, zou het een
zeer bedroevend afscheid geweest zijn, want ik bleef achter met het duidelijke besef
iemand lief te hebben. Alles om mij leek mij aan iemand te herinneren, maar tegelijk
kon ik niet meer van die vreemde gescheiden zijn. Het is op die ogenblikken dat het
leven opvallend veel op een droom gaat lijken, en dat er iets van dat verlangen
terugkeert, dat ons langzaam verandert en ons tenslotte onherkenbaar maakt. We
praten nog wel, maar het lijkt de stem van een andere te zijn, en de woorden die we
zeggen schijnen al even weinig tot ons te behoren. Het is uiteindelijk altijd een andere
die we ons bewust worden, als we voelen iemand lief te hebben, en het blijft een
voortdurende kwelling ons steeds te moeten afvragen of die andere ook nog bestaat.
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Johan van Brosterhuizen
Twee gedichten
Poëtica
Ik ben een dichter;
dus ik weet:
als ik schrijf
‘het regent buiten’
dan gaat het niet goed met me.
Ik kijk uit het raam:
het regent buiten.

Bij de Zaanbocht te Wormerveer
Een bocht in een rivier
is een geschikte plaats
om stil te staan.
Men ziet het water voorbij stromen
en heeft zo zijn gedachten.
Ik sta dus stil
en kijk over het water
in beide richtingen
- de bocht immers
geeft mij de gelegenheid daartoe.
(Ten gerieve van de lezer
zij nog vermeld
dat ik tien jaar geleden
in een restaurant in deze bocht
mijn trouwfeest vierde.)
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Gerard Knuvelder
Symbool bij de romantici
1. De poetica uit de tijd van de romantiek acht de ware dichter gekenmerkt door het
bezit van minstens twee specifieke eigenschappen: hij moet beschikken over
sensibiliteit en over imaginatie.
Elke van deze kwaliteiten bezit haar eigen typische uitdrukkingsmiddelen.
Sensibiliteit en imaginatie, maar ook dichterschap zijn naar de opvattingen van
de romantici1) wezenlijk, althans primair, inwendig: in de psyche van de dichter is
aanwezig de ‘innerlijke visie’, de ‘innere Schau’, die leidt tot het zuivere kennen van
de werkelijkheid. Van deze ‘innerlijke visie’ zijn woorden maar ‘zwakke schaduwen’,
zegt Shelley.2) Maar wanneer de dichter woorden, zij het als slechts zwakke
schaduwen, hanteert, wanneer dus in taal geformuleerd wordt en poëzie ontstaat,
heeft deze krachtens de innerlijke visie die erin tot uitdrukking gebracht wordt, een
wonderbaar effect: de poëzie, aldus Shelley, licht de sluier op die de verborgen
schoonheid van de wereld bedekt, en laat de ons bekende dingen als onbekend
verschijnen; ze schept nieuw al wat ze voorstelt.3) Een kleine honderd jaar later zullen
de Russische formalisten hun theorie van de vervreemding opstellen, dat wil zeggen
in dit geval: de theorie van de vernieuwing; poëzie doet oude dingen nieuw zien.4)
Hoe doet zij dit alles? De dichter hanteert als aangepaste uitdrukkingsmiddelen
akoestische en ritmische elementen, daarnaast, en vooral, beeldende5): metafoor6),
symbool, mythe. Het zijn met name deze laatste, beeldende, elementen, waardoor
de imaginatie de visie voorstelt, oproept: ‘L'imagination désireuse... de se satisfaire
par le symbole éclatant dans les spectacles du monde’, zoals Mallarmé, symbool zelf
cursiverend, schrijft (in Oeuvres complètes, 921).
In het volgende enkele kanttekeningen bij de term ‘symbole’.
De term symbool wordt in verschillende disciplines (logische, taalkundige,
natuurwetenschappelijke, dichtkunst, theologie) gebruikt. Als gemeenschappelijk
kenmerk vertoont het symbool de eigenschap te zijn ‘something standing for,
representing, something else’ (‘dasz es für etwas steht, das es etwas anderes darstellt’)7)
Als zodanig kan het in zeer uiteenlopende gevallen optreden. Buiten beschouwing
nu blijven hier de - talrijke - gevallen waarin tekens, formules, cijfers of aanduidingen
staan voor abstracta. Die hebben wezenlijk niets te maken met het symboolbegrip
zoals dat in religie en kunst aan de orde is.
1) Een en ander wordt uitvoeriger behandeld in de nieuwe inleiding die ik schreef voor de vijfde
druk van Handboek III (te verschijnen winter 1973).
2) R. Wellek, Concepts of Literary Criticism, 1963, 181; Grundbegriffe der Literaturkritik,
Stuttgart, 1963, 131.
3) Shelley, A defense of poetry, 1820; vgl. de vertaling van Albert Verwey in Dichters
verdediging, Amsterdam 1891, 15.
4) Vgl. Victor Erlich, Russischer Formalismus, München, 1965 (oorspr. uitgave Russian
Formalism, 's-Gravenhage, 1955).
5) Ook Wellek-Warren, Theory of Literature, Duits Theorie der Literatur, achten niet klank en
ritme de centrále poëtisch structurerende elementen, maar de reeks beeldende.
6) Voor de metafoor zie J.P. Guépin, Een voet die niet kan lopen, Maatstaf 19 (1972), 789-808
en J.J.A. Mooij, Metafoor en vergelijking in de literatuur, Forum der letteren 14 (1973),
121-57.
7) Wellek-Warren, Theory, 177, Duitse tekst, Theorie, 212.
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Dichter bij het door mij bedoelde gebruik staan ‘herkenningstekens’ zoals vaandels,
wapens, insignes enz.; die ‘representeren’ ‘altijd nog een instelling, een ambt of een
groep waarachter een bepaalde macht staat’.8) Een

8) V. Warnach, Symboolwerkelijkheid van de eucharistie, Concilium 4 (1968), 80.
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vlag, de vlag hijsen, hebben een duidelijke symboolwaarde, beide doelen op iets
anders, dat de ingewijde onmiddellijk begrijpt (Wellek-Warren). Vooral: zij doelen
op een ‘waardevolle’ werkelijkheid.
2. Wellek-Warren stellen dat een beeld, als metafoor, kan ‘be invoked’, maar pas als
een beeld veelvuldig, telkens opnieuw opduikt, wordt het symbool; op den duur kan
het zelfs deel van een symbolisch systeem worden.9) In het volgende wordt aan de
term symbool een bredere betekenis gegeven dan Wellek-Warren in hun Theory
doen10), en wel in overeenstemming met het gebruik door de dichters-zelf in de
negentiende eeuw. Gegevens uit de werkelijkheid - aldus ongeveer de gedachtengang
van bijvoorbeeld een dichter als Baudelaire - kunnen symbool worden van ‘la
profondeur de la vie’. Een diepere, wezenlijker beleving van het leven wordt
gesymboliseerd, dat wil zeggen voorgesteld in het beeld van een ding (handeling)
dat verwijzende, symbolische waarde heeft. Voor goed begrip zowel van de
romantische opvattingen over kunst als voor die van de latere symbolisten, is het
noodzakelijk wat dieper op het begrip symbool en het ontstaan ervan in te gaan.
3. Susanne Langer maakt in haar Philosophy in a New Key11) (binnen het algemeen
begrip sign12) onderscheid tussen signal en symbol13). Binnen het symbool onderscheidt
zij dan weer discursieve en intuïtieve symbolen. Voorbeeld van een discursief
symbool: de taal (in engere zin) met haar vaste betekeniseenheden, die gecombineerd
kunnen worden tot grotere gehelen (zinnen, teksten); de woorden zijn vatbaar voor
definiëring en vertaling, de betekenis-inhouden zijn algemeen. Taal is narekenbaar:
het gaat in taal ook over uitspreekbare zaken14) Dit discursief symbool is hier dus niet
aan de orde.
9) Iets uitvoeriger nog in de Duitse tekst, Theorie, 342, noot 12.
10) E. Frenzel, Stoff-, Motiv- und Symbolforschung, Stuttgart, 1963, 38, merkt op, dat de bepaling
van Wellek-Warren ‘zu äuszerlich und nicht völlig erschöpfend scheint’.
11) Susanne Langer, Philosophy in a New Key, 17e druk, woord vooraf. In de vertaling
Filosofische Vernieuwing, Utrecht, 1965 (daarin is overigens dit woord vooraf niet
opgenomen).
12) A.J. Greimas e.a., Sign, language, culture. - Signe, language, culture. - etc., The Hague, etc.,
1970.
13) Het signal (teken) wijst op het bestaan van een ding, een gebeurtenis, situatie: natte straten
wijzen op regen of een sproeiwagen, het dalen van de barometer op verandering van de
weersgesteldheid, een litteken op een vroegere wond.
Symbolen in algemene zin zijn geen gevolmachtigden voor hun objecten, maar het voertuig
voor de voorstelling van objecten. Symbolen ‘betekenen’ (verwijzen naar) de voorstelling,
althans primair. Napoleon verwijst niet naar een aanwezige persoon, maar naar de voorstelling
van een historische figuur.
Binnen het symbool onderscheidt zij dus discursieve en intuïtieve symbolen.
14) Taal zo opgevat hanteert het begrip projectie zoals Wittgenstein dat kent: men projecteert
de symfonie in de taal van de muziekpartituur. Zo geeft taal (in engere zin) de projectie van
de menselijke ervaring van de werkelijkheid. Als de feiten in zinnen worden weergegeven
ondergaan die feiten een gedaanteverandering:
a, b, doden wordt:
a heeft b gedood; de volgorde van de feiten wordt gewijzigd, er wordt een nieuwe, derde
zelfstandigheid (‘doden’) ingevoerd. Elke taal heeft een vorm die eist dat we onze denkbeelden
in volgorde achter elkaar laten komen (deze eigenschap van het woordgebruik heet de
discursieve vorm). Een idee dat zich niet leent tot deze ‘projectie’ is onuitspreekbaar.
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Niet discursief uitspreekbaar zijn doorgaans gevoelens, emoties, verlangens. Zij
worden tot uitdrukking gebracht door muziek, door andere kunsten, maar ook door
‘kreten’, ‘uitroepen’, poëzie. Dat is dan óók taal, niet
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echter discursief, maar taal in bredere zin dan de discursieve taaluiting. Die
taaluitingen bezitten geen zakelijke betekenisfunctie, geen representatieve functie,
zij hebben uitdrukkings-functie. En dit brengt ons bij de intuïtieve symbolen. Die
symbolen drukken uit een in de emotionele sfeer ontstane visie, een (nieuwe)
belevingswijze van de wereld. In dit geval heeft het symbool dus geen betrekking
op het kenbare, dat immers een duidelijk afgepaald gebied vormt, en gekenmerkt
wordt door de mogelijkheid tot discursieve projectie in taal; het heeft veeleer
betrekking op het onuitsprekelijke, op gevoel, verlangen, emotie, het onuitspreekbare,
dat niet in discursieve taal gevangen wordt; men kan eventueel zeggen: wel in taal,
woorden, maar dan in kreten, geneurie, poëzie; ‘we hebben hier met symbolen te
maken en wat ze uitdrukken is dikwijls van een hoog intellectueel niveau. Alleen
zijn de vorm en de functie van deze symbolen niet die welke door de logica zijn
onderzocht, onder het hoofd van “taal”’.15)
Het gebied van de semantiek is dan ook groter dan dat van de - discursieve - taal.
‘Het menselijk denken is op zijn hoogst maar een heel klein aan grammaticale
voorschriften gebonden eiland, midden in een oceaan van gevoelens, tot uitdrukking
gebracht door “O, O” en zo maar wat gebabbel. Het eiland heeft misschien een
periferie van wadden - feitelijke en hypothetische begrippen, uiteengelegd door de
getijden van de emotie tot de “materiële vorm”, een mengsel van zin en onzin. De
meesten van ons brengen het grootste deel van hun leven op deze moddervlakte door;
maar in creatieve perioden begeven we ons naar de diepte waar we rond spartelen
met symptomatisch geschreeuw, dat klinkt als een bewering over leven en dood,
goed en kwaad, zelfstandigheid, schoonheid en andere niet-bestaande thema's’.16)
Er is dus duidelijk nog een andere uitdrukkingswijze dan de discursieve - en men
zou graag de term symboliek reserveren voor deze niet-discursieve. Er zijn ervaringen,
die niet passen in het grammaticale uitdrukkingsschema (niet passen, dat wil zeggen:
daardoor niet uitgedrukt kunnen worden); zij vragen om door een ander symbolisch
schema te worden uitgedrukt dan de discursieve taal is. Het zijn de ervaringen die
men intuïtie, diepere betekenis, artistieke waarheid, inzicht etc. noemt; zij liggen
veelal in de emotionele en religieuze sfeer.
S. Langer noemt het bij uitstek levenssymbolen, allereerst die welke gehanteerd
worden in het ritueel en de sacra, waarin resp. gebaren en voorwerpen symbolisch,
in een uiterlijke vorm, staan voor de grote thema's van leven en dood. Hieruit kan
zich de religie ontwikkelen: verering van het leven, ‘afkeer’ van de dood kunnen tot
een vast omlijnde totemcultus of een ander sacramentalisme uitgroeien.
4. In deze uiteenzetting van Langer ligt zoal niet het grondbegrip dan toch het
uitgangspunt van het (ontstaan, begrip van) het symbool besloten. Duidelijk en
allereerst, dat dit uitgangspunt in de ‘religieuze’ sfeer ligt.17) In die sfeer komt ook
het werkelijkheids-karakter van het symbool het meest pertinent tot uiting, dat wil
zeggen: de overtuiging dat met en door het symbool gedoeld wordt op een (hogere)
wérkelijkheid.18)
15)
16)
17)
18)

Susanne K. Langer, Filosofische Vernieuwing, 99.
Susanne K. Langer, Filosofische Vernieuwing, 99-100.
Daarop wijst ook V. Warnach, Concilium 4 (1968), 81.
In zijn boek Hoe lezen we Genesis 2 en 3?, Kampen, 1972, heeft B.J. Oosterhoff interessante
bladzijden gewijd aan de verschillende wijzen waarop de in het Genesisverhaal aanwezige
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Buiten het strikt religieuze, maar nauw verwant met het numineuze, staan de
zogenaamde sacra, zoals vooral oudere cultuurvolken die kennen. Volgens Langer
zijn ze veelal ontstaan uit dromen, waarin dikwijls heel alledaagse voorwerpen (als
een boom, een vis, een punthoed, een trap) een zeer pregnante waarde bezitten of
angst inboezemen; een emotionele reactie wordt veroorzaakt door het idee dat in dat
object belichaamd is. - In het primitieve denken nu wordt gewerkt met vormen die
veel overeenkomst vertonen met dit soort droomvormen. Objecten die als
droomsymbolen fungeren, kunnen ook voor de wakende geest een geheimzinnige
betekenis hebben; ze kunnen emotioneel gezien worden: de Australische ‘chirurga’,
de Egyptische scarabee, de amuletten die de Griekse vrouwen naar het altaar brachten;
zij fungeren dan als sacra: zij brengen de verbeelding over van droom naar
werkelijkheid; de fantasie krijgt een uiterlijke vorm in de verering van deze sacra.19)
Geheel buiten het religieuze staan dan symbolen als de roos voor vrouwelijke
schoonheid20), vuur en vlam voor hartstochtelijk leven21). - En hiermee naderen we
dan de betekenis die symbool op den duur krijgt - naast de religieuze -, namelijk als
artistieke waarde.22)
L.J. Austin onderscheidt in zijn L'univers poétique de Baudelaire (1956) symbolisch
en symbolisme. Symbolisch reserveert hij voor elke poëtica die gebaseerd is op de
overtuiging dat de natuur het symbool is voor een goddelijke of transcendentale
werkelijkheid; symbolisme noemt hij elke poetica die, zónder dat zij de kwestie van
de ‘mystieke’ transcendentie stelt, in de natuur symbolen zoekt die de ‘état d'âme’
van een dichter vertalen. Austin doet dit op het voetspoor van Jean Frappier, die zijn
opvattingen uiteenzette op het vijfde congres van de Association Internationale des
Etudes françaises.23)

19)
20)
21)

22)
23)

slang symbolisch gezien wordt (zij is daar de incarnatie van alle anti-goddelijke machten;
èlders is zij wijsheidsdier en orakeldier, p. 168 vlg.); ook de levensboom (en heel de wijze
van spreken daarover acht hij symbolisch: ‘op symbolische wijze wordt in de levensboom
tot uitdrukking gebracht, dat er leven is voor de mens’, p. 135. B.J. Oosterhoff gebruikt de
term ook in breder zin als hij zegt (p. 104), dat door Genesis 2, vers 7 (God blies de mens
van stof de levensadem in zijn neus) ‘op symbolische wijze wordt gezegd, dat de mens
schepsel Gods is’.
Een voorbeeld uit de moderne literatuur:
G.K. van het Reve hanteert de ezel als symbool van God, ‘en alleen symboolblinden kunnen
in gebreke blijven, in deze... afbeeldingen (nl. van de ezel) de traditionele voorstellingen te
herkennen van respectievelijk het Lam Gods en de Kruisdraging van Christus’. De ezel:
toonbeeld van goedheid, trouw en duldzaamheid (Vier pleidooien, 22).
(Dit doelen op een (hogere) werkelijkheid is dus niet aan de orde als de term symbool louter
teken is, zoals in de taalwetenschap of de wiskunde). In de theologische wetenschap wordt
het symbool begrepen als een zintuiglijk waarneembare vorm, waarin een hogere transcendente
werkelijkheid zich aan ons als aanwezig en als werkelijkheid manifesteert. Oudere culturen
hanteren het symbool duidelijk niet als een abstract herkenningsmiddel, maar wel als een
middel waardoor een hogere werkelijkheid voor de mens toegankelijk is of werkelijk wordt.
S. Langer, Filosofische Vernieuwing, 154-60.
Of: als zinnebeeld voor (vergankelijke) schoonheid; zie B. Steward, The symbolic Rose, New
York, 1960.
En dan zijn er natuurlijk de talrijke persoonlijk gebruikte symbolen als - bij W.F. Hermans
-: diep meer voor het vrouwelijke (in het algemeen trouwens het water), bloemen en bijen
als symbolen van liefdesgenot; verder Hella Haasse, Raster, zomer 1971, 188, en t.a.p. het
artikel van Wam de Moor.
Ontwikkeling, die parallel loopt aan de ontwikkeling die het begrip imaginatie doormaakt.
Zie L.J. Austin, L'univers poétique de Baudelaire, Paris, 1956, 19, noot 2.
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aan die welke T.S. Eliot heeft voorgesteld en die hij
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noemt ‘corrélatif objectif’: ‘Le seul moyen d'exprimer un sentiment sous forme de
l'art est de trouver un “corrélatif objectif”; en d'autres termes, une serie d'objets, une
situation, une suite d'événements qui soient la formule de ce sentiment particulier;
telle que, une fois donnés les faits extérieurs, qui doivent aboutir à l'expérience
sensorielle, le sentiment en question est aussitôt évoqué’.24)
Het door Austin gemaakte onderscheid geeft een indicatie voor een uit de
‘religieuze’ sfeer stammend begrip met betrekking tot het symbool (wat hij symbolisch
noemt), en een daaraan - waarschijnlijk geleidelijk - onttrokken meer artistiek begrip.
5. Aanvankelijk heeft in de tijd van de romantiek (ook in de kunst dus) symbool een
duidelijk ‘religieuze’ waarde, de waarde van verbondenheid met het ‘mysterie’; het
doelt op het hogere, alomvattende. Na geciteerd te hebben: ‘Things more excellent
than every image are expressed through images’, verklaart Emerson verder: ‘Things
admit of being used as symbols, because nature is a symbol, in the whole, and in
every part’. Emerson beschouwt de natuur in haar geheel dus als symbool van de
hogere geestelijke werkelijkheid, - een alomvattende visie, metafysisch-idealistisch,
waarin voor het natuurlijke in concrete zin geen plaats is.25)
Daarnaast staat de opvatting die het natuurlijke in concrete zin erkent en waardeert,
en ertoe overgaat een ding uit de natuur (van deze aarde) te noemen of te gebruiken
als duidend op het hogere, op de eenheid, op het goddelijke dat geacht wordt de
natuur te beheersen.
Maar in beide gevallen is het genoemde ding, eventueel de handeling, het symbool
datgene waardoor het oneindige in het eindige vatbaar (zichtbaar, ervaarbaar) wordt.26)
In het voorwerp (in de handeling of het gebeuren), in een zintuiglijk waarneembare
vorm manifesteert zich een hogere werkelijkheid.
Niet alleen de Duitse, ook de Engelse en Franse literatuur kennen analoge, op
religieuze oorsprongen teruggaande, gedachtengangen.27)
24) Aangehaald (na vertaling) door Austin, a.w., 20, naar Hamlet, in Selected Prose, London,
Penguin Books, 1953, 107-8. Austin geeft in zijn boek een globaal, maar duidelijk overzicht
over de opvattingen in de loop van de eeuwen over de betekenis die men hechtte aan de
termen symbool en symbolisch, 63-101 (resp. imago, speculum), term die met name uit de
religieuze sfeer stamt.
25) C. de Deugd, Metaphysisch grondpatroon, 341. Het goddelijk Al wordt dan dus begrepen
als eenheid van alles in de natuur.
26) Omdat dit symbool uiteraard inadequaat blijft, kent de Duitse romanticus de altijd
onbevredigde nostalgie, de Schnsucht; daarvandaan de romantische ironie die niet anders is
dan ‘la conscience de l'infranchissable écart’, die tussen eindig en oneindig bestaat; J. Rouge,
Goethe et la notion du symbole, in Goethe, Paris, 1932, 300 vlg.; aangehaald Austin, 145.
27) Het werk van Blake is vervuld van symbolen en symbolisme. In het werk van Coleridge gaat
de theorie over de symboliek een centrale plaats innemen: de dichter, aldus Coleridge, spreekt
tot ons in symbolen, en de natuur is een symbolische taal. Door het symbool wordt, naar
Coleridge stelt, vóór alles het eeuwige in het tijdelijke tot verschijning gebracht. In eigen
praktijk heeft hij, in het vermaarde Ancient Mariner, de heiligheid van de natuur en van alle
natuurlijke wezens tot aanschouwing trachten te brengen, onder andere door symbolische
aanwending van elementen uit de natuur als maanlicht, zon, wind, en regen. Shelley bouwde
een uitgebreid maar consistent systeem op van (telkens terugkerende) symbolen: de adelaar,
de slang, de tempel, torens, de boot, de stroom, het hol, de sluier, de beschilderde glasbeker,
de witte glans van de eeuwigheid. Keats kent eveneens een regelmatig terugkerend gebruik
van symbolen: de maan, de slaap, de tempel, de nachtegaal, terwijl zijn grote oden niet alleen
maar een reeks poëtische voorstellingen geven, maar in symbolische complexen de
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6. Geleidelijk echter ontwikkelt zich als gezegd28) een begrip symbool dat steeds
losser komt staan van zijn als men wil religieuze oorsprongen, - ook van die welke
resulteren in de opvattingen van het metafysisch Niets, de ‘lege transcendentie’, de
‘lege idealiteit’,29) ‘le néant vaste et noir’.30) De beweging van de geest lijkt in
tegengestelde richting te gaan als men vergelijkt met de vroegere: werd in de oudere
fasen van de romantiek getracht het eeuwige te zien in het eindige, geleidelijk krijgt
het eindige het aanvangs-accent; dat concrete eindige krijgt een extra dimensie in
die gevallen dat de dichter het maakt tot uitdrukking van wat hem beweegt; het drukt
uit het ‘landschap van de ziel’.
Schiller had al gesteld, dat de dichter door een symbolische operatie moet proberen
het landschap te veranderen in menselijke natuur; hij onderscheidde twee manieren
waarop dit kan gebeuren: de natuur kan gevoelens representeren, respectievelijk
ideeën. Beroemd werd het woord van Henri F. Amiel: ‘un paysage est un état d'âme’.31)
Baudelaire denkt aanvankelijk in veel opzichten dóór op de opvattingen van de
Duitse romantici,32) en op die van Poe. Maar uiteindelijk stelt hij, heel duidelijk:
‘Dans certains états de l'âme presque surnaturels, la profondeur de la vie se révèle
tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient
le symbole’.33)
Hier wordt niet (meer) gesproken over het goddelijke, het eeuwige, het oneindige
dat zich manifesteert in het symbool, maar over de ‘diepte van het leven’.34) Als in
deze latere periode van de romantiek al gesproken wordt over het ‘invisible’, valt
dat ‘invisible’ niet langer op te vatten als onderdeel van een grootse theophanie die,
tegenstelling tussen kunstenaarschap en maatschappij, tijd en eeuwigheid tot uitdrukking
brengen. Volgens F.W. Bateson (1950) is het natuursymbool, het verbindingslid tussen de
bewuste en de onbewuste geest, het grondelement (basic unit) van de romantische dichtkunst.
In dezelfde gedachtengang doorgaand, betoogde R.A. Foakes (1958) dat het romantisch
systeem van symbolen beoogt een ‘vision of harmony’ tot stand te brengen.
In de Franse literatuur tracht Balzac symbolische interpretaties te geven van riten, oude
‘cult’-handelingen, mythen en kunstwerken. De eenheid van de natuur, aldus Maurice de
Guérin, wordt door het intuïtief vermogen gezien; dat vermag te ontcijferen het ‘flottant
appareil de symboles qu'on appelle l'univers’. Het werk van Gérard de Nerval bestaat uit een
vooral door hemzelf geschapen wereld van droomsymbolen en mythen. Voor de gegevens
uit de Engelse literatuur, zie R. Wellek, Concepts, 188-191, Grundbegriffe, 136-9; voor die
uit de Franse respectievelijk 175-7 en 127-8).
28) Voor deze ontwikkeling bijvoorbeeld in de Duitse esthetica van de tweede helft achttiende
eeuw, zie L.J. Austin, 63-101. Het oorspronkelijke verband met uit de religieuze sfeer
stammende opvattingen is duidelijk bij de overdracht van het symboolbegrip in de esthetica.
Kant heeft in zijn Kritik van 1790 aan het symbool een belangrijke plaats ingeruimd; hij
onderstreept met name het concrete en intuïtieve karakter ervan. Goethe gaf, naast Schiller,
de betekenis van het symbool binnen het kader van de poëzie (ter expressie van sensibiliteit
en imaginatie) duidelijk reliëf. Nader daarover dus bij Austin.
29) De termen bij H. Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, 1956 (ik citeer
9

1967).
30) Baudelaire, Le Balcon.
31) L.J. Austin, 143.
32) Baudelaire kwam, behalve direct, ook indirect tot de kennis van deze opvattingen door Victor
Cousin, die meer dan eens in Duitsland gereisd had, en die het werk van Kant en Fichte
kende, en door diens leerling Théodore Jouffrey. Hierover L.J. Austin, 155-60.
33) Aangehaald L.J. Austin, 184.
34) Men moet zich niet laten misleiden door de term ‘surnaturel’ die hij gebruikt; hij heeft in dit
verband geen religieuze betekenis.
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goddelijke gedachte weerspiegelend; het ‘onzichtbare’ is nu, bijvoorbeeld, het
zieleleven van de dichter, het
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psychische, de ‘état d'âme’, ‘les jouissances et les impressions d'un ordre spirituel’.35)
En de beelden daarvoor, soms metafora, veelal symbolen genoemd, zoekt hij in de
‘nature extérieur et visible’,36) ook in eigen ervaringen, in een boek, een kunstwerk.37)
De menselijke geest beschikt volgens Baudelaire over het vermogen de meest
eenvoudige en nederige voorwerpen op te heffen tot de hoogte van (het) symbool,
dank zij het ‘lumière surnaturelle’, dat de ziel werpt over ‘l'obscurité naturelle des
choses’: ‘l'âme jette une lumière magique et surnaturelle sur l'obscurité naturelle des
choses’.38) Willem Kloos zal het in zijn inleiding op de uitgave van Jacques Perks
Gedichten als volgt formuleren: ‘...zaliger de dichter, die geen drukking boven, noch
om zich duldt, die de dingen dezer wereld aan zich voorbij ziet gaan met
bewonderenden blik, en over allen den schijn zijner eigene schoonheid doende spelen,
geen zucht van begeerte laat, als zij wijken’.
Hoofd-zaak voor Baudelaire is, in die fase van zijn dichterschap, de schepping
van beelden39) die bestemd zijn om zijn meest wezenlijke, hoewel duistere sentimenten
in hun gecompliceerdheid tot uitdrukking (voorstelling) te brengen40) (sentimenten
als spleen, ennui, wanhoop).
7. Een uitdrukking (voorstelling) intussen - en in dit opzicht handhaaft het symbool
en het symbolistisch voorstellen veel van het numineuze uit de religieuze herkomst
van de symboliek - die meer suggereert, evoceert dan definieert, dit in
overeenstemming met de symbolistische methode volgens welke ‘ce qui est dit n'est
jamais ce qui est dit’.41) De dichter uit de romantiek is ervan overtuigd dat wat hij
uitéindelijk zeggen wil, niet-geheel uitgedrukt kan worden. Het zal door de lezer
moeten worden vermoed op grond van de gegevens die het werk verschaft; wat
Mallarmé het derde noemt: ‘Instituer une relation entre les images exacte, et que s'en
détache un tiers aspect fusible et claire présenté à la divination’.42) Met andere
woorden: het beeld suggereert.43) Dit in overeenstemming met het typisch karakter

35) ‘Plus qu'à Dieu, plus qu'à Satan, Baudelaire rapporte tout à lui-même, et crée ainsi un
symbolisme personnel’; Austin, a.w., 335. De (middeleeuwse) theophanie is een methode
van esthetisch symbolisme geworden. De middeleeuwse theophanie achtte het symbool de
uitdrukking van een vaste en noodzakelijke betrekking tussen een natuurlijk voorwerp en de
goddelijke werkelijkheid die het doet aanvoelen; het symbool berust voor Baudelaire
uitsluitend op een wezenlijk subjectieve betrekking, tot stand gebracht door een vrij
scheppende imaginatie.
36) L'Art Romantique (ed. 1925), 329.
37) Voorbeelden L.J. Austin, 335-6.
38) Curiosités esthétiques (1923), 310; aangehaald L.J. Austin, a.w., 139 en 146.
39) L.J. Austin, 310: ‘des symboles, des images concrets’.
40) L.J. Austin, 308.
41) Een onderzoek naar de sleutelwoorden bij Baudelaire bracht aan het licht, dat ennui, waar
een groot deel van Baudelaires gedichten betrekking op heeft, betrekkelijk weinig zèlf
voorkomt!
42) Mallarmé, Oeuvres complètes, 365; aangehaald L.J. Austin, 298.
43) En het is dus de taak van de lezer op grond van deze suggesties de uiteindelijke bedoeling
te ontdekken. Deze gedachtengang over de rol van de lezer treedt veelvuldig op in de
theoretische uiteenzettingen van de romantiek; ‘la poésie d'un tableau doit être faite par le
spectateur. - Comme la philosophie d'un poème par le lecteur’ (Baudelaire; aangehaald
Austin, a.w., 166-7).
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van het symbool dat, anders dan bijvoorbeeld de allegorie, zijn zin vindt in het
totaaleffect van het voorgestelde,44) en niet alleen in een nauwkeurige ‘ver-taal-ing’

44) Voorgesteld wordt: een koning die beschikt over alle aardse zaken die het leven hem schenken
kan, maar daardoor niet bevrijd wordt van zijn verveling; - een winterlandschap: de ‘hiver
intérieur et moral’; - voor dezelfde situatie de schemering (duisternis) of een stervend vuur;
voor de morele walging de fysieke:
Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes! Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents, Le long fleuve de fiel des douleurs
anciennes; - voor de vrees voor de naderende dood: de tuin die geteisterd is door storm en
onweer (het sonnet Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, vergelijkbaar met Shakespeares
sonnet 73: That time of year thou mayst in me behold; vgl. L.J. Austin, 328-30); - voor
gelukkiger momenten: de evocatie van het paradijs, via de droom of de herinnering (aan de
jeugd, het verloren Eden).
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van de voorgestelde elementen.45) Deze evocatie vindt plaats door het oproepen van
een beeld, dat de situatie symboliseert, met inbegrip van geuren, kleuren, geluiden
die de sfeer versterken. ‘La poésie, aldus Baudelaire, n'est qu'une suite de symboles
présentés à l'esprit pour lui faire concevoir l'invisible’. Dat wil zeggen: aangeboden
aan de geest van de lézer, die daardoor het onzichtbare leert kennen zoals dat door
de dichter is voorgesteld in door hem geschapen symbolen.
8. Het is voor die lezer niet altijd eenvoudig de zin van als zodanig herkenbare
symbolen te ontraadselen. Het moeilijkst wordt interpretatie wanneer, zoals in het
verdere verloop het geval wordt, de dichter nog een stap vérder zet. Was het met
diverse gedichten al zo, dat, als men slechts één of enkele woorden wegliet, de lezer
de indruk moest krijgen louter beschrijving van een objectieve situatie voor zich te
hebben, in andere treedt inderdaad in het geheel geen expliciete verwijzing naar de
subjectieve situatie meer op en wordt een schijnbaar louter objectieve situatie
uitgebeeld. In dat geval heeft de lezer het gedicht in zijn geheel en als zodanig te
‘verstaan’ als symbolisch (bijv, voor een ‘état d'âme’.46)
Daarin is een van de wezenlijke verschillen gelegen tussen het beeld van de
symboliek en het ornamentele beeld uit de meer rationele poëzie; in de laatste wordt
een beredeneerde uiteenzetting ‘versierd’ met illustratieve beelden; in het symbolisme
treedt een beeld (of treden reeksen beelden) op, waarbij het denken niet expliciet
tussen beiden komt, hoogstens zeer bescheiden; de emotie wordt niet geformuleerd,
maar gesuggereerd.47)
9. Deze moeilijkheid (symbolen interpreteren) is overigens niet iets van alleen de
moderne tijd, zoals het voorgaande zou kunnen doen denken: tal van symbolen uit
oudere literatuur en beeldende kunst zijn voor ons onverstaanbaar geworden, mede
doordat zij geen plaats meer in het religieus of artistiek beleven innemen. Het symbool
van het (goddelijk) lam48), van de Goede Herder, het symbool van het licht (in de
duisternis) zijn levend gebleven, mede wel dank zij het feit dat er sprake is van een
uiterlijke analogie. Maar tal van diersymbolen, in de middeleeuwen zozeer geliefd,
zijn zonder nadere toelichting voor ons niet verstaanbaar: de arend voor de evangelist
Johannes, de leeuw voor Marcus, de stier voor Lucas zullen sommigen nog bekend
voorkomen; de symbolen op de middeleeuwse kathedralen zijn zonder sleutel49)
onverstaanbaar (: de eenhoorn als symbool voor de onbevlekte ontvangenis, voor de
kuisheid en

45) L.J. Austin, 317-8.
46) De lezer kan zich natuurlijk ook ‘vergissen’, en menen alleen de uitbeelding van de objectieve
situatie voor zich te hebben.
47) In dit opzicht onderscheidt zich de poëzie van de symbolisten ook van die van de Parnassiens,
een meer statische en beschrijvende, tegenover die van de symbolisten als evocatief en
dynamisch; L.J. Austin, 258.
48) Het door G.K. van het Reve gecreëerde symbool van de Ezel heeft aanvankelijk heftige
reacties opgeroepen; zie o.a. zijn Vier Pleidooien, Amsterdam, 1971.
49) Een aantal ‘dictionaires’ van (literaire) symbolen werd vermeld in LT, maart 1970, 234.
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als prefiguratie voor Christus bijvoorbeeld, - de kleursymboliek, de getallensymboliek
enz.). Ook ten aanzien van niet-religieuze, maar artistieke, seculiere symbolen kan
eveneens onderscheid gemaakt worden tussen meer of minder gemakkelijk
interpreteerbare: de bron, oorspronkelijk als religieus symbool werkzaam (in de bijbel
al, later als symbool voor de goddelijke genade), daarna artistiek motief geworden
(verwijzing naar de preëxistentie van de ziel) is minder ‘werkzaam’ dan dat van de
stroom, een enkel modern bloemsymbool (de ‘blaue Blume’ van de romantiek50)), de
spiegel, de marionet,51) maar vooral de symbolen die een duidelijk suggestieve werking
uitoefenen, zoals de locus amoenus (waartoe gerekend zouden kunnen worden de
elysische velden, het eiland van de ziel, A. Roland Holst), wind, zee, golf, vlam.52)
10. Het ‘suggereren’ door middel van symbolen, waarover gesproken werd, beoogt
volgens Baudelaire de lezer te doen ‘concevoir l'invisible’. Doelend op het
onzichtbare, dat geconcipieerd, begrepen, ontworpen moet worden, moet Baudelaire
wel doelen op iets van groter waarde dan de vluchtige, nietige verschijnselen van
alledag: in zijn geval een diepere bewogenheid, een état d'âme die op grote emoties
de golfslag van de ziel doet ervaren, een vervoering van schoonheid of demonie, een
ervaring van mysterieuze samenhangen.
Dit element: ‘doelen op iets van groter waarde’, lijkt inherent aan het echte symbool
(zoals dat in de godsdienst, mythe, dichtkunst voorkomt). Het symbool is typisch
een figuur die optreedt in het spanningsgebied tussen concrete en onzichtbare wereld:
het doelt door iets concreets op iets onzichtbaars. Daardoor bezit het een duidelijke
ambivalentie. Op die ambivalentie berust de wezenlijke waarde van het symbool,
ook zijn ongrijpbaarheid, het onvatbare ervan, het niet geheel expliciteerbare.
De dichter tilt het ding dat symbool wordt uit boven de alledaagsheid, een
fonkelende edelsteen die naar alle kanten straalt in een geheimzinnig licht, het licht
dat erop geworpen wordt door het bedoelde ‘hogere’, onzichtbare, en dat door zijn
onzichtbaarheid voor de gewone mens iets van het mysterie in zich draagt. Maar
symbool èn onzichtbaarheid, edelsteen èn hoger licht, zinnebeeld èn zin dekken
elkaar nooit helemaal of vaak helemaal niet: het maakt de ‘geheimnisvollen,
schillemden Reiz’53) van het symbool uit, dat het nooit zakelijk geheel expliciteerbaar
is.
11. Samenvattend het volgende: in de eerste grote tijd van de romantiek bestaat de
eigen aard van het symbool in het hanteren van een concreet ding (voorwerp), iets
van beperkte omvang dus, iets zntuiglijk waarneembaars, als expressie van, onderdeel
van, doelend op een hogere, transcendente werkelijkheid. Door die praktijk lijkt de
opvatting van Goethe bevestigd, dat het ‘Besondere das Allgemeine repräsentiert’,
het algemene dat hij verderop het ware en het ‘goddelijke’ noemt.
50) Oók in de Engelse literatuur; zie A.W. Hoffmeister, Die Blume in der Dichtung der englischen
Romantik, (prfschr. Berlijn), Berlin, 1970.
51) E. Frenzel, Symbolforschung, 74-6.
52) Diverse symbolen in de Angelsaksische literaturen werden behandeld door G. Wilson Knight,
Starlit Dome, Oxford, 1941, London, 2 1959; F.W. Bateson, English Poetry: A Critical
Introduction, London, 1950; R.A. Foakes, The Romantic Assertion, London, 1958; Frank
Kermode, Romantic Image, London, 1957, e.a.
53) E. Frenzel, Symbolforschung, 35.
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Met betrekking tot die hogere werkelijkheid dient onderscheid gemaakt te worden.
Het symbool kan doelen op het hogere dat
a. erkend (beschouwd) wordt als reëel bestaande goddelijke, ongeschapen
werkelijkheid (deze verwijzing treedt uiteraard op bij veel ‘gelovige’ auteurs),
b. erkend wordt als reëel bestaande werkelijk-
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heid die samenvalt met de totale (stoffelijk-geestelijke) (eventueel ongeschapen) van
eeuwigheid uit zichzelf bestaande werkelijkheid (de pantheïstische opvatting, de
opvatting ook van ‘Le Néant’, enz.); het kan ook doelen op datgene wat
c. door de auteur ‘geschapen’ wordt als hogere werkelijkheid (Gérard de Nerval,
die geloofde aan het volstrekte waarheidskarakter van alle door de imaginatie
voortgebrachte scheppingen54)); het kan tenslotte ook doelen op een
d. door de auteur als enige werkelijkheid binnen het werk geschapen en (alleen)
binnen dat werk aanvaarde werkelijkheid (daarbuiten ‘bestaat’ geen transcendente
werkelijkheid, zodat een verwijzing daarnaar niet mogelijk is). Bijvoorbeeld als het
symbool een ‘état d'âme’ uitdrukt. (Maar deze ‘état d'âme’ kan weer gemakkelijk
met enigerlei toch weer religieuze opvatting - over Wereldziel e.d. - verbonden
worden!).
Doelt het als symbool begrepen ‘ding’ op het hogere, daarnaast bezit dit bijzondere,
zintuiglijk waarneembare ding (naast deze symboolwaarde) ook een eigen waarde,
een waarde op zich, een ‘poëtische’ kwaliteit, een door de kunstenaar als het ware
door de eerbied waarmee hij het behandelt gewáármerkte waarde, die eventueel op
haar beurt weer samenhangt met de aan het voorwerp inherent geachte, vaak niet
alleen representatieve waarde, maar ook in het voorwerp reëel aanwezig geachte
werkelijkheid van het hogere, respectievelijk berust op de eigenaardige iriserende
werking van het symboolding (of de daaraan door de gebruiker toegekende waarde
of werking).

J.J. Wesselo
Kunst als kunst vooralsnog
I
In Kritiek als kunst - vooralsnog (Raam 90) had ik het over mogelijkheden voor
geëngageerde kunstkritiek, en ik kwam tot de conclusie dat een soort tussenvorm
tussen formele, analytische kritiek enerzijds en geëngageerde anderzijds (‘kritiek als
kunst’ dus) op dit moment voor de kritiek niet alleen de beste
kwaliteits-mogelijkheden bood, maar óók het beste uitgangspunt voor de geëngageerde
kritiek van de toekomst. Een en ander uiteraard gerelateerd aan de ontwikkelingen
in de kunst zelf, die op hun beurt weer grotendeels door politiek-sociale
ontwikkelingen bepaald worden - maar dit slechts globaal aangegeven; je moet
immers niet alles tegelijk willen, heb ik altijd geleerd. Vandaar in dat stuk de
opmerking: ‘Het ziet er (..) naar uit dat langzamerhand de theorie van de vooroorlogse
generatie haar toepassing begint te vinden in diverse vormen van wat je geëngageerde
kunst zou kunnen noemen (..). De uitwerking van dit alles vergt een apart opstel’
etc. Ik heb ook altijd geleerd: wat je belooft dat moet je doen. Vandaar.

II
54) R. Wellek, Concepts, 177, Grundbegriffe, 128. Een volledige behandeling van dit onderwerp
(symbool) vergt ook de behandeling van, respectievelijk vergelijking met, de allegorie. Ook
al omdat men zich in de tijd van de romantiek vooral afzet tegen de allegorie.
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Beziet men in grote trekken de ontwikkeling van de na-oorlogse West-europese
cultuur, dan valt in de eerste plaats de nauwe samenhang met de ontwikkeling van
ons productiesysteem op. Van dit laatste kan men zeggen dat sinds de tweede
wereldoorlog het kapitalisme een versnelde groei heeft doorgemaakt. De snelle
kapitaalconcentratie (accumulatie, internationalisering en monopolisering) is
opvallend. Even opvallend maar tevens voordehandliggend is de versterking van de
tegenkrachten (in het algemeen: de arbeidersbeweging) die bínnen het kapitalistische
systeem door de groeiende macht van het kapitaal zélf worden opgeroepen. Een
versterking van ‘links’ die natuurlijk door de Amerikaanse nederlaag in Vietnam
bijzonder
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bevorderd is. Dit is de belangrijkste betekenis van de Vietnamese overwinning voor
West-Europa: niet alleen dat de Vietnamese vrijheidsstrijd in het algemeen politiserend
(en polariserend) heeft gewerkt, ook de groei en de eenheid van de diverse linkse
bewegingen heeft er een niet te onderschatten invloed van ondergaan.
Nu ik toch de kwestie Vietnam-V.S. genoemd heb, moet hierbij noodzakelijk
opgemerkt worden, omdat het voor de Westeuropese situatie van belang is, dat er
zowel wat betreft het ontwikkelingsstadium als de daarbij behorende kenmerken
tussen de V.S. en West-Europa diepgaande verschillen bestaan. Ten eerste is het
Amerikaanse kapitalisme in een verder (nl. extreem imperialistisch) stadium dan het
Europese. Het toppunt en het begin van de weg terug worden voor de V.S. zelfs
gemarkeerd door de eerste grote nederlaag die hun imperialisme geleden heeft.
Illustratief hierbij is dat het Westeuropese kapitaal, in zijn nog steeds tamelijk
ongestoorde groei, het V.S.-kapitaal in de eerste terugslag na de nederlaag in Vietnam
(de dollarcrisis) op grote schaal moest bijstaan! Een tweede verschil, dat met het
eerste rechtstreeks samenhangt (nl. met het extreem imperialistische karakter van
het V.S.-kapitalisme), is dat de tegenkrachten die mét de groei van de kapitaalsmacht
worden opgeroepen, en die altijd daar te vinden zijn waar het kapitaal zich het hevigst
roert, bij de V.S. veel meer buitenslands te vinden zijn (de ‘derde wereld’), in
West-Europa voornamelijk intern. Natuurlijk is ook binnen de V.S. oppositie, en die
oppositie (de negerbevolking met name) is in een verder revolutionair stadium dan
de onze, maar: die oppositie is nog duidelijk in de minderheid, en het Amerikaanse
kapitaal heeft de meerderheid van de blanke bevolking, d.i. dus de meerderheid van
de bevolking, een zodanige levensstandaard kunnen bieden dat van die kant
(vooralsnog) weinig gevaar te duchten valt. Ook dáarom zijn de Amerikaanse negers
zo sterk op de ‘derde wereld’ georiënteerd! In West-Europa liggen de tegenstelling
echter voornamelijk intern, zij het dat ze nog wel geruime tijd zullen moeten groeien.
En om alvast vooruit te lopen op de culturele situatie: niet voor niets vindt het
overgrote deel van wat we ‘geëngageerde kunst’ kunnen noemen, plaats in Europa,
en weer: in Amerika vrijwel uitsluitend onder de negerbevolking (maar dan wel in
een verder ‘engagements-stadium’ uiteraard), en bovendien in die ‘derde
wereld’-landen die in het verstgevorderde revolutionaire stadium verkeren, en dus
in het verstgevorderde culturele ‘engagementsstadium’: landen als Vietnam en Angola.
Beperk ik me dan verder tot West-Europa, dan blijkt dat de ontwikkeling van het
kapitalisme en die van de tegenkrachten keurig wordt weerspiegeld in de cultuur.
Maar eerst natuurlijk: in de mensen. Ieder productiesysteem levert de bijbehorende,
significante menselijke ‘eigenschappen’ op, wat in West-Europa vooral neerkomt
op een sterke vervreemding; eenzaamheidsgevoelens, isolement t.o.v. de omringende
wereld, etc., wat zich in het maatschappelijk leven en in het culturele leven
manifesteert in de ‘leer’ van het individualisme (een leer die op zijn beurt weer als
ideologische basis en rechtvaardiging dient voor het productiesysteem), die zo
langzamerhand tot cultus is uitgegroeid. In de cultuur wordt de ontwikkeling van die
cultus weerspiegeld.
Vandaar dat we in de ontwikkeling van de cultuur in grote trekken de volgende
stadia kunnen ontdekken:
1. De periode van de meest onstuimige naoorlogse groei van het kapitalisme, en
relatieve zwakte van de arbeidersbeweging - de eerste twee na-oorlogse jaren niet
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meegerekend, met een vooral uit emotionele motieven (i.v.m. het verzet etc.)
verklaarbare groei. De zwakte daarna uit zich vooral ook hierin, dat de
sociaaldemocratische partijen, die geacht werden een

Raam. Jaargang 1973

30
groot deel van de arbeiders te vertegenwoordigen, zich als imperialisten pur sang in
koloniale oorlogen stortten: Nederland, Frankrijk. Dieptepunt, zowel politiek als
getalsmatig: 1948-1958. In die eerste periode van 10 à 15 jaar overheerst in de diverse
kunsten de sterk waarden-vrije, abstract-filosofische en esthetiserende ik-problematiek.
Een weer opnemen dus van de grote traditie van de overheersende hoofdstroom die
ca. 1880-1900 was ingezet, maar nu nog geïntensiveerd door de verpletterende indruk
die de pas voorbije oorlogsjaren hadden achtergelaten.
2. Wanneer het ik-bewustzijn, waarin het problematische isolement het voornaamste
thema vormt, zich wat meer met zijn functie in de maatschappij gaat bezighouden,
begint een tweede periode, die zich, naast de voortzetting van de ‘zuivere’
ik-problematiek van de vorige periode, vooral kenmerkt door de bezinning op de
ik-problematiek in relatie tot de omgeving, óf: tot de kunst. Voor velen betekent dit
nl. een nog verdere terugtrekking in het isolement van het ik, een isolement waarin
de zelfgeschapen artistieke realiteit gaat overheersen, en waarin het centrale thema
van daarvóor, het problematische ik, verschuift naar een ander problematisch ik, nl.
dat van de scheppende kunstenaar in zijn verhouding tot zijn werk = zijn wereld. De
groep daarentegen die de ik-problematiek veeleer in relatie tot de omgeving
beschouwt, komt veelal tot wat een begin van, of liever aanloop tot geëngageerde
kunst genoemd kan worden. M.a.w.: ook hier begint men de vooroorlogse (rode)
draad weer op te nemen. Bovendien mondt dit bij deze kunstenaars vaak uit in een
soort afgeronde formulering van hun politiek-culturele ontwikkeling, en zet het zich
zelfs wel voort in het derde stadium (zie hierna), de thans in zijn beginfase verkerende
periode van (o.a.) werken in de richting van geëngageerde kunst. Dat in deze tweede
periode, van eveneens zo'n jaar of 10, een relatieve toename opvalt van kunstenaars
die zich maatschappelijk oriënteren, is niet verwonderlijk: het is de periode van
herstel van de arbeidersbeweging in de jaren '60, van de klappen die in de jaren '50
waren opgelopen.
3. De derde periode, nu al een jaar of 4 á 5 aan de gang, valt samen met een verdere
versterking van de georganiseerde (marxistische) arbeidersbeweging, plus een
toenemende radicalisering, vooral aan de basis, van de vaak zo ver naar rechts
afgedwaalde sociaal-democratische partijen, en van de vakbeweging. In deze derde
periode kan men, naast natuurlijk weer het voortzetten van de tendensen uit de tweede
periode, als voornaamste bijzonderheid een grote belangstelling voor de (grotendeels
vooroorlogse) socialistische cultuurtheorieën constateren, alsmede een toenemend
aantal pogingen zelf geëngageerde kunst te maken - of althans te werken aan de
opbouw van de toekomstige socialistische kunst; men is zich er in het algemeen
immers van bewust dat socialistische kunst, en in ieder geval socialistische kunst als
‘hoofdstroom’, pas zal kunnen bestaan in een socialistische maatschappij, maar óok
dat dit slechts mogelijk zal zijn wanneer daar nú aan gewerkt wordt (precies zoals
de stuwende ‘voorhoede’ op het politieke vlak dus).
Het is hier de plaats even een zijstap te maken, en in te gaan op de term ‘geëngageerd’,
waarvan zo langzamerhand niemand meer weet wat ie eronder verstaan moet. Er zijn
zoveel definities dat er voor letterlijk ieder kunstwerk wel eentje is die het tot
geëngageerd bestempelt. De spraakverwarring is daarom zo groot omdat men (leve
de communicatiewetenschappen) verzuimt erbij te zeggen welke criteria men aanlegt.
Men kan bv. Van het Reve geëngageerd noemen, omdat zijn werk een beeld geeft
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van de ‘verwording’ van onze maatschappij, en als zodanig ‘impliciet kritisch’ is.
In deze opvatting is bijna alle kunst geëngageerd, behalve misschien een gedicht
over een tulp (twee tulpen wordt alweer moeilijker). En wat onhandig be-
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grip dus. Ook het andere uiterste is niet hanteerbaar, want dan blijft er vrijwel niets
over. Bij een compromis rijst een tweede probleem: heeft men het over de kunstenaar,
over zijn werk, of over beide? Een kunstenaar van onverdacht linkse signatuur kan
zich bv. heel goed bezighouden met het schrijven van gedichten over tulpen (gele),
een politiek kleurloze kunstenaar kan zg. bijtende satires produceren, en ga zo maar
door. Waarbij ten derde nog de keuze te maken valt: dient ‘geëngageerd’ opgevat te
worden in algemeen maatschappelijke zin, of in socialistische? Om niet verder op
dit oeverloos vervelende probleem in te gaan: ik gebruik níet het woord ‘socialistisch’
(al is dat in veel opzichten duidelijker; de onmogelijkheid van een socialistische
kunst op dit moment maakt echter in dit verband ook het gebruik van het woord
‘socialistisch’ onmogelijk) - ik gebruik het woord ‘geëngageerd’ en wel in de volgende
betekenis: een kunstwerk (en daarmee in mijn definitie ook de maker) is geëngageerd
wanneer het positief functioneert binnen de strijd voor een betere, d.i. een
socialistische samenleving.
De uitwerking van een en ander, die hierna volgt, heb ik aan het eind in schema gezet
(hs. VII). Dat nu al te doen zou geen zin hebben. Letters en cijfers tussen haken
verwijzen naar dat schema.
Samengevat zien we dus een politieke ontwikkeling, d.w.z. een ontwikkeling van
het kapitalistische productiesysteem, waarbinnen de tegenstroom echter steeds
krachtiger wordt, en een daarmee samenhangende culturele ontwikkeling, die in
globaal drie stadia verloopt; waarbij het eerste stadium (1) een zeer ‘waarden-vrije’
ik-problematiek te zien geeft, het tweede stadium een verder doorgevoerde, nog
sterker waarden-vrije ik-problematiek, die zich deels sterk op de eenzaamheid an
sich richt (2a), deels op de relatie creatief individu-gecreëerde wereld (2b), maar óok
een veel maatschappelijker benadering en formulering van de ik-problematiek (2c)
- drie vertakkingen die zich in het derde stadium, dat van het begin van de
geëngageerde kunst (3e), maar ook natuurlijk van de verhoging van de ivoren torens
(3a, 3b, 3c), en daarbij van een tussenvorm (3d), voortzetten.
Je zou dit alles, nog globaler, ook in twee ontwikkelingen die de gehéle na-oorlogse
periode bestrijken kunnen weergeven: een steeds hoger worden van de ivoren torens
die kort na de tweede wereldoorlog werden opgetrokken, een steeds lager worden
van de hoge bakstenen torens uit diezelfde tijd. De indeling in drie stadia, die hiermee
natuurlijk niet strijdig is, biedt echter, zoals we nog zullen zien, meer houvast.

III
Aan de geschetste ontwikkeling zitten nog een paar belangrijke kanten. Ten eerste,
iets wat men voortdurend voor ogen moet houden, dat de culturele hoofdstroom nog
steeds níet-geëngageerd is, anders gezegd: burgerlijk. In principe is dit ook
onvermijdelijk.
Ten tweede dat in het begin van het eerste stadium, kort na de oorlog dus, in de
diverse kunsten én in de diverse landen de ontwikkeling tamelijk gelijk opgaat, maar
dat vervolgens in twee opzichten verschuivingen aan de dag treden: er ontstaan
horizontale, synchrone verschillen in ontwikkeling tussen de verschillende landen.
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Dit is ook logisch, omdat met de toename van het engagement politiek-sociale factoren
een grotere rol gaan spelen. Vandaar dan ook dat in dit opzicht die landen, waar ook
de georganiseerde arbeidersbeweging het sterkst was (en is), Italië en Frankrijk, het
verst zijn. Zo was het existentialisme in bv. Nederland en België later op zijn
hoogtepunt dan (en bovendien verzwakt vergeleken bij) dat in Frankrijk. Of om een
actueel voorbeeld (dus uit het ‘derde stadium’) te nemen: in Vlaanderen is de maat-

Raam. Jaargang 1973

32
schappelijk georiënteerde litteratuur, hoewel op grond van een heel andere oorzaak
(nl. de veel sterkere repressie), meer ontwikkeld dan bij ons. Maar ook diachroon,
verticaal, in ontwikkelingstempo zijn er belangrijke verschillen, en wel tussen de
verschillende kunsten onderling. Zo is b.v. het engagement in de muziek en de
beeldende kunst het minst ontwikkeld, in de litteratuur en de film het meest. Dit ligt
eveneens voor de hand, als men bedenkt dat de eerste twee in zichzelf veel abstracter
zijn, d.w.z. een veel minder directe relatie met de werkelijkheid hebben. Relatie nog
wel in die zin, dat de werkelijkheid weergegeven kan worden, zoals in de
schilderkunst, of min of meer opgeroepen, zoals in de muziek, maar de aangeboden
artistieke realiteit staat, door de aard van het artistieke materiaal, toch tamelijk ver
van de dagelijkse realiteit af. Dit in tegenstelling tot de film en de litteratuur: die
bieden een artistieke werkelijkheid aan die veel dichter bij de maatschappelijke
werkelijkheid staat, vooral omdat het materiaal waarmee gewerkt wordt veel meer
mogelijkheden biedt voor commentariërende (of zelfs ‘lerende’) elementen. Vandaar
de behoorlijke voorsprong, in dit opzicht althans, van film en litteratuur vergeleken
bij andere kunsten. Illustratief in dit verband is nog, dat de weinige geëngageerde
muziek die we (wederom: in West-Europa) kennen steeds meer contact zoekt met
c.q. een beroep doet op typisch commentariërende kunsten als toneel, film, en
litteratuur.
Natuurlijk is de bovenbeschreven ontwikkeling van de relatie maatschappij-cultuur,
en de indeling daarvan, zeer globaal. Meer kan in het kader van een artikel ook niet.
De materialistische cultuurtheorie (liever dan ‘cultuursociologie’) zal zich zo moeten
ontwikkelen dat deelgebieden (landen, kunstrichtingen, stromingen daarbinnen,
genres, tot en met afzonderlijke kunstproducten) in hun politiek-sociale contekst
begrepen kunnen worden, én daardoor ook in hun invloed (want er is natuurlijk
sprake van een wisselwerking) op de politiek-sociale ontwikkeling. Toch is in eerste
instantie de notie van de globaal geschetste ontwikkeling al van belang. Dit kan nl.
een aanzienlijke bijdrage leveren tot het interpreteren van, begrijpen van, en vooral
waarderen (letterlijk: een waardeoordeel formuleren) van kunstproducten, met name
in het nog zo nieuwe ‘derde stadium’, producten die anders onwennig, wantrouwig
en vaak afwijzend beoordeeld worden.
Ter illustratie hiervan wil ik wat nader ingaan op de ontwikkelingen in de twee
verstgevorderde kunstvormen, film en ‘litteratuur, en enkele opmerkingen maken
over de verschillen daartussen - uitlopend op een korte vergelijking tussen drie
representatieve voorbeelden uit de filmkunst.

IV
Het is moeilijk aan te geven welke van de twee het ‘verst’ is: litteratuur of film. In
ieder geval verloopt beider ontwikkeling ongelijkmatig. Op sommige punten heeft
de litteratuur een voorsprong, op andere de film. Het zou op zich interessant zijn
daar oorzaken voor te zoeken, maar ik moet hier volstaan met twee
voorbeelden/suggesties. Voor wat het ‘engagement’ betreft lijkt de film, althans in
kwantitatief opzicht, wat verder dan de literatuur.
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Corresponderend hiermee: het superindividualisme in de litteratuur is nog in volle
bloei, zowel kwantitatief als kwalitatief, terwijl dit in de film volledig over zijn
hoogtepunt heen is (3b). Dit is ook wel begrijpelijk: film heeft door de veelzijdigheid
van materiaal een grotere ‘greep op de werkelijkheid’ dan de litteratuur, en bovendien
bereikt de film over het algemeen een veel groter publiek. In een ander opzicht ging
de litteratuur voorop, en verschafte daarmee op haar beurt het engagement in de film
een van haar belangrijkste voorwaarden: het vaak cruciale element nl.
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in de weergave van menselijke relaties (3d), de sex, werd in de litteratuur veel eerder
geaccepteerd dan in de film. Het boek Turks fruit ‘kon’ eerder dan de gelijknamige
film.
Hoe zien nu in litteratuur en film de drie ontwikkelingsstadia eruit, en hoe verschilt
hun tempo?
In het eerste stadium staan zowel film als litteratuur in het teken van de weinig of
niet geëngageerde ik-problematiek. Het ‘nihilistische’, druilerige,
wat-heeft-het-alles-voor-zin-stadium; de na-oorlogse culturele kater in de vorm van
overigens uitstekend geformuleerde droefheid. Het existentialisme is hierbij het
voornaamste etiket. Een ik-problematiek die dus noch naar de kant van het
maatschappelijk gebeuren, noch naar die van de wereld van het kunstwerk, veel
openingen vertoont. Dit stadium loopt zowel voor litteratuur als film in de vijftiger
jaren uit op wat ik maar samenvat onder het begrip nouvelle vague. De kiemen van
een grotere invloed van de maatschappij zijn daarin al aanwezig. Opvallend is nu
dat in die tijd, de inzet van het tweede stadium dus, film en litteratuur voor wat de
niet-maatschappelijke tak betreft, dus de voortzetting en vooral verscherping van de
ik-problematiek (2a, 2b), nog tamelijk gelijk op blijven lopen (al zijn er verschillen
van land tot land; vgl. weer het existentialisme in Frankrijk en Nederland), terwijl
de tak die zich maatschappelijk gaat oriënteren (2c) vanaf dat moment tussen film
en litteratuur verschillen gaat vertonen (waarbij ook de verschillen van land tot land
toenemen).
In het tweede stadium, vanaf de late vijftiger tot de late zestiger jaren, kunnen de
eerder aangeduide drie vertakkingen als volgt worden omschreven. Ten eerste
natuurlijk een verscherping van het thema van het geïsoleerde ik (2a). Het personage
in film en litteratuur wordt steeds meer op zichzelf teruggeworpen. In de film vinden
we deze voortzetting bij uitstek in het werk van Antonioni en Bergman, in de
litteratuur bij de nouveaux romanciers en bij ons bij schrijvers als De Wispelaere,
Roggeman en Van Maele, maar ook bij Hermans, V.h. Reve en Vestdijk (gemakshalve
en voor de duidelijkheid neem ik de litteratuur-voorbeelden telkens maar dicht bij
huis, die voor de film noodgedwongen wat verder van huis).
Ten tweede een richting waarbij het geïsoleerde ik zich sterk gaat oriënteren op
de (enige) wereld waarmee hij nog kan communiceren, nl. die van het kunstwerk
(2b). In de film kan men volstaan met te wijzen op het absolute hoogtepunt in dit
opzicht: 8½ van Fellini, in de litteratuur door wederom Roggeman, De Wispelaere,
Van Maele en ook bv. Jeroen Brouwers te noemen. Hier valt direct het volgende op:
voor veel kunstenaars is deze tweede vertakking een logische consequentie van de
eerste. De ontwikkeling van ik-problematiek naar schrijvende ik-problematiek kan
men bv. bij Roggeman boek na boek volgen (van 2a naar 2b naar 3b). Voor het werk
van Fellini geldt iets dergelijks: van La dolce vita naar 8½. Anderen echter blijven
in de eerste vertakking zitten (of volgens de opvatting dat kunstenaars papegaaien
zijn: blijven op de eerste tak zitten), zoals Antonioni, of doen na een hoogtepunt een
stap terug naar een voorbije fase (Fellini), wat soms tot een (voorlopig) artistiek
einde leidt - weer anderen vernieuwen zich in de derde vertakking (2c), of stappen
zelfs rechtstreeks een van de vertakkingen van stadium 3 in (zie verderop; het werk
van Raes noem ik alvast).
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In de derde vertakking (2c) gaat het ik-bewustzijn zich dus duidelijk richten op
de maatschappij. De relatie ik - maatschappij staat centraal, waarbij het ik overigens
geheel verschillende rollen speelt en verschillende functies vervult; bij iemand als
Boon bv. is er weliswaar duidelijk sprake van een problematische relatie ik (vaak:
ik-schrijver) - samen-
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leving, maar er wordt vooral in het oudere werk toch relatief meer aandacht besteed
aan ‘wat er in de samenleving gebeurt’. Juist door dit laatste is het misschien zo, dat
Boon een soort pre-geëngageerde kunst maakte, waardoor hij zo belangrijk en uniek
is. Bij de meesten echter is de rol van het ik een andere: men tracht de plaats van het
individu, vaak het creatieve individu, binnen de maatschappij te bepalen. In de flim
is dit het geval bij bv. Polanski, Bunuel, Losey, Godard; in de litteratuur bij bv. Claus,
Michiels en Raes. Sommigen gaan in dit opzicht nog iets gerichter te werk, en
betrekken hun eigen problematische, maar tevens socialistisch denkende ik in dit
onderzoek, en trachten zo de functie van het creatieve individu binnen het verzet
tegen de kapitalistische maatschappij, dus binnen de arbeidersbeweging, te begrijpen
en te formuleren. In de film is dit overduidelijk het geval bij Pasolini en Bertolucci.
Hier blijkt nu ook de voorsprong die, naarmate het ‘engagemens-gehalte’ groeide,
de film op de litteratuur had: formuleringen van het bekende bewustzijnsproces van
‘ik’ naar ‘maatschappelijk ik’ trof men in de litteratuur, behalve enigszins in de
‘nouveau nouveau roman’, veel minder aan, althans in de periode waarin dit
bewustzijn door vooral Pasolini en Bertolucci al filmisch geformuleerd werd. Wat
Pasolini deed in Uccellacci e uccellini (1966), doen bij ons (maar nogmaals, hier
spelen ook weer de landelijke verschillen een rol) pas de laatste jaren voornamelijk
enkele jonge Vlamingen (zoals Robberechts), in Nederland J.F. Vogelaar en Lidy
van Marissing - de laatste zelfs expliciet in haar roman Ontbinding: 1972! Zoals
Lidy van Marissing in Ontbinding een proces van ‘Beckett naar Brecht’, van ‘Marcuse
naar Marx’ weergeeft, zo geeft Pasolini al in Uccellacci e uccellini, wat hij later
uitbouwt in films als Porcile en Teorema, een dergelijk proces weer.
We zien dus, samengevat, een eerste stadium waarin film en litteratuur in hun
ontwikkeling ongeveer samenvallen (en veel samendóen ook!), een tweede dat in
drie vertakkingen uiteenvalt, waarbij de derde vertakking, die van het maatschappelijk
bewustzijn, de film een gedeeltelijke voorsprong op de litteratuur oplevert.

V
Voor ik nu het derde stadium bespreek, eerst nog enkele kanttekeningen bij het
tweede die wel van belang zijn. Zo moet ik er, ten overvloede, op wijzen dat de eerste
twee vertakkingen, die van de verscherping van het individualisme en de pendant
daarvan in een toenemende gerichtheid op de wereld van het kunstwerk zelf (de
verhouding schrijver - tekst bv.), kwantitatief in de meerheid zijn: de culturele
‘hoofdstroom’ die de economische ontwikkeling begeleidt. In het derde stadium
treedt hierin een verschuiving op.
Voorts is van belang dat de kunstenaars individueel volkomen verschillende
ontwikkelingspatronen volgen. Sommigen blijven in een bepaalde fase doorwerken,
maar weten dat niet meer uit te bouwen en doen dan artistiek gezien nogal
anachronistisch aan: zo kan men van de talloze nouvelle vague-achtige films die nog
steeds gemaakt worden niets anders zeggen dan dat ze volkomen achterhaald zijn.
Ook filmers als Antonioni, ik noemde hem al, hebben zich kennelijk niet uit de fase
waarin ze zich bevonden kunnen losmaken; Zabriskie point was een schitterende
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afronding van een oeuvre - maar dan? Ditzelfde geldt, in de tweede vertakking, voor
Fellini: 8½ een hoogtepunt, daarna een machteloze barok.
Het geldt in onze litteratuur m.i. ook voor iemand als Van het Reve. Anderen
weten een eenmaal aangevangen fase steeds meer te vervolmaken, en belanden
daarmee dan ook in het derde stadium: Roggeman, Van Maele, De Wispelaere e.a.
in onze op het kunstwerk
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gerichte ik-litteratuur, Boon, Raes, Michiels, Wolkers e.a., hoe verschillend ook, in
een meer geëngageerde richting; in de film vooral Pasolini en Bertolucci, in een
doorvoeren van de reeds in het tweede stadium geformuleerde uitgangspunten.
Tenslotte is in dit tweede stadium nog van belang dat diegenen die zich
maatschappelijk oriënteren, zowel in film als litteratuur, (dan) beslist nog géén
geëngageerde kunst maken, althans niet in die zin waarin ik het woord hier gebruik.
Wat zij doen, dus enerzijds in de algemeen maatschappelijke zin Polanski, Godard,
Bunuel, Losey, en Boon, Claus, Michiels, bezit hoogstens een bewust aangebrachte
‘impliciet kritische functie’, en zelfs wat anderzijds diegenen doen die, in deze zelfde
vertakking, voor zichzelf een (socialistisch-) artistieke plaatsbepaling formuleren,
dus wat Bertolucci doet in Prima della revoluzione, wat Pasolini doet in Uccellacci
e uccellini en latere films, wat Vogelaar en Robberechts doen, wat Lidy van Marissing
doet in Ontbinding, komt in grote trekken neer op het weergeven van een individueel
bewustzijnsproces, waarin dus de reflectie op de functie van het creatieve ik in de
maatschappelijke ontwikkeling geformuleerd wordt.
Hoogstens kúnnen daarin tevens uitgangspunten voor een eventuele
echt-geëngageerde kunst uitgedrukt worden. Sommigen volstaan met het formuleren
en herformuleren van dit bewustzijnsproces en (eventueel) deze uitgangspunten
(zoals weverbergh in Puin, Lidy van Marissing in Ontbinding - al is dat nog niet te
voorspellen; het boek dateert immers van 1972), anderen zijn inderdáád doorgegaan
(Pasolini met name). Sommigen zijn ook in het derde stadium beland, waarin ze aan
vormen van geëngageerde kunst werken, zonder ooit de uitgangspunten daarvoor
min of meer ‘theoretisch’ te hebben vastgelegd (Raes bv.). Of degenen die ‘het erbij
gelaten hebben’, die dus de stap naar pogingen tot geëngageerde kunst (nog) niet
gezet hebben, dit wellicht hebben nagelaten op grond van de overtuiging dat
geëngageerde, laat staan socialistische, kunst in onze maatschappij in principe
onmogelijk is, is niet na te gaan; je zou het de mensen zelf moeten gaan vragen. Ik
vermoed dat het bij weverbergh (en Boon!) wel degelijk zo is, bij Lidy van Marissing
niet.
Deze constatering, dat de meer maatschappelijk gerichte kunstenaars uit het tweede
stadium beslist nog géén geëngageerde kunst maken, geeft me tenslotte, voordat ik
naar het derde stadium overstap, nog de gelegenheid een wijdverbreid misverstand
(vriendelijke gezegd) uit de weg te helpen. Het is bekend dat kunstenaars uit de eerste
en tweede vertakking van het tweede stadium (2a, 2b), de al dan niet op het kunstwerk
zelf toegespitste ivoren toren-bewoners, vaak zeer gecompliceerd, ‘moeilijk’ werk
maken. Antonioni, Fellini (althans in 8½), de hele nouveau roman-groep, het ik-proza
van Roggeman, etc. etc., het leverde nogal eens wat interpretatieve probleempjes op.
Van degenen uit de derde vertakking, die dus meer maatschappelijk gericht waren,
verwachtte men ‘dus’ wel wat makkelijker verstaanbaar werk. Doch helaas: ook de
films die Pasolini tot ca. 1968 maakte, of Prima della revoluzione, boeken van linkse
auteurs uit die periode (en nu nog) in Italië, Frankrijk, Duitsland en bij ons, waren
minstens zo ‘moeilijk’. Daarop kwam (en komt!) het uiterst stompzinnige verwijt
dat men ‘socialistische kunst’ maakte, maar dat vrijwel niemand het kon begrijpen.
Ik laat het, overigens verleidelijke, citeren uit de nonsens die in deze zin al over het
werk van Vogelaar en Van Marissing is geuit, maar achterwege. En het antwoord is
duidelijk: er is in dat werk eenvoudig geen sprake van socialistische kunst. Wel zijn
de makers ervan veelal marxisten, en bevat zoals gezegd hun toenmalige of huidige
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werk eventueel úitgangspunten voor geëngageerde kunst, maar het is het (dan) nog
niet. Ik kan in dit
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verband verwijzen naar o.a. het knappe nawoord dat Lidy van Marissing Ontbinding
meegaf, of naar wat Maarten van Rooyen in een artikeltje in de VPRO-gids over
Uccellacci e uccellini zei: ‘Naar mijn persoonlijke mening is Uccellacci e uccellini
een film over Pasolini privé. Hij toont, met de nodige zelfspot, zichzelf met al zijn
fouten en gebreken, zijn onzekerheden en vermeende zekerheden, geplaatst tegen
de achtergrond van zijn functie in de maatschappij (...). Ik beschouw de film als het
credo van Pasolini’. Zo is dat. M.a.w., zal de niet-maatschappelijke richting, omdat
daarin vaak de bekende ‘bewustzijnsstromen’ worden weergegeven, ‘moeilijke’
producten opleveren, dan zullen in de maatschappelijke richting diezelfde
bewustzijnsstromen, die, juist omdàt ze op de maatschappij gericht zijn, uiteraard
minstens zo complex zijn, mínstens zo ‘moeilijke’ producten opleveren.
Aan de echt-geëngageerde kunst zal men, omdat die per definitie veel mensen
moet bereiken, de eis van ‘eenvoud’ wel kunnen stellen. Het grappige is nu (zie
verderop) dat aan die eis dan ook voldaan wordt, maar dat men de betreffende
kunstenaars dan vaak weer even gemakkelijk, in een handomdraai zogezegd, van
simplisme beschuldigt!

VI
Het derde stadium geeft als hoofdstroom nog steeds een toenemende ik-isolering te
zien. In de litteratuur echter duidelijker dan in de film; daar lijkt men, mèt het sneller
dan in andere kunsten toegenomen ‘engagementsgehalte’, wel wat van het ik af te
raken (het wegvallen van diverse filmers uit die groep, en het anachronistisch aandoen
van de volhouders spreekt hier voor zich), terwijl in de litteratuur het hoogtepunt
nog niet helemaal bereikt schijnt te zijn.
Wat ik hier zeg geldt echter alleen voor de ‘zuivere’ ik-problematiek en voor de
op het kunstwerk gerichte ik-problematiek (3a, 3b). De voortzetting nl. van het tweede
stadium (2c) in het derde (3c, 3d, 3e) toont een heel ander beeld.
De rechtstreekse voortzetting (van 2c naar 3c) geeft, voor wat de plaats van het
individu in de maatschappij betreft, zowel in film als litteratuur, een verscherping te
zien, in die zin dat steeds meer de maatschappij verantwoordelijk wordt gesteld. Het
door de misvormde maatschappij misvormde individu staat centraal in het werk van
bv. Polanski, Losey, Kubrick, en in dat van Polet, Daele, Van Hecke, Michiels,
Simhoffer etc. Dezelfde voortzetting van 2c naar 3c geeft waar het de functie van
het individu binnen het socialisme betreft, een ander beeld: in de film is deze fase
allang afgesloten, met het werk van Pasolini en Bertolucci uit de jaren '66-'68
(misschien ook wel een beetje noodgedwongen: het sterk theoretische van dit thema
- Teorema! - leent zich technisch bij uitstek slecht voor filmische realisatie), terwijl
dat in de litteratuur pas in het werk van Vogelaar, Van Marissing, Robberechts e.a.
van de grond komt. Dit geldt ook voor Frankrijk, Duitsland en Italië (Engeland laat
ik, gezien het abominabele peil dat zowel film als litteratuur daar al jaren en jaren
vertonen, buiten beschouwing): de meeste geavanceerde auteurs, ook de meeste
linkse auteurs van wie je het zou moeten hebben, zijn daar eveneens niet veel verder
dan het wéér formuleren van de ik-problematiek - al gebeurt dat vaak op een
kwalitatief ongekend niveau.
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Twee opmerkingen terzijde: ten eerste dat het hier nadrukkelijk níet om zuiver
litteraire oordelen gaat, maar alleen om beoordelingen van het ‘engagementsgehalte’
van litteratuur. Om maar iets te noemen: ik lees onze ik-schrijver bij uitstek, Willy
Roggeman, liever dan J.F. Vogelaar. Ten tweede wil ik er hier op wijzen dat ook
heel andere factoren de
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ontwikkeling van een geëngageerde litteratuur in de weg kunnen staan. De grotere
bloei, zelfs over de hele linie (2b en 2c, voortgezet in 3b resp. 3c, 3d en 3e) van de
Vlaamse litteratuur t.o.v. de Nederlandse, hangt m.i. duidelijk samen met de veel
grotere repressie in Vlaanderen, waar ik al op wees, maar ook met een specifiek
Noordnederlandse remmende factor: de nogal toevallige aanwezigheid van een soort
‘litteraire pressuregroup’ die met hun schrijven gretig inhaakt op bepaalde
modetendensen binnen de samenleving, tendensen die teruggrijpen op een achterhaald
stadium. In Nederland is dat momenteel de oppermachtige groep van ‘neo-realistische’
schrijvers, ‘slapstick’-auteurs etc.; Heeresma, Luyters, Biesheuvel, Komrij, Mensje
van Keulen etc. (Van het Reve niet te vergeten!), die de meest onbenullige dingen
maken, maar doordat ze inhaken op de vijftiger jaren-mode veel succes hebben. Daar
komt bij dat ze gekoesterd worden door de publiciteit (de belangen liggen dan ook
vaak in dezelfde handen). De groep bevindt zich rondom tijdschriften als Hollands
Maandblad en Maatstaf, kranten als Haagse Post, Parool en Handelsblad, plus radio
en TV. Op die manier oefenen ze een behoorlijke marktcontrole uit. Wie tot deze
groep behoort wordt in genoemde media in alle toonaarden bejubeld, geïnterviewd,
in alle standen gefotografeerd etc. (in het Handelsblad bv., litterair redacteur K.L.
Poll, krijgt men de indruk dat Mensje van Keulen en J.M.A. Biesheuvel, die beiden
debuteerden in het Hollands Maandblad, redacteur K.L. Poll, de grootste auteurs
van deze eeuw zijn), men bespreekt elkaars werk, prijst elkaar, interviewt elkaar en belangwekkender litteratuur (zoals ook de moderne Vlaamse!) wordt stelselmatig
niet of nauwelijke genoemd zelfs, of er wordt wat om gelachen. In het algemeen
bestaat deze mode uit een eindeloze aaneenschakeling van verhaaltjes, versjes en
kleine romans, die uit weinig anders bestaan dan vlot neergepende (makkelijk leesbaar,
dat wel!) droevige binnenhuis-sfeertjes. Een ongetwijfeld voorbijgaande mode, maar
ondertussen wel schadelijk voor de litteratuur. Het is misschien interessant in dit
verband te wijzen op een opvallende parallel in de zg. ‘kleinkunst’: de Barend
Servetshow (eveneens voornamelijk in trek bij de quasi-progressieve intellectuelen
van het wereldje, dezelfden die zo vlijtig Heeresma enzo lezen), die een verwerpelijke
vorm van humor bevat. Een superieurderige, elitaire vorm, die bestaat uit het op een
geforceerd klungelige manier, met soms een zweempje droefheid, parodiëren van
het na-oorlogse, ‘eenvoudige massa-amusement’ (dat, voor zover het inderdaad
belachelijk was, niet meer belachelijk gemaakt hoeft te worden), zonder ooit zelf
eens iets te hebben gemaakt dat dan wel het volgens deze betweters vereiste ‘niveau’
haalt. Maar ook dit is een volkomen inhoudsloze, voorbijgaande mode, evenals
diezelfde rommel in de litteratuur, omdat het eveneens teruggrijpt, óver het tweede
stadium heen, naar de achterhaalde druilerige sfeer van pakweg de eerste 5 à 10 jaar
na de oorlog, naar De avonden, en: naar C.C.S. Crone, die het in 1936, toen het nog
relevant was, al honderd keer beter deed. Of, wat in 1948 volkomen ten ònrechte
door ik meen Jef Last van De avonden werd opgemerkt, nl. dat een ‘jonge arbeider
na De avonden de neiging zou hebben zijn tanden te poetsen’ of zoiets, zou nu met
rècht van de Servet-show gezegd kunnen worden.
We zien dus dat de drie vertakkingen van het tweede stadium zich in het derde
voortzetten; 3a is daarbij zowel voor film als litteratuur een doodlopende weg, zo
achterhaald dat het zelfs zuiver artistiek niets meer oplevert; 2b heeft zich in de film
niet voortgezet, maar heeft zich in onze litteratuur, met name in het werk van
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Roggeman en Van Maele, naar een hoogtepunt toegewerkt; 2c zet zich in 3c op grote
schaal voort. Er zijn echter twee cate-
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gorieën bijgekomen, beide eveneens af te leiden uit 2c, die momenteel veruit het
interessantste zijn, daarbij kwantitatief, vooral wat het ‘bereik’ betreft, het
belangrijkste, en (mede daarom) bovendien van belang voor een toekomstige
socialistische kunst. Nogmaals, dit betekent niet dat zuiver-artistiek dit werk altijd
beter zou zijn dan ander werk. Ik wacht me er wel voor in dat opzicht vergelijkingen
te gaan trekken tussen bv. Raes en Van Maele. Of zoals ik al zei: ik lees Roggeman
liever dan Vogelaar. Je raakt hier meteen verzeild in het probleem: in hoeverre speelt
de ‘maatschappelijke lading’ een rol in het artistieke oordeel. Nu, dàt het een rol
speelt is zonneklaar. Dat is ook de reden waarom, óók op artistieke gronden, groep
3a afgewezen kan worden: daarin is niets meer te ontdekken dat nog enige
maatschappelijke relevantie heeft, men heeft zogezegd ‘niets te vertellen’; de
desbetreffende kunstproducten zijn fraaie ballonnen, hooguit gevuld met sfeer. Groep
3c is echter maatschappelijk volledig relevant, en dan doet de ‘mate van engagement’
er niet zo veel meer toe.
Van die twee nieuwe richtingen, 3d en 3e dus, ligt 3d een straatlengte voor; het
lijkt er zelfs op dat het over de hele linie gezien de ‘hoofdstroom’ aan het worden is.
3e is m.i. de enige categorie die je ‘geëngageerd’ kunt noemen; het is echter nog
maar in het begin, en valt kwantitatief te verwaarlozen - wat gezien het politiek-sociale
stadium waarin we verkeren ook niet verwonderlijk is. Dat 3d de toon aangeeft is
evenmin verwonderlijk: net zoals in de kritiek de tussenfase tussen zuiver formele
kritiek en geëngageerde kritiek, de ‘kritiek als kunst’, het belangrijkste is, neemt ook
in de kunst zelf een dergelijke tussenfase die plaats in: de fase tussen de ik-richtingen
(3a, b en c) en de geëngageerde richting (3e), misschien tussen gisteren en morgen.
Zo'n tussenfase ontleent hieraan zijn kracht, dat hij de beste en belangrijkste elementen
van de kunst tot dan toe én van de toekomstige kunst (nu nog in een pril stadium) in
zich verenigt. Concreet: categorie 3d stelt het menselijk isolement centraal, maar
bevat ook duidelijk geëngageerde elementen.
Omdat voor het bespreken van deze categorie dus ook 3e belangrijk is, eerst in
het kort daar iets over.
In categorie 3e kan voor de litteratuur het werk van Hugo Raes (afgezien van Het
Smaràn; dat las ik nog niet, maar ik neem niet aan dat het veel zou uitmaken) model
staan, in de film dat van Pasolini. Waarom kan men Raes' werk geëngageerd noemen?
In zijn laatste twee boeken, De lotgevallen en Reizigers in de anti-tijd grijpt Raes
terug naar het beproefde procédé van de Vertelling, het Verhaal, maar dit níet in de
conventionele zin van de traditionele burgerlijke roman. Daarin trad immers een
‘neutrale’, ‘objectieve’ verteller op, die d.m.v. zijn litteraire wereld een affirmatieve
functie had t.o.v. de wereld, d.w.z. de burgerlijke maatschappij. In tegenstelling
hiertoe is Raes' ‘vertelling’ dan ook geen vertelling, maar een sprookje - en ook dat
weer niet volgens de oude methode, waarbij eveneens van een affirmatieve functie
sprake was, nl. t.o.v. de feodale maatschappij - maar een ‘kritisch sprookje’ dus: de
verteller, beter: de sprookspreker (de faun!) speelt een rol in de aangeboden wereld.
Dat is een volgens een heel nieuw, bizar systeem geordende wereld; werelden
eigenlijk. Want in die nieuwe werelden wordt enerzijds alle geweld, wreedheid,
onderdrukking etc. van ònze wereld veelvoudig gesitueerd, anderzijds wordt ook
alles wat in onze wereld leuk en mooi en jong en sexy is verveelvoudigd in de nieuwe
werelden overgebracht. Deze twee soorten werelden bieden de verteller, de
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sprookspreker, telkens een keuzemogelijkheid. Niet alléén door zijn wijze van
weergave van die werelden (die ‘kleur’-mogelijkheid had de traditionele burgerlijk
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verteller ook), maar tevens door zijn eigen rol daarin (afwisselend in de ik- en hij-vorm
dan ook), wat hem telkens de mogelijkheid geeft zelf het verloop van de
gebeurtenissen te beinvloeden, en er commentaar op te leveren. Hierin schuilt zijn
keuze-mogelijkheid, d.i. zijn mogelijkheid tot het inbrengen van een (Benjaminse)
tendens. Raes' sprookspreker kiest voortdurend goed, ‘links’, d.w.z. zijn tendens is
goed, dat wil in laatste instantie zeggen: Raes kiest goed. Nu we toch bij Benjamin
beland zijn: ook aan Benjamins eis van een nieuwe techniek voldoet Raes, een
techniek waarin natuurlijk een hoop Brechtiaanse theorie verwerkt zit. Zo is het
verhaal eenvoudig geschreven (zonder naar Vogelaars ‘analfabetiserend nivo’ te
zakken!), in korte fragmenten, en heeft het een spannend en vaak humoristisch
verloop. Om bij Brecht te blijven: veel ‘Genusz’, en door de tendens tevens
‘leerzaam’. De vertelling als onderhoudend leerstuk dus. Geëngageerde kunst
samengevat als: veelzeggende eenvoud.
In de film komen we dit alles eveneens tegen; het (oude) verhaal in een nieuwe
functie bestaat ook daar, voornamelijk in het werk van Pasolini, wat na diens
theoretische voorbereidingen in het tweede stadium ook niet verwonderlijk is.
Decamerone en Canterbury tales; het was een ongekende ervaring om voor het eerst
sinds jaren weer eens in het oude, pluche Tuschinski-theater (inderdaad: THEATER;
momenteel draait Turks fruit er trouwens) te zitten, temidden van wat men dan het
‘gewone uitgaanspubliek’ noemt. Dat publiek heeft bij Canterbury tales niet alleen
een kostelijke avond, maar ook: dat publiek ziet een goeie film! Dit is van groot
belang; bij deze schitterend gefilmde verhalen (want dat de geëngageerde kunst
‘eenvoudig’ is, betekent nog niet dat de techniek ook ‘eenvoudig’ zou zijn!), vol
spanning, humor, vaak platte grollen en grappen, schurken en slijmjurken, veelvraten
en asceten, kortom een bonte wereld vol Genusz, wordt het publiek niet alleen op
een kwalitatief superieure, maar ook ‘leerzame’ manier onderhouden. Brecht, die in
zijn theater overigens verder ging (nadrukkelijker ‘politiek’ was) dan Pasolini in zijn
films, dringt zich onweerstaanbaar op: ‘We hebben onze hoop gevestigd op het
sportpubliek’, schrijft hij o.a. in Meer goede sport, en: ‘Een theater dat geen kontakt
heeft met zijn publiek, is een onding (...). In al die gebouwen, die goed te verwarmen
zijn, aardig te verlichten, een massa geld verslinden, en er imposant uitzien, en in
het hele zootje dat erin op touw gezet wordt, is niet meer voor één stuiver plezier te
beleven.’ Op Pasolini kom ik nog terug als ik aan het slot drie karakteristieke films
als voorbeelden van drie uiteenlopende categorieën vergelijk.
Wat zijn nu de belangrijkste eigenschappen van de zo belangrijke tussengroep, 3d,
waarbij ik voor de litteratuur als representatief noem boeken als Turks fruit en Het
jaar van de kreeft, voor de film o.a. Cabaret, weer Turks fruit en bij uitstek
Bertolucci's Last tango in Paris.
Nog steeds is in al dit werk het menselijk isolement het centrale thema, maar zowel
tendens als uitwerking verschillen diepgaand van die in alle andere categorieën die
het isolement uitdrukken. Het gaat nu niet meer om het individu dat geïsoleerd is
door zijn sociale klasse, of het individu dat het leven maar een zinloos gedoe vindt,
of het individu dat zich noodgedwongen een verbeelde werkelijkheid schept, of het
individu dat verpletterd wordt door een dolgedraaide en verrotte westerse maatschappij
- het gaat hier om méér individuen die wanhopig trachten tot communicatie (liefde)
te komen maar hierin mislukken op grond van de meest wezenlijke eigenschap van
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die verrotte maatschappij: de komedie. Onze samenleving wordt aan de kaak gesteld
als een gigantisch toneelstuk, waarin de mensen geen mensen zijn maar poppen die
een rol
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spelen, een rol die is opgebouwd uit duizenden normen, gewoontes, automatismen
etc. Dit toneelstuk dat we samenleving noemen wordt er verantwoordelijk voor
gesteld dat mensen elkaar niet kunnen bereiken omdat ze het vermogen missen
zichzelf te zijn, zich van de hun toegemeten rol los te maken.
Zowel in de vele boeken in deze categorie als in de films zijn de personages acteurs
huns ondanks, en lopen hun pogingen tot communicatie (door zo ‘echt’ mogelijk te
zijn, of juist door het toneel extreem uit te buiten) uit op een mislukking, een
definitieve breuk, vaak zelfs gepaard gaand met de vrijwel onvermijdelijke dood van
een van hen. Aan de hand van Last tango in Paris, het meest consequente voorbeeld,
zal ik dit aan het slot nog wat uitwerken, hier wijs ik eerst op wat andere, hiermee
verband houdende kenmerken.
Het spreekt vanzelf dat dit thema meestal tot uitdrukking wordt gebracht d.m.v.
een vrij simpel liefdesverhaal. Twee mensen ontmoeten elkaar, en het gaat mis.
Doorheen hun maskers bereiken ze elkaar niet, maar de maskers afwerpen, zo dit al
lukt, is eveneens fataal: het is een maatschappelijke onmogelijkheid. Is de ‘impliciete
kritiek’ in deze categorie dus al zo sterk, dat je dit een engagementsfactor kunt
noemen, ook de vorm waarin een en ander gegoten wordt heeft kenmerken van de
geëngageerde kunst. Het liefdesverhaal immers is inderdaad een verhaal, er wordt
iets verteld, het heeft een duidelijk verloop, een kop en een staart (dit alles dus in
tegenstelling tot het eveneens op de maatschappij gerichte, maar individualistische
werk uit categorie 3c!), het is ‘spannend’, het biedt volop ruimte voor als tragisch
én humoristisch te ervaren confrontaties. Dit laatste natuurlijk vooral omdat de erotiek
(erotiek als wanhoopsdaad meestal) in al dit werk centraal staat.
Het gaat nog steeds over het isolement van het individu, het is dus nog steeds kunst
als kunst, maar het is geen puur individualisme meer. Het is ook nog geen
geëngageerde kunst, nog geen episch theater. Wel is het al theater, maar: voor twee
personen.

VII
In schema gebracht ziet de hele zaak er als volgt uit (zie pag. 41)
De verschuiving naar rechts, pardon links, enfin op het schema naar rechts, is
duidelijk. Tenslotte wil ik iets nader ingaan op drie voor hun categorie karakteristieke
films: twee uitersten, en een uit de ‘hoofdstroom’. Ik vergelijk eerst de twee uitersten,
nl. het ik-theater Fellini Roma en het episch theater Canterbury tales (3a en 3e), en
besluit dan met hèt voorbeeld uit het theater voor twee personen (3d): Last tango in
Paris.

VIII
Het ik-theater Fellini Roma, een machteloos voortborduren op een voorbij stadium,
en het episch theater Canterbury tales; een verschil in waarde dus. Misschien kunnen
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mijn opmerkingen hierover, in het kader van de cultureel-politieke samenhangen die
ik hiervóor noemde, bijdragen tot wat meer begrip voor films als Canterbury tales,
juist van de zijde van de Culturisten met een hoge C; dat is wel nodig ook, want zoals
ik hiervoor al zei: de kritiek, die altijd zo vlot was met verwijten over modieuze
complexiteit, en die daar nog steeds sterk in is als het om boeken zoals Ontbinding
gaat, verwijt kunstenaars als Pasolini thans even gemakkelijk hun eenvoud (en
Bertolucci de sex), zonder in de gaten te hebben dat het veelzeggende eenvoud is.
Een schitterend voorbeeld leverde o.a. T. Nijzink in de Nieuwe Linie (onder de kop:
‘De ontrouw van filmer Pasolini’), die ik graag wat uitvoeriger citeer, omdat het
zelden voorkomt dat je zo'n hoop onzin in drie alinea's bij
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elkaar ziet. Dan verschaft dit artikel tenminste ook nog wat Genusz nietwaar.
‘Deze film (bedoeld wordt hier nog Uccellacci e uccellini, JJW) wordt door
sommigen gezien als de persoonlijke geloofsbelijdenis van de maatschappelijk
geëngageerde cineast Pasolini. Maar wat engagement ook moge betekenen, het houdt
in ieder geval niet in, dat je je publiek op een geheel vrijblijvende wijze voorhoudt
dat er grote en kleine vogels, armen en rijken, bestaan. Zo getuigde Teorema, waarin
een psychotisch geworden directeur zijn fabriek aan de arbeiders overdraagt, nu ook
niet direct van een glashelder inzicht in waar de maatschappelijke schoen wringt.
Pasolini's verwijzingen naar klasse-tegenstellingen en maatschappelijke structuren
hebben naar mijn mening geen andere functie gehad dan franje, van het aangeven
van de context waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Zonder die context inzichtelijker
te maken.
Daarom vind ik datgene, dat op het eerste gezicht een geweldige ommezwaai in
Pasolini's werk zou kunnen lijken, in feite helemaal niet zo'n grote verandering. Het
betekent niet meer dan dat hij, voorzover die al aanwezig was, iedere pretentie van
maatschappelijke betrokkenheid volledig heeft laten varen. Hij heeft er in ieder geval
wel mee aangetoond hoe zinloos het kan zijn om iemand een etiketje op te plakken.
Vooral als dat etiket gaat fungeren als interpretatiekader, waarbinnen de rest van je
werk beoordeeld wordt. De Canterbury Tales vereist dus enige flexibiliteit om los
te komen van ideeën over hoe Pasolini zou moeten filmen. Daardoor wordt het nog
geen film, die als een meesterwerk de filmgeschiedenis in zal gaan, dus kun je mokkig
doen over zoveel verloren gegaan talent. Daar staat tegenover dat Pasolini zich
ontpopt heeft als een goed entertainer, en zo dik bezaaid liggen die er nou ook weer
niet.’
Waarom is nu het werk van Fellini, sinds 8½ dan, zo weinig waarde-vol? Waarom
betekent Fellini Roma niets? Omdat het niet over mensen gaat, maar over
uitzonderingen op mensen. Fellini onderzoekt noch registreert in zijn film Rome,
maar zijn beelden van Rome, de indrukken die Rome op hem gemaakt hebben in
artistieke beelden weergegeven.
Daar is niets op tegen, maar dan moeten die beelden wel interessant zijn, relevant,
anders zijn ze van geen belang, uitsluitend barok.
Fellini's ervaringen met Rome echter, ook zijn herinneringen (van voor '40 nog)
zijn niet, of zelden, interessant. Vrijblijvend, tot niets dienend. De modeshow van
kerkelijke kleding bv. is op de bekende Fellini-manier fraai gefilmd, maar betekent
niets, want: gaat niet over mensen, maar over uitzonderingen op mensen. Dit bezwaar
van nietszeggendheid geldt voor het overgrote deel van de film.
Komen er soms wél werkelijke mensen voor, groepen hippies bv. (niet dat die nu
zo interessant zijn, maar allé), dan zijn die nu juist op een vaak bijna toeristisch
niveau opgenomen - en alleen wanneer de werkelijke mensen tevens op Fellini's
ouderwets briljante manier gefilmd zijn, ontstaat iets van belang. Zoals het hoogtepunt
van de film, de tocht van de cameraploeg over de autostrada naar Rome. Fascinerend,
omdat daar in een razend tempo een grote hoeveelheid informatie over mensen in
hun samenleving getoond wordt (mensen in verdrukking; opvallend dat Fellini met
zo'n geslaagd fragment direct in categorie 3c zit!). Maar het blijft bij zo'n uitzondering.
Kortom: Fellini heeft, letterlijk, niets te vertellen.
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Pasolini daarentegen vertelt haast niets over zichzelf (hij had het genoeg gedaan),
maar bijzonder veel over zijn object: mensen, gewone mensen meestal, in de
middeleeuwen. En wat hij over hun te vertellen heeft, hoe hij ze toont, in al hun
relevante eigenschappen (platvloersheid, wreedheid, sluwheid, maar ook schoonheid,
vrolijkheid, humor: we zijn weer bij Raes), dat is nog van wezenlijk be-
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lang voor ons, mensen. Is Fellini eigenlijk alleen nog maar esthetisch, nietszeggend
complex, Pasolini is dit nadrukkelijk niet. Of esthetisch op een andere, zinvoller
manier: veelzeggend eenvoudig. Door het middeleeuwse volk, in zijn relevante
eigenschappen, en op een onderhoudende manier te tonen, houdt Pasolini ons een
bolle lachspiegel/holle grijnsspiegel voor. In die zin fungeert de film als ‘leerstuk’.
De film is tendentieus in de goede zin van het woord. Het is bv. van belang, dat
Pasolini, wanneer hij het roosteren van een homosexueel heeft getoond, de
toeschouwer vervolgens overlaadt met een reeks kostelijke, spannende en vooral
verrassende scènes waarin het ruimschoots om heterosexuele bestialiteiten gaat.
Helemáál afwezig is Pasolini natuurlijk niet. Ieder leerstuk heeft zijn zedenmeester
nodig, ieder sprookje zijn sprookspreker. Daarom speelt Pasolini, die in de
Decamerone al de schilder was die de taferelen vastlegde, in de Canterbury tales
Chaucer. Hij zou eigenlijk Reizigers in de anti-tijd moeten verfilmen en Raes spelen.
En dan voortdurend glimlachen om wat hij bedenkt, net als Chaucer. Niet voor niets
eindigt hij de film met een laatste kameraadschappelijke knipoog naar de kijker, door
amen onder zijn verhalen te noteren, wat in de middeleeuwen betekende: goeiendag!

IX
Iets meer nu tenslotte over Last tango in Paris, de meest verbijsterende en (want)
meest uitzichtloze film die ik ken. De eenzaamheid van het individu op het toneel
van de samenleving, zijn onvermogen althans met één ander individu de eenzaamheid
op te heffen (in de zaal plaats te nemen), werd nooit extremer uitgedrukt. Wat Marquez
doet in Honderd jaar eenzaamheid, nl. het isolement tot mythe verheffen door de
personages in extremis van bepaalde eigenschappen te voorzien, waardoor ze
personificaties worden, symbolen - dat doet Bertolucci in Last tango in Paris.
De oudere man in de film (Marlon Brando) wordt in feite iedere
bestaansvoorwaarde ontnomen omdat zijn laatste redmiddel, de complete echtheid,
het negeren van iedere norm, een onmogelijkheid blijkt. Het meisje (Maria Schneider),
die hem daarin het verst kan volgen, kan de meest consequente uiting daarvan nl.
niet meer aan (wanneer hij de mensen na de laatste tango zijn reet laat zien), en doodt
hem.
Voor ik dit toelicht een noodzakelijk terzijde over de vele critici die van Bertolucci
meenden te moeten opmerken dat hij ‘ook al zo nodig op de sex-toer moest’ e.d. Wie
dat schrijven moeten zwaar gestraft worden; bv. door het verbod ooit nog een letter
over film te schrijven, of door de verplichting alle films van Pim en Wim achter
elkaar te zien. Juist omdat het over een mens gaat die uit alle macht probeert echt te
zijn, een fatale poging overigens, neemt de sex zo'n belangrijke plaats in. In die zin
vooral, dat iedere sexuele handeling in de film een wanhoopsdaad is. De
wanhoopsdaden markeren de weg van de kortstondige verhouding. Zonder die
wanhoopsdaden te laten zien had Bertolucci de film niet kunnen maken. Dat betekent
niet dat films van vroeger daardoor in principe minder zouden zijn: sex behoorde
eenvoudig niet tot het artistieke materiaal. Waarmee Bertolucci trouwens één
superieure grap uithaalt: hij toont het meest dierlijke nummer (van achteren, met wat
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boter enzo) integraal, maar het éne gewone nummer, netjes onder het laken, behandelt
hij als vroeger: een lange kus, daar gaat ie... stop - volgende beeld een paar uur later.
Dit voor de critici.
De inzet van de film is al bijzonder veelbetekenend. Twee mensen, de man en het
meisje,
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die elkaar treffen in het lege appartement dat het meisje wil huren, en na wat om
elkaar heengedrenteld te hebben en nauwelijks te hebben gesproken, een snel nummer
maken. D.w.z., de man neemt háár - directere kennismaking kan moeilijk. Zelfs de
kleding wordt slechts voor het hoogstnoodzakelijke geopend. Volkomen direct,
dierlijk, maar daardoor volkomen echt - er wordt nl. volgens geen enkele aangeleerde
norm gehandeld. Het appartement is leeg, er is dus bovendien geen decor. Dat het
meisje het accepteert, en een verhouding met de man begint, is (in een mythe)
duidelijk, en waarom hij zich zo tegenover haar gedraagt en blijft gedragen, eveneens.
Waarom het voor haar belangrijk is, toont direct de volgende scène: ze haalt haar
vriend van de trein, een jonge filmregisseur, die alles van haar (hun), zelfs hun eerste
omhelzing op het perron, op film vastlegt; het leven bestaat voor hem uitsluitend in
functie van toneel, geregisseerde scènes, beelden.
Cinéma verité als extreem theater. Zij is voor hem niet de vrouw op wie hij verliefd
is, maar de actrice die hij het meest bewondert.
Veelbetekenend is dan ook dat hij later zegt nooit met filmen te kunnen stoppen,
hij haat iets dat af is, hij moet constant dóórfilmen. Alles filmt hij, hun ontmoeting
bij de trein tot en met hun trouwvoorbereiding - maar daartussen moet zij eerst worden
vastgelegd, d.i. haar verleden. Dat wordt dan ook gefilmd in haar ouderlijk huis e.d.
Zij is daardoor evenzeer hoofdpersoon in de film als de man, haar oudere minnaar.
Want ze bevindt zich tussen de twee uitersten: het volstrekte toneel, de volstrekte
echtheid. Haar minnaar gaat in zijn wanhopige poging tot echtheid zo ver, dat hij
haar níet als actrice wil, maar als ‘puur’ mens, d.w.z. zonder enige norm, d.w.z.
geheel zonder verleden, dus ook: zonder naam. Tot het laatst toe kennen zij elkaars
naam niet.
Tussen deze twee uitersten wordt ze heen en weer geslingerd, en de uitersten
worden in hun vorm steeds extremer. Haar ontzaglijke tragiek is dat ze, door de
‘onbevangen’ (onbelaste, verleden-loze) verhouding met haar minnaar veel meer tot
hèm is aangetrokken dan tot de filmer, of heel gewoon: van haar minnaar houdt ze,
van haar vriendje niet.
Liefde is leren kennen, zou je kunnen zeggen, iedere ervaring is (doordat er geen
normen gehanteerd worden) nieuw. Echter: toneel, althans íets van spelregels, met
als minimum een naam, blijft noodzakelijk, eenvoudig om in leven te blijven - het
alternatief betekent de volstrekte eenzaamheid, de dood. Haar minnaar zegt het zelf,
ook hij geeft (met vooruitziende blik) zijn levensformule: pas in de eeuwigheid vind
je de liefde. In de absolute normloosheid kan ze hem echter niet volgen, en dat is
dus als hij in een van de laatste scènes, in het danslokaal, een volkomen ònechte
omgeving dus, zo ver gaat dat hij de mensen letterlijk zijn reet laat zien. Hoe
belangrijk dit gedeelte is blijkt wel hieruit, dat in iedere film van Bertolucci wel iets
dergelijks gebeurt. Deze scène in het danslokaal nl. vertoont veel overeenkomst met
een in (o.a.) Il conformista: ook daar bevond de hoofdpersoon zich op het hoogtepunt
van zijn eenzaamheidscrisis tegen een achtergrond van volkomen toneel: een
dansfestijn, een grote groep machinaal bewegende mensen. In Last tango in Paris
zijn de tango dansende paren op een ingestudeerde maat bewegende houten poppen.
En in dat houten decor laat de man zijn reet zien.
Het meisje kan dat niet meer opbrengen, en rent van hem weg. Als hij haar in het
huis van haar ouders toch nog bereikt, moet ze hem, in een waanzinnige angst ook
(angst voor een mens van wie, niet geremd door enige norm, je nooit weet wat ie nu
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weer zal gaan doen), doden. Het is in principe onvermijdelijk. Het verbijsterende is
dan, dat Bertolucci dán pas de absolute uitzichtloosheid bereikt: hij laat de man door
de knieën gaan, het ver-
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liezen, door het meisje haar naam te vragen. Ze schiet hem echter toch neer, want
het is geen oplossing: door toe te geven is hij opeens niets meer, niets meer voor
háár, nl. niet meer de personificatie van de echtheid die hij voor haar betekende. Hij
is opeens iemand die ook toegeeft aan de spelregels, aan het toneel, een gewoon
mens, maar daarmee een gewone oudere man, niets meer - hij betekent in één klap
niets meer voor haar, ze weet dan ook zijn naam nog niet. Ze doodt hem als
toneelspeler, ze doodt hem als mens.
De film is een soort illustratie bij een gedichtje dat ik pas maakte (dit klinkt arrogant,
maar zo is het, dit keer, niet bedoeld):
pas in het sterven
vallen leven en theater samen
is men definitief zichzelf
definitief ontdubbeld
doek.
Amen

Manuel Kneepkens
Op de veranda
de zon ligt met heel zijn verwaande buik
bij ons op de veranda. Wij, teedrinkers
glimlachen, brozer dan ons porcelein
glimlachen:
(: de tuin van 't verleden houdt ons omhelsd
de smalle maan een stifttand van couperus)
totdat schuttingen en fietsenhok bezwijken
onder de jade loomheid van 't zondagse den haag
Ik kus
de gouden wangen van een tuin vol boeddhas
ooms en tantes, naakt en badinerend
een dure bolknak
tussen de donzen spleten van hun bruine lach
Bali.Lombok. de woorden sprongen
als smaragden torren van hun tong, en stuk
onder de judaspenning van hun parasols
repatrieer ik, tussen de vlinders van hun sarongs
voorgoed binnen de paarse lobben van hun buiken.
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nieuwe boeken

Vanvugt In India
Ewald Vanvugt, Kus van lust, zaad van liefde, De Bezige Bij. Amsterdam
1972. 216 blz. f 14,50.
Na een lange reis door India - van 1969 tot 1971 - heeft Ewald Vanvugt, de jonge
auteur die tien jaar geleden debuteerde, zijn Oosterse ervaringen in een nieuw boek
verwerkt. Het heet Kus van lust, zaad van liefde. In een toelichting wordt het een
‘liefdesroman’ genoemd, iets wat de titel trouwens al liet vermoeden; maar ‘het is
ook een reisverhaal, een kommentaar’. Tevens is het ‘een wonder-sprookje’ en bevat
het ‘dichterlijke meditaties’. Een van die vijf zou al voldoende kunnen zijn. Wie deze
vijf vliegen in één klap wil vangen, moet over bijzondere instrumenten en tamme
vliegen beschikken.
De structuur van het boek is niet al te ingewikkeld en doet de eenvoudige lezer
voor wie het bedoeld is, sympathiek aan. Een rijk Amerikaans meisje, ‘prinses Jane’
genoemd, en een arme Indiase jongeman, ‘prins Gopal’ geheten, reizen door India
om aanvankelijk heel verschillende maar geleidelijk parallel lopende redenen. Zij
zijn voor elkaar bestemd, maar kennen elkaar niet. Hun uiteenlopende ontmoetingen
en ervaringen worden beschreven; om beurten krijgen zij een korte paragraaf. In al
die paragrafen kan de reiziger zijn overwegingen kwijt, zijn kennis omtrent
verdovende middelen, zijn hallucinaties en zijn commentaar op de oosterse en de
westerse samenleving.
Voor een deel wordt de spanning van het boek bepaald door het uitstel van het
beslissende moment waarop de beide ontheemden, op zoek naar de eenvoudige
waarheid omtrent het leven en hoofdpersonen van hetzelfde boek, elkaar zullen
ontmoeten. Dat gebeurt nu eens niet in het tweede hoofdstuk, maar pas in het derde
deel, op blz. 182. Het water is heel diep, maar de copulatie tussen Oost en West wordt
een feit.
Deze parallel lopende reeksen van avonturen, ook uitgedrukt in de tegenstelling
arm en rijk, man en vrouw, mediteren en marihuana roken, vinden een spiegelbeeld
in stilistische parallelismen, waarvan de titel er een is. Het derde deel heet bijvoorbeeld
‘elk uur een ander avontuur’. Blijkbaar houdt Vanvugt van dit rijm-effect en van
tegenstellingen die geconstrueerd worden op een verschil van één letter. Hollandse
ketters en ketterjagers zijn daar vanouds dol op. Ook in India is het niet onbekend;
twee tegengestelde levenswijzen heten daar ‘boektie’ en ‘moektie’ (blz. 120). Op
het beslissende punt blijkt de parallel in een tegenstelling te verkeren en loopt de
dualiteit toch niet uit op het samengaan waarnaar zij leek te tenderen. In het rijm
ontmoeten de koningskinderen elkaar niet werkelijk en lijkt het water dieper en
gevaarlijker naargelang het smaller wordt.
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Behalve in de titel komt dit spel nog wel twintig keer in de tekst terug in de vorm
van soms nogal geforceerde woordspelingen waarover de lezer wel moet struikelen
om er vervolgens over na te denken en zich af te vragen of dit nu primitief,
geraffineerd of een primitieve dan wel geraffineerde combinatie van beide is. Ik zal
een paar voorbeelden noemen. Op blz. 32 ‘krijsen’ en ‘krijten’, op blz. 47 de
woordkoppeling ‘tempel-drempel’, op blz. 58 ‘zat,at’, op bl. 59 ‘schelle,snelle’, blz.
84 ‘verdwijnend en verschijnend’, bl. 95 ‘patronen en sjablonen’, bl. 96 ‘verklaren’
en ‘ervaren’, bl. 153 ‘tussen weten en vergeten’, bl. 173 ‘van todden en vodden’. Op
bl. 42 trof ik een heel nest van rijmende en copulerende woorden aan: ‘ontladen’ en
‘opladen’ (herhaald op bl. 91 en gecursiveerd), ‘stierdieren’, ‘baadden en baden’
(ook op bl. 103) ‘vonken, flonkering’.
Hierover zou heel wat te speculeren zijn, maar ik laat het liever achterwege, omdat
ik het al
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dikwijls gedaan heb en ook omdat ik al lezend nog door iets anders getroffen werd,
dat mij ging obsederen en niet zo gemakkelijk met de opzet van het boek te rijmen
is. Vanvugt gebruikt ongeveer vijftig keer op 194 bladzijden tekst het bijwoord
‘vaak’. Ook andere frequentie-aanduidingen als ‘soms’ en ‘zelden’ zijn talrijk. Maar
alleen al op de bl. 17-21 komt zes keer ‘vaak’ voor, op de bl. 49, 54 (‘vaak, zó vaak’)
73 en 74 telkens drie keer. Ik heb mij om te beginnen afgevraagd waarom deze
bijzonderheid mij zo opviel, waarom ik wel behoefte had aan het tellen van ‘vaak’
en niet van andere woorden die ook veel voorkomen bv. ‘halfnaakt’. Ik vermoed dat
dit voor een deel hieruit te verklaren is, dat in de variant op de moedertaal waarin ik
opgevoed ben - Vanvugt trouwens ook - het woord ‘vaak’ niet gebruikelijk is. Een
grote frequentie wordt met ‘dikwijls’ aangeduid. Nu dacht ik een ogenblik dat Vanvugt
zo dikwijls ‘vaak’ schrijft om herhaling van ‘dikwijls’ te voorkomen en aldus voor
de broodnodige variatie te zorgen. Maar ‘dikwijls’ komt, voorzover ik weet, in het
boek niet voor; het is systematisch vervangen door ‘vaak’.
Ik neem dus aan dat de schrijver naar dit woord heeft gegrepen om artistieke
redenen, om zijn spreektaal in te ruilen voor een kunstmatige schrijftaal. Dat zou
passen bij de kunstigheden die ik zojuist heb opgesomd; maar het lijkt soms ook of
hij met Couperus of zo iemand wil wedijveren: ‘Als had zijn lust haar lijk tot leven
gewekt. Als kwam zij hem tegemoet rees in de laaiende brandstapel dat dode
vrouwelijf’. (bl. 69)
Dit verklaart overigens misschien wel de keuze van juist dit woord, maar nauwelijks
de frequentie ervan - ik zeg ‘nauwelijks’ omdat bewondering voor een woord
eventueel wel kan leiden tot een veelvuldig hanteren daarvan. Die veelvuldigheid
houdt in dit geval, naar mijn gevoel, verband met iets anders, met de didaktische
bijbedoelingen van het boek.
‘Vaak’ wordt hier namelijk opvallend dikwijls gebruikt in verbinding met een
bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord en betekent dan niet dat gebeurtenissen
zich herhalen (‘hij kwam vaak naar de stad’), maar zoiets als ‘in veel van alle door
mij onderzochte gevallen’. Bijvoorbeeld: op bl. 18 ‘de vaak benauwende
dorpstradities’, bl. 29 ‘vaak wijze levenslessen’, 49 ‘vaak vaal’, 56 ‘vaak plagerige
studentjes’, 60 ‘vaak oude konserveblikken’, 92 ‘vaak overladen oude bussen’. Dit
woord-gebruik noem ik didaktisch, omdat het suggereert dat de gevallen allemaal
geteld en bestudeerd zijn, dat de schrijver ons de exacte getallen wil besparen en
alleen de globale resultaten van zijn onderzoek wil meedelen. Meestal slaat dat
nergens op, maar het wekt toch de indruk van genuanceerd denken, waarin niet
gegeneraliseerd en de goeden niet te na gesproken wordt. Het komt vooral voor in
die gedeelten waarin beschrijving en commentaar het verhaal overheersen. Het boek
lijkt daar op een reportage waarvan evengoed de reizende ‘ik’ zelf de verteller had
kunnen zijn. Juist op die plaatsen ontkom ik niet aan de indruk dat dit misschien
beter was geweest en voel ik mij een beetje belazerd met het verhaaltje.
Corn. Verhoeven

Jugendstil In het Nederlandse boek
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Ernst Braches, Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art
Nouveau, Utrecht, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1973. f 60,Zo'n twaalf jaar geleden was het nog mogelijk om voor een paar kwartjes op het
Waterlooplein, in antikwariaten en op veilingen boeken te kopen waarvan de
verzorging (met name de band) in handen was geweest van Neder-
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landse Jugendstil-kunstenaars: Roland Holst, Dijsselhof, Nieuwenhuis, Derkinderen,
Berlage, Toorop e.a. Ik bewaar nog steeds de nu verschoten gestencilde catalogi van
antikwariaat Schuhmacher die toen mijn enige middel tot identificatie van de
ontwerpers van mijn Tachtigers-uitgaven betekenden.
Later las ik publicaties over de vormgeving van het Nederlandse boek in de periode
rond de eeuwwisseling. Na 1950 werden vanuit de boekkunde studies van
Radermacher Schorer en van Ovink en enkele belangrijke catalogi gepubliceerd1);
vanuit de kunstgeschiedenis schreven Polak over het Nederlandse symbolisme en
Gans over de Nederlandse Art Nouveau, waarbij beiden aandacht besteedden aan de
boekverzorging2); een algemeen cultureel beeld van de periode van Negentig gaf
Thijs3). Symbolisme, Art Nouveau, monumentale kunst zijn aanduidingen die wijzen
op de complexiteit van de kunststroming van Negentig waarvoor Gans de term
Nieuwe Kunst introduceerde.
Thans verschijnt dan de studie van Braches, specifiek over het Nederlandse
Jugendstilboek. Het werk, dat oorspronkelijk als dissertatie verscheen en waarvan
hier de identieke handelsuitgave besproken wordt, telt 565 bladzijden in een duidelijke
typografie4) van Alexander Verberne, die ook het aantrekkelijk omslag ontwierp dat
op twee wijzen bij het onderwerp aansluit: de daarop gebruikte letter is De Roos'
Hollandse Mediaeval die te beschouwen is als een uitbloei van de Nieuwe Kunst; de
docoratie volgt door zijn markering van de zetspiegel een vormgevingsprincipe van
die beweging (cf. p. 267-8).
Braches volgt de terminologie van Gans en beschouwt Nieuwe Kunst als de
Nederlandse bijdrage tot de internationale Art Nouveau (Jugendstil), en die bijdrage
loopt niet altijd parallel aan het hoofdbegrip: zij vertoont enkele andere verschijnselen
en staat soms kritisch ten opzichte van de internationale stroming.
Vergelijking met de hierboven in noot 1 genoemde tentoonstellingscatalogus Het
Nederlandse boek en de Nieuwe Kunst leert dat Braches niet alle daarin vermelde
boeken tot zijn materiaal rekent. In 1892 ziet hij de eerste uitingen van Nieuwe
Kunst-boekverzorging, maar producten verschenen ná 1903 neemt hij niet meer op,

1) M.R. Radermacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse
boekdrukkunst, Amsterdam, 1952; G.W. Ovink, Anderhalve eeuw boektypografie in
Nederland, in: Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965, Amsterdam, 1965, p. 331-408;
[H.L. Gumbert], Het Nederlandse boek en de Nieuwe Kunst 1892-1906. Tentoonstelling
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek, 's-Gravenhage, 1965 (de
auteur van het hier te bespreken werk had aan de oorspronkelijke vorm van deze catalogus,
een jubileumcatalogus van Beijers, medewerking verleend); Th.F. van Koolwijk, Nederlandse
boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut
Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, Nijmegen, 1969.
2) Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging
1890-1900, 's-Gravenhage, 1955, oorspronkelijk dissertatie 1953 (de Art Nouveau, zegt
Polak, is een tijd de voertaal van de symbolisten geweest); L. Gans, Nieuwe Kunst. De
Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architectuur
omstreeks 1900, Utrecht, 1966, oorspronkelijk dissertatie 1960.
3) Walter Thijs, De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren
negentig van de vorige eeuw, Amsterdam, 1956, oorspronkelijk dissertatie.
4) Dat de noten soms niet onderaan de pagina staan waarop ze betrekking hebben maar op de
volgende, is waarschijnlijk een gevolg van (extra)correctie, evenals de ongelijke hoeveelheid
wit tussen tekst en noten.
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boekverzorgers die na die datum nog werken niet meer tot de avant-garde be-
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horen (p. 14), argumenten die mij niet overtuigen; het is jammer dat nu het overzicht
van de productie van de kunstenaars bij 1903 wordt afgebroken. Van de kunstenaars
die binnen de genoemde periode werkzaam waren behandelt Braches de voorgangers,
de pioniers en van de navolgers alleen diegenen die een nieuw element hebben
ingevoerd; andere, overigens verdienstelijke, navolgers en alle nabootsers van de
uiterlijke effecten van de Art Nouveau worden terzijde gelaten (p. 13); het is jammer
dat, doordat deze selectie in het duister geschied is, een element van subjectiviteit
en oncontroleerbaarheid is binnengeslopen; zo weten wij niet waarom een boek of
kunstenaar niet opgenomen werd. Het enige aanvaardbare argument voor deze
beperkingen ligt m.i. in de verwijzing naar de omvang die de studie thans al heeft.
In zijn Voorrede zet Braches uiteen wat hij met zijn boek wil. Er is over het boek
als Nieuwe Kunst-product verschillende malen opgemerkt dat de kunstenaars wel
vernieuwend hebben gewerkt ten opzichte van band, omslag, decoratie, illustratie,
kortom de versiering van het boek, maar niet ten opzichte van de typografie: de
werkelijke herleving van de Nederlandse boekdrukkunst vond plaats ná deze periode
van de Versierders, in de periode der Typografen (termen van Radermacher Schorer),
de periode van J.W. Enschedé, S.H. de Roos e.a. Braches stelt vragen bij deze
overgang van Versierders naar Typografen en ook bij de als symbolisch
geïnterpreteerde boekversieringen die Polak behandelt. Hij wil de inzichten met
betrekking tot de Nederlandse boekkunst tussen 1892 en 1903 aanvullen en verdiepen.
Hij gaat daarbij uit van de opvattingen van de versierders zelf, van hun theorieën,
van hun normen. In navolging van de Negentigers zelf spreekt hij dan ook van
verciering van het boek, dat dan betrekking heeft op band, omslag, titelpagina,
illustratie, vignetten, initialen, kaders, hoofdjes (met strikt typografische zaken als
keuze van de letter e.d. hield men zich zelden bezig).
Zijn studie berust op twee disciplines, die van de boekkunde, maar vooral die van
de kunstgeschiedenis; bij de laatste discipline heeft hij zijn werk als proefschrift
verdedigd (promotor was Prof. Jaffé; het werd cum laude).
De blurbtekst, door de auteur zelf geschreven (want identiek aan de Summary),
geeft een indeling van het werk: in het eerste gedeelte worden de kunsttheorieën van
de Nieuwe Kunst beschreven, zowel in het algemeen als met betrekking tot de
boekverciering; in het tweede gedeelte wordt de invloed van deze theorieën op de
vercieringen nagegaan.
Het eerste deel bestaat uit een zorgvuldige ontrafeling van de ontwikkeling van
de theorieën van de Nieuwe Kunst beoefenaren, berustend op hun publicaties, hun
brieven en andere documenten. Temeer daar deze bronnen zich voor een deel
onuitgegeven in het duister van archieven, musea en bibliotheken bevinden, mag
men Braches bewonderen om de resultaten van zijn speurzin. Dit geldt overigens
voor het gehele boek: de rijkdom aan documentatie in tekst, in voetnoten, in een
achteraan afgedrukte lijst van boekvercieringen berust op een omvangrijk
bronnenonderzoek waarvoor de oppervlakkige beschouwer wellicht geen oog heeft.
Veel aandacht wordt gegeven aan de opvattingen over doel en functie van de
verciering. Hierin ligt ook het antwoord op de vraag waarom strikt typografische
activiteiten in de Nieuwe Kunst zeldzaam zijn: de kunstenaars zagen de verciering
als drager en overdrager van de schoonheid, en gaven daarom hieraan de voorkeur
boven de typografie, vanuit modern-typografisch standpunt bezien een miskenning
van de aard van het boek.
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De theorie ontwikkelde zich, zeer ruw gezegd, van een vergeestelijkte symbolische
gemeenschapskunst naar een niet-symbolisch materialistisch-rationalistisch
vormgevingsidee. In
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aansluiting op deze constatering is het tweede deel van het werk, het hoofddeel
(beslaat 2/3 deel van de tekst), verdeeld in twee hoofdstukken. Het eerste daarvan
behandelt de symbolische, op de inhoud van het boek betrokken, boekvercieringen
van Derkinderen, Roland Holst, Toorop, Berlage, Wenckebach, De Bazel, Lauweriks
e.a. Braches ziet af van biografieën en van algemene karakteriseringen van het oeuvre
van de kunstenaars, die onvermijdelijk generaliserngen en vervalsingen met zich
mee brengen, maar geeft voortreffelijke detaillistische beschrijvingen en interpretaties
van alle in aanmerking komende vercieringen; hij toetst de concrete kunstuitingen
aan de Nieuwe Kunst-theorie en plaatst ze daardoor in het kader waarin ze thuishoren.
Op dezelfde indrukwekkende wijze zijn in het tweede hoofdstuk van dit deel van de
hierboven genoemden en van Dijsselhof, Nieuwenhuis, Lion Cachet, Heukelom e.a.
de vercieringen beschreven en becommentarieerd die voortkomen uit een op
natuurvormen of op abstract-wiskundige vormen gebaseerd rationalisme. Ook in dit
deel spreidt de auteur een uitgebreide documentatie ten toon.
Achteraan is een Chronologische lijst van boekvercieringen opgenomen waarin
ca. 450 werken met Nieuwe Kunst-vercieringen vermeld zijn, met opgave van de
kunstenaar die verantwoordelijk was voor band, illustratie etc. of voor de gehele
lay-out5); tevens is vermeld welke Nederlandse bibliotheken en instellingen de werken
bezitten. Elk werk heeft een codering meegekregen, bestaande uit jaar, maand en
dag, in de meeste (maar niet alle!) gevallen de datum van aankondiging van het werk
in het Nieuwsblad voor den boekhandel. Het gevolg van dit systeem is dat sommige
werken dezelfde code hebben, zodat bij verwijzingen toch weer de titel van het werk
erbij moet staan.
Het uitvoerig register heeft betrekking op tekst, noten, de lijst van boekvercieringen
en op de illustraties, en bevat alle eigennamen (met geografische namen waaronder
de bibliotheken en andere instellingen opgenomen zijn) en alle titels van boeken,
tijdschriften en illustraties; een onderwerpsregister ontbreekt.
De titels betreffen de door Braches gegeven werktitel en die bestaat soms uit de
naam van de auteur, meestal uit de eerste woorden van de titel, en dat hindert het
gebruik van het register: Van Looy's Feesten is onder de titel opgenomen, zijn Proza
heeft als titel Van Looy meegekregen en is dan onder de V ondergebracht. Hier en
daar vertoont het register omissies (o.a. onder J. Kalff).
De illustraties betreffen 160 in offset gedrukte reproducties van boekvercieringen.
Zij zijn echter erg klein en meestal slecht uitgevoerd: aan een zwarte vlek van 5 bij
3 cm heeft men niets; men kan zich afvragen wat men überhaupt op een reproductie
van een folio-pagina teruggebracht tot het formaat van een postzegel kan zien. Wie
wil zien wat Braches beschrijft, zal, waar mogelijk, moeten teruggrijpen naar Gans
en andere werken.
Dit boek over boeken betekent, juist omdat het afziet van algemene beschouwingen
en zich geheel en tot in detail richt op de boekvercieringen zelf, een belangrijke
verheldering van onze inzichten met betrekking tot de artistieke vormgeving van het
Nederlandse boek in de periode van de Nieuwe Kunst.
Heel de vormentaal van de Nieuwe Kunst en de ordening daarvan op band, omslag
of pagina zijn nauwkeurig geanalyseerd en met contemporaine opvattingen in verband
gebracht. En, omdat men de boekverzorging kan zien als het ‘gidsfossiel’ (zoals
5) In dit laatste geval is de aanduiding verciering gebruikt, een term die dus in dit boek twee
betekenissen kan hebben.
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Braches het formuleert) van de Nieuwe Kunst, verdiept het tegelijkertijd onze kennis
van die stroming die sinds een aantal jaren zo in de belangstelling staat.
Frans A. Janssen
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Autobiografica
J.M.A. Biesheuvel, ln de bovenkooi, Meulenhoff, Amsterdam.
Lizzy Sara May, De tennisspelers of de som der mogelijkheden. De Bezige
Bij, Amsterdam 1972.
Het is jammer voor J.M.A. Biesheuvel dat hij door een bepaald kringetje zo
opgehemeld wordt. Daardoor gaat hij lelijk tegenvallen. Op de achterkant van dit
boek schrijft Karel van het Reve dat je vooral niet vergeten moet Astrid Krikke te
lezen, want ‘in dat verhaal is het hele menselijke leven kort samengevat’. Dat is niet
mis en daar begin je dan mee. Je leest dan dat de hoofdpersoon uit dat verhaal een
vriendinnetje kwijt raakt omdat hij niet naar haar wuift als zijn bril kapot is en hij
niks kan zien. Het verhaal heeft misschien een aardige kant voor wie van
jeugdsentiment houdt, maar uit het tema blijkt al dat het niet is wat Van het Reve
ervan vindt. Jammer genoeg zijn het in het leven niet in de eerste plaats oppervlakkige
misverstanden waardoor relaties de mist ingaan. Dit en andere verhalen bezwijken
eenvoudig onder de last van de grootspraak als door Van het Reve ten beste wordt
gegeven.
Sommige verhalen in deze bundel zijn niet veel meer dan een anecdote. In zo'n
verhaal wordt dan uitgebreid beschreven hoe de auteur zijn bril of iets anders verliest
en al of niet terug krijgt. En dan ineens stuit je op een anecdote zo schrijnend en
veelzeggend (Dolly) dat je de auteur graag de voorafgaande vrijblijvendheden
vergeeft. Vertellen kan Biesheuvel, vooral als het gaat om zijn ervaringen op zijn
zeereizen, waar hij er als verlegen en onhandige ketelbink geregeld flink van langs
krijgt.
Naast dit realisme zijn er een aantal verhalen van fantastische aard en parabels.
De fantasieën zeggen me niet veel maar ik realiseer me, dat een oordeel over dit
genre nog subjectiever moet uitvallen dan een literair oordeel gewoonlijk al is. In
Brommer op zee ontmoet de hoofdpersoon iemand die met een brommer over zee
kan rijden. Dit drukt uiteraard Biesheuvels verlangen uit de wijde verte wat
gemakkelijker te bereiken dan op de gewone, moeizame manier, maar het ideetje is
nogal flauw.
Parabels zijn er ook een paar. Er wordt ons bijvoorbeeld bijgebracht (zie Van een
man en een beer) dat de natuur geen paradijs is maar agressief en verraderlijk. Dit
verhaal gaat er mank aan dat je de afloop al lang van te voren vermoedt. In Beproeving
en straf is de vraag waarom iemand gestraft wordt en een ander die dezelfde fout
maakt niet. De beschouwing achteraf laat zien dat er misschien wel een ingenieuze
rechtvaardiging voor is te bedenken. Maar toch is de Kafka-eske situatie niet
veelzinnig genoeg; ik bleef overtuigd van de onrechtvaardigheid van de straf voor
die ene man (Job geheten!), wat niet de bedoeling van de auteur is.
Dit laatste is een van de verhalen die samenhangen met wat een van de opvallendste
faccetten van de bundel is, de religieuze obsessie van de auteur, die hij heeft
overgehouden van een gereformeerde jeugd. Ik spreek nu over de auteur en niet meer
over de ik-figuur want in veel van de verhalen vallen deze twee samen. De verhalen
worden als autobiografisch gepresenteerd en zoals je uit interviews kunt opmaken
zijn ze het ook. Het is een van de voorbeelden die het dogma van sommige
literatuurteoretici, dat je werk en leven nooit op één lijn mag stellen, ontkrachten.
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De auteur zou God willen zijn en de overtuiging dat hij dat ook was bracht hem
een tijd lang in een psychiatrische inrichting. In veel van het werk kom je toespelingen
tegen op dit waanidee of levert het de inspiratie. De fantasie om iets onmogelijks te
presteren
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(De dwaze hoogleraar) ligt ook in deze lijn. Met dit idee gaan ook allerlei angsten
samen, zoals treffend gesuggereerd wordt door Alleen in de nacht.
Hoe hij aan zijn obsessie komt wordt hier en daar aangestipt. Het heeft te maken
met de wens de zonden van de wereld op je te nemen, alle beulen te doden en alle
ellende uit de weg te ruimen. Door zijn overgevoeligheid voelt hij zich voor alle
onrecht en smerigheid in de wereld verantwoordelijk.
Aan zijn verblijf in een inrichting is overigens een van zijn aardigste verhalen te
danken, De heer Mellenberg. Biesheuvel treedt daar als geëxalteerde Messias op
tegenover een figuur, die al een tiental jaren bezig is hetzelfde artikel over te tikken,
maar verder van veel nuchter verstand blijk geeft. Dit geeft een komisch kontrast
tussen de twee patiënten en relativeert de afstand tussen gestoord en normaal want
op zijn ene psychotische trek na is de medepatiënt van de auteur een stuk slimmer
dan het personeel van de inrichting. De Beo is ook een aansprekend verhaal over de
tegenstelling tussen mooie gedachten over verantwoordelijkheid en er zelf iets aan
doen, maar waarom heeft de auteur het slot niet geschrapt waarin ons de moraal
wordt voorgehouden die we al lang hadden gezien?
Biesheuvel gooit op papier wat hem voor de geest komt op een manier die aan
Gerard van het Reve doet denken en soms wel vermakelijk is, als hij lekker aan het
schelden is bijvoorbeeld, maar die ook nogal wat gekeuvel als resultaat heeft. Veel
van de verhalen zijn autobiografisch en zijn niet los gekomen van dit uitgangspunt.
De auteur is er niet toe gekomen ze te bekijken en er aan te werken als aan een vreemd
stuk proza. Hij neemt geen afstand tot zichzelf en zijn werk, afstand die nodig is om
te kunnen schiften. Het meeste van wat hij produceert is leesbaar en er staan een paar
goede verhalen in de bundel (zoals De heer Mellenberg, Alleen in de nacht, Dolly).
Als hij zijn invallen kritisch zou keuren en meer zou schrappen, zou hij het niveau
aanmerkelijk kunnen verhogen. Biesheuvel bewondert Elsschot en Carmiggelt. Ik
ook. Juist daarom kan Biesheuvel met zijn exuberante, aan hun tegengestelde stijl
me niet voor zich innemen.
De stijl van Lizzy Sara May in De tennisspelers of de som der mogelijkheden is
bondig en to the point. De som der mogelijkheden blijkt nul te zijn voor de
vrouwelijke hoofdpersoon, die onafhankelijk en skeptisch is ingesteld. Zij gaat eerst
naar een cultureel congres in Parijs en vandaar naar Griekenland om op een illegale
missie paspoorten af te geven aan een haar onbekende figuur. Maar die komt niet
opdagen en zo zit ze daar met het gevoel gestrand te zijn.
De toon van het hele boek is er een van ontgoocheling. In een monoloog van
iemand die ze onderweg ontmoet wordt een levensbeschouwing verwoord volgens
welke de mens altijd meer kapot maakt dan hij kan herstellen; het kapot maken gaat
sneller, het herstel loopt achteraan. Het lijkt me meer pessimistisch dan waar, maar
de monoloog past wel bij de rest.
Er staan talrijke observaties in het boek die deze sfeer ondersteunen. Hinderlijk
is echter dat sommige van de dromen en herinneringen die zijn ingelast onduidelijk
zijn; zodoende versterken ze het effekt niet maar werken louter als onderbreking.
De hoofdpersoon is een onderzoekende geest, die niet meer kan geloven in de
mens nadat ze als Jodin gezien heeft tot welke boosaardige metamorfosen de mensen
in staat zijn. Dat maakt ook dat de gedachte met een Amerikaan te trouwen die haar
achterna loopt als ze niet weet wat te doen in Griekenland, voor haar irreëel is. Ze
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voor een groot deel bestaan maar kent ook niet de hoop die die relaties tijdelijk
kunnen geven. Deze impasse wordt ingehouden en suggestief verwoord.
R. Marres

Een roman als een verslag over een roman die een verslag werd
Willem G. van Maanen, De hagel is gesmolten, Amsterdam 1973 (Querido).
Vergeleken met veel van zijn vorige romans haalt De hagel is gesmolten, het nieuwe
boek van Willem G. van Maanen, het net niet.
Toegegeven, je leest het geboeid uit - maar dan blijkt aan het eind dat je met lege
handen blijft zitten: het losse zand is er uit gelopen. Deze verwachting tijdens het
lezen en het uiteindelijk teleurstellende resultaat hangen trouwens ten nauwste met
elkaar samen; het is typisch zo'n boek in dat merkwaardige grensgebied waar het
allemaal nèt niet van de grond wil komen: zo is de structuur gebrekkig, maar het had
bijna iets opmerkelijks opgeleverd; het is nauwelijks interessant, maar het was bijna
zeer intrigerend geweest: enz. - en zoals ik zei, deze uitersten hangen samen, want
de elementen die de zwakte uitmaken zijn dezelfde als die er de kwaliteit van hadden
kunnen zijn. De basis van alle ellende is de structuur. Wie nog mocht twijfelen aan
de ‘waarde’ van de structuur, wie gepraat over structuur maar waardenvrij gelul
vindt, moet Van Maanen maar lezen; het is een schoolvoorbeeld van hoe de structuur
doorwerkt in het inhoudelijk resultaat. Het boek wordt aangediend als een (mondeling)
verslag, of, omdat dit door de vorm al snel feitelijk onmogelijk is (daar loop ik al
vooruit!), voor mijn part een monologue intérieur, want het opent als volgt: ‘Stazione
Termini, allemaal uitstappen, een beter begin kan ik niet bedenken. Vertellen dan
maar, opschrijven lukt toch niet, als er een roman inzit moet een ander die maar
maken’; en het voorspelde failliet van de (roman)tekst wordt helemaal aan het slot
trouwens bevestigd: (brief aan de vrouw van het ik-personage, JJW) ‘Maar je moet
toegeven: taal is niet alles. Om met de dichter te spreken: taal maakt nooit leven,
schrijf dat maar eens op’. Een verslag dus, maar, zoals het omslag ook terecht
vermeldt, natuurlijk toch een roman. Een roman ‘als verslag’, ‘in de vorm van een
verslag’ dus, of monologue intérieur eventueel, daar is niets op tegen - maar wél
wanneer de tekst dan juist in alle opzichten extreem litterair blijkt te zijn, een
volkomen litteraire constructie ook.
Ik noem een paar voorbeelden. Ten eerste heeft het boek een zeer nauwkeurig
opgebouwde (en dus pas op het laatst prijsgegeven) plot; de ene verrassende
gebeurtenis na de andere, dit alles keurig corresponderend met de
hoofdstukken-indeling, afgewisseld door meer ‘beschouwelijke’ gedeelten, en zelfs
een stevig percentage andersoortige teksten: een verhaal van de ik zelf, een lang
verhaal geschreven door één van de personages, een oude schrijver, stukken uit
reisgidsen, brieffragmenten, citaten, en een lange brief van de ik aan zijn vrouw.
Kortom, een extreem litteraire constructie, bijna een tekstmontage, met weliswaar
als leidraad het mondelinge verslag van de ik in de o.t.t. Maar daardoor: géen verslag.
En er komt nog bij dat déze plot een hoeveelheid onverwachte ontmoetingen,
plotselinge gebeurtenissen en toevalligheden vereist dat het geheel in hoge mate
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onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig wordt. Niet erg, in een roman, maar weer: wèl
in een verslag!
Ook op andere ‘technische’ punten is de tweeslachtigheid opvallend. Tal van
bekende, bestaande namen komen voor .waarschijnlijk om het werkelijkheidskarakter
van het verslag te benadrukken: Keats, Butor, Moravia enz.
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Andere namen (van personages) krijgen alleen initialen (dr. P. enz.), maar de
belangrijkste worden lichtjes verbasterd: Malacarne=Malaparte, De huid heet Het
vel e.d. Dit dan waarschijnlijk weer om met roman-karakter te onderstrepen, maar
ja, als Moravia Moravia heet, waarom Malaparte dan geen Malaparte?
Ten derde kan dan nog het regelmatig gebruik van typisch ‘litteraire’ symboliek
genoemd worden. Belangrijkste voorbeeld natuurlijk de titel: de vrouwelijke
hoofdpersoon draagt een soort haarnetje met van die witte troep erin. De (eenmalige)
verandering in haar toestand (de ik bemint haar éen keer, waarna ze zelfmoord pleegt)
wordt, m.i. ook weinig overtuigend, wat zeg ik, larmoyant, gesymboliseerd door de
‘gesmolten hagel’.
Door deze dualiteit tussen verslag en roman ontstaan natuurlijk fricties. De
‘verslag-structuur’, die op zichzelf enorme mogelijkheden biedt (zoals in Retour
Rome waar voortdurend aan gerelateerd wordt), mislukt doordat het toch een roman
in optima forma is geworden, en die litteraire montage, op zichzelf volkomen
aanvaardbaar en eveneens kansrijk, mist z'n doel omdat de trouwe lezer aan een
verslag bezig meent te zijn.
Daardoor is dus ook de litteraire structuur op zichzelf gebrekkig. Een voorbeeld:
in een rechtstreeks verslag is met veel pijn en moeite een reeks op uiterst litteraire
wijze gecombineerde gebeurtenissen nog net aanvaardbaar, maar allerlei ‘verklaringen
achteraf’ e.d. passen daar natuurlijk niet in. Gevolg: er moet een soort feitelijke en
theoretische verantwoording, een afronding, in de vorm van een brief van de ik
worden toegevoegd. Dat staat dan weer wat vreemd in een verslag, etc. etc.
Uit deze structurele zwakte vloeit de inhoudelijke zwakte rechtstreeks voort. Bij
een dergelijk verslag in de vorm van een litterair geconstrueerde plot moet erg veel
‘gebeuren’. Dat gebeurt dan ook. Het voordeel hiervan is ongetwijfeld dat het boek
spannend is; dat is dan meteen de voornaamste kwaliteit ervan - en geen geringe
toch. Maar zoals ik al zei, aan het eind blijkt het voornamelijk plot te zijn geweest,
en blijkt datgene wat een plot zin moet geven los zand te zijn geweest: het nadeel nl.
dat nergens duidelijk wordt wat Van Maanen ons met dit verhaal nu eigenlijk te
zeggen heeft. Hij heeft wel véel te zeggen, maar nergens zegt hij het duidelijk. Tussen
de regels der gebeurtenissen door borrelen zo ongeveer alle thema's waar de moderne
litteratuur om draait naar boven: schrijverschap-werkelijkheid, verleden-heden,
kortom allemaal totempalen waaromheen de meeste schrijvers de krijgsdans van een
heel oeuvre uitvoeren - maar geen enkele van die thema's wordt hier wat consequenter
uitgewerkt; ze worden allemaal éventjes aangeduid, en zakken vervolgens weer weg
in het moeras van diezelfde plot. Dus ook hier weer: mogelijkheden te over om tot
iets erg interessants te komen, maar juist omdàt er zoveel mogelijkheden zijn komt
er geen enkele verder dan het stadium van de globale aanduiding, oftewel: uit de
verf.
Hoe weinig interessants er van die thema's overblijft mag blijken uit twee
voorbeelden van thema's, of problemen, die relatief nog de meeste aandacht krijgen.
Ten eerste dat van de betrekkelijkheid van de begrippen goed en kwaad, dat blijft
steken in stereotiepe denkbeelden en vage, onbelangwekkende opvattingen. Ik heb
met opzet nog niets over de feitelijke inhoud gezegd (om immers de belangrijkste
kwaliteit van het boek, de spanning van de plot, niet weg te nemen!), maar geef hier
dan even de verhaalsituatie aan: een Nederlandse geleerde geeft verslag van zijn
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verblijf in Rome, waar hij is om een onderzoek te doen naar de fascistische constanten
in het werk van de
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bekende schrijver Malacarne, een verblijf dat echter gevuld wordt met tal van
toevallige en dramatische ontmoetingen en gebeurtenissen, die trouwen nog in verband
staan met Malacarne ook (over geconstrueerd gesproken!) - waardoor hij aan het
werk over Malacarne niet eens toekomt. Hij twijfelt tenslotte, i.v.m. zijn ervaringen,
ook steeds meer aan zijn eigen uitgangspunten. De grondgedachte was deze: ‘die (=
Malacarne, JJW) moet mij hier het materiaal leveren voor mijn stelling dat het
fascisme behalve een politiek systeem ook een gevoels- en karakterstructuur is’ (pg.
24), maar dit is tenslotte geworden: in hoeverre kan iemand een fascist genoemd
worden, want in hoeverre is niet iederéen in wezen slecht? Duidelijk is dan direct
dat deze wat merkwaardige gedachtengang verklaarbaar is uit de stereotiepe opvatting
van Van Maanen, nu ja, de ik-persoon, over het fascisme (zie citaat). Het fascisme
is nl. helemaal niet een ideologie, een politiek systeem, waarin de mensen door hun
in wezen slechte eigenschappen allemaal zijn in te passen, maar een extreme
uitingsvorm, in lugubere dimensies, vàn een ideologie/politiek systeem; een
uitingsvorm bovendien die door een relatief kleine groep ik zal maar zeggen ‘slechte
mensen’ tijdelijk kan worden gehanteerd; schrijvers die altijd maar weer de mens
als wolf opvoeren zien kennelijk de eenvoudige en toch zo voordehandliggende
tegenwerping niet, dat het fascisme telkens wéer verslagen werd en wordt - waarvoor
er dan toch minstens een zootje positieve menselijke eigenschappen voorradig dienen
te zijn.
Ten tweede de litteratuur-werkelijkheid/leugen-waarheid-etc.-problematiek We
zagen het al aan de openingszin (de litteraire vorm is ontoereikend) en de slotzin
(idem): de werkelijke reikwijdte van deze gebeurtenissen is in (litteraire) woorden
niet weer te geven; het boek bevestigt het faiiliet van het litteraire woord. Wederom
vanwege de structuur valt dit echter min of meer in het water, in het moeras liever:
want het failliet van de litteratuur vastleggen in een extreem litteraire constructie is
enigszins tegenstrijdig. Nu is die litteraire constructie, zoals we gezien hebben,
inderdáad niet geslaagd, maar de oorzaken dáarvan zullen wel niet dezelfde zijn als
die waar Van Maanen op doelt... Een boek kortom dat op uiterst litteraire wijze met
de litteratuur afrekent; een boek dus eigenlijk dat zichzelf opheft.
Maar net zoals in dit boek de opzet een tegenhanger heeft in de mislukking die
door deze opzet zelf veroorzaakt wordt, zo heeft de mislukking van het boek als
geheel weer een gúnstige tegenhanger, waardoor het mogelijk is toch met iets positiefs
te besluiten - omdat het zo'n moeite kost werk van auteurs als Van Maanen negatief
te beoordelen: de oorzaak lijkt mij dat Van Maanen hier een poging gedaan heeft
diverse thema's, die hij in vorig werk meer afzonderlijk uitwerkte, te combineren,
en dat was eenvoudig nog teveel gevraagd. Maar het biedt wèl mogelijkheden, en
dan kun je er bij iemand als Van Maanen rustig op hopen dat hierna wel iets
interessants zal ontstaan, wanneer hij erin slaagt thema's als echt-onecht,
werkelijkheid-woord, waarheid-leugen, in éen geheel, via een adequate
romanstructuur, samen te vatten.
J.J. Wesselo
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correspondentie

Reactie op Kraayeveld
Het is altijd droevig als je ondanks alle pogingen om duidelijk te zijn, verkeerd
begrepen wordt. Dat overkomt mij in Raam 93.
Kraayeveld verwijt mij dat ik geen oog heb voor het fictionele of fictieve of
niet-referentiële karakter van literatuur, en beroept zich in deze kwestie vooral op
Maatje, Literatuurwetenschap.
Nu heb ik in mijn artikel die referentiekwestie zoveel mogelijk vermeden (de reden
daarvoor volgt hieronder); het was misschien beter geweest het woord helemaal niet
te gebruiken. Waar het mij om ging was: iedere roman, hoe ‘fictioneel’ ook,
functioneert tegen de achtergrond van de opvattingen van de lezer. Ik heb het dan
niet over de manier waarop de afzonderlijke woorden verwijzen, maar over het
‘verwerken’ van de roman als geheel. Vandaar dat ik het voorbeeld van de
toekomstroman gebruik: niemand zal toch geloven dat die ‘verwijst’ naar een
samenleving die bestaat; ‘maar een dergelijke roman kan alleen maar effect hebben
als hij appelleert aan tendenties die in de maatschappij van nu bestaan’, schreef ik.
Ik ben het dan ook fundamenteel oneens met Kraayevelds opmerking: ‘Tijdens
het leesproces verkeren wij volkomen in de denk-totaliteit die de tekst opbouwt, in
een “andere” wereld dus, en wij keren pas terug naar de ons omringende wereld als
we het boek neerleggen’. Deze mening is afdoende weerlegd door Sötemann in zijn
Structuur van Max Havelaar, blz. 28-32. Op blz. 29 zegt Sötemann over het
‘Toneelspel’ dat aan de Havelaar vooraf gaat: ‘Het Toneelspel is namelijk incompleet,
zolang de lezer niet tijdens de lectuur zijn wereldbeeld confronteert en contrasteert
met de onmaatschappelijkheid en de valse ethiek van de situatie’. Binnen Kraayevelds
opvatting is het onmogelijk het opmerken van ironie te verklaren: daarvoor is immers
afstand nemen van de tekst nodig, géén ‘totale overgave’.
Ik vermeed het in te gaan op het probleem van de manier waarop de woorden in
een literaire tekst verwijzen, omdat ik het artikel van S. de Haan kende, dat nu in
Spektator verschijnt (‘Over de grondslagen van de literatuurwetenschap’ in Spektator
jrg. 2, blz. 360-396). De Haans artikel is een lange, zeer kritische bespreking van
Maatjes uitgangspunten. Hij laat zien dat daar werkelijk helemaal niets van klopt.
Maatje heeft bijv, geen enkele kennis genomen van meer recente taalkundige
publikaties over het referentie-probleem, en geeft in plaats daarvan een ‘eigen’ theorie
(die nergens naar ‘verwijst’). Kraayeveld, die zich veel op Maatje beroept, heeft dus
op drijfzand gebouwd. Niet alleen wat deze referentiekwestie betreft. Ook de mening
dat er twee opvattingen over wetenschap te vinden zouden zijn in de geciteerde
uitspraken van Hempel en De Groot (Kraayeveld, blz. 54-5) is natuurlijk onzin. Het
‘hypothesen stellen’ en ‘het opsporen en formuleren van regelmatigheden’ maken
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deel uit van hetzelfde proces: de hypotheses zijn nl. niets anders dan
veronderstellingen over een mogelijke regelmatigheid. Maar goed, om S. de Haans
motto (ontleend aan Popper) te citeren: ‘We can learn from our mistakes’!
Ton Anbeek

Septentrion
In Raam nummer 92, van februari 1973, verscheen een stukje van de heer Jan Bakker
over het voorwoord waarmee het eerste nummer van Septentrion, revue de culture
néerlandaise in juni 1972 ingeleid werd. Wat de schrijver precies wil met zijn betoog
blijft na herhaalde lezing van het stuk nogal wazig, en we zouden het naast ons
kunnen
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binnenkant achterplat
neerleggen, was het niet dat de lezers van Raam toch meer verdienen dan onvolledige
informatie.
Het is op zichzelf al curieus dat de heer Bakker een voorwoord van één pagina
bespreekt en verder met geen woord rept over de andere 95 bladzijden van het eerste
nummer (met artikels van Malraux over Du Perron, Schillebeeckx over het
katholicisme in Nederland, rector Brugmans over ‘Vlamingen’ en ‘Hollanders’, enz.)
Die hadden hem nochtans kunnen helpen om het voorwoord, in de veronderstelling
dat het niet duidelijk de bedoelingen van de redactie zou vertolken, in een juister
daglicht te zien. Nu schuift hij de redactie van Septentrion een paar zaken in de
schoenen die uit het bewuste voorwoord niet af te leiden zijn. Mits men het helemaal
leest!
De heer Bakker schrijft: ‘Het prijzenswaardig doel is: goede informatie verschaffen
over de cultuur van het Nederlandse taalgebied.’ Wie het gewraakt voorwoord geheel
leest kan constateren dat Septentrion goede informatie wil verschaffen aan
frankofonen. Er is duidelijk een andere lezerskring beoogd dan die van het tijdschrift
Delta. Mij komt het daarom voor dat de heer Bakker ons verder in zijn stuk wel op
zeer wankele gronden ervan beschuldigt Delta te verzwijgen om Septentrion
oorspronkelijker te laten lijken. Ik dacht dat de Franse lezer er weinig aan heeft te
weten dat er ook nog een Engelstalig blad met dezelfde bedoelingen bestaat.
Een tweede keer leest de heer Bakker niet ver genoeg bij de passus over de plicht
van elke cultuur: absorberen en uitstralen. Hij meent dat het Nederlandse taalgebied
juist wel gekenmerkt werd door culturele absorptie en uitstraling. Had hij die hele
alinea uitgelezen, dan had hij gesnapt dat de redactie van Septentrion vooral denkt
aan de uitstraling van de eigen, Nederlandse cultuur (en niet aan de uitstraling vanuit
Nederland van andere culturen, zoals in het geval van Descartes of Rousseau). Wij
zijn de mening toegedaan dat de Nederlanden nog andere culturele waarden aan het
buitenland te bieden hebben dan hun (inderdaad befaamde) schilderskunst. Laat de
heer Bakker maar eens in het buitenland een steekproef doen naar die andere culturele
waarden, dan zal hij zich wellicht ook de vraag gaan stellen of er voldoende
inspanningen gedaan werden voor hun uitstraling.
Laat me tenslotte nog meedelen dat de heer Bakker een derde keer niet ver genoeg
gelezen heeft, en dit op pagina twee van het bewuste eerste nummer. Anders had hij
in zijn stuk prof. dr. Van Mechelen niet ‘een landgenoot van de Septentrion-redactie’
genoemd. Die redactie is namelijk internationaal, zodat de heer Bakker schijnt te
geloven dat de voormalige Belgische minister van Nederlandse Cultuur over een
hele collectie nationaliteiten beschikt.
Dit zijn een paar zaken die ik terwille van de waarheid toch meende te moeten
recht-zetten tegenover de lezers van Raam.
Jan DELOOF
Redacteur van Septentrion en Ons Erfdeel.
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[Nummer 96]
journaal

Vieille vague
Hoewel in Parijs regelmatig uitmuntende jazzmuziek gespeeld wordt, en er in
Frankrijk ook nog wel eens een leuk boek verschijnt, komt er verder op cultureel
gebied vrijwel niets vandaan dat de moeite waard is. In de meest polyforme en
polyvalente kunst, de filmkunst, toont dit zich het scherpst. Nog steeds komen er uit
Frankrijk vrijwel uitsluitend films die niet verder zijn dan de eerste films uit de
nouvelle vague-periode. Erich Rohmers L'Amour l'apres midi, waar je
merkwaardigerwijs zoveel goeds over leest, toont dit voorlopige failliet van de Franse
film wel griezelig duidelijk aan. Nog steeds van die mensen die weinig anders doen
dan ontzettend ouwehoeren, de dingen zeggen die Sartre en De Beauvoir en Camus
hun personages 25 jaar geleden al lieten zeggen; in de litteratuur kan het nog wel,
zij het anders, maar in de film op die manier allang niet meer. Nog steeds die mensen
die elkaar minutenlang aanstaren, vervolgens bedroefd om een vuurtje vragen, diep
zuchten en verzuchten ‘...Ah... l'amour... les paroles... chacun joue son rôle...’, terwijl
ze verder een volkomen probleemloos leventje hebben, omringd door comfort, luxe
en mooie dingen, veel ‘cultuur’, en met als enige probleem zichzelf. Ze
vertegenwoordigen niets, geen enkel menselijk probleem. Wéer die
driehoeksverhouding tussen drie volkomen oninteressante ‘typetjes’. De hoofdpersoon
is bovendien in L'amour l'apres-midi een ontzaglijke klootzak. Nu is dat op zichzelf
geen bezwaar; de hoofdpersoon in Der Untertan was een klootzak, maar beeldde
impliciet kritisch, en dan wel erg kritisch!, een menselijke categorie uit, en een
menselijk probleem; de hoofdpersoon in Last tango in Paris is een klootzak, maar
personifieert een herkenbaar en reëel menselijk (= sociaal) probleem - hij is
half-mythisch. Maar de problematiek van de klootzak in L'amour l'apres-midi
interesseert me niet, omdat in die film een alledaagse, niet-filmische, ònze
werkelijkheid gesuggereerd wordt, en in die wereld het personage een klootzak is
juist omdat hij geen menselijke problematiek vertegenwoordigt. Hij is een klootzak
uit ònze werkelijkheid wiens schijnproblemen me geen zier kunnen schelen.
De avond werd enigszins gered door het voorprogramma, het korte, eveneens erg
antiek aan-doende filmpje Rêves de jeunes filles van David Hamilton. Een paar
waanzinnig mooie meisjes van een jaar of 18 op een volledig esthetische manier met
zichzelf en elkaar bezig, op een uitsluitend esthetische manier gefilmd. Theedrinkend,
slapend, wandelend, strelend, kijkend, badend, glimlachend, letterlijk on-menselijk
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mooi. Zo mooi als de dood, zou Jeroen Brouwers zeggen. Meisjes als abstracte
l'art-pour-l'art-objecten, puur esthetisch. Iets waar je in feite misschien tegen zou
moeten zijn, omdat het eveneens geen menselijke problematiek vertegenwoordigt
(behalve misschien die afschuwelijke dualiteit mooi-lelijk?), maar dan tenminste
nog vreselijk mooi is, onmenselijk mooi: abstract. Pure esthetica, en dat mag best
eens.
J.J. Wesselo

Journaal
1.
Wanneer iemand als Sybren Polet, een van de weinigen in Noord-Nederland die zich
serieus met de litteratuur bezighouden (beide cursiveringen zijn helaas noodzakelijk),
zijn gedachten over eigenschappen en (eventueel maatschappelijke) functies van
litteratuur systematisch op papier gaat zetten, verwacht je wel het een en ander.
Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? beantwoordt echter niet helemaal aan de
verwachting. Het boek is grotendeels gevuld met het titel-essay met daaraan
toegevoegd een ‘artikel’ bestaande uit voetnoten bij het eerste, dat men echter ook
op zich kan lezen: een soort verklarende woordenlijst van belangrijke begrippen. Ik
heb twee bezwaren. Ten eerste Polets neiging om niet-correlatieve vergelijkingen te
maken tussen maatschappelijke en litteraire verschijnselen. Of: wat voor de litteratuur
‘geldt’, hoeft daarmee niet automatisch voor de maatschappij te ‘gelden’, en
omgekeerd. Is bv. een optimale vrijheid voor goede litteratuur een voorwaarde, dan
betekent dat niet dat dus ook in de maatschappij een soort ‘anarcho-kommunisme’
(Polet) zou moeten heersen.
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Ten tweede een bezwaar dat eigenlijk in de kwaliteit besloten ligt. Tegen het meeste
nl. wat Polet in het titel-essay + notenapparaat beweert is weinig in te brengen
(behalve dan waar hij eerstgenoemde fout maakt), maar wat daarin gezegd wordt
over litteraire eigenschappen, voordelen van de ene techniek boven de andere,
gebreken van sommige vormen en genres etc. etc., is voor de kenner geen nieuws,
in feite een lange rij open deuren, maar voor de ‘geinteresseerde leek’, voor wie dit
nuttig zou zijn, weer teveel in vaktaal geformuleerd.
Het is natuurlijk best goed dat sommige dingen zo nu en dan weer eens gezegd
worden, en ze mogen ook best eens allemaal op een rijtje gezet worden, een reeks
nuttige koeie-waarheden dus, maar zó hebben weinigen er iets aan. Het enige nut
dat de formulering oplevert is dat je er oeverloos uit kunt citeren.

2.
Twee willekeurige voorbeelden, maar wel uit het hart gegrepen. Pg. 113-114: ‘Men
kan () stellen dat er door sommige dichters veel te veel met de ellende in de wereld
wordt gespeeld en gesold terwille van de literatuur. Hetzelfde geldt t.a.v. het geweld
om het geweld en de gruwelfantasie terwille van het gruwelijke; dit soort modieus
exploiteren van geweld en ellende (alsof het seks is) verafschuw ik meer dan enig
ander soort estetisering en zeker meer dan de zuivere vormen van l'art pour l'art.’
‘Het is werkelijk verbijsterend wat sommige literaire sokkelridders zich nog steeds
menen te kunnen permitteren en wat lezers en kritici hun toestaan omdat ze schrijvers
zijn. () Het meest zwartgallige konservatisme van de al of niet vermeende meesters
is de volgende week vergeten; racisme, semi- of gewoon rondborstig pal voor z'n
raap uitgesproken fascisme, anti-arbeiderisme, walgelijke grappigheid over Biafra
of negers, stoten onder de gordel en boven de haarlijn drukken de oplagen niet, noch
verhinderen columnisten en zelfs progressieve kritici hun blijvende liefde voor de
auteurs uit te spreken, alsof er niets gebeurd is, alsof dergelijke dingen heel normaal
zijn. Veelzeggend is dat bij een schrijver wèl tot het eind van zijn leven vermeld
wordt dat hij marxist is of gweest is, al is het maar in z'n jeugdjaren. Het zou de
moeite waard zijn om eens een aantal uitspraken van bv. Hermans, Van het Reve,
Heeresma en Jan Cremer te verzamelen.’
Zo is dat.

3.
Er is een afschuwelijke smeerkaas, speciaal voor dikke mensen, die Slankie heet.
Slankie. Slankie. Tien keer zeggen. De degeneratie van de taal voor commerciële
doeleinden heeft in onze tijd toch wel een absoluut dieptepunt bereikt. En niet alleen
in de reclame.
Jef Geeraerts, die links is en rechts denkt, of andersom, of weet ik veel, en die
beweert als mooiste droom te hebben een 2-uur TV-programma over de hele wereld
te mogen uitzenden met slogans, goeie slogans. En hij voegt eraan toe: maar helaas,
vermits het woord niet machtig genoeg is, moet er maar geweld gebruikt worden. Ik
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moet zeggen, een superieure vorm van politiek denken - zo superieur dat inderdaad
het verschil tussen links en rechts denken vervaagt! Zie trouwens de hierboven
geciteerde stellingen van Polet.
Ik denk dat daarom Geeraerts zo ‘vlot leest’, omdat wat hij beschrijft een soort
beeld-slogans zijn, visuele kreten.
Slankie. Oftewel Gangreen.

4.
Van het Reve, ik bedoel de beroemde broer, heette als ik het wel heb eerst Simon
van het Reve, toen Gerard Kornelis van het Reve, toen G.K. van het Reve, toen
Gerard Kornelis Franciscus Maria van het Reve, toen nog Markies ertussen, nu weer,
hoe bedenkt ie het, het genie!: Reve. Dat is éen.
Twee. Reve bedenkt iets nieuws: hij vervangt zei door zeide en mee door mede.
Waar haalt ie het vandáan! Echter, wat zou hij ermede bedoelen? zeide ik toen bij
mezelve. Niets. Zou dat het geniale zijn?
Het boek heet Lieve jongens en ligt bij pakjes van 10 in alle etalages. De pakjes
worden vaak aangevuld. Waarom? Omdat men weet dat het boek voornamelijk over
neuken voor heren zal gaan. Nog steeds wordt in de meeste kranten en tijdschriften
aan deze
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flauwekul serieus aandacht besteed.

5.
Zonder trommels en trompetten van Jeroen Brouwers is een ongelooflijk mooi boekje.
De collage-techniek die met name in Groetjes uit Brussel al tot een prachtig resultaat
leidde, is hier geperfectioneerd. Brouwers slaagt erin om in 80 bladzijdjes de dood
van zijn kat, het verval van zijn huis, het oprukken van lagere diersoorten, de dodelijke
eenzaamheid, het dodelijke drinken, het verlangen naar een meisje zo mooi als de
dood, de zelfmoord van (nog) zo'n honderd (andere) schrijvers, de dodelijke opdracht
een markante anekdote over zichzelf te schrijven, de dood van Dirk Coster - samen
te kneden tot éen klonter verdriet. Het schitterende is dan dat die klonter niet
loodzwaar is van zwarte romantiek, maar draag-lijk door zelfironie. Brouwers schrijft
een soort combinatie van uitersten die elkaar nodig hebben: een ernst en
Zwartgalligheid die aan Van het Reve (ik bedoel Simon) doen denken, maar zwaarder
en dus echter omdat alle bombast en charlatannerie ontbreken, een humor en zelfironie
die aan Nescio doen denken, maar scherper want kritischer. Beide kwaliteiten in
extreme vorm gecombineerd, dat is iets bijzonders.

6.
Uit een bespreking door Gerrit Komrij van Onze eeuwige honger (Mischa de Vreede)
en De dood heeft alle tijd (Rya Luysterburg) in VN van 12-5-'73, waarin door Komrij
beide boekjes belachelijk gemaakt worden (het laatste terecht, het eerste ten onrechte):
‘Nee, Rya Luysterburg is niet op haar best, als ze lyrisch wordt. Maar toch verdient
het alle lof wanneer je iemand honderd bladzijden kan laten sterven. Dit eeuwige
drama van familiebanden, van dood, van hoe alles blijft leven en boeien, tòch, en
van het ont-zettende verval heeft zij, ja, heeft zij schrijnend beschreven en, immers
ook, zo echt eenvoudig, zo waar. Wat zal ik ervan zeggen? Nooit kwam ik zo'n boek
vol warmte en eerlijkheid tegen, en ik hoop het ook nooit tegen te komen.’
Nu uit de advertentie van de Arbeiderspers waarin een boek van Komrij wordt
aangeprezen: ‘Hèt Geschenk. Gerrit Komrij, Een moederhart een gouden hart, 176
blz., f 15,-. Moge dit boek uitvliegen over de lage landen: men kan er weer bij huilen!
Nu eens iets waardevols om te geven (inderdaad, Moederdag!).
Een unieke selectie van de mooiste moedergedichten.
Melancholie, kinderjaren, warmte, ons oude huis.’
Kan die Rya Luysterburg, naast Komrij en met nog enkele tientallen van die
sfeermakers, ook niet een kolommetje in VN krijgen? Dan is de zaak gelocaliseerd
en kan dat volk elkaar onderling om zeep brengen.
Wat een gemak, wat een zegen zou dat zijn.

7.
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Kees Simhoffer heeft met zijn nieuwe roman Een geile gifkikker een helse prestatie
geleverd: de gruweldromen die een aan tu-mor lijdend personage erop na houdt (ook
na zijn dood; de dromen zijn verabsoluteerd, leven zelfstandig voort, net als de
wereld), maar ook andersom: de wereld bekeken door een loupe met het brandpunt
in het brein of: de wereld herleid tot een tumor in de kop van het personage. Diens
dromen dan ook hallucinatoire smurrieballonnen die de gifkikker uitbraakt.

8.
Er zijn zelfs schrijvers van góeie boeken die hun haar hebben laten groeien.
J.J. Wesselo

De dood rijdt mee
Heel vroeger, in een mistig verleden, heb ik eens mijn rijbewijs gehaald. Daar ik
mijn kansen, althans voor het praktische gedeelte, zeer laag aansloeg moest ik iets
slims bedenken: dat werd natuurlijk een TV-voetbalavond. Het uitgestorven parcours
leverde nog voldoende moeilijkheden op, maar het lukte net. Ach, en dat je zo'n
wedstrijd mist, het was nog maar in de tijd van DWS en Feyenoord. Het rijbewijs
heb ik nadien nog wel verlengd, maar er nooit meer gebruik van gemaakt. Dit spreekt
vanzelf; ik stel er prijs op voor een verstandig iemand te worden aangezien en wie,
in
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de stad, autorijdt kan daar moeilijk aanspraak op maken. Het is hinderlijk, gevaarlijk,
ongezond, slopend, etc., en bovendien is er geen trager vervoermiddel dan de auto.
De laatste jaren echter, ik moet het toegeven, ik kom er niet onderuit, kwamen er
steeds vaker momenten ('s nachts, in de weekends enzo) dat zo'n ding tòch wel
makkelijk was geweest. Ik heb daar een oplossing voor weten te vinden. Ik rijd nu
ook. Ik ben ook bezitter. Ik heb een afgedankte begrafenisauto gekocht. Zwarte
gordijntjes opzij, een nep-achterkant van een kist, wat kunstbloemen, een oude
portierspet op mijn kop, en het chaufferen levert geen enkel probleem meer op. De
anders zo grof optredende collega-bezitters gedragen zich nu bedeesd; kilometers
lang tuf ik in een beschaafd slakkegangetje door de stad, kalm genietend van zachte
crematoriummuziek uit de autoradio en van het vele stadsschoon dat me nu meer
opvalt dan vroeger - gevolgd door een enorme file mee-rouwende collegabezitters.
Parkeerruimte maakt men speciaal voor me vrij.
Wat een weelde.
Zo zie je maar weer, dat alleen dankzij de dood het leven nog de moeite waard
kan zijn.
J.J. Wesselo

Merlyn, literair lustrum, spektator
Het literaire tijdschrift Merlyn dat zijn stempel gedrukt heeft op vrijwel al het kritische
werk in de periode 1961-1966, heeft - dat is genoegzaam bekend - het ontstaan van
een periodiek overzicht van de Nederlandse letteren tot gevolg gehad, Literair
Lustrum. Omdat Literair Lustrum door dezelfde redakteuren als Merlyn geleid wordt,
mag men een zekere kontinuïteit van de ergocentrische kritiek om de vijf jaren in
één boekdeel verwachten. Bij het eerste deel, dat de periode 1961-'66 tot onderwerp
had, kwam deze voorspelling volledig uit.
Onlangs is het tweede deel verschenen, dat de periode 1966-'71 behandelt. Aan
de hand van dit 388 pagina's tellende boek kan men een aantal verschijnselen
waarnemen, die de literatuur geïnteresseerde lezer beter inzicht geeft in de
literair-kritische verhoudingen in Nederland. Voordat ik hierop wijs moet moet nog
een derde periodiek genoemd worden: Spektator. Het is een uitgave van de stichting
‘Heliogabalos’, wat inhoudt dat het geheel vanuit het Amsterdamse Instituut voor
Neerlandistiek van de R.U. geredigeerd wordt. Belangrijk is dat het in de eerste plaats
een wetenschappelijk tijdschrift is (en gelijk te stellen met vooral De Nieuwe Taalgids,
waarvan de redaktie zetelt in het Utrechtse Instituut De Vooys voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde). Spektator werd opgericht in 1971.
Waar het mij hier nu om gaat, is een aantal overeenkomsten tussen Merlyn, Literair
Lustrum en Spektator aan te duiden. De korrelatie is té frappant om toevallig te zijn:
aan de andere kant vereist het goed opletten de verschillende verbanden te zien.
Op het eerste gezicht is er een groot verschil in literatuurtheoretische principes
tussen Merlyn en Spektator. De Merlyners stelden ondubbelzinnig het primaat van
de ergocentrische kritiek en sloten nauw aan bij Nijhoff's autonomiegedachte. In
Spektator verschenen enkele literatuurwetenschappelijke bijdragen die totaal niet
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met deze uitgangspunten te rijmen zijn. Artikelen van Anbeek (in no. 2 van jaarg.
2) en van De Haan (in no. 6 en 8 van dezelfde jaargang) spreken wat dat betreft
duidelijke taal. Met name wordt in deze bijdragen kritiek geleverd op de
isolement-versterkende tendens van de authentieke autonomisten. De relatie tussen
literair werk en werkelijkheid/samenleving wordt zelfs vrij nauw gezien. Tot zover
geen opmerkelijke gegevens. Dit wordt echter anders als we in Literair Lustrum 2
van de hand van Oversteegen lezen: ‘De fiktionaliteit als konventie isoleert de
literatuur in zekere (omschrijfbare) mate van de buitenwerkelijkheid’, (p. 89). Dit is
wel het laatste wat we van een ex-Merlyn redakteur verwachten! Deze
defiktionalisering van de literatuur heeft een verregaande invloed op de literaire
kritiek: ‘Maar zodra de literatuur haar heersende konventies op losse schroeven gaat
zetten, krijgen wetenschap en kritiek het moeilijk. De kritiek heeft geen hechte basis
meer, en wij zien dan ook dat in de afgelopen vijf jaar niet gesproken kan worden
van adekwate reakties op wat er in de literratuur zelf beweegt.’ (p. 93).
Van waar deze toch opmerke-
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lijke geluiden van een door en door ergocentrisch kritikus als Oversteegen? Zou het
iets te maken hebben met zijn betrekkingen met de huidige literatuur-theoretici? In
Literair Lustrum 2 besteedt Oversteegen aan de jongste literatuurwetenschappelijke
inzichten veel aandacht. Ik geloof niet zover naast de waarheid te zitten door te stellen
dat de invloed van de literatuurwetenschappers van de jongste lichting
verantwoordelijk is voor de veranderingen binnen het Merlinistische kredo. Het is
toch te duidelijk dat de Merlyn-achtige aanpak uit het eerste Literair Lustrum voor
een belangrijk deel in theorie én in praktijk verdwenen is.
De invloed van de jonge literatuurwetenschappers uit de Spektator-groep is niet
alleen groot op de ideeën van de ex-Merlyners, een aantal leden van de redaktieraad
van Spektator werkt zelfs mee aan dit tweede literatuuroverzicht in de vorm van
zelfstandige bijdragen. Dit zijn Beekman en Fontijn. Daarbij komt dat de invloed
van de literatuur ‘theorie’ in het geheel van de bundel is toegenomen. De laatste
bijdrage, ‘Het konsept “intertekstualiteit”’, van H. Verdaasdonk (ook al een
Amsterdamse literatuurwetenschapper) munt uit door een moeilijkheidsgraad die
vele literatuurtheoretische artikelen overtreft. Merlyn, Literair Lustrum en Spektator
zijn dus waarschijnlijk drie handen op één buik, een wetenschap die ons dit tweede
deel van 5 jaar Nederlandse letteren met de nodige relativiteit laat lezen.
Gelukkig laat de eenzijdige Amsterdamse nadruk zich ook gedeeltelijk opheffen
door de medewerking van Paul de Wispelaere, J.J. Wesselo, Jacques Kruithof en
Bernard Kemp. Daarmee is dan ook de medezeggenschap van de redaktie en
medewerkers van Raam in de Noord- en Zuid-Nederlandse letteren een
ondubbelzinnig feit geworden.
Ruud Kraayeveld

Bij Mulisch op de divan
Mulisch past in zijn werk vaak een procédé toe waardoor een gebeurtenis, een feit,
een object ‘vergroot’, ‘verbreed’ wordt. In Bericht aan de rattenkoning zet hij het
vergrootglas op de Amsterdamse gebeurtenissen uit 1966 die dan uitgroeien tot
mondiale proporties: hij ziet er de hele wereldpolitiek in. In zijn nieuwste boek Het
seksuele bolwerk, een opstel over de psycholoog Wilhelm Reich, laat hij een
jeugdbelevenis van deze psycholoog zich verbreden tot een stroom die diens hele
leven en levensopvatting heeft bepaald.
Wat is het geval? Wij weten uit een opmerking van Reichs derde echtgenote dat
hij als kind ervan op de hoogte was dat zijn moeder een verhouding had met een
huisleraar en dat hij in 1911, veertien jaar oud, zijn vader inlichtte, waarop beiden
zelfmoord pleegden (cf, p. 67 van Mulisch' boek). Dat is alles wat wij weten. De
zoon gaat zich later bezighouden met de wetenschappelijke beschrijving van het
orgasme. Deze beschrijving, zegt Mulisch zonder overtuigend bewijs, kan niet op
zelfreflexie steunen, hij moet dus parende mensen begluurd hebben. Mulisch vervolgt
dan: ‘Hiermee stoten wij voor het eerst op een aanwijzing, dat hij met zijn
wetenschappelijke werk bezig is de scène van 1911 te herhalen. Omgekeerd mag
hieruit misschien alvast worden gekonkludeerd, dat hij destijds niet alleen “op de
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hoogte” was van zijn moeders verhouding met de huisleraar, maar dat hij hun paring
met zijn eigen ogen heeft gezien.’ (p. 73). Deze passage is de basis van Mulisch'
nieuwe boek. Heel het leven en het werk van de psycholoog worden voortdurend
hierop teruggebracht, tot in het absurde toe. Wanneer Reich veel later in zijn
microscoop blauwe bolletjes waarneemt die hij als het fysisch bewijs van de
orgastische levensenergie interpreteert, ziet zijn psychiater Mulisch daarin een
herhaling van de genoemde jeugdbelevenis: ‘die mikroskoop (was) het sleutelgat,
waardoor hij ooit eens zijn moeder bespiedde. (...) Door een mikroskoop zag hij
vijfentwintig jaar later de sleutel tot het leven.’ (p. 166). En waarom zag hij blauwe
bolletjes? Omdat ‘in het duits, Reichs moedertaal, een gezegde bestaat voor deze
gemoedstoestand (nl. zijn ontsteltenis over hetgeen hij door het sleutelgat zag): Er
sah sein blaues Wunder. En dat is letterlijk wat zich een kwart eeuw later herhaalde.
Hij zag de orgastische pulsatie van iets blauws door het sleutelgat van zijn
mikroskoop: het wonder was ontdekt.’ (p. 167). Wanneer
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die bolletjes volgens Reich straling uitzenden is dat natuurlijk ‘de straling van zijn
hete moeder’ (p. 169). En als Reich eens laat blijken getroffen te zijn door het feit
dat zijn leermeester Freud aan kaakkanker stierf, analyseert Mulisch, trefzeker als
steeds: ‘Die plek moest natuurlijk wel grote indruk maken op iemand, die zelf zo
fataal zijn mond voorbij had gepraat’ (p. 171), hetgeen uiteraard slaat op het verraden
van zijn moeder. Bij dit alles (ik gaf maar een bloemlezinkje uit de rijkdom van dit
boek) moeten twee dingen opgemerkt worden. Mulisch speculeert op het slechte
geheugen van zijn lezer, want ná pagina 73 presenteert hij als feit wat op die pagina
als een voorzichtig (‘misschien’) geopperde mogelijkheid wordt gegeven, nl. dat de
jonge Reich zijn moeder in haar overspel begluurd heeft; een mogelijkheid die niet
automatisch voortvloeit uit de feiten zoals wij die kennen (p. 67); over een sleutelgat
is helemaal niet gerept. En in de tweede plaats: Mulisch is natuurlijk slim genoeg
om bij deze onzin een dubbele bodem in te schuiven: hij laat hier en daar (p. 195,
166, 169) merken dat hij Reich ‘behandelt’ met de ook door deze gebezigde
psycho-analytische methode (overigens spreekt hij ergens, p. 154, over dit boek als
‘deze novelle’). Maar hij past dezelfde methode in enkele terzijdes ook toe op zaken
die geheel los van Reich staan: o.a. milieuvervuiling, Russen in Tsjechoslowakije,
Amerikanen in Vietnam (p. 151-152) - dus toch!
Wij weten dat Mulisch in zijn werk belangstelling toont voor irrationalisme en
occultisme. We weten ook dat hij als verstandig en ook als links man het verwerpelijke
daarvan inziet. ‘Elk pleidooi voor irrationalisme is een intellectuele variant van het
geroep om de sterke man’, schreef J. van Heerden (n.a.v. Wittgenstein in Vrij
Nederland 28-9-1968). In zijn inleiding tot dit boek vertelt Mulisch openhartig over
deze belangstelling die hem zelfs bij de rozekruisers deed belanden. Hij eindigt zijn
boek met een verdediging ervan: het voorbeeld van Freud en Jung volgend meent
hij dat, wil men ‘de zwarte moddervloed van het okkultisme’ (de term is van Freud)
bestrijden, men er niet buiten moet blijven staan: men moet er contact mee opnemen.
Honi soit qui mal y pense.
Frans A. Janssen
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Jan Geurt Gaarlandt
De dichter is een koekoek
hij is geen koe de dichter
hij is een koekoek woorden
leggend in andermans ogen nog niet éénmaal herkauwt
hij de taal broedt bruut en
met snelheid en poept bij de
buurman z'n koek op de leesplank
hij is geen koe de dichter
hij is een koekoek volleerde
voyeur in andermans boezem
strijkages in houtvrij papier hij laat zich met emmers niet
in en brokkelt z'n roddels in
melk van een eenzame landman
hij is geen koe de dichter
hij is een koekoek een vlieger
die nooit wordt gezien maar
wel opgaat in bos en dal uiergeklots en de langzame
halsbel van koeien? hij lacht
van spenen gespeend en slaapt
als een pocket in andermans
broek
Wie bestuurt dit heelal riep
hij, een blinde? klom in een boom
keek even om zich heen en liet
zich loodrecht met het hoofd
naar beneden van een tak afvallen
Als sparreappels kraakten z'n wervels
met een ruk schoof het hoofd van
de atlas. Wie bestuurt dit heelal,
een doofstomme? geen antwoord, hoe
zou het ook.
Waar is die laatste horizon van
jullie, die zweefstoel van geduld
en chocoladevla, zei hij zonder
z'n stem te verheffen of met z'n
ogen te draaien - de man met de
open armen heb ik nooit gezien
in geen suizen van de lucht was
een woord te horen nooit viel een
hand aan mijn slapen of droomde ik
de droom van het oude boek, niets
in mijn leven is voorspeld geleid
of te begrijpen. Doodrustig stopte
hij het mes in zijn hart.
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C.J. Mertens
Gulheid, natuurlijkheid en sociale status
Het ethos van de gulheid vertoont in de geschiedenis van onze westerse
cultuurpatronen een schommelende beweging waardoor het voortdurend heen en
weer wordt geslingerd tussen de uitersten van ongedwongen natuurlijkheid en een
sociaal bepaalde, min of meer opgedrongen dwangmatigheid. Misschien is dat ook
in niet-westerse culturen het geval. Bekend is de anekdote van de
ontwikkelingswerker, die in een Afrikaans gebied nieuwe landbouwmethoden wilde
introduceren. Hij had proefvelden aangelegd, lange voren gegraven die hij besproeide,
en met rieten daken beschermde tegen de zon. De gewassen stonden er verleidelijk
fris en welvarend bij. Op een dag meende hij het ogenblik gekomen om zijn zwarte
helpers te overtuigen van het nut van zijn resultaten. ‘Bekijk nu eens jullie schrale,
verdroogde veldjes, zei hij, en vergelijk ze eens met het weelderig gewas in deze
tuinen.’ Het antwoord was nogal gereserveerd: ‘Dit zijn gewassen die de blanken
eten; wij hebben er geen behoefte aan.’ - ‘Maar je kunt ze toch aan de blanken
verkopen! En als je dat tien jaar lang zo volhoudt, hoef je nooit meer te werken.’ Het
antwoord luidde onverstoorbaar: ‘Dat hoeven we nu ook al niet.’ - Het is duidelijk,
dat de zwarte helpers van de ontwikkelingswerker de voorkeur gaven aan de mildheid
van de natuur zelf, en weinig heil zagen in een verbetering van hun sociale
omstandigheden door omslachtige landbouwmethoden. Zij hielden het bij de spontane
gulheid van de natuur.
Dit elementaire, chtonische karakter van het gulheidsethos komt eveneens tot uiting
in de kontekst waarin het nederlandse woord gul oorspronkelijk gebruikt wordt. Het
wordt aanvankelijk gezegd van de wind, het zand, het water, van zonnegloed, van
wijn en boter; het duidt nog geen waarde aan, noch positief, noch negatief; het wijst
alleen op een bepaalde hoedanigheid van de materie die ‘zacht’ kan zijn, ‘los aan
elkaar hangend’, ‘zonder weerstand’ of ‘puur’. Pas daarna, vooral in de literatuur
van de zeventiende eeuw, ondergaat het een betekenisuitbreiding, en slaat het op de
groeikracht van plant, dier of mens, hun rijpe wasdom, of hun vruchtbaarheid. Hoe
deze overgang in zijn werk is gegaan, valt moeilijk te zeggen. Maar het is duidelijk
dat het begrip gulheid nauw aansluit bij de elementaire welwillendheid van de natuur.
Vrijheid is hier gelijkoorspronkelijk verbonden met gulheid, opgevat als een algemene
beschikbaarheid die de hele natuur doordringt van haar vitale mogelijkheden.
Met de conjunctie vrijheid-gulheid is het in Frankrijk van het begin af anders
gesteld geweest. De begrippen zijn daar sterker sociaal bepaald. Zij duiden op een
historisch verworven of veroverde sociale status van bepaalde bevolkingsgroepen,
en hebben daardoor een cultureel meer geëvolueerd of geëmancipeerd karakter. De
franse synoniemen van het vrijheidsbesef of het gulheidsethos dragen niet alleen het
kenmerk van hun frankische of latijnse oorsprong, maar hebben tevens een tijdlang
een aristocratische allure gehad, die zoals niet in het taalgevoel, dan toch in de
etymologie en min of meer ook in het sociale gedragspatroon half bewust en gedempt
blijft doorklinken. Alleen al de woorden franc, libéral en généreux omvatten een
periode van klasseprivileges, die vanaf Clovis (de koning der ‘vrije Franken’) reikt
tot diep in de zeventiende eeuw, toen het woord généreux nog ‘welgeboren’ betekende,
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d.w.z. van adelijke afkomst. Dit klassebesef bleef zowel de merovingische en
carolingische dynastieën als de feodale maatschappijstructuur beheersen, totdat de
monarchistische staatsopvatting van Lodewijk XIV daar een einde aan maakte. De
conclusie lijkt gewettigd, dat openhartigheid en vrijgevigheid op zijn
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frans alleen maar bedreven kon worden naar het voorbeeld van de adel, en eigenlijk
niet weggelegd was voor de slaaf, de horige, de handwerksman en de boer.
Hoe dan ook, deze feodale woordgeschiedenis ontbreekt in het woord gul. Het
nederlandse woord is daarom minder eerbiedwaardig dan zijn franse equivalenten,
maar ook minder besmet met aristocratische vooroordelen. Als het in de zeventiende
eeuw in onze schrijftaal gebruikt wordt, ligt het van meet af aan gezellig genesteld
in een infrastruktuur, die met de gloednieuwe Republiek der Zeven Provinciën is
vrijgekomen. Vergeleken met zijn deftige franse equivalenten heeft het iets boertigs,
iets huisbakkens, iets goedmoedigs, maar ook een vrije, ongedwongen natuurlijkheid
die men in de franse equivalenten node mist. Een meer gedetailleerde studie zou
trouwens binnen het franse semantische veld nog verfijningen kunnen aanbrengen:
natuurlijk liet de vrije middeleeuwse burger zich zijn kans op openhartige taal niet
ontgaan. Zulke feiten zouden echter alleen maar bevestigen dat een inbreng van
onbevangen natuurlijkheid ‘van onder af’ zich voortdurend liet gelden tegenover
oude, vaststaande prerogatieven.
De vergelijking van het nederlands en het frans, tot nu toe gebaseerd op
woordmateriaal van zeer uiteenlopende herkomst en betekenis, leert ons in elk geval
dat de taalfeiten een semantisch spanningsveld beschrijven dat gepolariseerd ligt
tussen natuurlijkheid en sociale status. Dit zal nog duidelijker worden wanneer we
onze vergelijkende woordgeschiedenis nog een ogenblik voortzetten. Onder invloed
van wat door Paul Hazard een ‘crise de conscience européenne’ is genoemd, onder
invloed tevens van vroeg-romantische tendenzen, gaat het nederlandse en franse
gulheidsethos parallel lopen, zodat de woordbetekenissen elkaar vrijwel dekken. Met
dit verschil echter, dat in het nederlands woordgebruik een verinnerlijking van
betekenis optreedt, terwijl de franse woorden door dit proces een ware verjongingskuur
ondergaan. Het elementair, in de zeventiende eeuw nog hoofdzakelijk vitaal gericht
woordgebruik, ondergaat ten onzent in de achttiende eeuw inderdaad een
verinnerlijking van betekenis, wanneer de onmiddellijkheid van het levensgevoel
primair wordt gelokaliseerd in hart en gedrag van de menselijke persoon. De
ongedwongen natuurlijkheid van het stromend gevoel, geïdealiseerd in de strijd tegen
de verheerlijking van de Rede en het daaruit voortkomend ongeloof en materialisme,
betrekt de gulheid minder in de betekenissfeer van de vitale vrijheid, dan wel in die
van de morele goedheid en de ethische waarachtigheid. In de grond zijns harten is
de romantische mens gul, goed, eenvoudig en waar. ‘Op zijn gelaat lag zijn hart,
schrijft De Genestet, Een hart zoo gul en zoo warm en zoo waar.’ Welk een troost
hebben onze voorouders geput uit de mythe van de natuurlijke goedheid huns harten!
Onbelemmerde levensvreugd gepaard aan oprechte vroomheid; ongedwongen
vriendschap, zich uitend in mededeelzame spraakzaamheid; vergetelheid voor zorg
en kommer in een gulle roes; ongeveinsd vertrouwen in elkaar - dat alles in de
oprechte overtuiging dat men de onbedorven zeden van het eigen volk opnieuw
ontdekt had: ‘Vernieuwen wij den blijden tijd / Der oude gulle zeden.’ Het is
inderdaad de romantiek geweest die een bepaalde elementaire kwaliteit van de materie
getransponeerd heeft in een gevoel dat niet terughoudend was, niet stug, niet scherp,
niet hard, maar vrij van innerlijke weerstand of dwang.
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van de franse vroegromantiek, en met name van Rousseau. De gulheid van hand en
hart, een
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behoefte die hem dreef tot omvang met het gewone armoedige volk, was bij hem
niets anders dan een uitvloeisel van zijn behoefte aan terugkeer tot de natuur. Vandaar
het merkwaardige beeld, waarin hij het menselijk gevoelsleven vergelijkt met zuiver
water dat de lagere bevolkingsgroepen doorstroomt en bevrucht: ‘Si vous voulez
donc être homme en effet, apprenez à redescendre. L'humanité coule comme une
eau pure et salutaire, et va fertiliser les lieux bas; elle laisse à sec ces roches arides
qui menacent la campagne, et ne donnent qu'une ombre nuisible ou des éclats pour
écraser leurs voisins.’ Mag men in de ‘roches arides’ een voorzichtige toespeling
zien op een politiek en economisch systeem dat de adel bevoorrechtte ten koste van
het eenvoudige volk? De gulheid wordt hiermee opgenomen in de golfslag van een
dialektiek die de franse equivalenten franc, libéral en généreux al eerder hadden
doorgemaakt, en nu opnieuw gaan meemaken, wanneer zij de strijd tussen adel en
tiers état zullen verwisselen voor die tussen bezittende klasse en proletariaat.
Toch bevat de vergelijking van Rousseau een element dat te denken geeft en minder
zachtaardig aandoet dan men zou verwachten: dat is, wat men tegenwoordig zou
noemen, het ondemokratisch karakter ervan. Het zinsdeel: ‘apprenez à redescendre’,
dat een inleiding vormt tot de vergelijking met de natuurlijkheid en gulheid van het
water, is voor twintigste eeuwse begrippen minder zuiver dan men wel zou wensen:
het is condescendent, neerbuigend. Sociaal-maatschappelijk lijdt het dan ook
nauwelijks twijfel dat het negentiende eeuwse gulheidsidcaal weinig méér was dan
een burgerlijke transpositie van het oude aristokratische klassebesef, dat oorspronkelijk
tot uitdrukking komt in de franse equivalenten: franc, libéral en généreux. In de
historie blijft het gulheidsethos pendelen tussen natuurlijkheid en sociale status.
In het voorafgaande heb ik slechts enkele symptomen kunnen aangeven van een
proces dat een nadere studie waard zou zijn. Laat ik besluiten met een diagnose van
de huidige stand van zaken. In hun Vastenbrief van 1973 kenmerken de nederlandse
bisschoppen het moderne mensbeeld van de rijke landen als dwangmatig vertekend
door prestatie- en verwervingsdrang: ‘Er is een soort heimelijke competitie ontstaan,
ook tussen families en verwanten: wedijverend vergelijkt men elkaars
woninginrichting, taxeert men elkaars vervoermiddel, tracht men elkaar in gulheid
bij partijtjes te overtreffen.’ In dit licht bezien, is het verschil met de feodale
maatschappij niet zo groot. De aristokratische erecode, berustend op geboorte en
erfelijk bezit, is alleen maar verlegd naar een burgerlijke erecode die berust op
verworven bezit. Men kan zich dan ook afvragen wat de toekomst van het woord gul
zal worden. Duidelijk is wel dat de jongere have-nots van onze
consumptiemaatschappij de gulheid beoefenen in een zekere verzetshouding tegenover
de materiële overvloed die onze samenleving overspoelt. Hun mededeelzaamheid
krijgt daardoor een nieuw karakter. Hun oprechtheid en zorgeloosheid eveneens.
Maar of het woord gul niet te zwaar belast is met burgerlijke vooroordelen om op
hun gedrag te worden toegepast, blijft een open vraag. Men zou kunnen opmerken,
met verwijzing naar de franse equivalenten, dat ook zij de golfslag der tijden hebben
doorstaan, en zich in een nieuwe kontekst konden handhaven. Men moet tenslotte
een woord hebben om iets nieuws aan te duiden.
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Ruud Kraayeveld
De extrinsieke studie van litteratuur
Enkele filosofische bedenkingen tegen de litteratuurwetenschap
Voor Martien J.G. de Jong

1. Inleiding
Ten aanzien van de benadering van het litteraire werk zijn er - als ik sterk
vereenvoudig - twee standpunten mogelijk. Enerzijds beschouwt men een tekst als
een serie taalvormen, die niet naar denotata in de werkelijkheid verwijzen, maar een
autonome wereld in woorden vertegenwoordigen. Anderzijds kan men er van uitgaan
dat een litterair werk bepaalde relaties met de faktische werkelijkheid heeft. De eerste
mening heeft geleid tot het ontstaan van de wetenschappelijke studie van litteratuur,1)
de tweede tot de sociologische litteratuur-beoefening.2) Voor de eenvoud laat ik hieruit
de marxistische litteratuurkritiek voortkomen, al kan men staande houden dat dit een
te grote simplifikatie betekent.3)
Uiteraard zijn deze standpunten de mogelijke uitersten. Noch het eerste, noch het
tweede uitgangspunt zal op zichzelf een volledig inzicht in het litteraire werk
waarborgen. De opvatting dat de litteratuur uitsluitend uit documents humains bestaat
wordt nergens meer verdedigd, net zo min als het tegenovergestelde. Het komt mij
voor dat een tekst het meest gediend is met een kombinatie van beide visies, waarbij
men al naar gelang de persoonlijke voorkeur van de litteratuurtheoreticus het eerste
of het tweede standpunt kan benadrukken. Een uitdrukkelijke keuze doen voor één
van beide kan men misschien ideologisch of empirisch rechtvaardigen, maar als
serieus litteratuurbeoefenaar niet volledig aanvaarden. Zelfs de meest dogmatische
litteratuur-theoreticus is er zich van bewust dat de door hem afgewezen methode
elementen bevat, die men niet zonder meer buiten beschouwing kan laten.4)
1) Recente Nederlandse standaardwerken: F.C. Maatje, Literatuurwetenschap, Utrecht 19712,
T.A. van Dijk, Moderne literatuurteorie, Amsterdam 1971, T.A. van Dijk, Taal Tekst Teken,
Amsterdam 1971 (in feite: verzamelde opstellen met methodologische inleiding).
Ouder is B. Wellek en A. Warren, Theory of literature, New York 19683, dat nog een schat
van gegevens bevat (binnenkort verschijnt een Nederlandse vertaling).
Een indruk van de gigantische omvang die de wetenschappelijke studie van de litteratuur
aanneemt, krijgt men uit H. Kreuzer en R. Gunzenhäuser, Mathematik und Dichtung, München
19693.
2) Standaardwerken, die up to date zijn: H.N. Fügen, Die Hauptrichtungen der
Literatursoziologie, Bonn 19662; H.N. Fügen, Wege der Literatursoziologie, Berlin 1968.
Enigszins verouderd en beperkter van opzet is: R. Escarpit, Sociologie de la littérature, Paris
19684 (serie: Que sais-je?) Zie ook het onlangs verschenen zeer informatieve Materialistiese
Literatuurteorie (SUN 1973).
3) De moderne ‘kritische’ litteratuursociologie (Frankfurter Schule, Habermas, Adorno) valt
maar ten dele samen met de marxistische.
4) Hoewel T.A. van Dijk op tal van punten, b.v. ten aanzien van zijn opvattingen over het
litteraire taalgebruik, een dogmatikus genoemd kan worden, heeft hij oog voor andere
meningen. In Een tekst over teksten, in: Raster 4 (71-72), p. 542-562 brengt hij ter sprake
‘...dat een adekwate beschrijving en verklaring van literatuur als kultuurverschijnsel niet kan
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De hier gepresenteerde verschillen zijn onder te brengen in de al wat oudere
onder-scheiding ‘intrinsiek’ tegenover ‘extrinsiek’. De strukturele analyse, de
wetenschappelijke studie kenmerkt zich door nadruk op de intrinsieke studie;
onderzoekers die ervan uitgaan dat litteratuur een onderdeel van het maatschappelijk
gebeuren is en daar verbindingslijnen mee heeft, benadrukken de extrinsieke
benadering van een tekst. Deze laatste studie omvat volgens René

worden losgedacht van de psycho-sociale en sociaal-historische kondities en funkties van
de tekst in een literair kommunikatieproces.’
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Wellek en Austin Warren (Theory of literature, p. 73-135) deze probleemvelden:
psychologische aspekten van een tekst, de litteratuur en biografische gegevens, de
relatie litteratuur en maatschappij, ideeën en ideeëngeschiedenis zoals die tot uiting
komen in een tekst, en tenslotte de plaats van litteratuur tussen en de relatie met
andere kunstuitingen.
Voordat het bestaansrecht van deze relaties aan de orde komt en nader uitgewerkt
wordt, zal ik eerst aandacht besteden aan de verhouding tussen beide
benaderingswijzen. Men kan zich immers afvragen of het polaire methoden zijn, of
in tegenstelling daarmee, elkaars noodzakelijk komplement. Een beperkte
litteratuurstudie leverde onderstaand resultaat op.
G. Knuvelder heeft in Problemen der literatuurgeschiedschrijving5) zijn standpunt
over deze problematiek helder uiteengezet. Met behulp van een aantal koncentrische
cirkels laat hij zien wat de verhouding tussen de verschillende soorten gegevens
omtrent het litteraire werk is. Ik citeer: ‘...binnen de eerste cirkel: het centrale object
waar alles om draait: het werk zelf; daaromheen, in de eerste kring, het gebied van
de intrinsic approach... daaromheen, in de tweede kring: de wetenschappen van de
extrinsic approach... tenslotte in de derde kring: de bijdragen der filologie in strikte
zin...’ (p. 11). Hij voegt er de belangrijke opmerking aan toe: ‘Ieder op zijn plaats
draagt bij tot het begrip’. Knuvelder meent dus dat de extrinsieke benaderingswijze
een wezenlijk onderdeel is van de totale studie van de litteratuur. Hij legde weliswaar
de nadruk op ‘...de literatuurwetenschap in strikte zin, de poëtica, die de Deutung
geeft...’, maar geeft ‘...de wetenschappen die ten dele kausale verklaringen geven,
liever nog: bijdragen tot de interpretatie...’ (p. 11) een belangrijke plaats.6)
Wellek en Warren geven het litteraire werk eveneens een centrale plaats: ‘After
all, only the works themselves justify all our interest in the life of an author, in his
social environment and the whole process of literature.’ (p. 139 van Theory...). Zij
geven daarnaast ook bestaansrecht aan de extrinsieke benadering door te stellen:
‘...Nobody can deny that much light has been thrown on literature by a proper
knowledge of the conditions under which it has been produced; the exegetical value
of such a study seems undubitable.’ (p. 73). Zij waarschuwen voor een overschatting
van extra-tekstuele gegevens. Een extreem biografisme of psychologisme is in de
litteratuurstudie ongewenst, omdat men de neiging heeft de gegevens uit dat onderzoek
teveel als determinerend te zien. Zij pleiten dan ook voor een samenvoeging van de
externe benaderingsmogelijkheden. De gegevens uit deze studie zouden gerelateerd
moeten worden aan het konkrete litteraire werk: ‘What follows is an attempt to weigh
the importance of these different factors (= resultaten van extrinsieke studie) and to
criticize the array of methods from the point of view of their relevance to a study
which could be called centrally literary or “ergocentric”.’ (p. 74).
Een ondubbelzinnig antwoord is nu mogelijk: men kiest als uitgangspunt de analyse
en evaluatie van het konkrete litteraire werk, waarbij de extrinsieke benadering een
sekundaire funktie heeft. Zij draagt bij tot inzicht in het litteraire werk en de litteratuur
in het algemeen.
5) 's-Hertogenbosch 1963.
6) Hoewel Knuvelder onomwonden het primaat van de litteratuurwetenschap in strikte zin
aanneemt, realiseert hij zich de enorme moeilijkheden bij deze benaderingswijze. In de
vuurlinie, in: Raam (special) 87, 88, 89 (1972) p. 2-29 is aan die problematiek gewijd.
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2. De extrinsieke studie
Het litteratuuronderzoek(je) heeft de studie van de relaties die litteratuur met
buitentekstuele gegevens en verschijnselen heeft, kortom de extrinsieke benadering
als methode een volwaardige plaats gegeven. Ik wil hieraan nog enkele, meer
filosofische overwegingen aan toevoegen, omdat de extrinsieke studie door het steeds
meer op de voorgrond treden van litteratuurwetenschappelijke theoretici als onjuist,
ontoereikend zelfs als ontoelaatbaar gekenschetst wordt. Het terugdringen van de
studie van de betrekkingen die het litteraire werk met de wereld onderhoudt ten
voordele van onderzoek omtrent vertelsituaties, tijdsbehandeling, in het algemeen:
struktuuranalyses, treedt steeds vaker op. M.i. ten onrechte.
Men houdt vaak te weinig voor ogen wat litteratuur precies is, welke funkties het
kan en moet hebben. De in de jaren zestig versnelde opkomst van de methode der
structurele analyse - waarbij het tijdschrift Merlyn als katalysator werkte - heeft voor
de litteratuur minstens zoveel nadelige als voordelige gevolgen gehad. Lubbers is
niet de enige die daar op gewezen heeft: ‘...wanneer zal in Nederland de toverkracht
van Merlyn gebroken zijn?’7) laat hij als een verzuchting zijn artikel besluiten.
Om maar meteen tot de kern van de zaak te komen, een verhelderend citaat: ‘Ik...
blijf tegen specialistenprestaties protesteren, omdat ik ook meen dat in het leven de
kunst eerder weer moet worden opgenomen, dan dat ze er via de wetenschappelijke
esteterij nog verder wordt uitgetild.’ (J.H.W. Veenstra.8) Dit is in nut-shell hét bezwaar
dat men aan kan voeren tegen de intrinsieke studie. Het benadrukken van het autonome
karakter van een litterair werk heeft tot gevolg dat de litteratuur naar de marge van
het maatschappelijk gebeuren verhuisd,9) waar zij tot proefkonijn dient van een selekte
groep wetenschappelijke litteratuur-theoretici. Het onderzoek naar de struktuur van
een tekst wordt steeds meer een onderzoek naar de taalgegevens, waarbij er vrijwel
uitsluitend sprake is van registratie van die gegevens, alsof de mens een registrerende
computer is. De Franse groep ‘Tel Quel’ houdt b.v. staande dat het erom gaat dat de
roman zegt, niet dat die iets zegt. Het gaat om de taalbehandeling, niet om het intrigue.
Niet het afbeelden, maar het verbeelden is wezenlijk.10) Deze opvatting illustreert op
welke litteraire zijpaden men kan komen. Immers: er wordt een wereld geschapen,
weliswaar in woorden, maar desondanks een wereld met werkelijkheidssuggestie.
Om deze suggestie gaat het nu. De verteller c.q. de schrijver wekt de indruk alsof
we ons bevinden in een komplete wereld, een wereld die hij suggereert d.m.v.
woorden. Niet meer dan dat. Een volledige beschrijving van de door hem gecreëerde
wereld is niet mogelijk. Hij moet noodzakelijkerwijs ‘unbestimmtheitsstellen’
aanbrengen, die we als lezer op onze subjektieve manier moeten ‘opvullen’,
konkretiseren. (n.b. in hoeverre er van ‘kreatie’ gesproken kan worden, komt nog
aan de orde in 5).
7) G.J. Lubbers, Litteratuuronderwijs in de communicatieklem, Levende Talen 1973 (febr.), p.
61 e.v.
8) J.H.W. Veenstra, Uit Merlyns toverhoed, Tirade 113 en 114, 1966. Herdrukt in: Kritisch
Akkoord 1967, p. 78-91.
9) Zie ook J. Kruithof, Oorspronkelijkheid, in: Raam (special) 87, 88, 89 (1972), p. 206-214.
10) S. Dresden geeft in zijn belangrijk herziene uitgave van Wereld in woorden, Den Haag 19712
een uitstekend overzicht van de ‘Franse school’.
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Veel autonomisten gaan voorbij aan de meeste elementaire gegevens van het
kennis-
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name-proces.11) Een mens is niet alleen een intellektueel reagerend organisme, maar
ook een emotioneel (en soms motorisch) reagerend individu op gebeurtenissen die
plaats vinden. Hij vertoont niet alleen reakties op zijn onmiddellijke faktische
werkelijkheid, ook zaken die de mens integreert in zijn leefwereld zetten hem tot
daden aan. Zijn leefwereld bestaat bovendien niet alleen uit maatschappelijke feiten;
leesavonturen, ervaringen met litteratuur en lektuur neemt een mens op in zijn bestaan.
Zij gaan deel uit maken van zijn totale persoonlijkheid, hij wordt er door gevormd.
In welke mate, hangt af van de soort ervaringen (de ene lezer wordt door Kafka aan
het denken gezet, de ander ontdekt bij Proust of Böll wat in het leven waarde heeft)
én van de persoonlijkheid van de lezer (ontvankelijk of gesloten). Het hangt van de
instelling van een willekeurige lezer af of, en in hoeverre, hij verandert door het lezen
van een litteraire tekst.
Litteratuur is een onderdeel van de wereld waarin een mens ervaringen opdoet,
direkt, in zijn omgang met medemensen, indirekt, in de omgang met romanfiguren
en ik-personen in gedichten. Het is irreëel om te proberen een ‘wereld in woorden’
te isoleren van de ons omringende werkelijkheid. Ik bedoel hiermee niet te zeggen
dat de taaltekens in een tekst rechtstreeks verwijzen naar die maatschappelijke
werkelijkheid, maar wel dat er een aantal referentiële aspekten in de litteratuur aan
te wijzen zijn, waarvoor op dit moment te weinig aandacht vrij gemaakt wordt. De
studie van die referentiële facetten, de extrinsieke benadering zou meer gestalte
moeten krijgen, buiten de selecte en soms dogmatische kring van marxistische
litteratuurtheoretici.12) Men kan, tenslotte, ook te ver gaan: litteratuur en in het
algemeen kunst, mag men niet reduceren tot een weerspiegeling van de sociale
werkelijkheid. Het specifieke, het eigene van een kunstwerk moet in welke
benaderingswijze dan ook, verantwoord worden. Primair is de intrinsieke benadering.

3.
Nu ik de juiste verhouding tussen de tekstuele en extra-tekstuele benaderingswijze
wat uitvoerig toegelicht heb (om te voorkomen dat autonomisten verwijten maken),
kan dieper ingegaan worden op de sociologische benadering.
De enige vorm van sociologische litteratuur-beoefening die tot op heden gestalte
heeft gekregen is de marxistische. Hieraan zal ik eerst aandacht wijden, omdat het
eng-sociologische standpunt laat zien welke misverstanden kunnen rijzen.
De orthodoxe marxistische litteratuur-theoretici gaan ervan uit dat er een direkte
relatie bestaat tussen de maatschappelijke onderbouw (de ekonomische basis) en de
ideologische bovenbouw. In die bovenbouw horen kunst en kultuur thuis. Litteratuur
is - volgens deze marxisten - het resultaat van bepaalde maatschappelijke
ontwikkelingen. Verandert de maatschappij, dan zal de produktie van litteraire teksten
naar inhoud mee-veranderen.
11) Over dit verschijnsel: R.A.J. Kraayeveld, De benadering van het literaire werk, in Raam
(special) 87, 88, 89, (1972), p. 215-223; R.A.J. Kraayeveld, Aan de basis van de
literatuurwetenschap, In: Levende Talen, aug./sept. 1973.
12) J.F. Vogelaar stelde een overzichtsbundel samen Kunst als kritiek, Amsterdam 1972.
Interessant zijn de besprekingen van Vogelaars bundel van Anbeek (in De Gids 5/6, 1972)
en van Bogaard (in Raam 90, dec. 1972).
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‘document humain’ is: het wordt beschouwd als een middel om de sociale
werkelijkheid weer te geven.
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Het behoeft weinig betoog dat déze opvatting in zijn extremiteit onjuist is. Als het
erom ging in het litteraire feit de sociale werkelijkheid weer te geven, zou een
verzameling kranten beter geschikt zijn. Men ziet voorbij aan de ‘Besonderheit’ van
litteratuur. Welke eigenschappen dat specifieke precies bepalen is niet eenvoudig uit
te maken. Ik bepaal me ertoe deze twee te noemen: in de eerste plaats moet het
litteraire werk geïnterpreteerd worden, de feiten kunnen namelijk onjuist zijn. En
vervolgens is het doel van een tekst - aangebracht door de intentie van een schrijver
- niet hetzelfde als die van een dokument. De laatste jaren krijgen ook de marxistische
litteratuurtheoretici oog voor het specifieke karakter van een letterkundige tekst.
Schuyf beschreef deze verschuiving in De grenzen van het socialistisch realisme.13)
Zijn artikel handelt over de theorieën van Garaudy. De volgende uitspraak van G.
mag min of meer programmatisch zijn voor het verleggen van de aksenten bij de
beschrijving en beoordeling van litteratuur in marxistische kringen: ‘..men zou zich
van de simplificatie moeten bevrijden die een kunstwerk er toe degradeert dat het
louter en alleen de maatschappelijke verhoudingen direct weerspiegelt.’ (citaat bij
Schuyf p. 66). Ook de bekende litteratuurbeoefenaar Georg Lukács acht het nodig
het dogmatisch marxisme te verlaten. Volgens Bert Brouwer14) laat Lukács zijn boek
Die Eigenart des Aesthetischen (1963) starten met een analyse van het specifieke
van litteratuur. Zowel de eng-sociologische als de eng-litteraire (die de litteratuur
afzondert van het maatschappelijk gebeuren) worden verworpen. L. neemt een
tussen-standpunt in, waarin een aantal belangrijke inzichten tot ontplooiing komen.
L. meent o.a. dat aan de basis van de struktuur van het litteraire werk de
wereldbeschouwing ligt (d.i. de gestruktureerde visie op de eigentijdse werkelijkheid).
In de letteren wordt de wereldbeschouwing uitgebeeld in de verbeeldingswereld van
de tekst. In het werk is een visie op de mens, op de maatschappij e.d. niet expliciet
uitgesproken; die is daarentegen wel impliciet aanwezig in de verbeelde situaties, in
de hoofd- en bijpersonen. De wereldbeschouwing komt tot uitdrukking in de struktuur
van het werk. De lezer neemt de visie uit de tekst op en vergelijkt hem met zijn
maatschappelijke werkelijkheid. Zo is litteratuur, via de schrijver (die visie en
struktuur aanbrengt) én via de lezer (die vergelijkt de wereld in woorden met de
faktische wereld) goeddeels een sociologisch feit. Voor de volledigheid teken ik
hierbij aan dat m.i. het specifieke karakter van een litteraire tekst door bovenstaande
redenering niet verloochend, zelfs niet aangetast wordt. Want: het verschijnsel
litteratuur wordt niet herleid tot iets wat vreemd is aan het litteraire werk. Het wezen
van litteratuur bestaat eruit dat het een kommunikatie-middel is en dat in dat proces
een lezer aanwezig is die de tekst in zich opneemt, in het totaal van zijn ervaringen
integreert. Integreren betekent het nieuwe aanpassen aan het bestaande (vergelijken!)
en oude, bestaande ervaringen aanpassen aan het nieuwe. Dit is inherent aan het
litteraire kommunikatie-proces en het heeft geen enkele zin die niet onder ogen te
willen zien.
Een sociologie van de litteratuur moet beperkt zijn. De marxistische theoretici
meenden dat het gehele terrein van kunst en kultuur met behulp van de sociologische
benadering bestreken kon worden. De aard van de onderzoekobjekten, de
kunstwerken, verzetten
13) Eerst gepubliceerd in Streven 5, 1966. Herdrukt in Kritisch Akkoord 1967, p. 57-67.
14) B. Brouwer, Georg Lukács en de literatuur-sociologie, in: Maatstaf 9 (jan. 1972) p. 575-595.
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zich an sich tegen het monopolie van zo'n studie. Het litteraire werk kan niet
uitsluitend door de sociologie onderzocht worden, omdat het niet alleen een
kommunikatiemiddel is, maar méér dan dat. De wijze van zeggen, de techniek van
het schrijven is nl. even belangrijk als datgene wat het zegt: de techniek beinvloedt
de inhoud, en andersom. Een eng-sociologische benadering herleidt het litteraire feit
vaak tot de betekenis van de som der woorden.15) Daarbij wordt vergeten dat er een
wederzijdse beïnvloeding tussen techniek en inhoud is, die niet toevallig is, maar
juist het specifieke, het bizondere van een litterair werk uitmaakt. Omdat ik deze
wisselwerking bizonder belangrijk vind, is in 2. zonder meer de prioriteit van de
intrinsieke benadering aangenomen.
Het herleiden van litteratuur tot iets anders, is een groot gevaar dat kleeft aan elke
benadering die enigszins sociologisch is. Zo wordt litteratuur vaak beschreven in
termen van beïnvloeding van de lezer. Hoewel in het hedendaagse engagement wel
duidelijk trekken van beïnvloedingstechniek zijn aan te wijzen, kan men moeilijk
staande houden dat dat nu het doel, het wezen van litteratuur is.16) Deze reducerende
tendens kan men goed zien bij de verschillende litteratuursociologen; het
onderzoeksobject is in de meeste gevallen een minder geslaagd litterair werk, althans
geen meesterwerk. Dit is niet toevallig: de grootste litteraire werken maken duidelijk
dat de betekenis niet genoeg is om ze te begrijpen, te beoordelen en te klassificeren.
Ze zijn ook esthetische objekten, waarvan de ‘manier waarop’ even belangrijk is als
‘de wereld die wordt opgebouwd’.

4.
Ik ben met opzet nogal uitvoerig ingegaan op de gevaren van een sociologische
benadering. De in het vervolg van dit artikel uit te spreken bezwaren tegen een
eenzijdige intrinsieke benadering kan men allicht verkeerd interpreteren; bovenstaande
uitlatingen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Een sociologische theoreticus
baseert m.i. zijn onderzoek naar een litteraire tekst op een bepaalde sociologische
opvatting van de taal. Deze zal ik kort uiteenzetten, omdat dit voor het inzicht in de
materie noodzakelijk is.
De taal (language) kan op twee manieren geanalyseerd worden. Als handeling
valt de taal onder het totale sociale verschijnsel, dat wil zeggen: het sociale bestaan
zelf. Het drukt gelijktijdig de betrekking uit tussen de personen en de gesymboliseerde
wereld, waarop de ervaring van de personen betrekking heeft en die men beschaving
noemt. De taaldaad en de samenleving, opgevat als bestaanswijze, konditioneren
elkaar wederzijds in een relatie van wederkerige betrokkenheid, die het mogelijk
maakt het een tot het ander, de taal tot de samenleving of de samenleving tot de taal
te herleiden. In dit opzicht komt het op hetzelfde neer of men over taal of over
samenleving spreekt.

15) Zie ook: A. Memmi, Sociologie van de literatuur, in: G. Gurvitch, Handboek van de sociologie
4, Utrecht-Antwerpen.
16) Ik meen dat J.P. Sartre in Qu-est-ce que la littérature? Uitg. Poche, 1967 er niet in geslaagd
is dit ook maar enigszins te ‘bewijzen’.
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Maar als kommunikatievoertuig is de taal (language) een systeem van tekens, die
verwijzen naar de begrippen die zij betekenen, volgens van de sprekers onafhankelijke
normen: de taal (la langue). Als kommunikatie-middel wordt de taal opgelegd aan
de mensen, individueel en kollektief, als een produkt van de beschaving, voortbrengsel
van het sociale bestaan en deel van het kulturele erfgoed van een groep.
Als produkt van de beschaving wordt de taal een ‘korst’ van de samenleving: zij
maakt er slechts deel van uit voorzover deze samenleving haar gestalte geeft door
haar te ge-
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bruiken. Als voertuig van kommunikatie tussen de mensen komt taal tot stand in de
sociale struktuur, waarvan zij de kohesie waarborgt.17) We hebben te maken met
verschillende funkties van taal: enerzijds een relatie met een autonoom linguïstisch
systeem (de semantiek) en anderzijds een direkte relatie met de werkelijkheid. Deze
beide funkties zullens volgens de socioloog ook aanwezig zijn in het fenomeen
litteratuur. Voor voorzichtigheid ten aanzien van het direkte karakter met de ons
omringende werkelijkheid heb ik al gepleit. Is die relatie dan indirekt? En de volgende
vraag is: woordoor wordt die omweg gekenmerkt? Dit moet ons - we kunnen er niet
onderuit - leiden naar de vraag: is het litteraire werk een volkomen nieuwe kreatie
of in tegendeel een afspiegeling van de werkelijkheid. Kortom: het oude
creatio-mimesis probleem.

5.
F.C. Maatje18) heeft in zijn bekende handboek een poging gedaan de tegenstelling
tussen de aanhangers van de creatio-theorie en die van de mimesis-theorie terug te
brengen tot minder grote proporties dan voorheen het geval was. Hoe ver van elkaar
verwijderd de beide kampen waren blijkt uit het wat verouderde, maar nog zeer
interessante (en vaak geciteerde) artikel van J.J. Oversteegen: Analyse en oordeel
1.11.11119). Op pag. 482 (Merlyn 3/6) wordt de scheidslijn getrokken: ‘Tegenover
de autonomie-gedaohte wordt vaak de theorie van de mimesis, de nabootsing van
onze ervaringswerkelijkheid, gesteld. Kort samengevat: litteratuur is voor de lezer
van belang omdat zij onze ervaringswerkelijkheid weerspiegelt. Het belangrijkste
oordeelscriterium is de waarheidsgetrouwheid, sociologisch, psychologisch, moreel
etc.’ Oversteegen doet geen enkele poging tot verzoening. De aanhanger van de
creatio-theorie laat een nogal oorlogszuchtige houding blijken door uitlatingen in
deze trant: ‘De sterkste troeven in de hand van de andere partij lijken mij...’ (P. 483).
Men staat - een andere interpretatie is er niet - lijnrecht tegenover elkaar. Maatje
tracht - zoals gezegd - de partijen nader tot elkaar te brengen (in het belang van het
litteratuur-onderzoek m.i.). Deze tour de force verricht hij door het probleem terug
te voeren op de taalkundige aspekten van de litteraire tekst. Een uitvoerig citaat maakt
dit duidelijk: ‘...de rechtstreekse relatie tussen taalteken en denotatum in een situatie,
zoals die in normaal niet-fictioneel taalgebruik aanwezig is, ontbreekt nu juist in het
fictionele werk. Maar toch berusten de betekenissen, berust ook de inhoud... van het
werk op het feit dat diezelfde taaltekens in normaal referentieel taalgebruik wél een
gewone verwijzingsfunctie bezitten... De nabootsing, de mimèsis van het literaire
werk... berust op het feit dat door middel van taaltekens die aan de normale taal zijn
ontleend, een werkelijkheid wordt opgebouwd, die in déze gedaante weliswaar
nieuw... is, maar die... toch bestaat uit elementen uit de buitenliteraire werkelijkheid.’
(p. 172, curs. van Maatje). Zoals hij zelf aangeeft komt in het laatste deel van zijn
redenering de mimesis-theorie tot uitdrukking. Zo sterk zelfs, dat het mij voorkomt
17) Voor meer en gedetailleerde informatie leze men Sociologie van de taal, in G. Gurvitch,
Handboek van de sociologie 4, Utrecht-Antwerpen.
18) Literatuurwetenschap, p. 170 e.v.
19) J.J. Oversteegen, Analyse en oordeel, Merlyn 3/3 p. 161-180, Merlyn 3/4, p. 268-276 en
Merlyn 3/6, p. 476-502.
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dat hij het fiktionele karakter van een tekst tijdelijk relativeert. Vooral als hij stelt:
het litteraire werk ‘...kan tegelijk getuigenis zijn van een bepaalde
werkelijkheidsopvatting, al is dat dan een getuigenis dat aan geheel andere wetten
gehoorzaamt dan een historisch
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document.’ (p. 173) Hoewel Maatje dus de vraag naar de relatie tussen litteratuur en
werkelijkheid verlegd heeft van het filosofisch-ontologische vlak naar het
linguïstisch-litterairwetenschappelijke lost hij de problemen niet op, verdoezelt ze
eerlijk gezegd een beetje. De vraag naar de existentiewijze van een litteraire tekst
wordt dan ook niet beantwoord, en dat is van belang om de relaties tussen tekst en
maatschappij, tussen tekst en werkelijkheid - dé studieobjekten van de extrinsieke
benadering - nauwkeurig te omschrijven.20) De enige verdienste van Maatje is, dat
hij het probleem van ‘litteratuur en werkelijkheid’ verschuift naar de relationele
opponenten ‘litteratuur en werkelijkheidsbeschrijving’. In dit laatste geval is er wel
een uitspraak mogelijk: deze is echter zo voor de hand liggend dat er verder geen
aandacht meer aan besteed behoeft te worden. Dat litteratuur puur
werkelijkheids-beschrijving, of een deel van onze faktische wereld d.m.v. een
esthetisch geaarde deskriptie zou zijn, komt niet bij mij op. Zelfs de marxistische
litteratuurtheorieën verdedigen die mening niet meer.

6.
De relatie tussen het litteraire werk en de werkelijkheid is op verschillende wijzen
aanwezig. In de eerste plaats heeft de tekst een funktie in de maatschappij. De konkrete
vulling daarvan wordt gegeven door ‘tekstgebruikers’. Deze lezers treden met de
tekst in een litterair kommunikatie-proces. De informatie die de lezer te verwerken
krijgt hangt niet in de lucht. Ten eerste kan hij de tekst pas begrijpen wanneer hij
kennis heeft van de werkelijkheid waarin hij leeft. Ten tweede moet de lezer op basis
van zijn kennis van de ‘wereld’ de beperkte hoeveelheid gegevens die hij krijgt
aanvullen tot een kompleet beeld. Elke tekst kan namelijk niet meer dan een deel
van een wereld (fiction of non-fiction) beschrijven. Zelfs informatie over een fase
uit de geschiedenis van de mensheid moet selektieve informatie zijn. Bij litteraire
teksten is de aanvullende taak van de lezer nog groter. Het betreft hier de vooral door
Ingarden benadrukte ‘unbestimmtheitsstellen’ (het kwam al eerder ter sprake), die
de lezer nopen tot konkretiseren van de hem aangeboden, povere informatie. Waarmee
worden deze ‘open plekken’ opgevuld? Uiteraard met de kennis die de kennisnemer
opgedaan heeft in zijn leven, in de maatschappij, in de hem omringende werkelijkheid
en tot slot in konfrontaties met andere teksten. Deze vergelijkende arbeid van de
lezer, waarop we ook al wezen in par. 2 en 3, moet hij verrichten. Zonder dat zou hij
niet kunnen lezen, interpreteren. Het is een verschijnsel dat bij elk leesproces optreedt.
Op deze weinig diepzinnige wijze wordt de werkelijkheid binnen het litteraire werk
gebracht, terwijl het omgekeerde ook plaats vindt: de tekst wordt geplaatst in het
kader van werkelijke gebeurtenissen. In hoeverre de wereld in woorden getoetst
wordt aan de realiteit en of op grond van die toetsing een waardeoordeel uitgesproken
wordt is een kwestie van persoonlijke instelling van de lezer. Een overtuigd humanist
zal misschien een roman negatief evalueren om de weinig humanitaire gedachten
die gepresenteerd worden, maar nodig is dit niet. Het is zelfs af te keuren. Maar dit
neemt niet weg dat de ‘gewone’ lezer leest op de bovenbeschreven manier. Is hij het
20) Een fenomenologische benadering van de ontologische status van het litteraire werk geeft
Roman Ingarden, Das litterarische Kunstwerk, Tübingen 19602.
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tegendeel van een naïeve lezer dan zal hij minder snel tot vergelijkingen overgaan.
Dat dit echter in het litteraire kommunikatieproces gebeurt, lijdt geen twijfel.
Hoogstens zal er een gradatie bestaan in de verwachtingspatronen van

Raam. Jaargang 1973

19
de kennisnemer. Vrijwel iedereen weet dat de beschreven situaties in een litteraire
tekst niet objektief waar zijn, maar een vorm van waarschijnlijkheid kunnen bezitten.
Dit is een kultuur-historische konventie, die men in meerdere of mindere mate kan
aanvaarden.21) Ofwel: in meerdere of mindere mate geloven in de waarschijnlijkheid
van de beschrijving die Wolkers van een deel van zijn leven geeft in Turks Fruit.
Een litterair werk voegt m.i. iets aan onze ervaringswereld toe. Het wordt door de
gewone lezer ervaren als mogelijk reëel. Het karakter van een bepaalde tekst is daar
echter sterk van afhankelijk. Een science-fiction roman wordt ervaren als: in realiteit
onmogelijk. Bepaalde litteraire, niet-s-f romans kunnen deze zelfde houding bij de
lezer tot stand brengen. Dit neemt niet weg dat er een grote hoeveelheid litteratuur
bestaat waar mogelijke realiteitswaarde aan toegekend wordt. Dat de evaluatie vaak
met de toetsing aan de werkelijkheid verbonden is, moet men afkeuren, maar dat na
de kennisname een vergelijking met de werkelijkheid gemaakt wordt, lijkt één van
de wezenskenmerken van het lezen van litteratuur. Op deze manier is er m.i. een vrij
belangrijke band tussen een tekst en de werkelijkheid. De lezer is degene die in de
eerste plaats deze band legt, de schrijver pas in tweede instantie, omdat de voltooiing
van de schrijfakt de tekst grotendeels onafhankelijk van zijn maker maakt, al blijven
er aanknopingspunten.
Als ik stel dat een schrijver deel uit maakt van de realiteit en dat hij zich daar niet
van kan losmaken, is dit geen opmerkelijke zienswijze. Wel zal mij biografisme
verweten worden als ik meen dat via de tekst de schrijversbedoeling te rekonstrueren
is. Dat zal ik ook niet doen. Wel enkele overwegingen over de situatie van de auteur.
In par. 3. heb ik al betoogd dat de schrijver een visie in zijn werk aanbrengt die
verbindingslijnen met de maatschappij moet hebben omdat hij daarvan deel uit maakt.
Dit is een erg gekompliceerde kwestie omdat men als lezer, en ook als
litteratuurtheoreticus niet weet hoe en op welke manier de maker
werkelijkheidsgegevens omgevormd heeft in de tekst. Zowel een transformatie van
gegevens uit de realiteit is aangebracht, als een transformatie in de vorm van de
gegevens (de verteltechniek). Het is m.i. niet bijster belangrijk na te gaan welke
transformaties zijn toegepast: men heeft een tekst voor zich, die aan analyse
onderworpen moet worden. Enkele sprekende gegevens over de maatschappelijke
situatie van de schrijver kunnen relevant zijn, maar ook met duidelijke aanwijzingen
zou men voorzichtig moeten zijn. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de interpretatie van
een groot deel van het werk van Gerrit Achterberg. Essays aan zijn dichterlijke arbeid
gewijd, illustreren het gevaar de dichter achter de tekst te zoeken. Tenslotte ben ik
ervan uitgegaan dat de intrinsieke benadering primair zou moeten zijn, de extrinsieke
studie kan ons inzicht verdiepen, zij kan geen zelfstandige beslissingen over litteraire
werken opwerpen.

7.
Welke aspekten van de extrinsieke benadering zijn nu relevant? Wellek-Warren
behandelen binnen het bestek van zo'n 60 pagina's 5 onderwerpen. In par. 1 somde
21) Zie ook: T.A. van Dijk, Moderne literatuur-teorie.
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ik ze al op. Hier zal ik ze wat nader beschouwen, waarbij onderwerpen die al
behandeld zijn in het bovenstaande, slechts vluchtig aan de orde komen.
‘Literature and biography’ begint met een onderscheiding in soorten biografische
gegevens. Deze gegevens kunnen a) beoordeeld
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worden in relatie met de werkelijke produktie van het litteraire werk. Zij kunnen b)
aangewend worden om de emoties, en intellektuele kapaciteiten van de persoon van
de schrijver te verklaren. En tenslotte kan de biografische methode (c.) materiaal
aandragen voor de studie van de psychologie van de kunstenaar en van het kreatieve
proces. Ik acht slechts de eerste funktie ter zake. Ik denk daarbij aan het verklaren
van de ontwikkeling(en) in het werk van een auteur. Zijn reizen, zijn omgang met
litteraire figuren, zijn bezoeken aan steden en landen etc. kunnen licht werpen op de
traditie waarin hij staat, de invloeden die hij onderging en het materiaal wat hij
omgevormd heeft. De biografische gegevens hebben in ieder geval geen funktie in
het litteraire waardeoordeel.
‘Literature and psychology’ start ook met een poging de verschillende
onderzoekvelden te scheiden. Een overzicht van dit hoofdstuk zal ik niet geven,
omdat ik vind dat het geen bijdrage levert tot een facet van de extrinsieke studie. De
enige opmerking van importantie staat in de laatste alinea, waar Wellek-Warren
spreken over de menselijke neiging na te gaan of een romanfiguur psychologisch
klopt. Ik geloof dat dit gedaan wordt, net zoals de totale romanwerkelijkheid met de
maatschappelijke werkelijkheid vergeleken wordt. Ik zei al dat dit vaak onbewust,
impliciet gedaan wordt. Tegen deze gedachtengang heeft Oversteegen in het verleden
bezwaar gemaakt. Zijn tegenwerping: ‘het psychologisch kloppen wordt alleen door
vakpsychologen getoetst aan een bestaand systeem...’ (p. 484) lijkt me de grootst
mogelijke waanzin. Inderdaad hebben zij alleen het recht dit te doen, maar O. kan
toch niet staande houden dat een mens - onvakkundig weliswaar - romanpersonages
niet onbewust toetst op grond van zijn levenservaring?
Het hoofdstuk ‘Literature and society’ levert weinig nieuwe gegevens meer op
voor dit opstel. Een enkel provocerend citaat voor litteratuurwetenschappers: ‘The
relation between literature and society is usually discussed by starting with the phrase,
derived from De Bonald, that “literature is an expression of society”.’ (p. 95) De
eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat Wellek-Warren, die niet voor niets
voortkomen uit de Oost-europese Formalisten, dit standpunt flink afzwakken. Zij
besluiten met: ‘There is great literature which has little or no social relevance; social
literature is only one kind of literature and is not central in the theory of literature
unless one holds the view that literature is primarily an “imitation” of life as it is and
of social life in particular. But literature is no substitute for sociology or politics. It
has its own justification and aim.’ (p. 109). Om niet in herhaling(en) te vervallen wil
ik slechts zeggen dat litteratuur geïntegreerd is in de maatschappij door zowel de
lezer als de schrijver die deel uit maken van de werkelijkheid. Dat litteratuur in een
isolement is gekomen kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de nadruk
op het autonome karakter van een tekst, door een aantal theoretici geproklameerd
op grond van empirische overwegingen. Hier is veel voor te zeggen, maar de praktijk
levert een vervreemding van het publiek t.o.v. de litteratuur op. Dat is een zeer kwalijk
gevolg, dat met alle kracht bestreden zou moeten worden.
Litteraire werken maken ook deel uit van het totaal van ervaringsgegevens van
een mens. Isoleert men de literatuur van het leven, dan ontneemt men dat een
dimensie; er bestaat een onverbrekelijke band tussen leven en litteratuur, dat moge
uit het bovenstaande blijken.
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8. Besluit
Litteratuur kan op twee wijzen beschreven worden. De intrinsieke en extrinsieke
studie
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van het litteraire werk vullen elkaar m.i. aan. De grote nadruk die de moderne
litteratuurwetenschap legt op de immanente studie van struktuuraspekten van een
tekst, was de direkte aanleiding tot het ontstaan van dit opstel.22) Ik ben mij ervan
bewust op een aantal zaken te globaal te zijn ingegaan; om me niet in details te
verliezen is deze opzet gekozen.
Het is in ieder geval duidelijk geworden dat een litterair werk, naast een min of
meer autonoom objekt, een ervaring van de lezer is. Deze zorgt ervoor dat de tekst
opgenomen wordt in het totaal van zijn ervaringgegevens, bestaande uit
maatschappelijke gebeurtenissen én leesavonturen.

22) In De methodologische onderbouw van een literatuurtheorie, in: Raam 93 (maart 1973), p.
7-13 heb ik ook bezwaren geformuleerd tegen de litteratuurwetenschap. Daar heb ik - anders
dan hier - argumenten uit de algemene methodologie der gedragswetenschappen aangevoerd.
Anbeek heeft op dit artikel publiekelijk gereageerd in Raam 95. In zijn reactie op Kraayeveld
geeft hij kritiek op twee zaken uit mijn Methodologische onderbouw. In de eerste plaats gaat
hij in op mijn mening dat de lezer tijdens het lezen niet reflekteert over de tekst (hij bestrijdt
dit onder verwijzing naar Sötemanns proefschrift De structuur van Max Havelaar), in de
tweede plaats verwijt hij mij een onjuiste weergave van de wetenschapsopvatting bij Hempel
en De Groot. Dit tweede verwijt wordt op niet mis te verstane wijze geformuleerd. Het zou
‘onzin’ zijn. Welnu, dat is het allerminst. Ik kan me het oordeel van Anbeek wel voorstellen,
omdat mijn formulering destijds niet geheel korrekt was. Wat ik toen ‘vormen van wetenschap’
noemde, zou ik nu ‘fasen in het wetenschappelijk proces’ noemen. Ik betoogde in Raam 93
dat een bepaalde vorm van wetenschap, en wel die vorm zoals ik bij Hempel (Filosofie van
de natuurwetenschappen) aantrof, niet van toepassing kon zijn op de literatuurwetenschap.
Er moet eigenlijk staan: dat die bepaalde fase in het wetenschappelijk onderzoek niet geldt
voor de literatuurtheorie. Uit het artikel zelf blijkt overigens al goed wat ik bedoel, aangezien
ik beide vormen van wetenschap een konkrete inhoud gaf en bovendien met elkaar verbond.
Deze verbinding ligt alleen wat enger dan ik destijds onderkende. Dat is - ik geef het toe een tekortkoming; voor de relevantie van het betoog op de literatuurwetenschap maakt dit
allemaal niets uit. Mijn standpunt blijft gelijk, zoals men in het volgende nummer van Raam
kan lezen, waarin van me verschijnt: De literatuurwetenschap in een impasse.
In dat artikel kom ik al terug op de kwestie van de fiktionaliteit waarover ik Anbeek in De
methodologische onderbouw bekritiseerde. Ik zal in het volgende nummer schrijven: ‘Hoewel
ik nog steeds van mening ben dat taaltekens in een literair werk niet op dezelfde wijze naar
de fysische werkelijkheid verwijzen als de woorden en zinnen in een wetenschappelijke
studie, neem ik mijn kritiek (op Anbeek) in zoverre terug dat ik erken dat onder bepaalde
omstandigheden het literaire woord een verwijzingsfunktie heeft.’ Het hievóór afgedrukte
artikel vormt er trouwens al een bewijs van dat mijn standpunt uit Raam 93 een nuancering
heeft ondergaan. Het betekent niet dat ik het nu eens zou zijn met Anbeek. Zeer beslist niet.
Ik blijf Ton Anbeek verwijten dat hij in het artikel waar ik in De methodologische onderbouw
kritiek leverde, een standpunt inneemt dat principieel onjuist is. In zijn ‘Conclusie’ laat hij
tekstinterpretatie gelijk lopen met bestaansinterpretatie, iets wat me onjuist lijkt. Niet voor
niets schreven de beide uitpluizers van De Nieuwe Taalgids in hun rubriek ‘Uit de
tijdschriften’: Anbeek haalt veel overhoop in De wetenschappelijke status van de
romantheorie.’ In andere artikelen van Anbeek worden veel zinniger dingen gezegd en ik
ben dan ook van mening dat hij in een occasioneel geval onjuistheden neerschreef. En dat
misschien nog niet eens: zijn mening is gewoon te extreem. In veel opzichten lijkt Anbeeks
zienswijze in andere artikelen op het literatuurwetenschappelijk bedrijf op mijn zienswijze
en zolang de meningsverschillen geen grotere vormen aannemen dan tot nu toe het geval
was, lijkt het me onnodig er nog meer papier aan te wijden. Trouwens: openlijke discussie
in literaire tijdschriften lossen zelden of nooit iets op.
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Jacques Kruithof
Literatuur en lectuur
De kunst heet lang, het leven kort. Kunstbeschouwing, zou je denken, zal dan ook
wel een tijd meegaan, maar dat valt bitter tegen. Nog weinig jaren terug maakte de
close reading opgang aan de universiteit en vlogen voor- en tegenstanders van Merlyn
elkaar in de haren. Hoewel het tijdschrift verdween voor zijn betovering volmaakt
was, leek de kritiek, op eerbiedige afstand, de wetenschap op haar weg te volgen.
Maar nauwelijks was een literair lustrum verstreken of beide bekeerden zich tot
engagement, maatschappijkritiek, historisch-materialisme, in alle schakeringen tussen
purperrode ideologie en modieus rosé. Het sleutelwoord van de jaren '60, autonomie,
past op geen fatsoenlijke deur meer: de oude kritiek kan literatuur en leven weer
onbezorgd door elkaar halen, de nieuwste, journalistieke en academische kritiek muit
tegen de ‘burgerlijke wetenschap’. Je hoort wel eens klagen dat de studentenbeweging
is doodgelopen: ze werkt, al is het maar op een enkel instituut, thans binnenshuis en
met een ander doel. De democratische structuren hebben plaats gemaakt voor een
democratische vakinhoud; de studie van literatuur moet een vorm van (alternatieve)
sociologie worden, en literaire kritiek maatschappijkritiek.
Een van de merkwaardigste gevolgen van die omslag is de plotselinge
belangstelling voor de lectuur. Meestal heet die nu massa-literatuur, of in stralend
Nederlands triviaal-literatuur, of gewoonweg ‘niet’-literatuur, dat om niet
geringschattend te doen en gelijkwaardigheid voor te wenden met de in diskrediet
geraakte elite-literatuur. Ondanks die nieuwe namen blijft de lectuur ‘rommel’. Ze
draagt bij tot een ‘mentaal onderdrukkingsproces’ (Vogelaar), ook wel
‘verdommingsproces’ genoemd (Van Marissing): de minachting is dezelfde gebleven.
Lectuur is nog altijd verfoeilijk, maar nu op andere gronden. Vroeger was een
doktersromannetje een flut- of flodderverhaal, een niemendal, een prul (de taal is
rijk aan zulke woorden), en voor zover zo'n oordeel verantwoord werd, waren de
redenen intrinsiek: het had niets om het lijf, was slecht geschreven, onoorspronkelijk,
primitief. Het zou tijd verspillen zijn je ermee in te laten, en papier-verkwisting als
je erover schreef. Lectuur was zo goed als niets - maar tegenwoordig is ze een gevaar:
ze wil en bereikt ‘aanpassing van de lezers aan hun sociale situatie’ (Wellershof), ze
werkt extrinsiek ten kwade. De muis heeft een berg gebaard.
Dat de lectuur de huidige samenleving mee in stand helpt houden, is - laat ik
voorzichtig zijn - niet onwaarschijnlijk; die mogelijkheid wordt in oudere bemoeienis
ermee over het hoofd gezien. Gomperts bijvoorbeeld veegt de streekroman opzij
zonder te zeggen wat dergelijke boeken, als ze geen ‘schok der herkenning’ geven,
dan wèl doen. Toch valt er veel voor die intrinsieke aanpak te zeggen: wat een boek
doet, heeft alles te maken met wat het is. Nu weet ik niet of hij nog wel mag: de
ASVA-neerlandici vinden ‘een diskussie over al-dan-niet intrinsiek verschil tussen
literatuur en “niet”-literatuur van (louter) akademies belang’, en wie in de schaduwen
van morgen leeft, breekt zich natuurlijk het hoofd niet over academische flauwekul.
Niettemin zijn in onverdacht marxistische kring ook zonder onderzoek van lezerskring,
uitwerking en produktie van lectuur, belangwekkende dingen over met name de
doktersroman gezegd. En Marx schreef al: ‘Bepaald door de eigenschappen van het
warenlichaam beslaat (de) nuttigheid niet zonder dat lichaam’. En lectuur is waar,
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of niet? Mocht ik het verkeerd hebben - ik ben wel rood, maar geen marxist, en de
stelvaardigheid van wie het wel zijn, heeft, dunkt me, te lijden onder collectief
schrijverschap of het lezen van teveel Duits -, dan is het maar academisch. Des te
rustiger kan ik werken.
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Was er maatschappelijk geen aanleiding toe, dan zou de keuze van lectuur als
onderwerp van studie hoogst verwonderlijk zijn: er valt werkelijk niets aan te beleven.
Strijk en zet kwamen de mensen die zich ermee bezighielden, tot dezelfde slotsom,
en dat wordt, merkte ik tijdens het doorwerken van ettelijke romannetjes met studenten
die er ieder maar één lazen, mateloos vervelend.
Wat bijvoorbeeld een streekroman is, staat al vast sinds Gomperts er in 1959 krap
anderhalve bladzijde over volschreef. Zijn thema is ‘een strijd... tussen het oude en
het nieuwe... Meestal is er dan een ontwikkeling in het verhaal waardoor uit het
konflikt een gelouterd inzicht tevoorschijn komt. Wijzer en droeviger door hun
pijnlijke ervaringen sluiten de elkaar bekampende generaties vrede, begeleid vaak
door een symbolische blik van de auteur op de eeuwige wisseling der seizoenen...
Dat is het schema. Het kan eindeloos gevarieerd worden... maar in wezen kan men
alle streekromans terugbrengen tot hetzelfde type. Als men er een gelezen heeft, kan
men die in alle andere herkennen’.
Volgt een soort verhalen een recept, dan is elk willekeurig exemplaar een bord
aardappelen, spruitjes, gehakt en jus. Kees Fens heeft wat langer met de vork geroerd:
hij vond ‘clichématigheid van taal’, standaardtypen, -situaties en -denken, ‘dat de
wereld tot een altijd kloppend schema, waarin alles een plaats heeft en iedereen zich
tenslotte ook aan zijn plaats houdt, heeft teruggebracht’, en ‘loutering en beproeving’
als ‘de standaardgedachte waarop het hele romanverhaal rust’. Hetzelfde wat
Gomperts een dozijn jaar eerder al opdiste: al heet de ene aardappel Lammegien en
de andere, jawel, Lidewij, het menu is eentonig. Nooit biefstuk of garnalen: Fens
denkt dat alle streekromans op een ‘oerboek’ te herleiden zijn. Wat onvermijdelijk
elke literair criticus die het over één boek heeft, tot criticus van de soort maakt, dus
tot schrijver van een wekelijks aangepaste oerrecensie. Eerpels in de boeren-,
princessebonen in de doktersroman, sla in de detective, rode kool in het
moeder-en-kind-verhaal Mammie, en niets dan vlees in de porno. Daarom klinkt het
bijna masochistisch als Wouter D. Tieges vraagt om ‘een permanente gedegen analyse’
van lectuur.
Hij besprak een doktersroman - overigens gaat vrijwel alle linkse kritiek daarover,
terwijl er meer voor dames is, zoals de kasteelroman en Moederliefde, en een duidelijk
afgebakende rubriek voor heren. Maar goed, hij merkte dat het verhaal ‘is opgebouwd
volgens het zwart-wit beginsel’, dat het de ‘TROS-normen’ toepast, dat de vrouw
‘in haar situatie moet berusten’, dat de man met karakter aan zijn uiterlijk herkenbaar
is (terzijde: de hij en zij die mekaar krijgen zijn toevallig allebei mooi, keer op keer),
en Tieges wil dat zulks vaker beschreven wordt. Lidy van Marissing las pockets die
in de grootwinkelbedrijven verkocht worden: ze zijn ‘volgens hetzelfde succes-recept
geschreven: een goede vrouw rivaliseert met een slechte, een sterke man concurreert
met een zwakke, een liefde begint ongelukkig en eindigt stralend nadat binnen 120
pagina's ongeveer alle denkbare rampen zich hebben voltrokken, de goede afloop
hebben hebben vertraagd om de spanning erin te houden’, en de moraal luidt: ‘het
bekende, lees: gevestigde, is goed, het vreemde is bedreigend’. Het is telkens weer
van hetzelfde laken een pak, en eigenlijk was het allemaal al eerder onder woorden
gebracht, door Dieter Wellershof, en nog vroeger door H.N. Fügen: ‘De
massaliteratuur blijft burgerlijk en maatschappij-konform: optimistische
grondhouding, etnocentrisme, respekt voor de geldende seksuele taboes en voor de
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konventionele religieuse voorstellingen, verzaken aan sociale kritiek, aanwending
van konventionele uit-
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drukkingswijzen’. Aldus Bert Brouwers' samenvatting.
Dat waren er twee; ook over andere lectuur-teksten zou allicht een stuk te schrijven
zijn dat in een paar kantjes van een volgend oerboek het uittreksel geeft. Dat wordt
dan een Abstractie, zoals in de doktersroman het verhaalelement DGAV (de goede
afloop vertragen) nu eens een verkeersongeval van de mooie Marlies is, dan weer
een onverdiende verdenking van abortus jegens de onkreukbare arts. Die
‘dieptestructuur’ zou dan moeten gelden voor de wekelijks tegen de somma van 80
cent of 11 franken verkrijgbare vier vel krantepapier, voor pocketuitgaven, de keurig
ingebonden series van ohristelijken huize en voor de trilogieën.
Zou dit al een formule opleveren, die slechts T.A. van Dijk met plezier en in ernst
bedenken kan, het wordt nog vrij wat ingewikkelder wanneer je op zoek gaat naar
de dieptestructuur van die dieptestructuren, naar het skelet van alle lectuur, de
sluitformule waardoor aan het ‘leesboek waarover zelden of nooit iets te lezen valt’
ook in de toekomst geen woord meer vuil gemaakt hoeft te worden. IJdele hoop,
vanzelfsprekend, maar in allen gevalle zal het je gemakkelijker afgaan dan als je het
met literatuur waagt. Laat ik het dus proberen. (Niet bang zijn, rustig verder lezen:
er komt geen algebra aan te pas.)
Er zijn wel pogingen ondernomen gelijksoortige verhalen onder één noemer te
brengen. Met sprookjes lukte dat aardig (Propp), maar literaire teksten bleken
weerbarstig. De formule die als een generatieve spraakkunst de verscheidenheid
bestrijken moest, werd een zinledige abstractie: ‘generalisaties over àlle verhalen
moeten leiden tot zeer algemene schema's die niet relevant zijn voor enige concrete
tekst’ (Anbeek). In de symbolentaal van de structuralist valt het personage uit de
moderne literatuur zeker niet onder te brengen: zolang de vrek in het ene relaas niet
noemenswaard verschilt van die in het andere, mogen ze allebei het ‘element V’
vertegenwoordigen; de anti-helden Van Egters, Muttah en Van Poelgeest gedrieën
‘AH’ noemen, betekent ze amputeren. Ook over de handeling heeft een formule
enkel iets te vertellen indien ze onoorspronkelijk is. een standaard-plot, en ook dat
maakt de methode voor (moderne) literatuur minder bruikbaar. Reden genoeg, na de
besproken oerboeken, te zien of ze de lectuur wel aankan.
Je kunt je dan afvragen of in lectuur het personage wèl terug te brengen valt tot
een stereotiep, de plot tot een geijkte keten van gebeurtenissen, en of, gezien de
aanhalingen hiervoor, het taalgebruik een vaste code vertolkt. En het vuurwerk begint
pas, als je vervolgens wilt weten of dat alles voor litteratuur anders ligt. Gesteld al
dat literatuur en lectuur de etiketten op twee groepen teksten zijn, in plaats van op
de uiteinden van een schaalverdeling, waardoor Mens op het nippertje bij Querido
mag, en De Man net in de Knuvelder. Op oude tegenstellingen kun je heden ten dage
geen staat meer maken, laat ons derhalve nieuwe verzinnen, en die genuanceerd
noemen.
Vooral Mijn leven lag in zijn handen, aflevering van het weekblad Doktersroman
(ongedateerd, zo rond mei 1972) prijst de uitgever zijn Kasteel-roman aan: ‘De tijd,
dat kasteelheren het land regeerden is voorbij. Thans leven zij als gewone, zij het
niet onbemiddelde, burgers onder ons. Een adellijke titel is niet langer een waarborg
voor een opwindend en avontuurlijk bestaan. Maar natuurlijk kent ook het leven
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achter kasteelmuren zijn dramatiek rond liefde en dood, zijn conflicten en intrigues.
Boeiende verhalen uit deze sfeer, algemeen menselijk van inhoud,
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maar bijzonder aantrekkelijk omdat zij zich in hogere kringen afspelen, vindt u in
de serie Kasteel-roman’.
Het lijkt nog het meest op een gemoderniseerde ridderroman: de adel jaagt nog
immer, maar harnas en zwaard hebben plaats gemaakt voor een kluis met aandelen.
Stel: je hebt een sterke maag en je schrijft zo'n boek. Je kookt het. De ingrediënten
liggen op het aanrecht (achterin diezelfde aflevering van de Doktersroman): baron
en burgermeisje verliefd op elkaar, verontwaardigde, trotse douairière, baron houdt
voet bij stuk, dramatische situatie. En uiteraard leefden zij nog heel lang en
onnoemelijk gelukkig op het voorvaderlijke slot. Het meisje had dan ook geld ‘van
haar eigen’. Reerug in roomsaus. Wat je ook bekokstooft, welk onkruid je strooit, je
schotelt je lezers uiteindelijk hetzelfde gerecht voor: lectuurhistorisch zit je in een
cel van 1 bij 1. De schrijver van lectuur is gedoemd te herhalen: de baron gedraagt
zich baronnelijk, de arts doet wat des dokters is, de boer ploegt voort, de speurder
ontraadselt, moeder en kind houden van elkaar, en God is goed. Wie lectuur
vervaardigt, heeft maar één taak: een gegeven situatie met gegeven personen op een
gegeven wijze uit de hand te laten lopen, en op een gegeven wijze tot een gegeven
goed einde te brengen. Dat kan in 64 bladzijden, of in twee kloeke delen - ik weet
niet meer van wie, ze stonden vroeger in de boekenkast van mijn ouders -: Het gaat
mis met Christa en Het komt goed met Christa. De schrijver van lectuur herschrijft
de vorige lectuur. Lectuur verandert niet: ze pas zich aan. Ik stel me voor dat een
slechte dokter in de jaren '20 herkenbaar was aan zijn onkuise oogslagen, of als
Lombrozo-type: tegenwoordig heeft hij een abortus verkeerd aangepakt (met, als het
even kan, dodelijk gevolg). Lectuur staat in haar lectuurlijkheid onbeweeglijk stil.
Ze heeft geen geschiedenis; ze kent alleen een traditie van schrijven, ze zet zichzelf
moedwillig voort.
De schrijver van literatuur verhoudt zich tot de literatuur die de zijne voorafging,
veelmaals op andere wijze. Terwijl lectuur onuitputtelijk is, vraagt literatuur om
verandering, verzet, karikatuur, anti-literatuur, vernieuwing, laat ze zich maar herhalen
tot die herhaling niets nieuws meer oplevert.
Een literair werk kan ‘typerend’ zijn voor, zeg, de roman rond negentienzoveel,
zonder een type te worden, doordat de literatuur, als het zover dreigt te komen, een
andere gedaante aanneemt. De schrijver van literatuur is vrij, zelfs verplicht tot
vrijheid, binnen de grenzen van zijn gebondenheid aan ‘de vorigen’. Hij heeft te
zoeken, zijn schrijven kan mislukken. Ook de lezer van literatuur is ‘vrij’: hij heeft
geen afspraak met de auteur, hij moet maar afwachten waar het boek over gaat, hoe
revolutionair het misschien is, wat het hem doet, of het is wat hij zocht - als hij al
iets op het oog had, behalve een boek te gaan lezen.
Literatuur zet zich af, lectuur sluit zich aan. Literatuur kan navolging zijn, totdat
iets ‘niet meer kan’, lectuur volgt na, en het kan altijd nog. Het moet wel: de verkoop
hangt ervan af. Lectuur komt een afspraak na: een roman kan nog van alles zijn,
maar van een kasteelroman weet de lezer(es) haarfijn welke kant het uitgaat. Er
bestaat zelfs een serie waarvan het omslag aangeeft of er vreugde dan wel verdriet
in overheerst. Een literaire roman kan een blij, een droevig, een open einde hebben;
dat laatste komt in lectuur niet voor, of het moest de openheid van het cetera desunt
zijn, die je vroeger ook in literatuur tegenkwam. Het zou best kunnen dat de lectuur
de afgedragen kleren van de literatuur voor hermelijn verkocht.
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In elk geval heb ik al één, mager verschil gevonden; het laat zich denken dat meer
verschillen van die aard zullen zijn: in
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literatuur kan het, in lectuur niet. Of: in literatuur kon het, toen er in lectuur geen
sprake van was; in literatuur kan het niet meer, in lectuur volop. (Dit soort
onderscheidingen biedt de kans een lectuurtekst te schrijven met een open einde, een
doktersroman waarin held en heldin zo nalatig zijn elkaar niet in de armen te vallen,
diep in de ogen te kijken, en zoete woordjes te fluisteren, terwijl het voorafgaande
verhaal gelijk blijft en het open slot niet voor de occasie uit de lucht komt vallen. Ik
loof een pilsje uit voor wie het 'em lapt.)
Op de drie zaken waar ik het over zou hebben, is het historische uitgangspunt van
de lectuurschrijver (en -lezer) van invloed. Eerst de plot. Een lectuurtekst bestaat uit
drie delen: de expositie, de gelukkige afloop, en daartussen de spanningsboog van
het uitstel. De eerste bladzijden (of hoofdstukken) stellen de hoofdpersonen voor,
de laatste tonen wat er van de overblijvenden geworden is. Op de eerste pagina's
aarzelt de mooie Marlies of ze ja dan nee met de rijkaard Wibo (niet: van der Linde)
zal trouwen, na één avondje uit weet ze eensklaps zeker dat ze hem af moet wijzen,
want hij drinkt teveel en arbeidt niet; hij rijdt z'n wagen tegen een van de bomen op
die voor zulke individuen langs 's Heren wegen zijn geplant, bij toeval langskomende
plastisch chirurg redt haar uit de vlammen, hopen problemen (zij heeft brandwonden,
hij repareert haar; geen van beiden durft zich uit te spreken, Wibo zet door), maar
ten langen leste ‘zwegen ze want ze hoefden niets meer te zeggen’, de hemel zij
dank. Loutering en beproeving, het lijkt wel een streekroman.
Zo'n pretentieloos werkje - tijd en moeite die schrijver en lezer eraan ten koste
leggen, zijn te verwaarlozen; een trilogie vergt heel wat meer - is lectuur in zuivere
vorm, het is al haast zijn eigen uittreksel. Je ziet het stramien: een lectuurtekst verloopt
in drie trappen: begintoestand, met boeren, verpleegsters, een moord, wat dan ook,
uitstel: allerhande factoren werken het huwelijk of de speurder tegen, of de verzoening
met de Heer, of het vinden van geluk, want uitstel is tegenspoed, en het slot: de
oplossing, de liefde, de berusting. In werk van langere adem kan het patroon herhaald
worden, met verscheidene paren, diefstallen, generaties, maar alle lectuur bestaat in
drieën.
Nu is het geen heksentoer, van een simpel schema als dit een schitterend boek te
maken: Eline Vere is ruwweg in dezelfde lijn geschreven. Van oude mensen is zo
gebouwd dat het begin van het verhaal niet het begin van het boek is, maar dat geldt
ook voor de detective. Van iedere opzet kan iets goeds komen, als je de kale bouwsels
maar stoffeert met personages van enig gehalte, en dat doet een lectuurschrijver
nooit: dat kan hij zich niet veroorloven. In zijn tekst speelt de baron of dokter of wat
dan ook dezelfde rol als in alle eerdere lectuur, op de wijze van de tijd waarin hij
bedacht werd, en is hij niet meer dan wat hij speelt. Andere namen, lotgevallen,
omstandigheden, plaats, tijd en zeden laten zijn optreden en voorkomen onaangetast.
Hij blijft in wezen dezelfde: hij heeft geen wezen. Het personage in lectuur wordt in
zijn ontbrekende hart en nieren bepaald door zijn maatschappelijke positie, de dito
norm, het dito vooroordeel. Hij is een playboy, boer, chirurg, edelman, butler,
inspecteur, zij is een fotomodel, moeder, dame, boerin, dochter, zoals ‘men’ zich ze
voorstelt, zoals ze horen te zijn; ze zijn hun eigen imago.
In De dokter en het lichte meisje ontmoet de lezer geen volstrekte Arts, geen
voorbeeldige Hoer, geen ideale Man en Vrouw, die zo in de reclame kunnen. Dat
bewijst nog niets over literatuur: het wil alleen zeggen dat Vestdijk geen doktersroman
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als met de plot: literatuur mag wat in lectuur verboden is. Een literair verhaal kan de
hink-stap-sprong van inzet, uitstel, afloop kiezen, maar evengoed met de flash-back
werken, halverwege of tegen het einde van de geschiedenis beginnen, of zelfs amper
enige handeling bieden, impressionistisch stilstaan, uit en te na een monoloog
weergeven, anti-roman zijn. Ze kan van haar personage een anti-held maken, maar
ook een conventioneel nobel mens, een ‘echte’ puber, een ‘onbestaanbare’,
intellectuele buschauffeur. een exemplaar of een enkeling. Gomperts heeft in Tirade
laten zien hoe Hildebrand kitsch-voorstellingen bevestigt, en Marsman in De dood
van Angèle Degroux een kitsch-uiterlijk aan Charles de Blécourt meegeeft.
Het taalgebruik in lectuur en literatuur hoeft al evenmin ver uiteen te lopen.
Andriesse heeft citaten uit Vergeef me liefste en Zuster Madeleine naast fragmenten
van Lampo en Anna Blaman gezet, en je kunt inderdaad onmogelijk uitmaken welke
literair zijn. Nu heeft hij z'n literaire voorbeelden nogal ongelukkig gekozen, maar
ik vermoed dat in het betere boek heel wat te vinden zal zijn dat zo in het mindere
kan. Het onderscheid is alweer, Andriesse merkt dat zelf op, ‘dat lectuur altijd
gemakkelijk leesbaar moet zijn, maar... niet dat literatuur altijd moeilijk leesbaar
moet zijn’. Wie lectuur schrijft, verzaakt aan alle creativiteit in woordkeus, zinsbouw,
beeldspraak: de woorden mogen geen belemmering zijn voor de lezer die ontspanning
zoekt; ze moeten onmiddellijk toegang verschaffen tot het verhaal. Het zijn dus de
bekende woorden, zinnen en beelden die de lectuur bezigt. Als literatuur ‘iets eetbaars’
is, is lectuur vloeibaar voedsel.
Het verschil tussen literatuur en lectuur lijkt een verschil in mogelijkheden. Het
literaire verhaal kan zich lijnrecht, of van hot naar haar verspringend ontwikkelen,
het literaire personage een rol spelen of zichzelf zijn, de literaire taal alledaags of
buitengewoon; in lectuur kan slechts het eerste. Lectuur laat zich vastleggen in een
formule: begin, ontwikkeling, einde, ‘B O E’, die door transformaties eerst de,
dan een streekroman voortbrengt, etc. Literatuur is heel wat moeilijker te vangen,
als dat al doenlijk is, doordat ze bijkans alles kan zijn, buiten lectuur. Juist haar
ongrijpbaarheid maakt haar tot literatuur; pas wanneer de taalkundige met een
‘grammatica’ komt aandraven die àlle literaire werken kan baren, mag je vrezen dat
ze dood is.
Het ligt aan de literatuur dat ze zich lastig intrinsiek van lectuur laat onderscheiden.
Of het extrinsiek moeiteloos lukt, is nog de vraag. Je kunt een poging wagen via de
lezer, de wijze van lezen, de schrijver, de wijze van schrijven, en de economie. Dat
laatste schijnt al gedaan te zijn: de ASVA-neerlandici schrijven, helaas zonder
voetnoot, dat ‘duidelijk dat de ene groep literaire werken een histories gegroeide en
klassebepaalde andersoortige produktie en reproduktie (wetenschap en kritiek alleen
in dienst van produktie van “literatuur”; ook een andere sociale groep lezers) heeft
dan de andere groep’.
Ik weet nooit of ik dat dieventaaltje helemaal snap, maar ik denk dat er dit staat:
de literatuur wordt beaamd en bevestigd doordat ze van week tot week de krant haalt
en je in de letteren kunt promoveren, wat haar sociale status verleent (en zelfs, zou
ik zeggen, waardoor ze bestaat), lectuur blijft onopgemerkt en ondervindt geen
schijntje achting. Dat wat die reproduktie betreft, en dat klopt wel. Over een
‘anderssoortige’ produktie weet ik geen zinnig woord te zeggen: je kunt met oplagen
goochelen die Vogelaar en Tieges hun leven lang ontzegd zullen blijven, maar die
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tuur goed of slecht. Dat de mooie Marlies slordig opgemaakt, gezet, geschreven en
op goedkoop papier gedrukt is, betekent weinig meer nu het literaire werk op de
vergankelijke paperback is aangewezen, en de Rosemarie-trilogie van Jos van
Manen-Pieters, 622 ingebonden bladzijden, f 18.50 kost.
Zoek het dan bij de lezer, vooruitlopend op het grootscheepse onderzoek dat moet
aantonen welke bevolkingsgroepen wat lezen, en hoe ze lezen. Er zijn, even de ASVA
gelovend, twee sociale groepen lezers: lectuur- en literatuurlezers, waarmee het,
nogmaals, wel zo gesteld zal zijn dat de lectuurlezer geen literatuur tot zich neemt,
of kan, of wil nemen (tenzij er seks in zit, maar dat is al tien jaar geleden), en de
literatuurlezer gretig is naar een boek voor in bed. De massa en de elite lezen hun
eigen teksten, al heeft iedereen onder zijn beste vrienden wel een arbeider - ik heb
er zelfs twee - die meer gelezen heeft dan hijzelf, of Ulysses las in het Engels. En
omgekeerd verkoopt de boekhandel in de deftige buurt waar ik woon, Ivanov's roman
aan dames van stand, en leest (nou ja) een beetje intellectueel stripverhalen. Het is
burgerlijk, en positivistisch, maar er zal toch echt statistisch bekeken moeten worden
wat de significante verschillen zijn tussen het leesvoer van de arbeider en van de
heersende klasse - vooral omdat je kunt betwijfelen of de culturele elite wel samenvalt
met de economische.
Leesgewoonten, daar kun je beter over filosoferen. In de christelijke leesbibliotheek
in Rotterdam, waar ik voor mijn ouders en mezelf 's zaterdagsmiddags boeken placht
te ruilen, sloegen de leesgierigen de uitgestalde boeken open, bladerden wat, zagen
dat zij het al gelezen hadden en het dus niet goed was, en kozen een ander. Dat
degradeert een boek ‘tot de staat van afgebrande lucifer of verlopen kaartje’ (Van
Huet). Zo lezen de ‘velen’, de menigte mensen die zich met lezen onledig houdt als
vulling van ledige uren: het boek is een gebruiksvoorwerp, een middel tot verstrooiing.
Daartegenover staan de ‘weinigen’ (de benamingen zijn van Van Huet, die zich
baseert op C.S. Lewis' An experiment in criticism) die een boek gans anders bejegenen:
‘zij verkiezen bovenal de stilte, zijn met heel hun aandacht bij hetgeen zij lezen...
Niet alleen herlezen zij graag - zij vinden zelfs dat een tweede lezing het vaak van
de eerste nog kan winnen’. Je zou daar een prachtige maatstaf uit kunnen halen: een
boek dat herlezing uitlokt (bij een gewone lezer, geen criticus, student of zo) maakt
gerede kans literatuur te zijn, al krijgt het niet iedere lezer zo ver. Je kunt dat
vervolgens tegenspreken door, als Lewis, ‘te poneren dat als een of ander
onaanzienlijk boekje, met zijn twijfelachtige omslag en zijn goedkope druk, een
levenslang toegewijde lezer zou kunnen vinden, die het zou lezen en herlezen en elk
woord dat erin voorkwam zou opmerken, men het, hoezeer het ook door anderen
verfoeid zou worden, toch niet zomaar elke literaire waarde zou mogen ontzeggen’
- maar dan loof ik een tweede glas bier uit voor wie mij dit fenomeen levend
voorgeleidt.
Het ligt ook voor de hand: een lectuurtekst herhaalt al zijn voorgangers, je herleest
toch al wat je de vorige week onder ogen kreeg - je stelt het dus op prijs dat dokter
Verschoor de volgende keer dokter Larsen heet. Als je bezig gehouden wilt worden,
moet je nieuwsgierig blijven naar de afloop - naar déze afloop, déze variant die in
het schema besloten ligt. Er bestaat literatuur - van poëzie spreek ik maar niet - die
herlezen, meermalen, van node heeft, en die tenminste sommige lezers daar ook toe
weet te bewegen; lectuur herlees je, bij gebrek aan iets nieuws, als, of in de hoop
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voor één maal zoet, literatuur kan je, soms, aan de ketting leggen.
Het sjibboleth bij de schrijver zoeken? Dat vraagt nog eens om een onderzoek.
Over de literator is het een en ander bekend: Brouwers zegt ‘dat sinds 1848 nagenoeg
alle auteurs in die zin tot de burgerij behoren, dat zij er uit voortkomen en/of dat zij
van die klasse leven’ - wat in het geheel niets zegt, terwijl het jaartal de wenkbrauwen
omhoog doet gaan. Naar alle waarschijnlijkheid mag je ook ‘nagenoeg alle’ scribenten
van lectuur tot die klasse rekenen, zodat economisch gelijksoortige mensen
uiteenlopend werk te zien geven: ‘Marx en na hem tal van marxisten hebben sterk
beklemtoond dat een onderscheid noodzakelijk is tussen de klassebinding van de
auteur en het klassekarakter van zijn werk’ (Brouwers). Zodat het verschil toch
intrinsiek zou worden, het spijt me. De schrijver van literatuur is in de gelegenheid
anti-bourgeois te zijn, een loopje te nemen met de meerderheid, alle schenen
donkerblauw te schoppen; de schrijver van lectuur kijkt wel uit. Voor de zoveelste
keer: mogelijkheden.
Neem dan de wijze van schrijven. Wie lectuur aanmaakt, volgt het voorschrift dat
succesvol is gebleken. Desnoods drie verhalen per dag kan hij, mits toegerust met
een Schoevers-diploma, uit de machine rammen, zonder bang te hoeven zijn dat het
niet gaat. Eigenlijk is hìj het niet, die zijn historie vertelt, maar zijn publiek. Hij
schrijft naar een verwachtingspatroon toe, bedenkt intrigues die in de smaak vallen,
die verkoopbaar zijn, personages die het wel zullen doen doordat ze geen greintje
eigens bezitten, en hanteert de taal van ‘iedereen’. Hij verkeert in feite in de positie
van de sprekende verteller ‘who will depend closely on the favour of his public’,
omdat ‘his work will nott be transmitted unless it pleases immediately’ (Wellek &
Warren): de lectuur is even afhankelijk van haar publiek als de literatuur toen zij nog
mondeling was. Doordat de drukpers het ogenblikkelijke contact tussen zender en
ontvanger van literatuur verbrak, kon de tekst een ding op zichzelf worden, iets
herlezenswaardigs, werd de schrijver een maker, de lezer genieter en interpreet, van
elkaar gescheiden door waar ze mee bezig waren. Schrijven werd het scheppen, lezen
en verkennen van een wereld in woorden waar schrijver noch lezer in woonden.
(Louis Paul Boon richt zich tot zijn lezer, alsof de zaken anders lagen, maar hij stuit
dan ook bij herhaling op de fictie die hem uit de pen vloeit.) Lectuur bedient zich
van hetzelfde medium als literatuur: het gedrukte woord, maar ze komt niet los van
het publiek. Je kunt een tekst schrijven waarop het de lezer vrij staat al of niet te
vallen - en het medium geeft je die kans -, je kunt er ook één uitdenken die zal
aanslaan: je kunt naar de tekst toe schrijven, of naar de consument. En anderwerf:
dat offreert je mogelijkheden. Literatuur kan allesbehalve getapt zijn, tegen de draad
ingaan, omwenteling preken, zich voordoen als een roman na de dood van de roman;
lectuurfabrikanten staat het niet vrij zoiets te ondernemen. De literaire schrijver kan
de snob iets op het lijf schrijven, zich conformeren, of alle oude buffels der
middelmatigheid opjagen en onder bescherming van het Huis der Subsidies al zijn
voorgangers voor idioot verklaren; maar de producent van lectuur wacht zich wol
iets onverkoopbaars aan te bieden: hìj leeft van zijn pen, verkent de markt, houdt
vraag en aanbod in evenwicht. Hij kan niet anders: hij leeft niet van wat hij schrijft,
maar van wat hij verkoopt. Hij is afhankelijk van zijn publiek, hij poogt zijn publiek
te worden, uit economische noodzaak: anders kan hij wel opdoeken. Hij moet iets
ouds te bieden hebben om in leven te blijven, zoals de literaire schrijver iets nieuws
moet geven om in de Haagse Post te komen, en niet op
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staande voet in vergetelheid te raken. En daardoor alsnog in zijn broodwinning te
worden getroffen: in laatste instantie draait alles om de centen.
‘Dat een grondig onderzoek van een aantal boeken van deze soort’, schrijft Fens,
‘zal uitwijzen, dat ze, bij alle verschillen in plaats en tijd van handeling, op wezenlijke
punten aan elkaar gelijk zijn, is te verwachten. Dat een dergelijk onderzoek dan ook
impliciet heel veel over constanten bij het lezerspubliek zal zeggen, is moeilijk
betwistbaar’. Zulke constanten zijn tot nu toe telkenmale mogelijkheden gebleken,
maar wat kunnen de menswetenschappen inbrengen dat de functie van de lectuur
verheldert?
Het was, zoals gewoonlijk, puur toeval dat ik hoorde van de socioloog M.A.J.M.
Matthijssen, auteur van een boek, Klasse-onderwijs, dat, correct of niet, je uitzicht
biedt op een indeling van lezers, schrijvers, èn teksten, waar iets mee aan te vangen
valt.
Matthijssen ziet opvoeding als socialisatie, als inpassing van het kind in de
bestaande samenleving: een tabula rasa wordt volgeschreven met maatschappelijke
overeenkomsten. Dat kan door het kind in te passen: het positionele roltype op te
leggen. ‘Het rolgedrag wordt voorgeschreven door - of ontleend aan - de formele
posities van de vader, de moeder, het kind, die elk een eigen, duidelijk te
onderscheiden rolgedrag vertonen’, en dat ‘wordt eenzijdig bepaald door de ouders
zonder aanzien des persoons; het kind houdt weinig ruimte over voor een bij zijn
eigen behoeftenstructuur passende interpretatie’. ‘De sociale controle is gebaseerd
op het positioneel gezag van de ouders; de grondregel is dat het kind moet
gehoorzamen aan de voorschriften; de verbale communicatie over gehanteerde normen
en waarden en over persoonlijke behoeften, gevoelens, wensen en voorkeuren is
summier.’
Als je Matthijssens gedachtengang ontkoppelt van die vermaledijde
sociologenpraat, staat er dat in een als positioneel betitelde opvoeding het kind op
maat gesneden wordt, dat het leert zich te houden aan regels voor gedrag, dat het
‘zijn plaats moet weten’ en tenslotte zijn plaats moet wòrden. Waar het zich gaat
gedragen volgens beginselen die ‘eerder opgelegd dan persoonlijk verworven’ zijn,
en een identiteit ontwikkelt die het voorbestemt vooral op prikkels van buitenaf te
reageren, te doen en te laten wat anderen vragen. De (traditionele) school zet die
opvoeding voort, de werkkring bekrachtigt het verleden; de enkeling wordt exemplaar.
Daartegenover stelt Matthijssen de personele opvoeding: ‘het rolgedrag... wordt
in hoge mate bepaald op grond van de sociale, affectieve en cognitieve kenmerken
en behoeften van de individuele gezinsleden; er is geen vast patroon van positioneel
onderscheiden rollen... het aan te leren rolgedrag is niet gefixeerd, maar wordt in een
sfeer van wederzijds geven en nemen afgestemd op... de gezinsleden... er zijn grote
individuele keuzemogelijkheden... de sociale controle is gebaseerd op de kracht van
argumenten, de grondregel is dat de rolvoorschriften begrepen en aanvaard moeten
kunnen worden... de verbale communicatie over gehanteerde normen en waarden en
over persoonlijke behoeften, gevoelens, wensen en voorkeuren is intensief... er is
veel ruimte voor persoonlijke oordeelsvorming’.
Wie zo is opgevoed, ontwikkelt zich tot enkeling, tot iemand die binnen de speling
die de structuur hem laat, zichzelf is, een ‘autonome persoonlijkheid’, niet allereerst
‘deel van de groep’. De hele theorie lijkt een uitwerking van De Genestets ‘Wees
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die een ‘restricted code’, een beperkte taalschat, bezitten, vergeleken bij de ‘elaborated
code’ van de hogere klasse: ‘het spraaksysteem is te besohouwen als de verbale
transformatie van de sociale betrekkingen’. Waar weinig gepraat wordt, dus in het
positionele gezin, krijgt het kind zo weinig taal te horen en te spreken dat het ‘taalarm’
blijft. Zodat de socioloog eindigt met: ‘het positionele roltype (wordt) het meest
benaderd in de lagere sociale milieus, terwijl het personalistische (personele, JK)
roltype veel meer wordt aangetroffen in de middelbare en hogere milieus’. Op die
denkbeelden valt een en ander af te dingen. Matthijssen geeft zelf toe dat hoger,
(middelbaar) en lager niet op twee of drie scherp begrensde groepen slaat, maar op
een doorlopend scala. Zo zullen er ook wel min of meer positionele opvoedingen,
onderwijs-vormen en persoonlijkheden zijn. Een opvoeding, een scholing kan ook
mislukken, al is het dubieus of een personele achtergrond een positionele volwassene
kan vormen. Maar het is niet zo gek, de twee typen te onderscheiden, aan te nemen
dat het ene het meest in de onderste, het andere vooral in de bovenste helft van de
samenleving voorkomt - en dan te zien of literatuur en lectuur intrinsiek verschillen
naar gelang de extrinsieke scheidslijn tussen hun publiek.
Goed, lectuurpersonages zijn positioneel bepaald, zijn dus afgestemd op dito lezers
- of ze in een arbeiderswijk wonen dan wel aan de Goudkust. Het personage in
(moderne) literatuur (dus: een of meer hoofdfiguren) is personeel van aard, dus
‘geschikt’ voor personele lezers, voor mensen die boven hun maatschappelijke
determinatie nog iets meer zijn: ‘on the whole, in modern times, and in the West, the
literary man seems to have lessened his class ties. There has arisen an “intelligentsia”,
a comparatively independent in-between class of professionals’ (Wellek & Warren).
Een groep die zich kan permitteren ‘personeel’, iets eigens te zijn dankzij de
positionelen die haar uitzonderlijkheid aanvaarden en bekostigen, een economische
vrijplaats bieden. In de loop der tijden is de literatuur een zo goed als autonome vorm
van taalgebruik geworden. Ooit één met ritueel, magie, arbeid en spel, werd ze,
speciaal nadat het gedrukte woord haar element was geworden, garnering, tijdverdrijf,
iets wat buiten het leven van alledag speelt, en zo het voorrecht van de betrekkelijk
zeldzamen in deze maatschappij die buiten hun economische verplichtingen om een
eigen leven (kunnen) leiden: het bezit van de ‘happy few’, die zich merkbaar met de
dag ongelukkiger beginnen te voelen, en menen dat het hunne eenieder toekomt.
Literatuur is in zekere zin een liefhebberij als wapenkunde, filatelie of gastronomie:
ze kent haar vaktaal, haar sociale belangeloosheid en kring van ingewijden; je kunt,
zei laatst iemand, net zo goed een prijs behalen voor fabelachtige kunstkritiek als
voor klimmen in een ingezeepte mast. Maar blijkbaar vindt de aanhanger van literatuur
dat uitgerekend zìjn specialiteit de mensen meer te zeggen heeft dan het verzamelen
van sigarenbandjes of het uitpluizen van je genealogie: hij schuwt de waardevrijheid;
wat hem gewordt, doet in dit leven ter zake. De elite-literatuur is, welbeschouwd,
toch de enige, en de mensheid zou hoofd voor hoofd van de partij moeten zijn.
Voor de ‘personele’ lezer van literatuur schuilt in de tekst nog een betekenis, vertelt
hij nog iets over de wereld waarin hij omgaat, over wat hem wacht, over hemzelf.
In weerwil van de stroom informatie waarmee de nieuwsmedia hem overspoelen,
die hem zijn positie wijst in het van God, het bedrijfsleven of Marx gewilde stelsel
dezer wereld, vertikt hij het, eendimensionaal te worden.
Weinig is er veranderd sedert Kloos vond dat alleen de poëzie het leven
levenswaard maakt; na de oorlog is van alle kanten ver-
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zekerd dat ‘kunst het surrogaat van religie en moraal, een mogelijkheid zonder basis’
was (Sierksma); nu nog is vanuit aard en functie van literatuur niets beters te bedenken
om haar zin aan te geven dan als de vraag zonder antwoord te stellen: waartoe zijn
wij op aarde?
Lectuur laat positionele lezers zich meten aan soortgenoten, ‘geschematiseerde
karakters’, die uitmunten door ‘overzichtelijkheid en begrijpelijke eenvoud’ (Dresden),
en ze zien dat ze kloppen. Literatuur laat personele lezers zich spiegelen aan anderen,
en ze spiegelen zich keihard. Voor het literaire personage geldt: ‘men kent het niet
voorgoed bij de eerste kennismaking en men leert het nooit definitief kennen’
(Dresden). Literatuur (de moderne) is er voor eenlingen, voor mensen met ‘unieke
ervaringen’ (Matthijssen), of liever: met besef daarvan; lectuur voor alleman, voor
iedereen die ieder ander zou kunnen zijn. Lectuur mikt dan ook op een publiek, een
massa van anonimi, literatuur op de mens die nog een naam mag hebben.
Een paar relativeringen tot slot. Wat hier over literatuur werd beweerd, gaat in principe
slechts voor het verhaal op: er bestaat geen ‘lectuur-poëzie’; de vergelijking kan dus
niet verder worden doorgetrokken. Het gaat evenmin voor àlle literatuur op, als je
je tot Nederland beperkt hoofdzakelijk voor het verhaal vanaf de tachtigers. Het laat
zich indenken dat de negentiende-eeuwse roman, die nog in de kinderschoenen stond,
op personele figuren geen vat kon hebben. Wat Huet over Van Lenneps werk schreef,
vestigt de neiging het lectuur te noemen, en voert hem tot de voorspelling dat 's mans
‘letterkundige arbeid bestemd is bij toeneming door te dringen tot de lager liggende
formatien onzer zamenleving’. Voor de nog oudere letterkunde vallen soortgelijke
redenen te geven om haar lectuur te noemen - mits je van de tegenwoordige literatuur
uitgaat. Meer dan in het noorden merk je in Zuid-Nederland iets van nieuwlichterij
in het verhaal dat, in het spoor van de poëzie, creatie gaat worden, taalbouwsel, en
daarmee ‘voorbij de fictionaliteit’ geraakt. Ook voor die literatuur is het de vraag of
de tweedeling positioneel-personeel in elk willekeurig geval toepasselijk is: ze hangt
af van het personage.
XII.72-1.73
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Cor Knecht
Gedichten
een beetje
dat met een glimlach
dwars over de lippen
je mond
op de naad
een beetje
gescheurd is
wat geeft dat
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mijn vader
ik denk
aan mijn vader
terug
als aan een
redelijk goed
en druk bezet
leven met vrouw
en kinderen maken
maar onlogische
kleine fouten
als aan een
die steeds nadat
hij het al gezegd had
zal-ik-maar-zeggen zei
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credo
ik geloof
in de mooie
in de beeldschone woorden
waar ook bouwvakkers
in hun vakanties
diep ontroerd
van moeten grienen
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spijziging
uit de kleine handjes
van moeder
kwam ineens zo heel
veel sla
op zijn bord
riep mijn kleine broertje uit
en het werd even
eerbiedig stil
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Frans A. Janssen
Hermans in 1945
In de rubriek Literaire kroniek van het Brusselse dagblad De Nieuwe Standaard
verscheen op 28 augustus 1945 een bijdrage onder de titel Nieuwe figuren in de
Nederlandsche literatuur (Janssen-Delvigne nr. 30)1). Het artikel verscheen anoniem,
maar wij weten wie de auteur is, omdat W.F. Hermans in zijn Mandarijnen op pag.
77 een tekst afdrukt waarbij hij het Brusselse dagblad van genoemde datum als bron
opgeeft. Uit een vergelijking van de tekst in de Mandarijnen met die uit de krant
blijkt dat de auteur later slechts enkele fragmenten en dan nog in een bewerking aan
de vergetelheid heeft willen ontrukken. Wij danken er de verwijzing naar De Nieuwe
Standaard-tekst aan, en dat is van belang, omdat de Brusselse tekst, voor wie zich
er bijna dertig jaar later in verdiept, interessante zaken bevat: de jonge schrijver
plaatst daar zichzelf (in de derde persoon) in de Nederlandse literatuur van dat
ogenblik. Omdat deze tekst bovendien moeilijk bereikbaar is, lijkt het me nuttig
enige pagina's daaraan te besteden. Voordat ik het artikel zelf nader bekijk, is het,
opdat de lezer over enig referentiekader beschikt, gewenst enige aandacht te besteden
aan wat Hermans als schrijver tot augustus 1945 gedaan heeft.
Volgens eigen getuigenis (HP 1, p. 87) is Hermans gaan schrijven nà zijn vijftiende
jaar, nadat hij in 1936 in de derde klas van het Barlaeus-gymnasium te Amsterdam
was blijven zitten. Van wat hij schreef is mij alleen bekend wat gepubliceerd werd.
Het in december 1938 geschreven verhaal Uitvinder waarmee hij een
opstellenwedstrijd won van de letterkundige schoolvereniging Disciplina Vitae
Scipio, waarvan hij lid was, werd in 1940, na door een aantal (o.a. literaire) bladen
geweigerd te zijn, in het Algemeen Handelsblad onder een andere titel afgedrukt
(Janssen-Delvigne nr. 26; cf. Fotobiografie, p. 160, 180 en Laatste resten, p. 35). In
1) Gebruikte afkortingen:
- Am. Crt. = Interview met Hermans door W.A.M. de Moor in Amersfoortse Courant
12-2-1962 (idem in Provinciale Zeeuwse Courant 3-2-1962 en Deventer Dagblad
20-1-1962);
- Boek van nu = Interview met Hermans door G.H. 's-Gravesande in Het Boek van
nu 5 (1951-52), p. 201;
- Fotobiografie = Willem Frederik Hermans, Fotobiografie, Amsterdam, 1969
(ongepagineerd);
- HP 1 = Interview met Hermans door Ischa Meijer in HP Magazine 28-10-1970;
- HP 2 = Betty van Garrel en K. Schippers, Vriend en vijand over Willem Federik
Hermans, in HP 15-9-1971;
- Janssen-Delvigne = Frans A. Janssen en Rob Delvigne, Bibliografie van de verspreide
publicaties van Willem Frederik Hermans, Amsterdam, 1972;
- De Jong = Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en
clandestiene belletrie, Leiden, 1958;
- Laatste resten = Willem Frederik Hermans, De laatste resten tropisch Nederland,
3e dr., Amsterdam, 1972;
- Mandarijnen = Willem Frederik Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, 3e herz.
dr., Amsterdam, 1970;
- Ratio = Interview met Hermans door Henk I. Meier in Ratio juni-juli 1964;
UBA = Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Speciale catalogi. Nieuwe serie
nr. 2, Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in
Nederland gedrukt, Amsterdam, 1967.
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de schoolkrant Suum cuique, waarvan hij in 1939 korte tijd hoofdredacteur was
(Fotobiografie, p. 166), had in 1934 al een stukje van hem gestaan (Janssen-Delvigne
nr. 1); in de jaren 1939-1940 publiceerde hij er wat hij later noemde ‘slechte verhalen,
gelukkig anonieme gedichten en slechte esseejs’ (Fotobiografie, p. 166; cf
Janssen-Delvigne nr. 2-25, 27). De essays handelen o.m. over Slauerhoff, Van
Deyssel, Multatuli en Poe; in enkele verhalen kan men elementen uit de
gruwelliteratuur herkennen; in de (overigens niet altijd anonieme) gedichten is soms
de invloed van Slauerhoff
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merkbaar. Van de lectuur van de auteur weten we verder dat hij in de jaren 1936-1938
Multatuli, Slauerhoff, Von Kleist, Nietzsche, Kafka, Céline en Freud las (Hermans
in HP 1, p. 87, 89, in Mandarijnen, p. 62, in Am. Crt., in Boek van nu en in Het
Vaderland 12-1-1952).
Eind 1940 ging Hermuans studeren, eerst sociografie, na een jaar fysische geografie
(Fotobiografie, p. 184-186). De oorlog was er de oorzaak van dat hij vóór 1944 niets
publiceerde. Schrijven deed hij wel. In 1941 schreef hij de verhalen Een ontvoogding
en Atonale.2) Uitgever Meulenhoff, aan wie het eerste verhaal voor Criterium
aangeboden was, sloot met de auteur een optiecontract om hem na de bevrijding in
zijn fonds te kunnen opnemen (Hermans in Am. Crt., Ratio, p. 28 en Mandarijnen,
p. 19).
Twee andere verhalen, Loo-Lee en Tezaam naar Ostende, werden in 1942
geschreven.
Toen de bezetter in 1943 de loyaliteitsverklaring ook van studenten eiste, hield
Hermans op met studeren. ‘Ik las. Ik schreef’, noteerde hij later over zijn activiteiten
in de jaren 1943-1944 (Fotobiografie, p. 188; cf. Ratio, p. 28). Van zijn productie
in 1943 ken ik het verhaal Elektrotherapie!, de roman Conserve en een essay over
Focquenbroch (voor het laatste zie het interview van H.U. Jessurun d'Oliveira in
diens Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam, 1965, p. 17). Meulenhoff las ook
het manuscript van Conserve; zijn raadgever Binnendijk keurde de roman af; ook
uitgever Van Oorschot, die het begin 1944 las, zag er niets in (Mandarijnen, p. 19).
Van de hier genoemde zes verhalen en van de roman kan men zeggen dat zij beeldend
en met fantasie zijn geschreven; soms blijkt een duidelijk irrationalisme (o.a.
droomtoestanden). Zij hebben mislukking, onbegrip, (zelf)vernietiging en misverstand
als thema. In 1944 volgde nog het hierbij aansluitende verhaal Manuscript in een
kliniek gevonden.
In datzelfde jaar 1944 ging Hermans clandestien publiceren. In het ondergrondse
gestencilde literaire blad voor debutanten Parade der profeten (De Jong nr. 998;
UBA nr. 574) publiceerde hij in de afleveringen van aug.-sept. en okt.-dec. 1944 in
totaal negen gedichten (Janssen-Delvigne nr. 28-29), die soms grillige en evocatieve
beelden vertonen. C. Planije en Jan Prins, de samenstellers van het poëzienummer
van okt.-dec. 1944, rekenen Hermans' gedichten, met die van Rodenko, tot de
irrationele poëzie (p. 192). Eén van deze gedichten werd opgenomen in Hermans'
eerste publicatie in boekvorm: de bundel Kussen door een rag van woorden, een
gedichtencyclus eigenlijk, die Meulenhoff in 1944 clandestien en zonder impressum
in een oplaag van 30 exemplaren voor hem uitbracht (De Jong nr 381; UBA nr 232).
De gedichten uit deze bundel zijn nogal traditioneel zowel naar vorm als naar inhoud.
Deze entree in de Nederlandse literatuur in 1944 ging gepaard met de kennismaking
met een aantal jongere en oudere schrijvers. Hermans leerde Morriën, Aafjes en de
auteur-vertaler Ch.B. Timmer kennen (Hermans in Am. Crt. en in Mandarijnen, p.
106; Morriën en Timmer in HP 2, p. 36). Begin 1945 bezocht hij een Amsterdamse
literaire salon, waar hij Debrot ontmoette en waar Roland Holst, Van Vriesland,
Keuls, Voeten, Binnendijk, Hoekstra, Spierdijk en Morriën kwamen (Laatste resten,
p. 119; J. Bernlef, Anekdotes uit een zijstraat, in Avenue dec. 1972, p. 205; Bert
Voeten, Notities over de oude prins, in HP 21-5-1973, p. 36).
2) Alle dateringen berusten op onderschriften bij de latere publicaties.
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Vóór augustus 1945, de datum waarop het hier te bespreken artikel verscheen,
moet Hermans nog poëzie geschreven hebben: in dit stuk spreekt hij over de ‘nieuwe
bundel Horror Coeli, die binnenkort verschijnen zal’ (de bundel verscheen in het
voorjaar van 1946).
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Er bestaat overigens een door de auteur getypte versie van de bundel die vóór 19
maart 1945 moet dateren: een exemplaar dat ik onder ogen heb gehad bevatte een
opdracht met de genoemde datum. Een groot aantal van de nieuwe gedichten
verschillen van die in Kussen door een rag van woorden, die overigens, in gewijzigde
vorm in de nieuwe bundel herdrukt zijn. Opvallend in deze gedichten, die vaak de
nachtzijde van het bestaan tot onderwerp hebben, is de hier en daar irrationeel getinte
beeldspraak waardoor een uitstijgen boven het reële bewerkt wordt.
Na de bevrijding, in augustus 1945, bevond Hermans zich in Brussel. Hij ontmoette
er Van der Veen en Dubois (Adriaan van der Veen, Blijf niet zitten waar je zit,
Amsterdam, 1972, p. 67). De literatuur dankt er een in december van dat jaar
gepubliceerd gedicht Tuin in Brussel (Janssen-Delvigne, nr. 37) en de boeiende
Brusselse hoofdstukken uit De tranen der acacia's aan. In het najaar publiceerde
Hermans nog twee stukken in De Spectator, het weekendblad van De Nieuwe
Standaard (Janssen-Delvigne nr. 35, 39).
Om samen te vatten: Toen het artikel dat mij hier bezighoudt in De Nieuwe
Standaard verscheen, was de auteur bijna 24 jaar. Hij had afgezien van de bijdragen
aan de schoolkrant, één verhaal en (clandestien) nogal traditionele poëzie
gepubliceerd. Hij beschikte over een grote hoeveelheid manuscripten: een aantal
gedichten verschillend van aard van de gepubliceerde bundel, maar aansluitend bij
die in Parade; (op één na in 1948 in Moedwil en misverstand gebundeld) en één
roman (in 1947 gepubliceerd) - proza met irrationele tendenzen. Hij kende enkele
uitgevers en een aantal jongere en oudere schrijvers. Hij bewonderde Kafka, Céline,
Multatuli, Nietzsche en Freud. Op het moment dat de oorlog, die hij als een hindernis
voor zijn mogelijkheden als schrijver ondervond (Fotobiografie, p. 200), afgelopen
was, schreef hij voor Belgen die vijf jaar geen culturele contacten met Nederland
onderhouden hadden, een stuk waarin hij de situatie van de Nederlandse literatuur
uiteenzet en zijn eigen plaats daarin bepaalt. In de hieronder volgende samenvatting
heb ik mijn toevoegingen tussen vierkante haken geplaatst.
Hermans beperkt zich tot in de oorlog gepubliceerd werk, en na 1942, zegt hij,
betekent dat clandestien gepubliceerd. Omdat de verzetspoëzie in artistiek opzicht
meestal geen vernieuwing betekende, sluit hij deze buiten zijn overzicht. In de
gedurende de oorlog verschenen publicaties ziet hij een voortzetting van twee
richtingen, die al vóór 1940 merkbaar waren: een beweging van rationele realisten
en een van irrationele fantasten. Als buitenland voorbeeld voor de
realistisch-rationalistische stroming, die het meest verbreid is, noemt hij Léautauds
Le petit ami [De Jong nr. 492; UBA nr. 299]. Als Nederlandse voorlopers worden
vermeld Du Perron, Greshoff en Hoornik. De beoefenaren van dit genre wordt
epigonisme verweten. Namen worden niet genoemd, wel het tijdschrift Parade der
profeten, waarin de poëzie van de dagelijksheid en van het klein geluk een
publiciteitsmogelijkheid vond. [Hierin publiceerden o.m. Van der Graft, Den Besten,
Warren, Deak, Rodenko, Van der Molen, Langen, Schuur, Hermans.]
Als buitenlands voorbeeld voor de fantatisch-irrationele stroming, die de meest
belovende wordt genoemd, wordt de vertaling van Kafka's De gedaanteverwisseling
door N. Brunt opgegeven [De Jong nr. 439; UBA nr. 267]. Bordewijk, Vestdijk en
Hendrik de Vries zijn hier de Nederlandse voorlopers. Hier noemt Hermans wel
namen van jongere auteurs: de dichter Rodenko, die in Parade publiceerde maar
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daar een uitzondering is en die onder de invloed van de Franse surrealisten Eluard,
Breton en Supervielle schrijft; de
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prozaist W.J. van der Molen en tenslotte zichzelf [beiden ook Parade-debutanten].
De aan zichzelf gewijde passage citeer ik hier in zijn geheel: ‘Van Willem Frederik
Hermans verscheen een kleine bundel gedichten. Vooral zijn nieuwe bundel Horror
Coeli, die binnenkort verschijnen zal, is sterk irrationeel getint.’
Vervolgens wijst Hermans op het niet-zichtbare deel van de literatuur in de oorlog:
op het vele dat in manuscript moest blijven [ongetwijfeld denkend aan zijn eigen
proza] en op de literaire bijeenkomsten in de winter van 1944-45 [hij zal de hierboven
genoemde salon op het oog gehad hebben]. Tenslotte noemt hij enkele kunstenaars
die verwantschap tonen met de irrationalistische stroming: de roman Afgunst van de
Rus Oljesja, vertaald door Timmer, die ook als bijzonder dichter genoemd wordt, en
het werk van de schilders Melle en Langeweg. Schrijvers als Schuur, Deak en Langen
[die met Timmer ook in Parade publiceerden, zij het niet als debutanten] zijn slechts
even vermeld, omdat Hermans zich in zijn stuk beperkt tot auteurs die voor de oorlog
onbekend waren.
Wat meteen opvalt is dat Hermans in augustus 1945 slechts drie gedurende de oorlog
gedebuteerd hebbende jongeren tot in de titel van zijn artikel genoemde Nieuwe
figuren in de Nederlandsche literatuur rekent. Ze zijn Parade-debutanten maar
worden van het tijdschrift losgemaakt en tot de irrationele fantasten gerekend. Sluit
deze plaatsing van zichzelf aan bij Hermans' hierboven geschetste literaire activiteiten?
Er is over het algemeen geen aansluiting bij de gedichten in de bundel Kussen.
Impliciet neemt hij in zijn Brusselse artikel dan ook afstand van deze poëzie: hij
noemt de bundel wel even (overigens zonder de titel te vermelden), maar de
karakterisering irrationeel wordt op Horror coeli rechtstreeks toegepast. De gedichten
uit Parade en uit Horror coeli (twee gedichten uit Parade werden overigens in de
bundel herdrukt) passen grotendeels wel in de irrationeel-fantastische stroming,
evenals een groot deel van zijn proza, dat hij niet noemt omdat hij zich in zijn artikel
immers tot gepubliceerd werk beperkt. Bovendien is er zelfs verwantschap met
sommige schoolopstellen. de belangstelling van irrationalisten en surrealisten voor
gruwel- en spooktoestanden en voor Poe is bekend. Ook zijn lectuur van Freud kan
hiermee in verband gebracht worden. Dat Hermans zijn poëzie als surrealistisch
beschouwde, blijkt nog uit een brief uit ca. 1949 aan Rodenko (door deze geciteerd
in HP 2, p. 37). Hij heeft na augustus 1945 nog herhaaldelijk blijk gegeven van zijn
belangstelling voor irrationalisten, fantasten en surrealisten, voor Hendrik de Vries,
Bordewijk, Rodenko, Kafka, Melle en Langeweg en tegelijk polemische stukken
tegen het rationeel realisme (o.a. Du Perron) geschreven. De schrijver Hermans heeft
vanaf zijn jeugd een duidelijke voorkeur voor de irrationalistische stroming aan de
dag gelegd. Een kenner van het surrealisme zou kunnen nagaan waar invloeden
hiervan zich in concreto in het werk van Hermans van vóór 1945 en ook van daarna
manifesteren. Hier kan men zich de vraag stellen of deze belangstelling voor
irrationalisme, fantasie en surrealisme niet in tegenspraak is met zijn in essays
uitgedrukte belangstelling voor exacte wetenschappen, positivisme en analytische
filosofie, of de schrijver van De tranen der acacia's en van Wittgenstein in de mode
wel dezelfde is. Een paradox, geloof ik. In Hermans' opvatting van de wereld als
chaos heeft de mens twee wegen om ordenend op te treden. Met de middelen van de
wetenschap, en dat betekent dan de controleerbare en betrouwbare gegevens van de
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logica en van de natuurwetenschappen, bestrijkt hij slechts een deel van zijn wereld.
Over alles wat daarbuiten ligt, dus over zijn filosofie, ethiek,
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psychologie etc. valt rationeel niets te zeggen. Daar kunnen alleen met irrationele
middelen verbanden worden ‘aangetoond’ en dieper liggende onbewuste ‘waarheden’
worden blootgelegd. En dat is wat de schrijver doet. De veel geciteerde uitspraak
van Hermans ‘Romanschrijven is wetenschap bedrijven zonder bewijs’ moet in dit
licht worden bezien.3) Zijn belangstelling voor zowel exacte als niet-exacte bewegingen
berust op dezelfde grondslag.
juni 1973.

3) Van de vele plaatsen in zijn werk waarin Hermans zich hierover uitlaat noem ik hier alleen
de artikelen Experimentele romans en Antipathieke romanpersonages, beide gebundeld in
Het sadistische universum; het citaat staat op p. 108. Interessant detail: de hierboven genoemde
bundel Moedwil en misverstand, waarin Hermans o.m. vijf gedurende de oorlog geschreven
verhalen bundelde, heette oorspronkelijk Praelogica (aldus aangekondigd in Kompas der
Nederlandse letterkunde, Amsterdam, 1947, p. 194).
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nieuwe boeken

Sophocles vertaald
Sophocles, Tragediën, vert. E. de Waele, De Nederlandse Boekhandel.
Kapellen 1972. 380 blz. fr. 450, f 32,90.
De Belgische classicus Emiel de Waele heeft alle zeven bewaarde tragedies ‘tragediën’ noemt hij ze - van Sophocles (496-406) in het Nederlands vertaald. Ze
zijn in één deel uitgegeven met een korte inleiding en een voorwoordje bij elk
afzonderlijk stuk, maar zonder een nadere toelichting van het hoe en waarom van
deze onderneming. Ik houd het erop dat geen aandrang van buiten af, bv. van een
toneelgezelschap, hem aan het werk gezet heeft, maar dat de tekst van een bewonderd
auteur voor hem een uitdaging geweest moet zijn om zich daar op deze manier mee
te occuperen. Vertalen is op zijn minst een intense manier van lezen, gecombineerd
met een poging daarvan rekenschap te geven in de eigen taal.
Sophocles is waarschijnlijk een van de meest vertaalde klassieke auteurs. Een
volledige Nederlandse vertaling na Burgersdijk is mij niet bekend, maar een vluchtige
blik in een bibliografie uit 1958 leert dat in de aan dat jaar voorafgaande decennia
Antigone minstens elf keer vertaald is, Electra viermaal, Koning Oedipus een vijftal
keer. In die bibliografie (van J. van IJzeren, Zwolle 1958) wordt ook al melding
gemaakt van een Oedipus-vertaling van E. de Waele en drie Euripides-bewerkingen,
alle verschenen in de Klassieke Galerij (De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen)
in de eerste jaren na de oorlog. Van een kortstondige bevlieging is dus kennelijk
geen sprake.
Uit de summiere inleidingen blijkt niet of de drama's vertaald zijn met de bedoeling
om ooit gespeeld te worden. Het maakt misschien ook niet zoveel verschil, want het
lijkt mij moeilijk voor een vertaler om bij een tragedie de mogelijkheid van een
uitvoering helemaal buiten beschouwing te laten. Om redenen die waarschijnlijk
minder vanzelfsprekend zijn dan ze lijken, schijnt een drama, uit welke tijd of cultuur
dan ook, vrijwel uitsluitend beoordeeld te worden op zijn speelbaarheid, wat dat ook
mag zijn. In tegenstelling tot antieke tempels, waar zelfs gekken geen offers meer
brengen, antieke munten die geen wettig betaalmiddel meer hoeven te zijn om toch
hun waarde te hebben, antieke vazen waar geen wijn meer uit gedronken wordt,
lijken de antieke tragedies voor eeuwig de verplichting mee te slepen ‘ook vandaag
nog’ actueel te zijn, dus speelbaar, en dat nog wel in de ogen van degenen die nu
over speelbaarheid beslissen. Dit schept onwillekeurig verwachtingen met betrekking
tot een vertaling. Het vertalen wordt erdoor beperkt in zijn studieuze aspecten. Wat
de acheoloog ten opzichte van tempel, munt of vaas toegestaan is, wordt de vertaler
niet van harte gegund. Zijn werk mag studieus zijn, maar het moet ‘speelbaar’ zijn.
Wat dat precies inhoudt, wil mij nooit zo duidelijk worden, maar het schijnt iets te
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maken te hebben met ‘goed bekken’ en veel rondspringen. Het komt erop neer dat
Sophocles de acteur van nu naar de mond moet praten. Als hij dat doet, zeggen ze
dat zijn werk nog niets aan actualiteit heeft ingeboet, wat natuurlijk in alle opzichten
onzin is.
Classici worden opgevoed in eerbied voor de tekst. Als ze moeten kiezen tussen
een slecht bekkende, maar juiste vertaling en een die de acteur van nu naar de mond
geschreven is, zal dat weinig problemen opleveren. Want het gewicht van de zaak
ligt voor hen niet zozeer in de actualiteit als wel in het meesterwerk uit het verleden
of misschien juist in de spanning die wordt opgewekt door de poging vanuit de
actualiteit en de eigen taal der oudheid te benaderen en niet omgekeerd de antiquiteit
te bewerken en te plunderen voor hedendaags gebruik.
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Dat dit tot verheven en ouderwets taalgebruik moet leiden, is een tamelijk onzinnige
veronderstelling. Het taalgebruik van een vertaling hoeft niet verhevener of banaler
te zijn dan het origineel. Het grootste deel van de Griekse tragedies, ik bedoel: het
grootste deel van elke Griekse tragedie, is niet geschreven in een bijzonder verheven
taal en hoeft dus ook niet verheven vertaald te worden. Als er toch verhevenheid
insluipt op plaatsen waar die niet hoort, ligt dat niet aan het origineel en misschien
ook maar voor een deel aan de vertaler. Ik zal proberen deze vreemde stelling te
verduidelijken aan de hand van het werk van De Waele.
Wie gewend is de antieke tragedie te lezen als een tekst - zeker niet de ideale
benadering, maar die is al sinds 25 eeuwen uitgesloten - zal in het werk van de Waele
veel vinden wat hij kan waarderen en bewonderen. Zijn vertaling heeft niet de
pretentie een herschepping of iets in die orde van grootte te zijn; zij wil blijkbaar op
de eerste plaats een leesbare weergave zijn van de wisselvalligheden van een tekst.
De stijlverschillen binnen elk stuk, die vrij aanzienlijk kunnen zijn - een koorlied is
een ander literair genre, in een andere taal geschreven dan de jambische partijen, en
ook in die partijen is bv. het bodeverhaal heel anders van stijl, veel minder ‘gewoon’
en veel meer verheven dan de dialogen - worden trouw en genuanceerd gehandhaafd.
Er moeten, zoals al bleek, jaren van noeste en geconcentreerde arbeid in dit werkstuk
geïnvesteerd zijn. De vertaler heeft zijn auteur volledig gerespecteerd.
Tot zover is alles in orde en prijzenswaardig. Sophocles kan niet genoeg
gerespecteerd worden en wie met deze heilige teksten knoeit, is een vlegel. De Waele
is een uitstekend classicus, kent alle uithoeken en mogelijkheden van zijn moedertaal
en vergrijpt zich niet aan zijn auteur.
Maar er is een ander soort van respect, dat dubieus is, en hiervan heeft hij naar
mijn smaak een teveel. Het door de grote auteurs van de oudheid verdiende respect
heeft een lange geschiedenis en een rijke traditie. Het heeft niet alleen geleid tot
intensieve studie en diepzinnige interpretatie, maar het heeft ook eeuwen lang
gewalmd uit luide, holle monden; er is een schepje bovenop gedaan om het door te
geven aan volgende generaties en dat schepje is hier en daar aangeslibd als een dikke
laag vet. Sophocles' tekst is ooit toneel geweest en dat betekent dat hij constant is
blootgesteld aan het winderige respect dat toneelspelers niet alleen voor teksten,
maar ook voor zich zelf en hun kunst hebben.
Hierdoor is bovenop de vrij pretentieloze en in elk geval elementaire verhevenheid
van de klassieke teksten een dikke korst van secundair en afgeleid respect gegroeid,
die nauwelijks met de tekst te maken heeft, geen nieuwe interpretatie daarvan inhoudt,
het daarin ter sprake gebrachte thema niet herneemt, maar die alleen lijkt te bestaan
uit gestold onbegrip, in formaliteiten heul zoekend snobisme en samengeklonterd
cultureel klassebewustzijn.
Mijn indruk bij het lezen van deze vertalingen is dat De Waele zich niet helemaal
heeft kunnen vrij maken van de immense druk die dit gewelf van niet ter zake doend
respect blijft uitoefenen. Een van de aanwijzingen daarvoor is de soms misplaatste
verhevenheid van de taal die hij hanteert, verhevenheid dus op een plaats waar het
Grieks ‘gewone’ woorden gebruikt, en die dus te herleiden is tot het drukkende besef
dat we hier met niets meer of minder dan een antieke tragedie - en dat is wat - te
maken hebben. Misschien is ‘dus’ niet helemaal juist, want de vertaling verschijnt
binnen een district van het Nederlandse taalgebied waarvoor mijn taalgevoel geen
volledig instrumentarium heeft, en zij is voor een deel al wat ouder. Maar toch:
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‘gezwind van voet’ (bl. 43), ‘de outers van Uw woon’ (bl. 164), ‘op, kloeke man’
(bl. 165), ‘waar moet ik
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henen’ (bl. 242), ‘U strekke tot verderf’ (bl. 297) en ‘schaften bronwater aan’ (bl.
375) zullen ook in Zuid-Nederland dertig jaar geleden niet tot het alledaags taalgebruik
behoord hebben. Dat hoeft ook niet; het wordt alleen dubieus wanneer deze
uitdrukkingen gepresenteerd worden als vertaling van passages waarin elk spoor van
deze zenuwachtige deftigheid ontbreekt. Het Grieks heeft die uit de krop gesproken
taal bij voorkeur aan het begin van bodeverhalen. De bode moet wel, want hij staat
tegenover de koning en als hij zijn slecht nieuws niet versluiert, kan dat hem de kop
kosten.
Ook het eenmaal genomen besluit van de vertaler zijn werkstukken in vijfvoetige
jamben af te leveren lijkt hier en daar een traditie van verkeerd, pathetisch respect
in de kaart te spelen. Mij althans lijkt het moeilijk zo'n vers zelfs maar op te schrijven
zonder op de achtergrond het ronkend gesnork van een grote, galmende acteur te
horen.
‘Kijk toch! Iocaste, hoe kan iemand nog letten op Apollo's offerhaard of op de
vogels, krijsend in de lucht, die spelden dat ik zou mijn vader doden.’ (bl. 193)
Het voorbeeld maakt meteen ook duidelijk dat woordkeus en volgorde niet alleen
door de eisen van het origineel bepaald worden. Noch dat ‘spelden’, noch die vreemde
plaatsing van ‘zou’ hebben iets met Sophocles te maken. Zij worden bepaald door
de dwang van het metrum of nog erger: door de behoefte een speelbare, bekkende
tekst te leveren, en dat wil zeggen: een tekst die als een snoer worstjes uit de bek rolt
en na het uitspreken waarvan de acteur snuivend en dreigend in de verte kan kijken
of zwierig kan afgaan. Ook gesyncopeerde vormen als ‘reutlen’, ‘huwlijk’ en ‘kindren’
happen zo heerlijk weg.
Een hoofdstuk apart zijn de zogeheten uitroepen van smart en verbazing. Antieke
en zuidelijke auteurs zijn daarmee vanouds wat kwistiger dan in ons taalgebied
gebruikelijk is Dit stelt de vertaler voor problemen. De beste oplossing lijkt een
Nederlands stopwoordje als ‘och’ of ‘ach’ te gebruiken. De Waele maakt een enkele
keer van deze mogelijkheid gebruik, maar gaat meestal toch op de declamatorische
toer met ‘aai, aai’, ‘wee mij’, ‘miserie’. Dat maakt bij alle ellende een komische
indruk. Vooral als er ‘aai mij’ geroepen wordt, stel ik mij graag een uitvoering voor
waarbij inderdaad een kopje gegeven en troostend geaaid wordt.
Als ik tenslotte, omdat ik het niet kan laten, de Antigone van De Waele leg naast
die van Pé Hawinkels (Ambo, Bilthoven 1971), komt er toch een wereld van verschil
naar voren. De Waele is ongetwijfeld een geroutineerder classicus en werd, neem ik
aan, in zijn werk niet hinderlijk gevolgd door een regisseur.
Hawinkels vertaalde voor het toneel en stond dus onder de lichtelijk corrumperende
druk van jongens die actueel willen zijn. Dat is eerder een handicap dan een voordeel.
Bij de opvoering is er dan ook de hand gelicht met zijn tekst en is er wat dynamische
wind van buiten ingeblazen. Maar zoals die tekst te boek staat is hij helemaal leesbaar
en helemaal Sophocles. Van enig secundair respect en winderige verhevenheid is
geen sprake. Blijkbaar zijn klassieke auteurs van ons niet alleen door de eeuwen
gescheiden, maar ook door een muur van plichtmatige betoonde eerbied, waaraan
classici soms een steentje bijdragen terwijl ze menen een muur af te breken.
Corn. Verhoeven
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Van knijpkat tot gifkikker
Kees Simhoffer, Een geile gifkikker (Amsterdam-Brussel 1973,
Paris-Manteau, Gmp. nr. 81).
Ook zo'n jongen die veel te weinig gelezen wordt: Kees Simhoffer. Vooral nu Een
geile gifkikker verschenen is moet daarin maar eens verandering komen. Men kan
aan zijn werk, d.w.z. zijn romans De knijpkat (1971) en thans Een geile gifkikker,
sporen van invloed van het werk van Raes (zowel van de verhalen als van
Lotgevallen-Reizigers) niet ontzeggen.
Dit als compliment. Er is echter een fundamenteel verschil: Raes laat in zijn
droom/sprookjeswerelden ook een mooie, jonge wereld zien, naast de afschuwelijke,
wrede, gewelddadige, en geeft daarmee keuzemogelijkheden aan. In de
nachtmerrie/gruwelsprookjeswerelden van Simhoffer komt alleen de nachtzijde aan
bod. Een geile gifkikker is duidelijk een voortzetting van de lijn die in De knijpkat
werd begonnen. Er zijn echter aanmerkelijke verschillen. In De knijpkat worden de
dromen (jeugdherinneringen, fantasieën, angstdromen etc.) weergegeven van een
man die enkele weken alleen thuis zit, omdat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt voor
een operatieve bevalling, terwijl zijn twee kinderen bij de schoonouders logeren. De
man bevindt zich duidelijk op een soort breukvlak in zijn leven (de geboorte van een
kind en het zelf ouder worden), maar ook mentaal een breukvlak: afwisselend is hij
ten prooi aan de somberste herinneringen aan zijn eigen kindertijd (tijdens de oorlog)
en aan angstwekkende toekomstfantasieën in zijn, meestal door alcohol misvormde,
dagdromen en nachtmerries. De vraag dringt zich op of het zin heeft, zelfs of het
gerechtvaardigd is, nog kinderen ter wereld te brengen, in deze tijd, het breukvlak
tussen een hels verleden en de even helse toekomst van een wereld die volgens de
man duidelijk naar de knoppen gaat, of althans onleefbaar wordt - een idee waarvoor
hij in de wereld om hem heen alle aanleiding vindt. Centraal in zijn dromen staat
dan ook de angst: angst uit zijn kindertijd en angst om de toekomst, beide
geprojecteerd op zijn nog ongeboren kind. Beide angsten ook weer ‘gesitueerd’
rondom de geboorte: de kern van zijn angst vindt hij terug in een episode uit zijn
kindertijd, toen hij op een boerderij bij de geboorte van een kalf (een slachtkalf!)
met een knijpgat moest bijlichten, en niet durfde. Daar staat dan ook: ‘ik knijp, ik
kneep, ik heb geknepen, ik zal hem altijd knijpen!’. Hij is dus ook zelf een knijpkat,
een kat die hem in het donker knijpt; in het donker van zijn dromen zit de angst rond
die andere geboorte, die van zijn kind; het slachtkalf is hier het kind, wellicht
voorbestemd voor het slagveld - dat bij Simhoffer dan ook altijd slachtveld heet.
In zijn laatste roman is de knijpkat een gifkikker geworden. Ook dat gebaseerd op
een jeugdherinnering, omdat het personage als jongetje ooit zo genoemd werd. En
ook hier een letterlijke betekenis: een beest dat vuiligheid uitspuwt. Die vuiligheid
zijn wederom angstdromen etc., alleen zijn het nu dromen van een man die aan een
ongeneeslijke hersentumor lijdt en daaraan sterft; we lezen achtereenvolgens de
dromen van het personage in het beginstadium, als hij nog de dokter bezoekt etc.,
zijn dromen in het ziekenhuis, tijdens zijn doodsstrijd, en tenslotte: de dromen die
hij ná zijn dood nog heeft (motto van het boek: ‘de droom blijft leven nadat het
lichaam is begraven’). Er is dus in Een geile gifkikker nauwelijks meer sprake van
een personage, er zijn alleen maar de dromen van een personage. In De knijpkat was
er nog een ‘verhaal’-structuur: men weet van het personage wat-ie denkt en doet,
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wanneer ie een bepaalde gedachtengang, herinnering, gruweldroom etc. heeft, en de
zaak is keurig geordend: toen en toen, in die en die situatie, had ik die en die
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droomfantasie, waaraan vastgeknoopt telkens in cursief een verlitteratuurde
jeugdherinnering. Op het cruciale punt van zijn leven heeft hij afwisselend
herinneringen aan zijn eigen sombere kindertijd, en afschuwelijke visioenen van de
sombere kindertijd die het nieuwe kind zal beleven.
Bij een stervende is al die informatie overbodig, zijn alleen de dromen van belang.
Het kleinste feitje uit de werkelijkheid is al voldoende voor een uitvoerige
nachtmerrie. Hierin functioneert ook de techniek om een figuurlijke betekenis in
letterlijke zin door te voeren (we zagen het al aan de knijpkat en de gifkikker). Het
woord kanonnenvlees bijv. wordt aanleiding voor een grootscheepse angstdroom
waarin soldaten in vleeswagens, aan vleeshaken bungelend, naar het slachtveld geleid
worden. De dromen zijn daarom ook nog veel intenser dan in De knijpkat
geconcentreerd op de ellende in de wereld: ze komen niet meer tot stand via een
normaal, eventueel met behulp van alcohol werkend brein, maar via een door tumor
aangetast brein. Bovendien geldt ook het omgekeerde: het denken over de wereld
veroorzaakt tumor. Je zou kunnen zeggen: het personage bekijkt de wereld door een
loupe, maar zodanig dat het brandpunt precies in zijn kop valt. In Een geile gifkikker
wordt echter een sterkere loupe gebruikt dan in De knijpkat. Dat is het verschil.
Natuurlijk zijn de dromen niet zomaar vrijblijvende gruwelfantasieën, want dat
zou goedkope science fiction zijn. Ze worden wel degelijk voortdurend gerelateerd
aan de werkelijkheid - ze zíjn soms ook werkelijkheid: de fantasieën worden soms
vervangen door zakelijke (krante-) berichten over ‘echte’ gruwelen, in Vietnam etc.,
alsof ook dat nachtmerries zijn. Waarmee griezelig duidelijk wordt: die nachtmerries
zíjn zo fantastisch nog niet - zoals ook bij kanonnenvlees e.d.: die betekenis is zo
figuurlijk nog niet!
Evenmin was het natuurlijk de bedoeling ‘een beeld te geven van het bewustzijn
van een stervende’ of i.d. Waar het om gaat is dat via deze angstdromen, die in feite
nauwelijks een personage nodig hebben, omdat ze een zelfstandig bestaan leiden
(vandaar ook: na de dood), een kaleidoscopisch beeld gegeven wordt waarin alle
ellende van de wereld lijkt te zijn samengeperst. Of: de wereld een tumor in de kop
van het personage. Ik vind dat Simhoffer met Een geile gifkikker een helse prestatie
geleverd heeft.
J.J. Wesselo

Wat doen we met Erasmus?
Gibert Degroote (ed.), Erasmus, Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. f 34,50
(deel 14 uit de reeks Genie en wereld).
Omdat het geboortejaar van Erasmus niet onomstotelijk vaststaat, zijn er in de jaren
tussen 1966 en 1969 verscheidene herdenkingen gehouden. Nederland koos 1969
als herdenkingsjaar van de 500ste geboortedag van zijn humanist; in Rotterdam,
waar hij geboren is, wijdde men aan hem een wetenschappelijk congres en een
tentoonstelling. De op het congres gehouden voordrachten zijn gebundeld en van de
tentoonstelling verscheen een voortreffelijk samengestelde catalogus die zeker niet
alleen voor de vakgeleerden van belang is. Ook op andere wijze heeft men getracht
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een breder publiek te bereiken. De Gemeente Rotterdam heeft achtereenvolgens de
schrijvers Harry Mulisch en Hugo Claus uitgenodigd om een toneelstuk met
betrekking tot Erasmus te schrijven. Waarom zochten de organisatoren deze schrijvers
uit? Men moet wel besluiten
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tot het antwoord dat men meende dat de onafhankelijke denker, de criticus van kerk
en maatschappij, de ontmaskeraar van het bedrog van priesters en politici, de bestrijder
van nationalisme en fanatisme, de rationalist, relativist en pacifist, de satiricus in zijn
Lof der Zotheid en in zijn Samenspraken, dat deze figuur de beide moderne schrijvers
zou aanspreken. De maatstaf ligt dan in onze tijd: wij, critisch staande ten opzichte
van onze tijd en onze wereld, zien terug en herkennen Erasmus. De beide auteurs
echter weigerden de opdracht, en die weigering vindt zijn grond in dezelfde maatstaf:
zij menen dat Erasmus in onze tijd en wereld niets meer te zeggen heeft. In het
Erasmusjaar 1969 vonden zij gelegenheid dit impliciet en expliciet te formuleren:
respectievelijk in de opera Reconstructie (een Holland Festival-productie) en in de
noten die bij de publicatie van het libretto van deze opera werden afgedrukt
(Blauwdruk van de opera Reconstructie, Amsterdam, 1969). ‘Het (staat) toch
onomstotelijk vast’, schrijven ze over Erasmus, hun weigering van de Rotterdamse
opdracht motiverend, ‘dat hij weigerde te kiezen toen er gekozen moest worden.’
Thans, vervolgen ze, leven we ‘in een tijd waarin wederom gekozen moet worden,
zij het niet meer tussen Luther en de Paus.’ Zij hebben Erasmus daarom tot een
personage geschapen waarin deze ‘wederom volop de gelegenheid (heeft) om niet
te kiezen.’ (p. 14). De opera zelf geeft het antwoord op de vraag waartussen in onze
tijd gekozen moet worden, nl. tussen een kapitalistisch-imperialistische maatschappij
en een socialistische samenleving. Erasmus is in de opera de knecht van Don Juan,
de verpersoonlijking van het westerse imperialisme, die in wat archaïsch aandoend
Nederlands protesten mompelend zijn meester dient.
Kort na de opvoeringen van deze opera heeft een ander Nederlands auteur zich
over Erasmus uitgelaten. Godfried Bomans zei in een interview (Elseviers Magazine
18 april 1970. herdrukt in zijn Korte berichten, Utrecht, 1971, p. 16, geciteerd door
Carmiggelt in zijn kronkel in Het Parool van 23 december 1971): ‘Ik heb een
Erasmus-positie. Ik luister en ik hoor van de ene zowel als van de andere partij goede
dingen en geef ze weer, maar onafhankelijk. En mijn commentaar daarop is
genuanceerd. (...) Nuanceringen irriteren tegenwoordig. Bij de recente
Erasmus-herdenking is dat van bepaalde zijde ook tegen hém ingebracht: hij is hom
noch kuit. Dat schijnt wrevel te wekken: dat hij zich niet laat indelen. In zijn eigen
tijd werd hem dat ook al verweten. Hij gold en geldt als een slappe Tinus die geen
partij koos. Die Tinus wil ik zijn.’ Het is merkwaardig dat niet alleen het
Erasmus-beeld van Bomans in niets van dat van de auteurs van de opera verschilt,
maar ook dat hij dezelfde maatstaf hanteert: de relatie met de eigen tijd. Alleen de
waardering is bij Bomans omgekeerd.1)) De hier geciteerde schrijvers meten Erasmus
naar hun opvattingen over onze wereld.
Zij stellen hiermee een probleem. Wat doen we met Erasmus? Is hij alleen maar
van belang als we onze meningen in hem weerspiegeld menen te vinden? Is alleen
onze actualiteit de maatstaf? Het gaat hier niet om wetenschappelijke belangstelling;
die
1) Als curiositeit noteer ik hier een uitspraak van Nescio over Erasmus in een brief aan zijn
pleegdochter (geciteerd door Carmiggelt in zijn kronkel in Het Parool van 17 oktober 1969):
‘Die Erasmus was net zo'n mannetje als ik, dat wist ik trouwens al wel zowat.’ Men bedenke
dat hij schreef na de Amerikaanse cultuurpopularisator Van Loon over Erasmus gelezen te
hebben.
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kan uitgaan naar elk cultuurhistorisch verschijnsel en actuele interesse kan alleen
maar een stimulans zijn om tijd, energie en geld in te zetten. Wie echter de actualiteit
als norm neemt, loopt het risico van onjuiste beeldvorming en van anachronisme.
Zo kan men zich met betrekking tot wat de hierboven genoemde auteurs over Erasmus
meedeelden afvragen of hij werkelijk wel ‘weigerde te kiezen toen er (tussen Luther
en de Paus) gekozen moest worden.’ Men kan stellen dat hij toch eigenlijk wel heeft
gekozen: deze theoloog is altijd, zij het met tegenzin, binnen de Kerk gebleven, ook
toen deze zich, juist als gevolg van het succes van Luther, steeds verder van zijn
opvattingen verwijderde; hij heeft, zij het na aarzeling, toch tegen Luther, die hij
lange tijd niet kon veroordelen, gepolemiseerd.
Daarnaast kan men zich afvragen of Luther, die voor hem het religieus en
maatschappelijk fanatisme vertegenwoordigde, wel een alternatief voor hem was.
Door Erasmus' ‘keuze’ los te maken van de tijd waarbinnen deze zich afspeelde,
hebben de hierboven geciteerde auteurs dit stuk verleden geannexeerd. Het verleden
kan alleen begrepen worden in zijn eigen context. Is de afstand voor ons te groot
geworden, is het referentiekader waarbinnen het aangebodene functioneert niet zonder
meer voor ons beschikbaar, dan moeten wij direct of indirect steun ontvangen van
de wetenschap, direct door de wetenschappelijke publicaties zelf, indirect door de
weerslag daarvan in algemeen-culturele publicaties. Het hierboven aangekondigde
boek Erasmus is zo'n algemeen-culturele publicatie. Het bestaat uit tien opstellen
waarin een aantal Nederlandse en Belgische Erasmuskenners niet voor eigen kring,
maar voor een breder, in cultuurgeschiedenis geïnteresseerd, publiek een aantal
aspecten van Erasmus bespreekt. Niet voor eigen kring, zodat er dan ook nauwelijks
in het latijn geciteerd wordt en verantwoording in voetnoten ontbreekt.
Het werk bevat bijdragen over de overgang van middeleeuwen naar renaissance
in de Nederlanden (Dumont), het leven van Erasmus (Prof. Degroote), zijn verhouding
tot de Nederlanden (Prof. Vloemans), zijn humanisme en zijn pedagogie (Prof.
Dresden), zijn relatie tot de wereldlijke en kerkelijke leiders van zijn tijd (Prof.
Nauwelaerts), zijn ‘literaire’ geschriften de Lof der Zotheid en de Samenspraken
(Prof. Degroote), zijn opvattingen over de vrouw (Prof Waterbolk), zijn houding
tegenover Luther (Prof. Augustijn, die ook het ‘keuze’-probleem bespreekt), zijn
iconografie (Laureyssens) en zijn politieke opvattingen (Prof. Gerlo).
Evenals bij de andere delen van de reeks Genie en wereld is veel aandacht besteed
aan de uiterlijke vormgeving van dit boek. Het is gedrukt op gevergeerd papier, is
gebonden in een wat luxueus aandoende gewatteerde band en heeft een bladwijzerlint.
Een belangrijk deel van het boek wordt ingenomen door de illustraties: tegenover
ca. 170 pagina's tekst staan ca. 110 bladzijden met in offset uitgevoerde afbeeldingen,
die telkens rond themata als Erasmus' biografie, de godsdienststrijd, de drukkunst,
het humanisme groepsgewijs geordend zijn. Bijna alle illustraties zijn naar originelen
in het Erasmushuis te Anderlecht, en dat is op zichzelf een verrijking, omdat men
nu minder vaak gereproduceerd materiaal onder ogen krijgt. Het is echter jammer
dat, temeer daar de onderschriften de datum van het origineel hebben, niet vermeld
is dat de bekende portretten door Holbein hier naar latere kopieën, in vergelijking
met de originelen van zeer slechte kwaliteit, gereproduceerd zijn.
Frans A. Janssen

Raam. Jaargang 1973

49

Kreeftcocktail voor twee
Hugo Claus, Het jaar van de kreeft, Amsterdam, 1972, LRP 396.
1
Nog geen half jaar na Schaamte kwam Het jaar van de kreeft uit, de nieuwste roman
van Hugo Claus. Op de titelpagina staat: een romance. Daarmee is in feite al gezegd
waar het boek over gaat. Trouwens dat was al bekend voor de roman op de markt
kwam. Claus had zelf in een interview openhartig verklaard dat hij de stof voor deze
Hollandse ‘love story’ ontleende aan zijn voorbije verhouding met de actrice Kitty
Courbois. Hij was verdrietig dat er een eind kwam aan deze romance, waarvan hij
dacht dat het de Grote Liefde zou zijn. Lang heeft het hem beziggehouden hoe het
zo kon aflopen. En zie het resultaat van zijn getob: ‘Uit een soort persoonlijke hygiëne,
een wil om een bevrijdend gevoel te krijgen, schreef ik de afgelopen maanden een
boek dat de titel “HET JAAR VAN DE KREEFT” kreeg.’ (De Telegraaf van 5
oktober 1972). Katharsis. Purgatie. Maar ook wraakzucht, denk ik. Daar kom ik nog
op terug.
De uitgever belooft ons op de achterkant van het boek ‘een totale en fatale liefde
die ontroering en afschuw wekt’, en voegt daar nog aan toe: ‘Hugo Claus schreef de
intiemste en aangrijpendste liefdesroman in de Nederlandse taal.’ Wie gaat lezen,
weet dus waar hij aan begint.

2
Binnen de concrete situatie in het boek is het de relatie tussen Toni, een kapster, en
Pierre, een financieel expert, die beschreven wordt. Het verhaal komt tot de lezer in
de derde persoon verleden tijd, maar er is voortdurend sprake van een personale
vertelsituatie: de informatie wordt louter via Pierre gegeven. Het ‘point of view’ is
in hem verankerd. Over zijn schouder gluurt de lezer mee. Alleen wat Pierre ziet,
hoort, weet of denkt, alleen zijn daden en gedachten, komen over. De lezer is beperkt
tot zijn geest, zijn visie, zijn optiek. Dit heeft opmerkelijke gevolgen. Het verslag
van de Grote Liefde wordt eigenlijk gegeven door, althans via één van de twee
partners. Het is daardoor onvermijdelijk éénzijdig, subjektief. Het
‘audi-et-alteram-partem’ is niet mogelijk. Toch moet je daar niet mee zitten als lezer.
De story wordt nu eenmaal zo aangeboden door de schrijver en je hebt het er maar
mee te doen.

3
Dat het best wel een beetje om dè of in ieder geval een Grote Liefde gaat voor Pierre,
geloof je al gauw als lezer. Toni immers wordt nu niet direkt als een afrodite
beschreven. Over haar fysieke kwaliteiten, haar uiterlijk komen we heel wat te weten.
Zij heeft kort, zwart, slordig zittend haar (p. 9), koortsvlekken en groefjes om de
ogen (p. 9), een dubbele kin (p. 9), een driftige, schorre stem (p. 11), een uitgezakt
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lichaam (p. 11), dunne beentjes (p. 14), dikke knieën (p. 16), holle dijen (p. 16),
gekromde schouders (p. 16), nogal platte borsten (p. 16), een weke buik (p. 24) met
putjes en heuveltjes als het vel van een sinaasappel (p. 90) en meer van dat heerlijks.
En een goddelijke minnares is ze al helemaal niet.
Haar sexueel gedrag wordt gekenmerkt door passieloosheid; zij streelt Pierre niet
of nauwelijks (p. 24), vindt niets aan vrijen, voelt niks (p. 35), heeft een ineengedoken
en passieve houding tijdens het vrijen (p. 40), haar hand of mond komen niet in de
buurt van Pierre's onderbuik (p. 101).
Is het niet een prachtig lichaam of een
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ongehoorde prestatie in bed, haar ‘edele karakter’ kan het al evenmin zijn dat Pierre
zo aan haar bindt. Ik toon het nu niet aan, maar voor mij komt Toni uit het boek
tevoorschijn als een uitermate zelfzuchtig, hoerig type. Niet voor niets beschouwt
ze het als een gunst dat Pierre haar mag neuken. Een gunst waarvoor ze niet zelden
cadeautjes vraagt. En zo blijft er weinig anders over dan te erkennen dat het inderdaad
gaat om de mysterieuze, onverklaarbare Grote Liefde. De liefde die blind is: de ‘blind
love’ uit het ‘gemene’ liedje van Peggy Lee dat als een gruwelijk-dreigend Leitmotiv
door de roman heen klinkt.
(p. 67, 249, 312).

4
De roman is verdeeld in ‘seizoenen’: winter, lente, zomer, herfst, winter (de
ontluisterende finale die buiten deze cyclus valt, heet Kaa). Even lijkt het erop of de
liefde van Toni en Pierre die in de winter begint, anti-parallel is aan de loop van de
jaargetijden, of hun relatie zich beweegt in kreeftegang, dwars tegen de natuurlijke
ontwikkeling in, zoals die door de wisselende seizoenen bepaald wordt. Dat is maar
schijn. In de winter bloeit de liefde op, gaat alles goed. De lente echter laat direkt
zien dat het misloopt. Er is een nieuwe toenadering in de zomer, maar de herfst brengt
het definitieve einde. De kring sluit zich niet, het jaar komt niet vol.
Het is de vraag of de verhouding tussen Toni en Pierre niet van meet af aan tot
mislukken gedoemd was. Claus over Pierre: ‘HIJ wil totale liefde, namelijk die liefde,
die de staat van verliefdheid transformeert in iets groters, iets indringenders, tot de
diepste zin van het leven...’ (De Telegraaf van 5 oktober 1972). Nog voor zijn relatie
met Toni begint - vlak ervoor! - onthult Pierre dat de sleutel van al zijn gedragingen
sinds zijn zestiende jaar te maken heeft met een gevoel van: ‘Alles of niets (...) als
hij iets wou, wou hij het helemaal.’ ‘Wat wil je eigenlijk?’, zegt Toni daarop. ‘Jou.’,
is het antwoord, (p. 21) Pierre wil alles, Toni kan dat niet opbrengen. Claus heeft dit
zelf uitstekend geformuleerd: ‘ZIJ een jonge vrouw van deze tijd kan dit vanwege
haar halve emancipatie niet aan. En zij verkiest een staat van verliefdheid die aan de
oppervlakte blijft, die haar niet totaal engageert waardoor haar een diepere zin van
het leven ontgaat want daar is zij te bang voor.’
(Zie het Telegraaf-interview hierboven genoemd) Pierre vermindert trouwens de
kans op een bestendige relatie door zijn eigen gedrag: hij stelt zich niet open voor
Toni, hij blijft een vreemdeling, zoals bij elke vrouw, (p. 31) Dat blijft hij ook voor
de lezer. Over Toni komen we veel te weten via Pierre die over zichzelf weinig
onthult. Over zijn uiterlijk is zo goed als niets bekend, zelfs zijn leeftijd is onzeker.
Zijn karakter is moeilijk te peilen, er wordt te weinig expliciete informatie gegeven.
Pierre is bovendien hypocriet; hij blijft zijn secretaresse erbij houden als incidenteel
tijdverdrijf (p. 78).
En later houdt hij het simultaan met Antje, zijn toekomstige vrouw (vanaf p. 222).
Alles wiìllen is mooi, maar wanneer alles gèven te veel gevraagd is, moet de oorzaak
van de mislukking mede dáár gezocht worden.
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Moord met de pen
Steeds minder mensen scheppen behagen in het perverse genoegen om de avonturen
van romanpersonages te projekteren op het privéleven van de schrijver. Gelukkig
maar. Iets anders wordt het wanneer een schrijver uitdrukkelijk laat blijken dat we
wèl zo onbeschaamd voyeuristisch mogen zijn,
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dat zijn verhaal op aanwijsbaar, autobiografisch materiaal berust. Claus deed dit en
niemand hoeft zich meer te generen om relaties te leggen tussen de gelieven
Toni-Pierre en het voormalige duo Hugo Claus-Kitty Courbois.
Het lijkt er veel op dat het diep bewogen ego van Claus na het aflopen van zijn
verhouding een literaire moord heeft opgeleverd. Hoe eindigt het verhaal immers?
Pierre trouwt een mooie, rijke, jonge meid en komt er zogezegd uitstekend van af,
maar Toni sterft onder erbarmelijke omstandigheden aan kanker. Dit kan m.i. alleen
dan geen ‘crime passionnel littéraire’ zijn indien een ander slot van de roman
dwaasheid zou opleveren. Maar dat is absoluut niet zo. Integendeel. Hoofdstuk 17
bv. zou een mooie finale zijn. Pierre denkt over zelfmoord, doet het echter niet omdat
hij steeds meer op Toni wil lijken, wil zijn zoals zij, laf, vluchtend, vlottend. ‘Voor
de tijd dat het duurt.’ Ook de afdeling Winter (p. 295-297) kan best als einde fungeren.
Op de dag dat hun verhouding precies een jaar geduurd zou hebben, wacht Pierre
tevergeefs op Toni. ‘Toen kwam zij niet meer.’ Een ander slot zou, met een kleine
bewerking, op p. 301 gevonden kunnen worden. Het is dan zo'n anderhalf tot twee
jaar geleden dat Pierre en Toni elkaar voor het laatst zagen. Pierre is getrouwd met
knappe, gefortuneerde Antje. Ze hebben een dochtertje van zeven maanden. Alles
pais en vree. Moonlight and roses. Een afloop met een vraagteken. Ook niet gek. Dat
waren drie mogelijkheden die de tekst biedt. Nagaan hoe de geschiedenis zou kunnen
eindigen buiten wat de schrijver nu eenmaal biedt, vind ik dwaasheid. Niet te
ontkennen valt dat er heel wat finishing touches te bedenken zijn voor de afronding
van een intieme relatie, die 't best zouden doen. Zelf argumenteerde Claus: ‘Elke
liefde eindigt, elke liefde als tussen deze twee mensen en vaak speelt de dood daarin
een rol en sterft, er een, daarom heb ik het gebruikt.’ (In het Telegraaf-interview)
Mij overtuigt dit niet. Wraakzucht lijkt me een beter motief. Daar komt nog bij dat
het gegeven welbekend is, ook in de literatuur, maar vooral in een nog hecht bestaande
liefdesrelatie! En iets anders is dat deze afloop van een Grote Liefde te veel in de
aandacht is gevallen, ook van het grote publiek. Ik bedoel hierbij op de film Love
Story en nog meer op Turks fruit, toen Het jaar van de kreeft verscheen nog pas een
boek, maar één waarvan de verfilming al bekend was. De parallellie tussen de twee
romances is tè groot: in beide gevallen gaat 't om iets als de Grote Liefde, maakt de
vrouw een einde aan de omgang en sterft zij tenslotte aan kanker. Natuurlijk heeft
Claus daarmee nog geen plagiaat gepleegd, maar: juist omdat dit slot van een
diepgaande romance zo in trek is, had hij een dergelijke afloop moeten vermijden.
En dat had best gekund, zelfs een geloofwaardiger einde opgeleverd, naar mijn idee.

6
De dood van Toni heeft Claus overigens goed voorbereid, dat dient gezegd te worden.
Allerlei - soms subtiel verstopte - aanwijzingen zijn in de tekst verweven.
Van het begin af aan duiden bepaalde elementen erop dat er iets vreselijks met
Toni kan gebeuren, dat ze een ernstige kwaal onder de leden heeft. Ik noem wat
voorbeelden, dwars door het boek heen.
Toni heeft een dikke, weke knobbel op de binnenwand van haar billen, een roze
bult (p. 25), ze is een Kreeft (Krebs, Cancer, kanker, vgl. ‘Kaa (...) de K van de
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Kreeft’, p. 306-307), op haar arm zit ook een roze bult, waaronder een verharding
(p. 90), haar achterwerk doet vaak vreselijk
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pijn (p. 114-115). Nog voor de helft van het boek wordt verteld dat Toni dood zal
gaan. Deze anticipatie verstoort de fiktie danig, haalt de spanning er uit. (p. 141)
Claus had dit niet moeten doen. Hij herhaalt deze informatie nog eens op p. 220.
Verder met nog meer voorbeelden. ‘De kanker kan zij krijgen.’, zegt Pierre op een
zeker moment (p. 171). Heeft ze al. Wat later: ‘De hele film dacht ik aan kanker.’
(Toni) ‘Misschien heb je wel kanker.’ (Pierre) ‘Beslist,’ zei zij. En even daarna: ‘Ik
heb weer zo'n pijn aan mijn kont. (...) Ik ga even kijken. Of wil jij even kijken of die
bulten dikker geworden zijn?’ (...) Hij zag dat de twee uitwasjes links sterk rood
waren, hard aanvoelden.’ (p. 228-229) Nog verder in de roman: ‘De kanker kan je
krijgen,’ zei Pierre. ‘Heb ik al,’ zei zij lachend (...).’ (p. 266) Erg fraai is de foto op
de schoorsteen als Pierre voor het laatst wacht op Toni die niet komt. Op de afbeelding
draagt Toni een jasje met strepen en een zwarte broek, op haar arm een duif die op
een kraai lijkt. Begrafeniskleding, onheilsbode, lijkbidder: een onmiskenbaar
voorteken. (p. 297) Het laatste deel van het boek, Kaa, kanker, staat vanzelf helemaal
in het teken van Toni's ziekte, dood en crematie.

7
De paar bezwaren die ik hierboven noemde, mogen vooral niet te zwaar wegen. Wie
leest er niet graag een indringend verhaal over de intieme liefde tussen een man en
een vrouw? Wie kan zich niet voor een deel identificeren met de hoofdpersonen?
Wie herkent zichzelf niet in sommige van hun gedragingen? En Hugo Claus kàn
natuurlijk schrijven en dòet dat ook. De liefdesgeschiedenis is zo opgebouwd dat je
er heel makkelijk door heen komt. Korte hoofdstukken, korte dialogen, korte zinnen.
Weinig filosofische en psychologische bespiegelingen, weinig uitweidingen, weinig
franje. En een strikt chronologische gang van zaken. Maar vooral: alles is funktioneel,
het zal niet meevallen informatie te vinden die niet op een of andere manier een rol
speelt, die overbodig is. Ook zijn er veel mooie, aangrijpende passages in de roman.
Dat is echter zo zeer een kwestie van persoonlijke smaak dat ik er niet op in kan
gaan.
Wie Schaamte kent, ziet, hoop ik, in de relatie van Roland tot Daisy, de literaire
prelude van de liefde tussen Toni en Pierre. Hij beleeft extra veel genoegen aan Het
jaar van de kreeft. De Nederlandse literatuur heeft er een Grote Liefdesroman bij.
Coen Bersma
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[Nummer 97]
Jacques van Alphen
Literatuur ter Discussie
Aanleiding tot deze beschouwingen vormde de herhaalde confrontatie met de vraag
naar de zin van het lettekundeonderwijs.
Deze vraag riep voor mij de behoefte op aan een bruikbare visie op het verschijnsel
literatuur. Een dergelijke visie moest aan drie eisen voldoen:
1 hij moet persoonlijk zijn d.w.z. gebaseerd op de eigen lezerservaring
- anders is zo'n visie voor een docent niet te hanteren,
2 hij moet expliciteerbaar zijn voor anderen
- anders begin je er niets mee tegenover studenten en leerlingen,
3 hij moet toegewend zijn naar de lezerservaring van 12 tot 20-jarigen d.w.z. hij
zal het verschijnsel literatuur op zo breed mogelijke wijze moeten omschrijven
- anders begin je er niets mee in een onderwijssituatie.

Wat hier volgt is de explicatie van mijn lezerservaring waarbij ik bewust niet (of niet
bewust) ben uitgegaan van literair-theoretische publicaties.
Vooraf een verantwoording van deze werkwijze.
Mijn relatie tot literatuur is niet allereerst rationeel, hij is allereerst emotioneel:
literatuur bestaat bij de gratie van de lezerservaring. Wanneer ik nu een visie wil
ontwikkelen die ik kan expliciteren aan anderen, dan zal die visie wetenschappelijk
moeten zijn d.w.z. dat wat ik zeg op een of andere wijze verifieerbaar zal moeten
zijn.
Er zijn dan twee mogelijkheden:
1 een objectiverende werkwijze
Deze werkwijze is er van het begin af op gericht afstand te nemen tot het
verschijnsel, het tot een object buiten mijzelf te maken. Dat het verschijnsel literatuur
zich manifesteert in de lezerservaring wordt daarbij misschien voorondersteld, maar
bij het onderzoek niet als uitgangspunt genomen. De subjectieve lezerservaring wordt
integendeel zoveel mogelijk buiten spel gezet omwille van de objectiviteit van het
onderzoek. Literatuur wordt omschreven aan de hand van eigenschappen van teksten
die geacht worden literair te zijn. Men komt langs die weg tot uitspraken over
literatuur waarin niet de lezerservaring beslissend is en die ook los van die
lezerservaring gehanteerd kunnen worden: een literaire tekst is een fictionele
taaluiting. Wat je op deze manier kunt zeggen over literatuur is waarschijnlijk wel
objectief en verifieerbaar, maar moet het doel voorbijschieten wanneer je tenminste
als object van onderzoek niet de literaire tekst maar het verschijnsel literatuur kiest.
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2 een fenomenologische werkwijze
Deze werkwijze gaat uit van de relatie tussen lezer en tekst. Zij onderscheidt zich
van een objectiverende werkwijze door van het begin af de lezerservaring mee in
het onderzoek te betrekken. Deze werkwijze is subjectief inzoverre de lezerservaring
alleen kenbaar is als eigen lezerservaring van de onderzoeker, noodzakelijk omdat
alleen in deze ervaring een tekst zich als literair aan de lezer kenbaar maakt. Literatuur
wordt niet bepaald aan de hand van eigenschappen van teksten die literair heten,
noch aan de andere kant door uitsluitende beschrijving van lezerservaringen, literatuur
wordt van het begin af gezien als een verschijnsel dat zich manifesteert in de relatie
tussen lezer en tekst. Uitgaande van de eigen lezerservaring gaat het er bij deze
werkwijze om te komen tot een analyse van deze relatie lezer/tekst en daarbij zo
rationeel te werk te gaan dat het onderzoek van stap tot stap verifieerbaar is waardoor
de uitkomsten verifieerbaar worden. De geldigheid van die uitkomsten wordt enerzijds
bepaald door de innerlijke logika van het ontworpen systeem, anderzijds zullen zij
echter telkens opnieuw getoetst moeten worden aan de ervaring van ieder die er
kennis van neemt. Het is deze werkwijze die hier wordt gevolgd.

I
Naar een visie op het verschijnsel literatuur die beantwoordt aan de hierboven gestelde
eisen. Wat is eigenlijk literatuur? En bij uitbreiding: wat is eigenlijk kunst? Een in
deze vorm moeilijk te beantwoorden vraag en daarom liever concreter: wat is een
kunstwerk?
Als we wijken naar wat in het algemeen als kunst werd en wordt herkend, dan
kunnen we ondermeer zeggen dat het kunstwerk als werkstuk een combinatie is van
bekende materialen (klanken, kleuren, vlakken, in ons geval woorden, taal) in een
niet alledaagse of onvoorziene ordening. Het geldt overigens alleen voor kunstwerken
die werkstuk zijn, gemaakt (met de bedoeling een kunstwerk te maken) en niet
bijvoorbeeld gevonden: een stuk gebleekte boomwortel langs het strand waar je
ineens verrukt van bent. Het geldt ook niet voor uit de werkelijkheid geïsoleerde en
daarmee tot kunstwerk verheven voorwerpen: een keukenstoel op een
poparttentoonstelling, een stuk uit een krant gefotocopieerd in een dichtbundel.
Verder hebben we met zo'n uitspraak nog niets gedefinieerd. We zeggen daarmee
alleen iets van wat we zien bij vrijwel alle kunstwerken die werkstuk zijn: een niet
alledaagse of onvoorziene ordening van materiaal wat die dan verder ook doet of
oproept. De overgang tussen werkstuk en kunstwerk is overigens vloeiend.
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Wie van plan is een tafel te maken en zich een aantal latten en spijkers heeft
aangeschaft, kan uit pure woede omdat hij zich op zijn vingers slaat, in het wildeweg
gaan spijkeren, twaalf spijkers naast elkaar, latten schots en scheef over elkaar tot
hij bemerkt dat deze vreemde constructie hem gaat boeien waardoor hij hem af wil
maken. Wat maakt hij dan af? Niet meer een tafel, maar iets onbenoembaars, een
constructie die pas klaar is als hij voor de maker bevredigend is en die, wanneer hij
ook bevredigend is voor anderen, op een tentoonstelling geplaatst een bordje ‘hout
met spijkers’ kan krijgen.
Bij literatuur zijn de grenzen al even vloeiend. Kijk eens naar deze drie regels:
morgen
vertrekt de trein
naar engeland

Ze vormen een oplopende reeks: de eerste regel roept een toekomstverwachting op,
die in de tweede concreet gemaakt wordt als handeling, verplaatsing.
Wanneer dan de derde regel de bestemming aangeeft, dan blijkt dat die niet meer
concreet te verbinden valt met de handeling, met het reizen in een trein: er zal nooit
een trein naar Engeland gaan want daar zit de zee tussen.
Zet deze regels nu achter elkaar:
morgen vertrekt de trein naar engeland

dan is het direct een mededeling over de trein naar Hoek van Holland, die aansluiting
geeft op de boot naar Engeland en niemand die ook maar moeilijkheden maakt over
de Noordzee: dat is allemaal geregeld en zeker niemand die ook maar denkt aan
heimwee of berusting. Er is hoogstens enige verbazing over de nu foutieve spelling
van het woord engeland. Het verschil zit blijkbaar in de wijze waarop het materiaal
geordend is. Is de laatste zin een vorm van gewoon alledaags taalgebruik, dan is de
weemoed blijkbaar verbonden met de niet alledaagse, onvoorziene ordening in drie
regels. Misschien zelfs is zo'n ordening al zo'n typische ‘kunst’- ordening, dat hij
dwingend de lezer in de houding brengt voor poëzie en alle daarbij te verwachten
emoties.
Overigens kan iemand een dergelijke materiaalcombinatie, heel onvoorzien en
heel onalledaags, natuurlijk ook best waarnemen zonder dat er iets gebeurt.
Hij constateert dan hoogstens een eigenaardig van het alledaagse afwijkend gebruik
van het materiaal, maar het had net zo goed een andere ordening mogen zijn:
de trein naar engeland
vertrekt
morgen
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Het doet er niet toe, het werkt toch niet. Helemaal geen ordening was ook goed
geweest.
Waar het om gaat is echter dat dit merkwaardige gebruik van materiaal plotseling
alle willekeurigheid kan verliezen, dat het werkstuk nu juist in deze vorm een
onvermoede betekenis krijgt, dat het gaat werken. Dit is het wat we moeten zien te
betrappen: de ervaring waarin voor de waarnemer een materiaalcombinatie, een
werkstuk werkzaam wordt, méér werking krijgt dan je op grond van het gehanteerde
materiaal zou kunnen verwachten. Want in deze werking, in deze ervaring van
werking wordt het werkstuk voor de waarnemer tot kunstwerk. Dat zoiets kan
gebeuren is op zichzelf zo wonderlijk dat liet moeilijk is iemand van deze
mogelijkheden te overtuigen die het zelf nog nooit heeft meegemaakt. Het is inderdaad
op zichzelf ongcloofwaardig dat iemand dwingend geraakt kan worden door iets als
een melodie wat toch niets anders is dan in zichzelf betekenisloze geluiden die
onderling in frekwentie en duur verschillen. We weten dan ook nog niets met deze
kennis: een combinatie van materiaal in een onvoorziene onalledaagse ordening kan
op een goed moment werkzaam worden als kunstwerk.
We kunnen het ook anders zeggen: in de ordening van de materialen ontsnapt het
kunstwerk aan de alledaagsheid. Maar ook daarmee is nog niets verklaard, alleen
maar iets geconstateerd. En het is duidelijk te weinig. Wat is daarbij onalledaags?
Op zichzelf garandeert het feit dat iemand een houtblok nu eens niet in de kachel
gooit of in plankjes zaagt, maar er een beeld uit gaat snijden, niet dat dat beeld nu
ook een kunstwerk zou zijn. Het kan nog steeds in het alledaagse leven een alledaags
gebruiksvoorwerp worden en zelfs met die bedoeling gemaakt zijn. Wie zal de grenzen
trekken tussen de productie van (al dan niet religieuze) gebruiksvoorwerpen aan de
ene kant, de productie van kunstwerken aan de andere kant en het daartussen liggende
gebied van de kunstnijverheid? Dat iemand van hout een beeld gaat maken, van
woorden een gedicht is op zichzelf nog nauwelijks te zien als een doorbraak uit het
alledaagse. - Zelfs als we er zeker van zijn dat de toepassing van het materiaal geen
gebruiksvoorwerp oplevert, maar een werkelijk vreemd, verrassend en nog nooit
vertoond product, dan nog hebben we geen enkele zekerheid dat we met een kunstwerk
te maken hebben. Zet de woorden maar anders en dwars door elkaar neer, dan krijg
je daarmee nog geen gedicht. De indruk van zinloze willekeurigheid die zo kan
ontstaan, kan juist pijnlijk duidelijk maken hoever het werkstuk ervan af is een
kunstwerk te zijn. Onalledaagsheid in de toepassing van het materiaal kan dan een
kenmerk van het kunstwerk zijn, de werking van het
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kunstwerk is daarmee allerminst verklaard. - Nog ingewikkelder wordt het wanneer
we ons weer realiseren dat ook een door velen als werkzaam erkend kunstwerk precies
diezelfde indruk van willekeurigheid kan maken op een waarnemer die er toevallig
niets in ziet. In het gunstigste geval wordt zo'n werkstuk voor hem een stuk
kunstnijverheid, het schilderij een gebruiksvoorwerp waarvan de kleuren passen bij
het nieuwe bankstel. In veel gevallen zal hij zich ergeren want onalledaagsheid die
niet in de ervaring van het kunstwerk zin krijgt, is zinloze willekeurigheid die al
gauw begrepen kan worden als het gevolg van pretentieuze aanstellerij. Aan de
waardering van anderen zou hij kunnen bemerken dat niet het werk, maar hijzelf in
gebreke blijft. Maar zelfs als hij al zo grootmoedig is omdat te erkennen, dan nog
blijft hij - en blijven wij - zitten met dit onverklaarbare feit: in het resultaat van
onalledaagse toepassing van materiaal beleven sommigen een kunstwerk, terwijl
anderen er niets meer in kunnen zien dan zinloze willekeur.
Met de aanvankelijke constatering dat het materiaal in een kunstwerk op
onvoorziene, onalledaagse wijze is gehanteerd, komen we er kennelijk niet: wat voor
de een onalledaags is, hoeft het niet te zijn voor de ander en wat er duidelijk
onalledaags uitziet, hoeft nog geen kunstwerk te zijn. Zolang we zo praten, blijven
we tegen de buitenkant aankijken. We kunnen beter de zaak omdraaien en uitgaan
van de ervaring dat een dergelijke materiaalcombinatie werkzaam kan worden: het
is immers deze werking die een werkstuk tot kunstwerk maakt. Wat is dan werking?
Dat weten we voorlopig nog niet, maar ik stel voor dàn te spreken van werking
wanneer een werkstuk méér zegt, méér communicabel maakt dan je mag verwachten
op grond van het gehanteerde materiaal en wanneer deze communicatie is gebonden
aan deze bijzondere samenstelling van het materiaal. Met de term werking in deze
betekenis zijn we niet langer meer gebonden aan de beschrijving van min of meer
toevallige eigenschappen van teksten die literair heten te zijn. Het is een term die
zowel iets zegt over de eigenschappen van een tekst als over de ervaring van de lezer.
Met de term werking verplaatsen we ons naar het gebied tussen tekst en lezer in: de
plaats waar het verschijnsel literatuur zich manifesteert.
Het zijn overigens niet uitsluitend zogenaamde kunstwerken die een dergelijk
effect kunnen hebben. Een boom, een vrouw, een jongen op een paard, een meertje
op een windstille avond, een keukenstoel zelfs kan ineens dat onvoorziene krijgen,
je kunt er ineens iets in zien dat je er nog nooit in hebt gezien en er ook nooit in hebt
vermoed. Zoals de waarneming van het werkstuk ineens wordt tot de ervaring van
het kunstwerk, zo gebeurt het ook hier. Wat naamloos en
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betekenisloos was, ontsluit zich plotseling als vervuld van betekenissen. Dat kan
gebeuren in een relatie met mensen, het gebeurt ook in relatie tot de natuur, een dier,
een landschap, levenloze voorwerpen: de werkelijkheid lijkt eindeloos in zijn
mogelijkheden.
We zouden ons beperken tot kunstwerken die door iemand als werkstuk gemaakt
zijn. Wanneer dan echter iemand zo'n effect dwingend kan oproepen eenvoudig door
een uitgewogen toepassing van materialen, dan is het overigens wel uitermate kunstig
te noemen, dan is dat kunst in de letterlijke betekenis van het woord.

II
Hoe is het mogelijk om werkend met materiaal zodanige effecten te bereiken dat we
betekenissen ervaren die we niet kenden, die we hier ook niet vermoedden en die
ook niet uit dit materiaal zelf voort kunnen komen, maar worden opgewekt in de
opzettelijke en dus kunstmatige en daarom kunstige ordening van het materiaal?
Geluid op zichzelf heeft geen betekenis en alleen bij uitzondering geldt dat niet: een
woordeloze schreeuw is emotioneel en kan emotionerend werken. Een fluittoon op
zichzelf betekent niets. Maar een op een fluit gespeelde melodie kan je emotioneel
treffen. Je bent dan geraakt door wat niets anders is dan een reeks van op zichzelf
betekenisloze geluiden. Niet de geluiden op zich, maar de ordening van die geluiden
ten opzichte van elkaar moet de oorzaak zijn van dit effect.
Wat is ordening? Dat weet ik niet, ik weet alleen dat ordening steeds gericht is op
de totstandkoming van een geheel dat is opgebouwd uit delen. Daarbij is onontbeerlijk
de aanwezigheid van een raam, een kader, een terreinbegrenzing waarbinnen de delen
in de gewenste verhouding tot elkaar geplaatst kunnen worden. Zo'n kader kan bestaan
uit de afmetingen van het doek, de tijdsduur van een muziekstuk, de ruimte bij een
stuk architectuur. Vaak, en misschien wel meestal, vormt het kader zichzelf tijdens
het proces: wat er al eenmaal staat, gaat van dwingende betekenis worden voor wat
er komt. Iedereen die het probeert, zal het zelf wel merken.
Wat valt er nu met zo'n ordening te bereiken? Je kunt een willekeurige, toevallige
ordening toepassen of liever: geen ordening. Maar dat is bij een kunstwerk dat
werkstuk is - en we zouden ons voorlopig tot zulke kunstwerken beperken onwaarschijnlijk, tenzij de maker heel bewust het toeval als ordeningsfactor heeft
gekozen. Een systematische ordening is ook mogelijk. Bijvoorbeeld door
rangschikking van het materiaal naar bepaalde fysische eigenschappen: het
trillingsgetal van kleuren, de frekwentie van tonen kunnen het rationele uit
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gangspunt vormen bij de totstandkoming van een compositie. Het is mogelijk om de
computer werkstukken te laten maken die door hun regelmatige ordening zelfs als
fascinerende kunstwerken kunnen worden ervaren, zeker wanneer tegelijkertijd een
aantal verschillende ordeningsprincipes zijn toegepast. Maar dan zijn we al de grens
gepasseerd naar die mogelijkheid van ordenen waar het mij nu om gaat. Je kunt
namelijk ook zo ordenen binnen een kader dat zich tussen de delen spanningen gaan
ontwikkelen. Spanning ontstaat wanneer er bepaalde verwachtingen worden gewekt.
Verwachtingen zijn weer gebaseerd op herhaling d.w.z. op eerder opgedane, soms
herhaalde ervaringen. Het principe is dit: in een vergelijkbare situatie verwacht je
vergelijkbare ervaringen. Wie in een bepaald kader - een reeks, een stuk decoratie
of wat dan ook - drie keer een vierkant aantreft waarvan de hoeken steeds met
bijvoorbeeld een kruis zijn gevuld, zal geïntrigeerd raken door het vierde vierkant
wanneer daarbinnen maar drie hoeken op deze manier zijn gedecoreerd: de
verwachting wordt niet vervuld. Eén vierkant is trouwens al genoeg: drie hoeken
daarvan op deze manier gevuld, laten je al zitten met een onvervulde verwachting
die overigens in de compositie van het geheel weer kan worden verwerkt en dus
worden gebruikt. Er zijn ook kunstenaars die een nieuwe kunst beoefenen: landart,
waarbij onder meer mensen tot hun hoofd werden ingegraven op het strand vlak voor
de vloedlijn - ook hier spanning op basis van verwachting gebaseerd op herhaling
in de vorm van eerder opgedane ervaringen.
Minder spectaculaire maar niet minder overtuigende ervaringen biedt de ordening
van taalmateriaal. Het Oosters kwatrijn heeft als rijmschema aaba. Doordat na de
combinatie aa een nieuwe rijmklank wordt geïntroduceerd in de derde regel, verwacht
men op basis van de ervaring in de eerste twee regels dat de vierde regel zal rijmen
op de derde: aab doet in een gedicht van vier regels een afronding aabb verwachten.
Gebeurt dat niet, dan wordt die verwachting plotseling verstoord en dat is precies de
mogelijkheid die bij een goed Oosters kwatrijn functioneel zal worden gemaakt: de
eerste twee regels roepen dan hetzelfde op en ondersteunen elkaar, de derde regel
brengt iets geheel nieuws - vaak in de vorm van een algemene samenvatting van het
voorafgaande - en de vierde gaat daar niet op door maar grijpt weer terug naar wat
in de eerste twee werd gesteld. Hoe groter de tegenstelling, hoe groter het schokeffect.
Drink wijn, en wees gelukkig bij den wijn.
Bemin, en laat uw minnen zalig zijn.
Gij zijt bestemd om eenmaal niet-te-wezen:
Leer hier den dood al in zijn wederschijn.
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In één opzicht lijkt Boutens het effect van de verstoorde verwachting te verkleinen
door namelijk in de derde regel een vrouwelijke rijmklank in te voeren waarvan het
al direct onwaarschijnlijk is dat hij zal worden herhaald in de vierde afsluitende regel
(probeer het maar eens met een invulregeltje: en daarom moet gij nu dit versje lezen,
terwijl een mannelijk rijm minder onwaarschijnlijk was geweest: Gij zijt bestemd
om eenmaal weg te gaan / Laat daarom uw beminde staan). Maar door deze
verbreding krijgt de derde regel weer een onderstrepend en afrondend karakter, dat
dan weer in de vierde regel kan worden doorgeprikt. Het effect zou aanzienlijk kleiner
zijn geweest bij invoering van een mannelijk rijm in de derde regel:
Drink wijn, en wees gelukkig bij den wijn.
Bemin, en laat uw minnen zalig zijn.
Gij zijt bestemd om eenmaal heen te gaan: Leer hier den dood al in zijn wederschijn.

Overigens hoeft de verwachting niet steeds verstoord te worden om effect te sorteren,
ook de konsekwente vervulling kan effectief zijn:
Hij houdt van haar
zij houdt van hem
hij houdt van haar haar
zij houdt van hem hem (Frank Steensma)

Ook kan de verwachting worden overtroffen zoals in dit gedichtje van een andere,
dertienjarige scholier:
Jan kwam in de kamer
en zag zijn moeder staan
hij pakte een grote hamer
en begon haar te slaan (Rudy Vermeer)

Dat hier de verwachting gewekt wordt, is weer te danken aan de ordening van het
materiaal: de verbinding van de eerste twee regels in een doorlopende handeling doet
na het rijm in de derde regel hetzelfde verwachten voor de twee laatste regels en dat
gebeurt ook, tot je verbazing. Als er had gestaan
Jantje kwam naar huis
zijn vader stond te wachten
het was er niet erg pluis

dan was de spanning bij voorbaat al zo weggenomen dat de verwachting met werkelijk
alles kan worden vervuld: hij moest zijn moeder slachten.
De tekst van dit anonieme middeleeuwse lied is zo simpel dat hij haast oninteressant
lijkt:
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gekwetst ben ic van binnen
doorwont mijn hert so seer
van uwer ganser minnen
gekwetst so lanc so meer
waer ic mi wend waer ic mi keer
ic en kan gerusten dag noch nachte
waer ic mi wend waer ic mi keer
ghi sijt alleen in mijn gedachte

Er is niets aan te verklaren maar wel genoeg aan te zien.
Na het rijm in de derde regel mag je verwachten dat de vierde zal rijmen op de
tweede. Dat gebeurt, maar nu op zo'n manier dat de vierde regel herhaling en
versterking wordt van de eerste regel: so lanc so meer. Wat nu volgt is een steeds
meer omvattende herhaling, een steeds intensiever wordende versterking. De vijfde
regel, die langer is dan de voorafgaande regels, rijmt onverwacht op de vierde en
bestaat bovendien nog in zichzelf uit een herhaling. De zesde regel, even lang als de
vijfde, maakt met een nieuw rijmwoord duidelijk dat we in regel 5 tot en met 8
dezelfde rijmstructuur mogen verwachten als in de eerste vier regels. Deze
verwachting wordt vervuld in de voorlaatste regel die nu niet alleen is opgebouwd
als herhaling, zoals regel 5, maar die zelf een complete herhaling is van die regel.
Op de top van deze climax staat dan de laatste alles afsluitende en alles zeggende
regel. Effectiever opbouw is nauwelijks denkbaar.

III
Een werkstuk wordt werkzaam als kunstwerk in de ervaring van de waarnemer. Voor
de verklaring daarvan kwamen we terecht bij de bijzondere ordening van het materiaal,
waardoor betekenissen zichtbaar kunnen worden die we hier niet vermoedden en die
ook niet uit het materiaal op zich voort kunnen komen. Geen wonder dat we ons de
vraag stelden: wat is dat eigenlijk voor een ordening? Wat kun je eigenlijk allemaal
doen met ordening?
Je kunt in ieder geval zo ordenen dat spanning ontstaat. Die spanning, zagen we,
is dan het resultaat van verwachtingen die op hun beurt weer gewekt zijn door eerder
opgedane ervaringen. Door met die verwachtingen te spelen breng je of houd je de
spanning erin: je kunt de verwachting vervullen, helemaal niet vervullen of verstoren,
je kunt hem overtreffen. Je maakt bij dit alles gebruik van dit basisprincipe: in een
vergelijkbare situatie verwacht je vergelijkbare ervaringen, kortom het principe van
de herhaling.
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Herhaling is inderdaad een vitaal principe bij allerlei vormen van ordening die gericht
zijn op werking, op effect. Niet alleen binnen het kunstwerk kan herhaling een middel
zijn om verwachtingen te wekken en daarmee het spel mogelijk te maken van
verstoren, vervullen of overtreffen van die verwachtingen. De spanning kan ook
ontstaan in een vorm van herhaling die niet in het werk zelf aanwezig is, maar die
van buiten het werk wordt aangereikt. De eigen ervaringen die de lezer meebrengt,
kunnen zo'n rol spelen. Een eenvoudig verhaal kan spannend worden omdat de lezer
verwacht en hoopt dat de hoofdpersoon zo zal reageren als hijzelf zou hebben gedaan
in een vergelijkbare situatie. De mogelijkheid tot herkenning en identificatie met een
hoofdpersoon komt voort uit de eigen ervaringen van de lezer: in vergelijkbare
situaties verwacht je vergelijkbare ervaringen.
Naast ervaringen in zijn persoonlijk leven, kunnen ook de ervaringen die de lezer
eerder heeft opgedaan met zijn lectuur een rol spelen. In dit kader kan de traditie
worden aangewezen als een vorm van herhaling buiten het werk die bij lezing van
dit werk verwachting en spanning kan veroorzaken. Het Oosters kwatrijn is een vorm
die tot min of meer schokkende effecten aanleiding kan geven, echt schokkend lijkt
hij alleen maar de eerste keer. Aan de andere kant zullen nu juist na de eerste ervaring
gedichten die worden gepresenteerd als Oosters kwatrijn, of die bij eerste oogopslag
de bekende vormkenmerken vertonen van het Oosters kwatrijn, de verwachting
opwekken van dezelfde soort ervaring als die bij de eerste kennismaking. Ook hier
geldt weer: in een vergelijkbare situatie verwacht je vergelijkbare ervaringen en een
goed Oosters kwatrijn vervult deze, door de traditie gewekte, verwachting. Zodra
dus een vorm door veelvuldig gebruik tot traditie wordt, is hij weer aanleiding tot
nieuwe verwachtingen die ook weer bespeeld kunnen worden door de schrijver of
dichter. Een bekend voorbeeld is het volgende gedicht van Lucebert:

Sonnet
Ik
Mij
Ik
Mij
Mij
Ik
Mij
Ik
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Ik
Ik
Mijn
Mijn
Mijn
Ik

Hier mikt Lucebert op eenvoudig aanwezig veronderstelde bekendheid met het sonnet.
Daardoor kan hij verwachtingen wekken met de titel om vervolgens die verwachtingen
te vervullen en te verstoren tegelijkertijd. Het gedicht dankt zijn
werkingsmogelijkheden mede aan de traditie.
Een ander voorbeeld. Als het gedurende tientallen jaren de gewoonte was om
raamlijsten en daklijsten van gebouwen te versieren met naast elkaar geplaatste
vierkanten waarvan de buitenste rand is gevuld met een bladmotief, dan is de
toepassing van vierkanten die in hun geheel zijn gevuld met dezelfde motieven of
de toepassing van geheel lege vierkanten schokkend en revolutionair. In het ene geval
spreekt men misschien van een verrassende ontwikkeling naar een meer weelderige
of zelfs decadente decoratie, in het andere geval van een onmiskenbare behoefte aan
soberheid, maar het ene vierkant is niet decadent in zichzelf en het andere niet sober.
Ze zijn geen van beide verrassend of revolutionair: wat ze zijn, zijn ze uitsluitend in
hun relatie tot de voorafgaande traditie. Wanneer rond 1780 mensen als Hieronymus
van Alphen, Bellamy en Bilderdijk willen laten zien dat zij zich in hun poëzie niet
willen laten bepalen door objectieve vormeisen maar uitsluitend door hun subjectieve
emotionaliteit, dan kunnen ze dat niet anders doen dan door zich in de vorm van hun
vers antiformalistisch te tonen (zelfs als je tegen de vorm bent, heb je nog de vorm
nodig om dat te tonen). Ze staan in een traditie van rijmende metrische verzen, ze
gaan dus rijmloze niet-metrische verzen schrijven. Als dit dan schokkend is, dan is
het dat alleen dankzij de traditie, de bij de lezer door de traditie levende
verwachtingen.
Het hele proces waarbij spanningen worden gerealiseerd, opgehoopt, tenietgedaan
door een spel met verwachtingen, die weer gebaseerd zijn op herhaling, doet zich
dus niet alleen voor binnen het kader van een werkstuk, maar ook in samenspel met
de ervaringen van de lezer en in samenspel met de traditie. Het is niet alleen de
interne ordening die een werkstuk werkzaam kan maken als kunstwerk, maar ook
de verhouding van dit werkstuk of van allerlei elementen daarvan
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tot de traditie en de ervaringen van de lezer. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
schikking alleen van deze drie regels:
morgen
vertrekt de trein
naar engeland

al zo traditioneel poëtisch is dat de lezer zich al bij voorbaat in de poëziehouding
gezet voelt: dat zal wel gevoelig bedoeld zijn.
Ook het aandeel van de traditie en het aandeel van de persoonlijke ervaring van
de lezer in de werking van het kunstwerk is weer gebaseerd op het principe van de
herhaling. Dat herhaling aan deze werkingsmogelijkheden ten grondslag ligt, is niet
verwonderlijk. Herhaling zelf is immers in het algemeen de meest voor de hand
liggende manier om het meeste effect te sorteren met de minste middelen. Doe je
een keer iets en wil je meer effect dan doe je het nog een keer. Het effect is bij
herhaling waarschijnlijk zelfs groter dan het effect van de eerste keer maal twee:
wanneer je iemand een klap in zijn gezicht geeft en je herhaalt dat op de andere wang,
dan is de belediging niet tweemaal zo groot maar eenvoudig compleet - maar
misschien komt dat in dit geval omdat een gezicht maar twee kanten heeft.
Gudu betekent in het Surinaams goed, gudu-gudu betekent buitengewoon goed.
In de kindertaal dezelfde verschijnselen. Het woord ma is een bijna lachwekkende
verkorting van mama. De reclame, de slagzinnen en spreekwoorden zitten al even
vol met herhalingen als onze smartlappen, cabaretteksten, gedichten en romans. Dat
is nog temeer het geval wanneer we niet alleen de directe herhaling aanwijzen, maar
ook de herhaling zien waar hij vermomd verschijnt bijvoorbeeld als contrast of als
spiegelwerking: kopen bij de Spar is sparen bij de koop.
Het is ook het effect van de (directe) herhaling dat in Gekwetst ben ic van binnen
de climax in het gedicht brengt. De vijfde regel: waar ic mi wend waer ic mi keer
rijmt onverwacht op de voorafgaande, is in zichzelf door zijn parallelle opbouw een
stuk herhaling en wordt bovendien in regel 7 dan nog integraal herhaald. Overtreffen
van de verwachting kun je dat noemen maar dat geldt voor iedere niet verwachte
herhaling. Het onverwachte van de herhaling geeft hem ook zijn versterkende kracht
en zo betekent het opstapelen van onverwachte herhalingen in Gekwetst ben ic van
binnen een steeds toenemende intensivering naar de laatste regel toe.
Ook het rijm op zich is een vorm van deze directe herhaling. Hier is het
klankherhaling die tot versterking en intensivering van de mededeling kan bijdragen
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en in een enkel geval zelfs duidelijk betekenisherhaling kan inhouden. In het gedicht
Enkhuizen van Eric van der Steen speelt het klinkerrijm een opvallende rol. Wat
doet het daar nu precies?
Het carillon zingt door den regen,
den bleken regen van mijn vaderland
en kleine grijze golven breken tegen
de lege schepen aan de waterkant,
en als het stil wordt nemen allerwegen
de oude dingen weder overhand:
hier hebben schepen uit de Oost gelegen,
het regent en de haven is verzand, etc.

De herhaling van de e-klank lijkt de sfeer van trieste doellosheid te versterken, maar
voor een verklaring daarvan hoeven we niet meer te denken aan een of andere
klanksymbolische waarde van de e-klank zodra we constateren dat de herhaling van
deze klank hier voorkomt in een reeks die opent met regen, bleken en regen.
Klankherhaling kan dus zelfs betekenisherhaling zijn waarbij een bepaalde klank
(bij herhaling) een bepaalde emotionele waarde krijgt. Rijm waar je het niet verwacht,
kan effect hebben, of het nu directe betekenisherhaling is of meer een algemeen
onderstrepend en dus versterkend en intensiverend effect heeft: het is een middel om
je taal geladener te maken. Maar dat geldt dan niet minder voor rijm waar je het wel
verwacht. De alexandrijnen in de zeventiende-eeuwse toneeldialogen werken met
de andere gehanteerde middelen mee in de richting van een algemeen gewenste
verheffing en intensivering: opheffing uit het alledaagse.
Ook een traditioneel doordreunend rijm is niet zonder werking.
Een steeds maar voortdurende regelmatige herhaling, zoals die ook aanwezig kan
zijn in ritme, in de keer en wederkeer van motieven bij decoratie, heeft een
onweerstaanbare kracht. Primitieven kennen er magische eigenschappen aan toe,
bezweren ermee. Dat hoeft niet alleen het geval te zijn bij de ritmische herhaling van
klanken of geluiden, het geldt evenzeer voor de herhaling in de decoratie: een ronde
schaal met rijstkorrels waarvan de rand versierd is met de in de cirkel eindeloos
herhaalde afbeelding van een vruchtbaarheidsgodin, geeft bij het zaaien meer
vertrouwen op een goede oogst dan de onversierde plastic schaal die de missionaris
heeft meegebracht.
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Het is misschien in de illusie van het dóórgaan, van de potentiële eindeloosheid dat
men zich in deze herhaling uitgetild weet boven zijn beperkingen.
Van welke kant nu ook de verwachtingen worden opgeroepen, of dat nu gebeurt
binnen het werk of van buiten af, en hoe ook met die verwachtingen wordt gespeeld:
het is altijd door de ordening van het materiaal dat de verwachtingen worden bespeeld,
of die verwachtingen nu bij de lezer gewekt zijn vanuit zijn levenservaring of vanuit
zijn ervaringen met de literaire traditie of dat zij als nieuwe verwachtingen binnen
het kader van het werkstuk zelf zijn opgewekt. Het hele spel voltrekt zich in de
ordening van een kunstwerk en dat is een ordening die zich voor je ogen of je oren
ontwikkelt, die zich voltrekt in de tijd. Het is ook alleen maar in dit tijdsverloop, dat
zich de spanning kan realiseren. Dat wordt nog het meest duidelijk wanneer we
zonder bepaalde verwachtingen, zonder kennis van traditie en zonder ook maar enig
vooropgezet idee van ordening beginnen, bijvoorbeeld met een leeg doek. Eén lijn,
een diagonaal van linksonder naar rechtsboven, maakt dat het doek voorgoed in
tweeën is gedeeld en alles wat daarna volgt, ook als het die verdeling negeert, zal
mede vanuit die verdeling in twee gelijke delen worden gezien. Het hoeft niet eens
een diagonaal te zijn. Iedere eerste penseelstreek is al een beperking van een tot dan
toe oneindig aantal mogelijkheden, met iedere volgende worden de mogelijkheden
weer verder beperkt. Tegelijkertijd houdt het begrenzen, het steeds meer vastleggen
van mogelijkheden in: het wekken van verwachtingen die steeds nauwkeuriger zullen
worden bepaald. Wie een rechthoek diagonaalsgewijze in tweeën verdeeld vindt,
verwacht - en hier is weer ons basisprincipe - dat van deze verdeling gebruik gemaakt
zal worden bijvoorbeeld in de vulling van de twee vakken, m.a.w. dat die verdeling
terugkomt. Deze verwachting kan worden vervuld, verstoord, overtroffen maar dat
is alleen maar te zien in wat er daarna gebeurt: iedere volgende penseelstreek brengt
de volledige vervulling of verstoring dichterbij, beperkt het aantal mogelijkheden,
intensiveert de verwachting, voert de spanning op. Wanneer de verwachting vervuld
wordt door de ene driehoek zwart en de andere wit te maken, is de kous af (wat
waarschijnlijk niet het geval is als de ene driehoek rood en de andere oranje zou zijn:
de tegenstelling is dan niet groot genoeg om de verdeling te rechtvaardigen). Bij een
volstrekt verstoren van de verwachting, is de spanning er ook al onmiddellijk uit: de
diagonaal is dan een lijn die letterlijk een streep trekt door een voorstelling die het
hele doek, het hele vierkant omvat. Wanneer echter de tweedeling wel wordt doorgezet
in de vulling van de beide driehoeken maar toch
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ook blijkt dat in één opzicht die tweedeling verlaten wordt, dan is juist de constatering
daarvan weer een bron van nieunwe spanning waarvan je verwacht dat hij in het
vervolg gehanteerd zal worden etc. Iedere handeling is van beslissende betekenis
voor wat volgt en dat in toenemende mate.
Geen wonder dat dedame in de trein die zich verstout had om tegen de schilder
tegenover haar, bij het bekijken van zijn tekeningen te zeggen: ‘Dat kan ik ook’,
eenmaal uitgedaagd door hem om het dan maar eens te laten zien, geen potloodstreep
op papier kreeg in een plotseling besef van de verregaande konsekwenties. Zo
ontwikkelt zich de spanning als een ontwikkeling in de tijd. En om die spanning gaat
het omdat daarin de werkingsmogelijkheden zijn gelegen. Wie bij het wekken van
de verwachting al zoveel prijsgeeft dat het er niet meer toe doet wat er volgt, mist
de kans om iets werkzaams te maken. Dat was het geval bij: Jantje ging naar huis,
dit in tegenstelling tot: Jan kwam in de kamer. Dat is het geval bij muziek die uit
niet meer dan enkelvoudige spiegeleffecten bestaat:

Dit dan weer in tegenstelling tot bijvoorbeeld een nummer als Yesterday: de eerste
drie tonen op het woord yesterday geven nauwlijks meer dan een toonaard aan, een
- door de traditie bepaald - kader waarbinnen alles mogelijk is. De tonen op ‘all my
troubles seemed so far away’ blijken echter de eerste drie in een muzikale zin te
betrekken en zetten daarmee nu een veel meer begrensd gebied uit voor de verdere
ontwikkeling van de melodie. Deze beweging roept dan weer een tegenbeweging
op, dat wil zeggen wekt verwachtingen die de luisteraar in spanning houden en
waarmee voortreffelijk wordt gespeeld doordat ze wel en niet vervuld worden. En
intussen heeft zich daarbij een breed kader ontwikkeld dat in zijn geheel spanningsveld
is. Het voorbeeld is overigens willekeurig. Iedereen die een radio heeft, kan weten
dat zich om de drie of vier weken een uitschieter aandient die in volstrekte
tegenstelling staat tot die nummers waarbij men zijn toevlucht tot breiwerk moest
nemen om nog tot een aanvaardbare lengte te komen.
De spanning en daarmee de werking realiseert zich binnen een proces dat zich
voltrekt in de tijd. Wie de spanning wil ondergaan, zal dan ook de hele tijd bij
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dit proces aanwezig moeten blijven. Zoals bij een voetbalwedstrijd één blik naar een
luchtreclame voldoende kan zijn om voor jezelf de spanning te verbreken, zo is het
ook bij de waarneming van het kunstwerk nodig om binnen het veld waar zich de
spanning ontwikkelt: het raam of het kader van het werk, aanwezig te blijven. Dat
betekent bijvoorbeeld: gedurende het hele nummer luisterend de muziek blijven
volgen. Bij muziek is dat nog betrekkelijk gemakkelijk omdat muziek zich uit zichzelf
al voltrekt in de tijd, de spanning ontwikkelt zichzelf zonder dat je er iets voor hoeft
te doen. Dat geldt ook voor film en toneel: je hoeft er maar waarnemend bij aanwezig
te zijn en dan gaat het meestal vanzelf. Moeilijker lijkt het al te worden bij de roman
die immers gelezen moet worden. Wie echter bij een schilderij de vorm in zijn geheel
als spanningsveld wil ervaren en spanningen zich wil zien ontwikkelen, zal zelf het
schilderij weer tot een gebeuren in de tijd moeten maken, zal zelf weer opnieuw de
mogelijkheden moeten kiezen etc. Zo zal ook het beeld van alle kanten, vanuit alle
hoeken van de ruimte waarin het zich bevindt, mee gemaakt moeten worden. Zo ook
het gedicht. Het is een resultaat, de neerslag van een proces dat we onder ogen krijgen,
er ontbreekt een dimensie aan: de dimensie van de tijd. Maar hoewel je het in een
halve minuut kunt lezen, hoeft het gedicht niet korter te duren dan een verhaal. Je
moet het weer tot een ontwikkeling in de tijd maken, wat overigens iets anders
betekent dan dat je het met poëzie-technische termen te lijf zou moeten gaan. Het
gaat erom dat je onderkent hoe je van de ene verrassing in de andere rolt, zoals
bijvoorbeeld in het Gekwetst ben ic van binnen. Atomistisch d.w.z. peuterend lezen
is een manier om een gedicht zo ver te krijgen dat het zich voor je ontrolt als
ontwikkeling. Pas in een later stadium, bij de explicatie van je lezerservaring zul je
behoefte hebben aan een begrippenapparaat.
Je moet er maar zin in hebben. Zeker bij schilderkunst en poëzie kan het moeite
kosten om iets voor jezelf werkzaam te maken. Er zijn dan ook allerlei goede redenen
denkbaar waarom iemand geen zin kan hebben in zoiets als kunst of literatuur. Er
zijn echter ook enkele goede redenen om je er wel mee bezig te houden.

IV
Literatuur stelt eisen aan de lezer. Sommigen gaan erop in, anderen niet. We gingen
er vanuit dat een tekst werking kan krijgen en we zagen dat die werking herleidbaar
is tot de samenstelling, de ordening van het (taal)materiaal waardoor immers spanning
kon ontstaan. Daarmee hebben we het begrip werking al wel wat concreter gemaakt,
maar we weten nog niets over de relatie tussen
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lezer en tekst in een geval dat zo'n tekst werkzaam is. Wat maakt nu in concreto deze
literaire tekst aantrekkelijk voor deze lezer? Anders gezegd: wanneer en waardoor
wordt het de moeite waard het in een werkstuk aangeboden spanningsveld te betreden
en erin aanwezig te blijven?
Lezen kan tenslotte alleen maar de moeite waard zijn wanneer je er behoefte aan
hebt, wanneer je er belang bij hebt. Kunst of literatuur is geen zaak van zelf-opoffering
of zelfpijniging: die dingen doen waar je nou juist geen zin in hebt. Niemand koopt
boeken of loopt tentoonstellingen af om de arme kunstenaars te helpen. Kunst is
gewoon een zaak van eigenbelang. Wie mocht menen dat ‘geestelijke waarden’ en
eigenbelang onverenigbaar zouden zijn, kan iets hebben aan een uitspraak van Anton
van Duinkerken over het misverstand dat belangen altijd beginselloos en beginselen
altijd belangeloos gediend zouden moeten worden. Nog duidelijker is Menno ter
Braak die de cultur van ‘de geest’ zelfs herleidt tot eigenbelang in Een zonde tegen
de Heilige Geest. Eigenbelang in dit geval zal dan betekenen dat, wanneer in een
werkstuk spanningen worden opgeroepen, bijvoorbeeld op basis van de ordening
van het materiaal, de ontwikkeling van die spanningen en daarmee het betreden van
het spanningsveld voor de waarnemer van persoonlijk belang moet zijn. Hoe kan
dat? Alleen wanneer op een of andere manier die spanningen zijn spanningen zijn
of worden.
Maar op welke manier zou dat dan weer kunnen d.w.z. hoe kan spanning die zich
ontwikkelt tussen de delen van een werkstuk worden tot eigen spanning voor de
waarnemer of omgekeerd: hoe kan hij ooit eigen spanning terugvinden in het werk?
Dat zou kunnen wanneer de ene spanning gelijk is aan de andere, maar dat is
ondenkbaar. Een andere wel reële mogelijkheid is dat de ene spanning lijkt op de
andere. Misschien is het dat wat gebeurt in een kunstwerk: de relatie tussen de
spanning in het werk en de spanning in de waarnemer kan er een zijn waarbij de
eerste beeld wordt voor de laatste.
Het idee van zo'n beeldrelatie vooronderstelt dat er aan beide kanten
spannings-velden bestaan, die weliswaar wezenlijk verschillen maar toch ook iets
gemeenschappelijks zouden hebben. Nu is het spanningsveld in het werk alleen maar
reëel in zoverre het door de waarnemer als spanning ervaren wordt en dan is de vonk
al overgeslagen, maar aan de andere kant is de ervaring van de waarnemer ook
duidelijk te herleiden tot deze organisatie van het materiaal in het werk.
We kunnen dan ook denken aan een structuur in het werk die door de waarnemer
is op te laden tot spanningsveld en die dan gerelateerd is aan wat je het in de
waarnemer aanwezige spanningsveld kunt noemen: een status quo van krachten en
tegenkrachten in hemzelf, een soort psychische energieverdeling. Wat er dan
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ook van die relatie te zeggen valt, er zijn twee componenten en twee mogelijkheden:
wanneer de waarnemer zijn spanning terugvindt in de structuur van het werk, is er
sprake van herkenning, in zoverre de structuur van het werk door de waarnemer als
spanning in hemzelf wordt ‘vertaald’, wordt hij geconfronteerd met iets nieuws.
Beide bewegingen zullen noodzakelijk zijn om een kunstwerk tot een zaak van
eigenbelang te maken: de herkenning dwingt de waarnemer tot betrokkenheid en het
nieuwe maakt die betrokkenheid zinvol.
Laten we dat concreet maken. Iemand luistert naar muziek. Daarbuiten is niets
anders dat hij waarneemt, het spanningsveld dat zich tijdens zijn waarneming
ontwikkelt, is de enige werkelijkheid waarop hij betrokken is. Nu ontwikkelen de
elementen in dit veld zich in een onderlinge verhouding die hij als harmonie ervaart
d.w.z. als oplossing van de spanning tussen de tegendelen binnen het kader van de
compositie. Dan is er, zolang hij zijn waarneming tot dit veld beperkt houdt, voor
hem ook geen andere werkelijkheid dan deze werkelijkheid-in-harmonie. En deze
werkelijkheid zal hij ook alleen maar kunnen vinden in en tijdens deze waarneming,
luisterend naar deze muziek. Er moet een geheimzinnige relatie zijn tussen de ordening
van het materiaal en de ervaringsmogelijkheden van de luisteraar: de ordening wordt
omgezet in ervaring.
Een schilderij van Cornelis Troost laat een familie zien in het begin van de
achtiende eeuw. Het is een tafereel van rustige genoegelijkheid: de ouders en de
kinderen met de hond geschaard om het clavecimbel. Maar bij nader inzien is het
niet het interieur, niet de fleurigheid van de kleding, niet de vriendelijke opgewektheid
op de gezichten die verantwoordelijk zijn voor die indruk. Het is de ordening, de
schikking van de delen ten opzichte van elkaar: er is geen beweging, geen schuin
weglopende lijn of hij wordt weer opgevangen in een tegenbeweging. Zo resulteert
alles in alleen maar horizontale en verticale lijnen: alle beweging, alle spanning wordt
opgevangen binnen de lijst, geheel in overeenstemming met de ‘wetten’ die toen
voor de schilderkunst golden. Hoezeer de ordening bepalend is voor het effect, wordt
duidelijk bij vergelijking van een schilderij van Mondriaan en Theo van Doesburg.
Hier is alles teruggebracht tot de ordening puur, het figuratieve is losgelaten. Wie
denkt dat daarmee beide schilders hetzelfde beoogden, vergist zich echter. Het verschil
tussen de werkwijze van Mondriaan, die gericht was op oplossing van de spanning
binnen het kader, en die van Van Doesburg waarbij de spanning juist de lijst uitvliegt,
is zo groot dat het aanleiding werd tot een breuk tussen beide. En geen wonder: wat
in deze twee schilderijen tegenover elkaar staat is niets anders dan klassicisme en
barok maar dan teruggebracht tot hun meest vereenvoudigde abstracte vormen.

Raam. Jaargang 1973

19
Uit het voorgaande blijkt nu ook dat wat men inhoud of onderwerp noemt, van geen
belang hoeft te zijn voor de werking. Voor wat het werk betreft althans, kan zoiets
technisch als de structuur op zichzelf al genoeg zijn om werking op te roepen. Dat
die structuur werkzaam kan worden in de ervaring van de waarnemer dankzij een
geheimzinnige beeldrelatie tussen de spanning in het werk en die in de waarnemer,
doet daar niets aan af. De werking van een kunstwerk blijkt te kunnen berusten op
de ordening van het materiaal alléén zonder verdere herkenbare relatie tot de
werkelijkheid. Dat doet vreemd aan maar het kan nog sterker.
Soms kan nabootsing van de werkelijkheid het doel zijn dat de kunstenaar zich
stelt. Het kan tijdens de uitvoering van een stuk muziek gebeuren dat ineens een
melodielijn uitloopt op duidelijk herkenbare koekoekgeluiden. Dat is dan een zeer
verrassend effect niet in het minst omdat nabootsing van de werkelijkheid bij muziek
in het algemeen niet gebruikelijk is. Bij beeldende kunst en literatuur is het wel een
normaal verschijnsel dat nabootsing van werkelijkheid, de indruk van ‘echtheid’,
een nadrukkelijk beoogd effect is. Ga je dan echter na waardoor nou precies die
indruk van echtheid wordt gewekt, dan moet je constateren dat die toch weer het
gevolg is juist van afwijking van de werkelijkheid, van ingrijpen daarin, kortom weer
van ordening. Het is de ingreep in de werkelijkheid: de selectie, het zijn de contouren,
de omlijning, de aangebrachte of verhevigde contrasten die de in beeld gebrachte
werkelijkheid zo werkelijk maken. Hoe verder het ordenend ingrijpen van de maker
zich uitstrekt, hoe sterker het effect, óók wanneer het bedoelde effect dat van
levensechtheid is. Een simpele foto berust al op selectieve inkadering van de
werkelijkheid en dus weglating van de rest, waarbij we dan nog niet denken aan de
toepassing van belichting en technieken bij ontwikkelen en vergroten. Wie niets
anders dan de werkelijkheid wil weergeven ontkomt toch niet aan selectie en dus
isolatie van een deel daaruit en hij zal in zijn wijze van uitbeelden bepaald worden
niet zozeer door de werkelijkheid zelf, maar door wat hij in die werkelijkheid ziet:
de schilder uit het begin van de negentiende eeuw en de naturalistische schrijver aan
het eind van die eeuw schilderen beide de werkelijkheid, maar bij de eerste is die
werkelijkheid mooi en bij de tweede grauw en ellendig. Wie zich even realiseert wat
hij te zien krijgt wanneer hij een camera op een willekeurige plaats openzet, begrijpt
dat het zelfs niet eens mogelijk zou zijn om nabootsing van de werkelijkheid te
realiseren zonder in die werkelijkheid ordenend in te grijpen. Wanneer het gaat om
de werking van een kunstwerk, dan blijkt de relatie met de herkenbare werkelijkheid
ondergeschikt te kunnen zijn aan de ordening van het
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materiaal, maar dat niet alleen: zelfs daar waar nabootsing van de werkelijkheid doel
is, daar is het nog de ordening die het beoogde effect mogelijk maakt. Maar dan is
ook de tegenstelling tussen werkstukken die werken door ordening en die waarbij
het uitsluitend om nabootsing van de werkelijkheid zou gaan, een valse tegenstelling.
Het is inderdaad onmogelijk om aan de noodzaak tot ordening te ontsnappen wanneer
je bij het maken van een werkstuk mikt op werking. Maar dat sluit niet uit dat, in
gevallen waarin de relatie met de herkenbare werkelijkheid nu eenmaal gegeven is,
juist in deze relatie weer een belangrijk middel tot werking zou kunnen schuilen
naast de ordening. Wat we tot nu toe konden constateren is alleeen maar dat bij het
werkzaam maken van materiaal ordening een zelfstandig en altijd onontbeerlijk
principe is.
De relatie met de herkenbare werkelijkheid zou een ander middel tot werking
kunnen zijn. In welke gevallen doet die zich voor? Eigenlijk lijkt alleen muziek het
te kunnen stellen zonder die relatie. Beeldende kunsten en literatuur ontkomen veel
minder gemakkelijk aan verwijzing naar de werkelijkheid. Alleen bij nadrukkelijke
keuze voor een abstracte kunst wordt ervan afgezien, maar overigens wordt er in alle
vormen van beeldende kunst en literatuur, van realisme tot surrealisme, gewerkt met
materiaal dat naar de werkelijkheid wijst: bij schilderij, roman of gedicht bestaat het
werkstuk uit bestanddelen die op zichzelf naar een herkenbare werkelijkheid wijzen.
Werking berust op spanning, zagen we al eerder bij de ordening. Met de
mogelijkheid tot herkenning van de werkelijkheid is dan ook een nieuwe bron voor
werking blootgelegd: de spanning tussen het beeld en de afgebeelde werkelijkheid.
Figuratieve beeldende kunst beschikt als eerste over deze mogelijkheid tot werking
omdat zij werkt met herkenbare beelden van de werkelijkheid. Maar als het dan
hierbij aankomt op de spanning tussen beeld en afgebeelde werkelijkheid, dan zijn
we hier ook niet uitsluitend aangewezen op nabootsing van de realiteit. Integendeel:
hoe verder het beeld zich van de afgebeelde of uitgebeelde werkelijkheid verwijdert,
hoe groter de spanning.
Het beeld kan tenslotte zelfs in spanning staan tot een werkelijkheid die je je niet
meer bewust bent, die niet direct herkenbaar of concreet aanwijsbaar meer is, maar
wel ervaarbaar. En hier doemt langs een andere weg weer op wat we de geheimzinnige
beeldrelatie noemden tussen de spanning (door ordening) in het werk en de spanning
in de waarnemer: een hypothese die het mogelijk maakte de werkzaamheid van
ordening alléén te verklaren. Muziek leek te werken puur op basis van de ordening
van klanken, maar voor de uiteindelijke verklaring van die werking moesten we onze
toevlucht nemen tot de constructie van een
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hypothetische beeldrelatie tussen de in deze ordening van klanken opgeroepen
spanning en de spanning in de luisteraar. Wat is deze beeldrelatie anders dan een
relatie tussen de muziek en de door die muziek uitgebeelde werkelijkheid van de
luisteraar, niet direct herkenbaar, wel ervaarbaar: de mogelijkheden van de menselijke
stem. Muziek - althans melodiegebonden muziek: electronische muziek valt daar
grotendeels buiten - kan dan inderdaad werkzaam zijn door niets anders dan de
ordening van klanken, maar het kader waarin die ordening zich voltrekt is al
bijvoorbaat afgebakend in de beeldrelatie tot de menselijke stem. Abstracte
schilderkunst is werkzaam door niets anders dan de ordening van het materiaal: er
komt geen nabootsing van werkelijkheid aan te pas, er is geen werkelijkheid in te
herkennen. Maar de grenzen die aan deze toepassing van het materiaal zijn gesteld,
zouden wel bijvoorbaat vast kunnen liggen in de beeldrelatie tot de grondvormen
van de zichtbare werkelijkheid, ons lichamelijk bestaan daarbij inbegrepen.
Wat gebeurt er nu bij literatuur? Literatuur is als taaluiting aangewezen op materiaal
waarvan de bestanddelen verwijzen naar de werkelijkheid. Tegelijkertijd is de taal
in haar verwijzingsmogelijkheden beperkt: taal is gebonden, beregeld binnen het
taalsysteem. In dit opzicht verschilt de taal als materiaal voor de schrijver niet van
de klanken als materiaal voor de componist. Werking - en dat wil zeggen kunst begint pas daar waar méér communicatie mogelijk wordt dan op grond van het
materiaal te verwachten zou zijn. Iemand die dit beoogt, zal dan ook aangewezen
zijn op andere mogelijkheden in de toepassing van zijn materiaal dan die in dat
materiaal zelf gegeven zijn. Dat geldt evenzeer voor de literatuur: een schrijver zal
met andere dan de in het taalsysteem zelf beregelde mogelijkheden moeten werken
om méér communicabel te kunnen maken dan wanneer hij binnen de mogelijkheden
van het systeem was gebleven. Op deze wijze is literatuur als vorm van communicatie
een meta-taal die de in het taalsysteem beregelde taal als materiaal hanteert.
Dat taal als materiaal verwijst naar de werkelijkheid betekent dan ook niet dat
daarmee de relatie tussen literatuur en werkelijkheid zou vastliggen. Juist in het
gebruik van andere toepassingsvormen kan de in de taal zelf gelegde relatie tot de
werkelijkheid worden vervangen of overschreden. In de meta-taal van de literatuur
zal dan ook in principe de communicatie of werking niet bestaan als de
spanningsrelatie tussen de taal en de werkelijkheid waarnaar zij verwijst, maar veeleer
als de beeldrelatie tussen de in taal opgeroepen werkelijkheid en een niet concrete
of direct herkenbare, maar wel aanwezige sluimerende ervarings-
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werkelijkheid. In die zin is literatuur dan ook altijd min of meer abstract te noemen:
Lees maar, er staat niet wat er staat.
Omdat we nu te maken hebben met materiaal dat naar de werkelijkheid verwijst,
kan het bovendien gebeuren - zoals bijvoorbeeld ook bij surrealistische schilderkunst
- dat het beeld ‘concreter’ is, meer op de tastbare werkelijkheid lijkt, dan de diffuse
ervaring waar het beeld voor staat. Misschien mag je zeggen dat juist verbeelding
nodig is om dergelijke ervaringen ‘concreet’ te maken. Het is bekend hoe
(maatschappelijke) werkelijkheid, taal en bewustzijn elkaar conditioneren in
beperkende zin, het is nog niet duidelijk hoe de onderlinge relatie tussen (onbewuste
ervarings-)werkelijkheid, literair taalgebruik en bewustzijn verruimend en explorerend
kan werken, laat staan welke mogelijkheden hierin schuilen tot veranderingen binnen
de concrete maatschappelijke realiteit.
Het hoeft intussen niemand meer te verbazen dat bij nabootsing van de
werkelijkheid ordening van het materiaal onontkoombaar is. Wat ik eerst nog
verdedigde als grensval, heeft geen verdediging meer nodig wanneer we beelding
ook als mogelijke werkingsfactor erkennen: zodra de afstand en daarmee de spanning
tussen beeld en afgebeelde werkelijkheid zo klein wordt dat deze werkingsfactor
uitvalt, blijft ordening eenvoudig als de enige mogelijkheid over om nog tot spanning
en werking te komen. Alleen is zo'n rekensommetje àl te eenvoudig. Want zelfs in
zulke grensgevallen blijkt beelding nog een werkzaam principe te zijn: de nauwkeurig
nagebootste werkelijkheid berust immers altijd nog op selectie waardoor het
afgebeelde op zijn minst exemplarische waarde krijgt, tot voor-beeld wordt dat aan
de waarnemer wordt voorgehouden. Zelfs daar waar uitsluitend ordening voor werking
leek te zorgen, schuift dus toch nog een beeldrelatie tussen het geordende materiaal
en de waarnemer. Dat geldt in deze grensgevallen waarin beeld en werkelijkheid
nagenoeg identiek zijn en elkaar vrijwel bedekken, het geldt ook in grensgevallen
aan de tegenovergestelde kant: daar waar helemaal niet naar de werkelijkheid lijkt
te worden verwezen zoals bij muziek. Ook hier bleek sprake van een beeldrelatie,
maar dan een met een voor de ervaring elementair gegeven als de mogelijkheden
van de menselijke stem. We kunnen trouwens nog een stap verder. Zelfs waar die
relatie niet eens meer herleidbaar lijkt tot zulke basisgegevens, is tenslotte de ordening
zelf als spel van herhaling, verwachting en spanning gebaseerd op de beeldende
realisatie van een principe dat in ieders beleving van werkelijkheid functioneert: in
vergelijkbare situaties verwacht je vergelijkbare ervaringen. Ordening is altijd ook
beelding.
Zomin als aan ordening, zomin valt aan beelding te ontkomen bij de samenstelling
van een op werking gericht werkstuk.
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Verbeelding is een principe waarvan het belang nauwelijks is te overzien. En ook
hier is het weer de herhaling die voor de werkingsmogelijkheid zorgt, want in het
beeld wordt datgene dat verbeeld wordt, zij het in een andere vorm, herhaald. Met
beelden is daarbij een vorm van communicatie mogelijk die anders onmogelijk zou
zijn. In Wie is van hout? beschrijft Jan Foudraine hoe hij maandenlang tevergeefs
probeert contact te krijgen met een tot schyzofreen verklaarde jongen. Op een gegeven
moment zijn ze samen in een kamer die uitzicht geeft op de tuin van de inrichting
en Foudraine vraagt hem: ‘Hoor je die vogel, Karei?’ Tot zijn grote verrassing krijgt
hij antwoord: ‘Ik hoor hem goed, het maakt me melancholiek’. En dan gaat het boek
verder: Ik bleef als vastgenageld voor het raam staan. De uitspraak, de toon, het
gevoel dat eruit sprak overrompelden me. Toen ik mij omdraaide en hem aanzag
troffen onze ogen elkaar en toen ik vroeg: ‘Hoe bedoel je dat?’ antwoordde hij: ‘Het
broeit onder het zand.’ - Wat het woord melancholiek niet uit kan drukken, wordt
hier uitgedrukt in een beeld: met elementen uit een werkelijkheid die
gemeenschappelijk is aan beiden, wordt een wereld verstaanbaar gemaakt die op
zichzelf voor de ander niet toegankelijk is. In gewoon taalgebruik laat zich een
‘gewoon’ bewustzijn - en dat is per definitie een beperkt bewustzijn - uitdrukken.
Wie bestaat in of op weg is naar een andere bewustzijnssituatie die niet meer valt
binnen de grenzen van het ‘normale’ bewustzijn, heeft niet meer genoeg aan het
‘normale’ taalgebruik. Hij zal de taal grondig overhoop moeten halen, om zichzelf
communicabel te kunnen maken: ‘schyzofrenen’ en dichters spreken bij voorkeur in
beelden.
Deze bijzondere kracht die het beeld in zich heeft, is overigens niet het alleenrecht
van de taal. Hij behoort toe aan de werkelijkheid in het algemeen, aan de natuur in
het bijzonder.
De beschrijving van een vallei of de schildering daarvan kan bij de lezer of kijker
een gevoel van geborgenheid opwekken - en voor dat effect zal de ordening van het
materiaal mede werkzaam moeten zijn gemaakt, maar de vallei zelf zoals hij zich
daar uitstrekt, kan bij de wandelaar ditzelfde gevoel wekken. Een grasveld in
februari-zon kan voor mij een onontkoombaar beeld worden van vruchtbaarheid,
kan mij ineens terugbrengen tot het moment dat ik verwekt werd. Iedereen weet min
of meer dat hij zichzelf in een bos tegenkomt: de kluizenaar die er een hutje bouwt
weet het en de man die er uitsluitend binnengaat met een luidruchtige groep
familieleden gewapend met transistorradio's weet het óók. De beelden zijn er trouwens
voor je het weet. Iets in jezelf gaat een relatie aan met iets buiten jezelf en pas later
kun je je bewustmaken hoe die relatie tot stand
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kon komen. Zo kun je iets te weten komen van jezelf. Tot zelfs in je gedrag kunnen
beelden je beheersen: je neemt je toevlucht tot beeld-gedrag wanneer de mogelijkheid
tot directe uiting op een of andere manier is afgesneden. De jongen die twintig jaar
over zijn studie doet in plaats van zes jaar, kan daarmee op een reusachtige manier
wraak nemen op zijn vader die van jongsaf achter hem aanjoeg, en tegelijkertijd een
aardige, maar enigszins perfectionistische zoon zijn.
Zo kan de werkelijkheid in allerlei gedaanten, tot en met zelfs mijn gedrag, beeld
worden voor mijzelf, en zo kan ik mezelf aan de werkelijkheid als beeld van mezelf
verruimen. ‘Op iedere ongeboren gedachte wacht ergens een metafoor’, zegt Alan
Sharp.
Zo is het beeld niet alleen in staat te verwijzen naar de werkelijkheid en herkenning
mogelijk te maken, het kan daarin tevens en gedachten. Beelding is dan ook in een
kunstwerk niet alleen onvermijdelijk naast ordening, het is een autonome
werkingsfactor die, zoals we dat eerder constateerden bij de werkingsmogelijkheden
van ordening, in staat is de lezer mee te voeren in een reis van het bekende naar het
onbekende. Dat is het wat beide mogelijkheden: ordening en beelding,
gemeenschappelijk hebben. Het is in laatste instantie het gebruik van deze middelen
die het een schrijver mogelijk maken zijn werk werkzaam te maken in een spel met
het bekende en het onbekende.
Beide werkingsprincipes zijn eeuwenoud. Ze verschijnen ook altijd samen: even
onmogelijk als het is bij het werkzaam maken van materiaal om aan ordening te
ontsnappen, even onontkoombaar is ook beelding als werkingsprincipe. De koppeling
van beide principes is constant, maar hun verhouding is wisselend. Bij het
middeleeuwse Gekwetst ben ic van binnen of, op een heel andere manier, bij een
zeventiende-eeuws sonnet van Huygens is het vooral de structuur die de werking
oproept, veel expressionistische verzen van Marsman lijken bijna uitsluitend door
het beeld te werken. In moderne poëzie blijken beide principes werkzaam te kunnen
zijn. Het gedicht Lente van Hans Vlek is vooral op de structuur gebouwd:

Lente
Windkracht drie beweegt de was en twee
manshoge zonnebloemen. Zij
maait het gras, en zweet een beetje.
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Een lekke voetbal tegen het muurtje
van de schuur. Twee glazen limonade
op een uitklaptafeitje. Alles
is heel gewoon.
Windkracht drie beweegt het riet en twee
huishoge populieren. Zij eet
een broodje kaas, en morst een beetje.
Een dood hondje tussen het wier
verderop. Twee koppen melk
in het gras. Alles
is heel gewoon.
Windkracht drie beweegt mijn krant en de
manshoge parasollen. Zij leest een
of ander boek, en loenst een beetje.
Een verloren cent tussen de poten
van een stoel. Twee glazen tonic
op twee bierviltjes. Alles
is heel vriendelijk.

Alleen maar beelding lijkt het volgende gedicht van Rutger Kopland, waarin het
eerste couplet bij de lezing van het tweede tot beeld wordt en daarmee het tweede
zijn emotionele lading verleent.

Je gezicht
Je gezicht boven het koude water
op het moment dat je voelde hoe
koud het was.
Je gezicht op de schoorsteenmantel
thuis, op je veertiende jaar, starend
in de huiskamer.
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Of je nu als schrijver werkt met structuurordening of met beelding, steeds wordt het
werk van persoonlijke betekenis voor de lezer doordat hij betrokken wordt in een
ontwikkeling van het bekende naar het onbekende. Zo wordt literatuur inderdaad
een instrument om werkelijkheid mee te verkennen en eigen ervaringen te verruimen.
Het is hierin dat literatuur wordt tot een zaak van persoonlijk belang, tot eigenbelang.

V
Wat is er nu gebeurd?
Al vrij snel in het begin voerde ik de term werking in, waarmee ik de gedachtengang
doelbewust bepaalde tot het punt waar het verschijnsel literatuur zich in werkelijkheid
manifesteert: in de relatie tussen tekst en lezer. De term werd in zijn
toepassingsmogelijkheden begrensd tot situaties waarin méér communicabel wordt
gemaakt dan op grond van het gehanteerde materiaal te verwachten is en waarbij die
meer-communicatie herleidbaar is tot de samenstelling van dit materiaal. In een
onderzoek naar de mogelijkheden tot een dergelijke samenstelling van materiaal,
stuitten we op ordening en beelding als elementaire principes bij het oproepen van
werking, waarbij we vaststelden dat beide principes het mogelijk maakten om de
lezer te voeren van het bekende naar het onbekende. We hadden ook een ander spoor
kunnen volgen en ons uitgangspunt kunnen kiezen in de communicatieve meerwaarde
i.p.v. in de samenstelling van het materiaal. Wanneer je mensen vraagt naar een
verklaring van hun beste ervaring met literatuur: dat ene boek, dat ene gedicht dat
je zoveel deed dat je het bleef herlezen, dan kom je langs een andere weg bij hetzelfde
uit. Literatuur blijkt zich bij iedereen in de eerste plaats te realiseren als werking die
in de ervaring van de lezer aan de ene kant van persoonlijke betekenis is, aan de
andere kant afhankelijk is van en herleidbaar tot de samenstelling en ordening van
het tekstmateriaal. Vraag je dan verder, dan blijken de verschillende ervaringen
herleidbaar tot deze twee karakteristieken: herkenbaarheid èn ontwikkeling in een
richting die voor de betrokkene op een of andere manier nieuw is - en dat kan zijn:
verrassend, schokkend, troostend of misschien alleeen maar bevestigend.
Ook hier blijken het bekende en het onbekende de in de lezerservaring aanwezige
componenten waarin het werk tot werking komt.
Je kunt het ook anders zeggen: wat in het werk wordt opgeroepen, ligt in het
verlengde van wat de waarnemer ervaart - anders zou herkenning niet mogelijk zijn,
en tevens wijkt het daarvan af - anders zou ervaring van het onbekende, het nieuwe
niet mogelijk zijn. De combinatie nu van beide elementen is te vangen
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in het begrip perspectief. In dit begrip worden het bekende en het onbekende
gekoppeld als de twee polen waartussen de werking zich realiseert: werking is
perspectiefwerking. Tevens wordt in de term perspectief de ontwikkeling van het
bekende naar het onbekende in één tijdsbegrip samengevat als gelijktijdigheid van
beide. Herkenning en ervaring van het onbekende zijn immers geen twee op elkaar
volgende fasen: men betreedt het spanningsveld niet nà de herkenning, herkenning
betekent al dat men het spanningsveld heeft betreden en wie het spanningsveld
betreedt, is ook persoonlijk als belanghebbende betrokken in de ontwikkeling, betreedt
tegelijkertijd het perspectief. Herkenning en ervaring van het onbekende zijn in
werkelijkheid één: de werking van het kunstwerk is perspectiefwerking.
Illusie of realiteit? Perspectiefwerking kan in ieder geval resulteren in allerlei
verschillende ervaringen. Het kan schokkende confrontatie betekenen met wat je nog
niet tot jezelf had toegelaten - de ‘schok der herkenning’ zegt Gomperts -, het kan
verrassende bevestiging zijn van wat je al vaag vermoedde, het kan ook ontspanning
en verstrooiing zijn. Maar steeds dienen deze ervaringen zich zo onmiskenbaar aan
dat zelfbedrog eenvoudig uitgesloten is. Van Deyssel schrijft aan Willem Kloos:
‘Als ik je verzen zacht luid in mij zeg, dan begin ik soms ineens te snikken’. Ter
Braak, die niet van Tachtigers houdt, heeft het over ‘sympathetische rillingen over
de gehele opperhuid’ bij de lezing van gedichten van Greshoff in een artikel over
wat hij de poëtische schok noemde. Versnelde hartslag, verhoging van bloeddruk,
druk op de maag, verhevigde transpiratie en soms de neiging om te janken zijn niet
te negeren verschijnselen bij lezing van een roman of gedicht, bij de opvoering van
een toneelstuk. Zo onmiskenbaar zijn deze ervaringen als de ervaringen die je in de
tastbare werkelijkheid opdoet. Alleen berusten ze hier op een spel met illusies. Hoewel
de werkelijkheid van verbeelding dan niet tastbaar is, zij is niettemin reëel: zij bewijst
zichzelf in de ervaring. Toch blijft die ervaring discutabel: hetzelfde werk roept nu
eenmaal niet bij iedereen dezelfde ervaringen op. De in een werk opgeroepen
werkelijkheid kan inderdaad in de ervaring van een waarnemer functioneren als
perspectief. Maar die mogelijkheid tot werking is niet alleen gebonden aan het werk,
maar ook aan de waarnemer: de opgeroepen werkelijkheid functioneert als perspectief
voor of vanuit de werkelijkheidsbeleving van de waarnemer. Anders gezegd: ervaring
van het onbekende vóóronderstelt de dispositie van het bekende. En daar zit dan ook
de moeilijkheid. Niet iedere waarnemer heeft dezelfde werkelijkheidsbeleving. Dus
zal hetzelfde werk niet bij iedereen werkzaam kunnen worden. Wie zich zoals veel
mensen in de negentiende eeuw, ongeborgen voelt, zoekt geborgenheid en
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dat betekent in de kunst van die tijd de schepping van een beeld waarin de
werkelijkheid verwarmend mooi verschijnt. Maar dat is dan wel meteen een
werkelijkheid die mooi gemáákt is. De naoorlogse generatie van dichters moest daar
niets van hebben. Zij wilden hun bestaan nou juist niet toedekken, het oude
schoonheidsideaal beangstigde hen zelfs. Lucebert:
In deze tijd heeft wat men altijd noemde
Schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
Zij troost niet meer de mensen
Zij troost de larven de reptielen de ratten
Maar de mens verschrikt zij
En treft hem met het besef
Een broodkruimel te zijn op de rok van het universum

Schoonheid was niet meer te vinden in opsiering van het bestaan, schoonheid was
niet langer vriendelijk en humaan maar hard en elementair:
Ik heb daarom de taal
In haar schoonheid opgezocht
Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
Dan de spraakgebreken van de schaduw
Dan die van het oorverdovend zonlicht.

Dan zijn verschillen in werkelijkheidsbeleving die historisch bepaald zijn.
Maar ook in dezelfde tijd kunnen mensen heel verschillend reageren op hetzelfde
werk. Wat voor de een werkzaam is, kan voor de ander zonder werking blijven, dood:
het doet hem gewoon niets. Ook hier moet het een verschil in werkelijkheidsbeleving
zijn vanwaaruit de een wel en de ander juist niet ontvankelijk is voor deze bepaalde
perspectiefwerking in dit bepaalde werk. De een waardeert het werk van Vestdijk,
de ander houdt van Den Doolaard en niet van Vestdijk. Het is onzin om te eisen dat
wat ik goed vind, ook door anderen wordt gewaardeerd. En ik heb het recht al
helemaal niet om een ander te vertellen dat wat hij mooi vindt, toch eigenlijk niets
te betekenen heeft: ‘Nu lees je nog Den Doolaard maar als je eens een paar jaar verder
bent, dan zegt Den Doolaard je niets meer, dan lees je Vestdijk net als ik.’
Wie eenmaal de term werking invoert bij beschouwingen over literatuur, kan het
literaire niet meer beperken tot wat officieel literatuur wordt genoemd. Als er verschil
bestaat tussen wat je werk van het eerste en het tweede plan zou kunnen noemen maar dat verschil moet dan wel omschreven kunnen worden
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- dan blijft toch de vraag bestaan of dat verschil wel wezenlijk is. In het algemeen
blijken de grenzen tussen beide gebieden moeilijk te trekken, waarbij de neiging lijkt
toe te nemen om ze te doorbreken: dit jaar werd voor het eerst aan een schrijver van
cabaretteksten een literaire prijs toegekend. Aan de andere kant lijkt er sprake van
twee verschillende literaire werelden, die overigens onderling samenhangen.
Misschien is er zelfs een relatie tussen beide waarbij het ene gebied het andere aanvult.
Zo zegt Kees Fens over het cabaret: ‘Misschien zeg ik het sterk als ik vaststel: dichters
kunnen nu met alles dat ze in de echte poëzie niet kwijt kunnen, in het cabaret terecht.
(...) In het cabaret mag alles dat in de grote kunst verboden is, of waartoe die grote
kunst onmachtig is. Michel van der Plas is als dichter van het begin af een zeer
virtuoos verzenmaker geweest; zijn poëzie kende ook een duidelijk uitgesproken
emotionaliteit. Zijn virtuositeit en technisch raffinement komen hem bij het schrijven
van liedjes voor het cabaret zeer van pas en wat er aan emoties en sentimenten in de
poëzie ongebruikt moet blijven, kan nu, na de kwartslag van de ironisering, in het
lied zijn plaats vinden.’ Er is zelfs sprake van een soort omgekeerde beïnvloeding
van de officiële poëzie door het cabaret voor zover het de te gebruiken middelen
betreft: ‘Door aanwending van alle traditionele technische middelen van de poëzie
in het cabaretlied hebben ook die middelen een verschuiving doorgemaakt: ze
beginnen nu zozeer aan dit lichtere genre gebonden te raken, dat ze zich nog
nauwelijks in wat ik nu maar noem “ernstige poëzie” laten gebruiken. Wie nu nog
rijmt, loopt het gevaar, niet meer serieus genomen te worden.’ Dat betekent dan dat
deze middelen wel in principe horen tot het arsenaal van de (officiële) dichter maar
dat hij ze alleen op dit moment zal laten liggen en andere middelen kiest. Geen enkel
middel of effect dat in het lichtere genre wordt gehanteerd, wordt of werd niet óók
in de officiële kunst gebruikt: het glijden in tertsen dat kenmerkend is voor sommige
smartlappen, is een van de verrassend werkzame, dramatische effecten in het slotkoor
van de Mattheus-Passion. Dat is niet eens zó verbazingwekkend want in beide gevallen
wordt materiaal gehanteerd met de bedoeling om effect te sorteren. Wie de werken
van het tweede plan wil afdoen als kitsch of goedkoop bedrog, moet dan ook weten
dat de uitingen van zogenaamde kunst een alleen maar meer geraffineerde vorm zijn
van hetzelfde bedrog. Wie zich om welke reden dan ook met zijn kunst terugtrekt in
een heelal van ‘geestelijke waarden’, stoot de grond onder zijn eigen voeten weg.
Hij zal proberen te vergeten dat de hoge gevoelens en de edele sferen waarin de kunst
hem brengt, het resultaat zijn van de technische vaardigheid van de kunstenaar in
het hanteren van zijn materiaal waarbij hij van dezelfde mogelijkheden en middelen
gebruik maakt als de schrijver van
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cabaretlied, smartlap en streekroman. Hij probeert het te vergeten, maar het zal hem
niet gemakkelijk vallen. Hij blijft afhankelijk van het materiaal, hij kan die
afhankelijkheid alleen niet accepteren en dat maakt hem meelijwekkend. De geest
is een veelgezocht toevluchtsoord voor mensen die proberen te ontsnappen aan hun
afhankelijkheid van de materie. Menno ter Braak heeft in zijn essay Een zonde tegen
de Heilige Geest duidelijk gemaakt hoe zijn besef van fysieke minderwaardigheid
hem rijp maakte voor de cultus van de geest. Wie met een beroep op de geestelijke
waarden van de kunst zich van de werkelijkheid afkeert, mag niet verbaasd zijn dat
hij in de ogen van anderen als kunstminnaar tot een zielige figuur wordt: hij heeft
blijkbaar aan de werkelijkheid niet genoeg, hij heeft illusies nodig om eraan te
ontsnappen.
Er mag dan overigens geen wezenlijk verschil bestaan tussen werken van het eerste
en van het tweede of zoveelste plan, toch is er iets als niveauverschil, eenvoudig
omdat er verschil is in perspectiefwerking zoals er ook verschil is in
perspectiefgevoeligheid. De een heeft na een eerste kennismaking met de Peel via
een boek van Antoon Coolen geen behoefte aan een ander boek van dezelfde schrijver:
het werkt niet meer omdat het hem niets meer belooft, hij weet het al. De ander echter
blijft de kennismaking hernieuwen: steeds weer een weekend op vakantie naar de
Peel. Of steeds weer even terug kunnen naar dat badplaatsje aan de Spaanse kust
dankzij het schilderij dat je meebracht van Spaanse vrouw geleund tegen wit balkon
tegen achtergrond van blauwe zee omdat dat schilderij nu eenmaal beeld is geworden
van een vakantie zoals je dit nooit meer zult krijgen. Maar met de constatering van
een verschil is dat verschil nog niet verklaard. Pratend over de ontwikkeling van het
bekende naar het onbekende, merkte iemand op: Hoe zit dat dan na eerste lezing van
een boek, dan is het onbekende toch bekend geworden? Dan kan het boek toch
eigenlijk bij tweede lezing niet meer werken? Nee, bleek toen, bij sommige boeken
kun je ‘weten wat er komt’ en toch weer opnieuw in spanning zitten om wat er gaat
gebeuren.
Los nu van de redenen die er kunnen zijn waarom de een wel en de ander niet
genoegen blijft nemen met de Peel en zijn bewoners, zou dit wel eens een kwestie
van kwaliteit kunnen zijn: betere werken zijn in staat de lezer in spanning te brengen
ook bij herhaalde lezing. Het verschil in lezerservaring is natuurlijk subjectief bepaald,
maar dat sluit niet uit dat het effect ook op het werk zelf is terug te voeren.
De ervaring nu van kwalitatieve verschillen in literatuur - maar dan in zo breed
mogelijke betekenis als teksten met werking - kan in de eerste plaats zijn oorzaak
vinden in de verschillende wijzen waarop de perspectiefwerking werd
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gerealiseerd: de keuze van de gebruikte middelen, veelvoudige of enkelvoudige
toepassing daarvan, de grootte van de afstand en daarmee van de spanning tussen
beeld en werkelijkheid, het eenvoudige of het ingewikkelde karakter van de structuur.
Een andere verklaringsmogelijkheid is gelegen in de relatieve bekendheid of
onbekendheid van het opgeroepen perspectief: hoe dichterbij het onbekende, hoe
eerder de spanning eraf is, hoe verderreikend daarentegen het perspektief, hoe langer
het werk het uithoudt voor de lezer omdat het onbekende hem nooit helemaal bekend
wordt. Het is daarbij niet onwaarschijnlijk dat deze verklaringsmogelijkheid in het
verlengde ligt van de eerste omdat het waarschijnlijk is dat alleen met verfijnder
toepassing van de beschikbare middelen een verderreikend perspectief kan worden
opgeroepen.
De vraag is wel hoe hanteerbaar zulke normen zijn. Een relatief onderscheid in
keuze en toepassing van gehanteerde middelen om tot werking te komen, is altijd
wel mogelijk. Maar met een meer of minder verreikend perspectief lijkt het moeilijker
werken. Laten we aannemen dat de keuze van wat iemand leest, bepaald wordt door
zijn behoefte. De ene lezer wenst dan voor zichzelf een verderreikend perspectief en
de andere wil liever dicht bij huis blijven. Maar het Zuid-Frankrijk van De
druivenplukkers of het Joegoslavië van De herberg met het hoefijzer is letterlijk ver
weg als je nog nooit je stad of je dorp bent uitgeweest. Het is zelfs nog ver weg als
je alleen maar geprefabriceerde vakanties kent aan de Costa Brava. En aan de andere
kant: wat is er dichter bij huis dan De avonden? Maar zelfs zonder enquete is al te
voorspellen dat veel lezers van Den Doolaard De avonden niet doorkomen: zo is de
werkelijkheid niet als Van het Reve die beschrijft. Dat betekent dan: zo is mijn
werkelijkheid niet, dat past niet in mijn beleving van de werkelijkheid. Dat hoeft nog
niet eens te betekenen dat deze lezer eist dat hij zijn werkelijkheid, zijn
bestaanssituatie moet kunnen terugvinden in wat hij leest. Het kan ook alleen maar
betekenen dat hij in zijn bestaanssituatie niet door zijn lectuur wil worden aangetast.
Dit kan dan karakteristiek zijn voor literatuur met een verderreikend perspectief:
dat het er daarin niet om gaat de bestaanssituatie van de lezer voor hem acceptabel
te maken. Ook niet door de inleving in een ander bestaan zo dat je dezelfde dingen
ervaart als in je eigen bestaan maar dan ver weg, daar waar je het niet zou verwachten.
Ook niet door de inleving in een comfortabeler en gelukkiger bestaan dan het jouwe
zonder je de pijn van je gemis te laten bewust-worden. Het gaat er zelfs niet eens om
dat je je rancunes tegen dat bestaan bevestigd kunt vinden in helden die het voor je
opknappen of die het beter doen dan jij. Want ook de Vlimmens die fulmineren tegen
de beperkingen die ze
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ervaren, bieden geen ander perspectief dan de bestrijding en dus de bevestiging van
het kwaad en het onrecht dat hen wordt aangedaan en dat voortvloeit uit hun situatie.
Het moet bij literatuur met een verderreikend perspectief om iets anders gaan dan
om de uiteindelijke bevestiging (al dan niet door ontsnapping) van de bestaanssituatie
van de lezer: deze literatuur zal veeleer inhaken op de tekorten van dit bestaan en er
een (literair) perspectief op openen. Maar dat betekent dan wel dat er een lezer
aanwezig wordt verondersteld die bereid is om zich die tekorten te realiseren, een
lezer die de behoefte voelt en zich de luxe kan permitteren om meer te zoeken dan
bevestiging van zijn bestaanssituatie of ontsnapping daaruit.
Een althans relatief onderscheid in kwaliteit lijkt dan mogelijk op basis van deze
criteria: het al dan niet verreikende karakter van het opgeroepen perspectief bevestiging en ontsnapping of bewustmaking - en, waarschijnlijk in samenhang
daarmee, keuze en toepassing van de gebruikte middelen.
Nu zal de werkzaamheid van nieuwe toepassingen afnemen naarmate het procédé
meer wordt gehanteerd, zoals ook het nieuw aangeboorde perspectief bekender wordt
naarmate het vaker wordt opgeroepen. Iets dergelijks mogen we tenminste
veronderstellen wanneer we constateren hoe populaire literatuur werkt met een zekere
vertragingsreactie ten opzichte van literatuur die naar onze normen tot die van het
eerste plan gerekend moet worden. Kees Fens wees op het feit dat een tot voor kort
in de poëzie gehanteerd middel als het rijm terecht is gekomen in de poëzie van het
tweede plan: het cabaretlied, sinds de officiële poëzie tot andere uitdrukkingsmiddelen
haar toevlucht nam. Je kunt ook zeggen: sinds die poëzie zich ging richten op een
geheel andere perspectiefwerking en minder ging mikken op het oproepen van
esthetische gevoelens, meer op het shockeren of het wekken van verbazing. Zo kon
ook het naturalisme, dat eind vorige eeuw de mensen opschrikte en hen een
werkelijkheid onder de neus duwde waarvoor men liever de ogen gesloten hield, na
een spectaculaire periode langzaam vervloeien in genres als de sociale en streekroman
die nog tot op de dag van vandaag doorwerken, maar niet meer als shockerend, eerder
als amuserend of verstrooiend worden ervaren. Van Deyssel presenteerde de
naturalistische roman als een breuk met al het voorafgaande. Maar dertig jaar later,
in de tijd dat Nescio schreef voor zeer weinigen, las iedereen Sprotje en later Merijntje
Gijzen en nog later Bartje. En zo komen we tot wat een derde norm zou kunnen zijn
bij de onderscheiding in niveau: kwalitatief betere literatuur is in tegenstelling tot
die van het tweede plan meer aan een bepaalde periode gebonden. Je zou kunnen
zeggen: deze literatuur is meer dan de andere ‘op de zenuwen van de tijd geschreven’.
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Als overigens tweedeplansliteratuur erop gericht is de bestaanssituatie van de lezer
te bevestigen, dan hoeft het nu ook nauwelijks verbazing te wekken dat in deze vorm
van literatuur niet gezocht wordt naar nieuwe technieken om een nieuw perspectief
te openen, dat deze literatuur door haar aard minder creatief is en eerder gebruik zal
maken van bestaande en beproefde procédé's. Zoals het criterium van het perspectief
te verfijnen viel tot bevestiging (en ontsnapping) of bewustmaking, zo is nu ook het
criterium van de gebruikte middelen te verfijnen: de eersteplansliteratuur is
aangewezen op het vinden van nieuwe middelen tot het openen van een nieuw
perspectief dat aansluit op de behoefte van een bepaalde (nieuwe) periode.
Tegelijkertijd wordt dan echter een paradoxale konsekwentie zichtbaar: als een
bepaalde periode mede gekenmerkt wordt door de literatuur van die tijd, dan zou je
als je die periode wil leren kennen, terecht moeten niet bij wat toen door de meeste
mensen werd gelezen, maar bij wat geschreven werd voor en gelezen door een klein
aantal, een elite. Dan zou literatuur die wat haar werking betreft kwalitatief beter is,
ook tegelijkertijd een elitaire literatuur zijn...

VI
Hoe moet een werk beoordeeld worden? Welke maatstaven heb je tot je beschikking
om tot een uitspraak te komen over het al dan niet geslaagd zijn van een werk?
We hebben nu wel een drietal criteria aan de hand waarvan het mogelijk is een
zeker verschil in niveau te constateren: de verreikendheid van het perspectief, de
toepassing van de middelen om tot effect te komen en de afstemming al dan niet ‘op
de zenuwen van de tijd’, maar deze maken nog geen beoordeling mogelijk. Je kunt
er zeker niet vanuit gaan dat schifting volgens deze normen automatisch tot een
oordeel leidt over het werk. Afgezien van het feit dat deze normen zelf relatief zijn:
ze zijn te formuleren in termen van meer of minder, is het moeilijk vol te houden dat
ieder werk van het eerste plan altijd geslaagd en ieder werk van het tweede plan
steeds een mislukking genoemd moet worden.
Eén ding is dan ook bij voorbaat duidelijk: normen die je hanteert bij de beoordeling
van werk van het eerste plan, kun je niet ook hanteren bij de beoordeling van werk
van het tweede plan. Den Doolaard kun je niet meten met maatstaven die je aanlegt
bij het werk van Vestdijk. Bach in het slotkoor van de Mattheus mag gebruik maken
van hetzelfde middel als de maker van de smartlap, maar de constatering dat de
componist van de smartlap relatief weinig middelen hanteert tegenover een veelheid
van middelen bij Bach, of meer in het algemeen de
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constatering dat in sommige werken de structuur simpeler en doorzichtiger is dan in
andere werken, kan op zichzelf geen grond zijn voor een afwijzende beoordeling,
voor welke beoordeling dan ook.
In het algemeen zijn normen die van buitenaf worden ingebracht, onhanteerbaar.
Het hanteren van bijvoorbeeld een niveauverschil als norm komt in werkelijkheid
neer op het tot norm verheffen van de wensen, verwachtingen, eisen van de criticus.
Hij is op een goed moment uitgekeken geraakt op de Peel of op het schilderij van
ondergaande-zon-in-zee en hij verlangt een ander perspectief, maar het gaat niet aan
om deze wens tot norm te verheffen en de streekroman en het zeegezicht af te wijzen
als slecht werk. Ook argumenten daarbij als: heb ik al eens eerder gezien, achterhaald
etc. zijn niet geldig te maken: ze voeren een eis tot oorspronkelijkheid in die voor
dit werk of misschien zelfs voor dit genre niet hoeft te gelden. De constatering dat
werking ontbreekt, kan nooit tot motief worden voor een geldige afwijzende
beoordeling. Het doet me niets dus is het slecht, is een uitspraak die niet past in een
behoorlijke literaire kritiek.
Als de normen niet van buitenaf mogen worden opgelegd, dan moeten ze van
binnen uit, vanuit het werk zelf komen. Dat wil zeggen dat een streekroman als
streekroman beoordeeld zal moeten worden, een smartlap als smartlap, een
eersteplansroman als eersteplansroman. Hier geldt de stelregel: beoordeel een werk
naar wat het bedoelt te zijn. Hoe kom je daarachter?
Door het werk te lezen. Een oordeel over een werk is immers een oordeel over
zijn werking en die werking is alleen maar kenbaar in de (lezers)ervaring. Voorwaarde
voor een oordeel is een of andere vorm van deelneming aan het werk waarin de
werking of althans iets van die werking ervaarbaar wordt. Maar dan moet ook een
oordeel mogelijk zijn. Bepalend voor de werking is immers de samenstelling en
ordening van het materiaal en wie dan ook iets van werking heeft ervaren, moet in
principe in staat zijn om achteraf in het werk de factoren aan te wijzen, de middelen
waarmee die werking werd opgeroepen, waarna vervolgens die middelen op hun
doeltreffendheid kunnen worden beoordeeld. Maar als je dan niets van werking kon
ervaren? Hierboven constateerden we al dat dat geen reden kan zijn voor een
afwijzend oordeel. Nu kunnen we verder gaan en zeggen: het ontbreken van ervaarbare
werking maakt het onmogelijk om tot een beoordeling te komen. Als voorwaarde
voor een beoordeling ervaring van de werking is en de samenstelling van het materiaal
bepalend is voor die werking, wat kan iemand dan zeggen over het meer of minder
geslaagd zijn van die samenstelling als hij totaal geen werking onderkent? Het enige
dat de criticus in zo'n geval staat te doen is dit voor zichzelf te constateren en als hij
zichzelf belang-
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rijk genoeg vindt, of als hij toch iets moet schrijven om zijn wekelijkse rubriek te
vullen, dan kan hij die constatering wereldkundig maken, maar van een oordeel zal
hij zich moeten onthouden. Al zou hij zijn afwijzing in een voor de lezer nog zo
pakkende vorm gieten en of hij nou Lodewijk van Deyssel heet of onder een andere
naam de vlijmscherpe criticus uithangt, een dergelijk oordeel is nooit terecht en het
heeft met elementaire beginselen van kritiek niets te maken.
Nu moet een oordeel niet alleen geldig zijn voor jezelf, voor de criticus, het moet
ook geldig kunnen zijn voor anderen. Hoezeer het gebonden is en moet zijn aan de
subjectieve lezerservaring, het heeft altijd een zekere objectivering nodig. Daartoe
is een rationele en verifieerbare explicatie nodig van het oordeel. Aan de beoordeling
zelf dient dan vooraf te gaan de interpretatie waarin de beoogde werking wordt
opgespoord en aangetoond, die dan vervolgens als maatstaf gehanteerd kan worden
om tot een oordeel te komen.
De interpretatie voltrekt zich in een aantal fasen. Deelneming aan het werk maakt
het mogelijk te komen tot ervaring van werking. Het onderkennen van die werking
maakt het weer mogelijk die werking te lokaliseren, de plaatsen aan te wijzen waar
het werk voor mij werkzaam was. Lokalisering van de werking is dan vervolgens
het uitgangspunt bij een onderzoek naar de factoren in het materiaal die voor die
werking verantwoordelijk zijn. Dit onderzoek zal moeten worden voortgezet tot niet
alleen de werking van een aantal geïsoleerde plaatsen verklaard is, maar tevens de
samenhang van die effecten zichtbaar wordt. Pas binnen die eenmaal helder gemaakte
samenhang kan worden vastgesteld waar het in dit geheel allemaal om te doen was,
kan het beoogde doel worden vastgesteld. Concreet betekent dit in de interpretatie
van een voor mij werkzaam verhaal dat het vanuit het onderzoek naar de werking
van één passage mogelijk wordt om de samenhang tussen de verschillende werkzame
delen van dit verhaal op het spoor te komen en pas daarin wordt het duidelijk waarom
het in dit verhaal gaat. Er geldt hierbij één spelregel: een interpretatie is geldiger
naarmate méér van de gebruikte middelen doorzichtig worden gesteld als factoren
voor méér werking. Wanneer iemand De komst van Joachim Stiller een spannend
boek vond (en dat is het) en hij kan in een structuuronderzoek aantonen waardoor
en hoe die spanning wordt opgevoerd, dan is zijn interpretatie ongetwijfeld juist.
Wanneer iemand anders heeft ervaren dat Joachim Stiller steeds meer symbool wordt
van alle goeds waar mensen maar naar kunnen verlangen en Joachim Stiller
gaandeweg de gestalte van Jesus Christus gaat aannemen, wanneer hij zich deze
ervaring bewust maakt en aan kan tonen hoe deze beeldwerking door de structuur
heen zich steeds sterker realiseert, dan is zijn interpretatie juister dan de eerste omdat
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méér in de toepassing van het materiaal functioneel blijkt te zijn, aanwijsbaar blijkt
bij te dragen tot méér werking.
Zo'n interpretatie berust dus mede op een analyse, waarbij in principe het hele
instrumentarium van de romananalyse en de closereading van poëzie goede diensten
kan bewijzen. Alleen de mening dat heel dit geschut in stelling zou moeten worden
gebracht, berust op een vergissing.
Uitgangspunt voor de interpretatie is immers de werking die door de lezer ervaren
wordt, alleen die instrumenten die kunnen dienen tot de verklaring van die werking
dienen dan ook te worden toegepast. Het is altijd mogelijk een uitvoerig onderzoek
in te stellen naar bijvoorbeeld de tijd of de ruimte in een verhaal, het is alleen niet
zeker dat de uitkomsten van zo'n onderzoek relevant zijn bij de verklaring van de
werking. Wie zijn gebrek aan lezerservaring zoekt te compenseren door zijn intellect
scherp te slijpen aan wat dan heet een analyse van de tekst, staat een werkelijke
communicatie over literatuur meer in de weg dan men doorgaans schijnt te beseffen.
Met ingewikkelde constructies kan men kennelijk zijn onvrede met het werk
compenseren, maar het is dan ook precies die onvrede die men communicabel maakt.
Closereading en romananalyse bieden een voortreffelijk instrumentarium bij het
onderzoek naar de werking van een tekst, keuze en toepassing van die instrumenten
dienen echter bepaald te worden vanuit de lezerservaring.
Als in de fase van de interpretatie het beoogde effect is aangewezen en de
vaststelling daarvan in het werk zelf is gemotiveerd, dan wordt de beoordeling
mogelijk. Die beoordeling is dan een evaluatie van de gehanteerde middelen op hun
doelmatigheid ten aanzien van het beoogde effect. Je vraagt je dan af of andere
middelen dan de hier aangewende of een ander gebruik van deze middelen niet
doelmatiger was geweest met het oog op dit beoogde effect. Dan kan het zijn dat je
moet constateren dat deze tijdsoverlapping of dit perspectief niet functioneert op
deze plaats, of positiever nog: dat deze herhaling van een motief beter tegen het slot
als versterking van de climax daar zou functioneren dan in het tweede hoofdstuk.
Wanneer je als uitgangspunt voor een beoordeling de lezerservaring neemt, dan
zal het kunnen voorkomen, zoals in het hierboven gegeven voorbeeld rond De Komst
van Joachim Stiller, dat iemand bij een interpretatie en een daaropvolgende
beoordeling uitgaat van een beperkte lezerservaring waarin maar een deel van wat
werkzaam kan zijn in het werk tot werking is gekomen. Het gevaar lijkt dan niet
denkbeeldig dat al datgene in het werk dat niet aantoonbaar bijdroeg tot het beoogde
effect zoals dat op grond van deze beperkte lezerservaring werd
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aangewezen, in de beoordeling wordt afgedaan als overbodige franje. Wie de
beeldende werking van een landschapsbeschrijving niet onderkent en bijvoorbeeld
niet ziet dat hierin beeldend wordt vooruitgegrepen op wat er in de werkelijkheid
van het verhaal gaat gebeuren, kan al gauw zo'n beschrijving als oponthoud ervaren.
Wanneer dan echter zo'n landschapsbeschrijving in de beoordeling van het werk
wordt afgewezen, dan berust zo'n voorbarig oordeel niet op een lek in het kritische
systeem, maar op een verkeerde toepassing van het systeem. Start je vanuit een
beperkte lezerservaring dan zal immers niet alleen je interpretatie, gericht op de
vaststelling van het kennelijk beoogde effect, beperkt zijn, maar ook het terrein
waartoe de kritiek, de beoordeling zich kan uitstrekken. Bij de interpretatie ging het
om de aanwijzing van deze bepaalde middelen die wezen in de richting van dit
bepaalde doel, de beoordeling dient zich dan ook te beperken tot een oordeel over
de doelmatigheid van déze middelen. Eventuele andere middelen blijven eenvoudig
onbesproken omdat een norm ter beoordeling ontbreekt. Toepassing van de
instrumenten van de romananalyse kan in zo'n geval duidelijk maken dat er
bijvoorbeeld iets met de tijd in het verhaal aan de hand is, dat je niet in je
lezerservaring kunt plaatsen. Maar wat voor zin heeft het om iets te weten dat niet
gerelateerd is aan je ervaring? Die in de tekst gebruikte middelen die buiten het bereik
van de lezerservaring vallen, dienen ook buiten de beoordeling te vallen. Zinloos om
niet te zeggen potsierlijk is het om de romananalyse vanuit een beperkte lezerservaring
als wapen tegen de tekst te hanteren.
Hier geldt weer wat al eerder werd gesteld: het ontbreken van ervaarbare werking
maakt het onmogelijk tot een beoordeling te komen, laat staan tot een afwijzing.
Tegelijkertijd kunnen we nu naast de hierboven gegeven spelregel nog een andere
aanvullende regel formuleren: de gehanteerde middelen zijn altijd alle functioneel
totdat kan worden aangetoond dat ze niet functioneel zijn.
Iedere interpretatie die in het werk geëxpliciteerde lezerservaring is d.w.z. die in
het werk de middelen aanwijst die werkzaam waren in de lezerservaring, is juist en
betrouwbaar, een hierop gebaseerd oordeel is geldig. Wel blijf je bij een systeem als
dit waarin de persoonlijke ervaring uitgangspunt is bij interpretatie en beoordeling,
zitten met het feit dat de ervaring van de een niet gelijk hoeft te zijn aan die van de
ander. Op deze wijze tot stand gekomen oordelen staan echter niet in een of/of maar
in een en/en relatie. Iemand die De Komst van Joachim Stiller in zijn werking verklaart
uit de structuur heeft gelijk zoals iemand anders die de werking verklaart uit de
beelding. Wanneer zij de door hen ontdekte middelen beoordelen op hun
doelmatigheid, is hun oordeel betrouwbaar tenzij zij menen dat met hun oordeel
tevens het laatste woord over het werk is gezegd.
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Er is immers misschien nog een derde die structuur èn beelding als in zijn
lezerservaring werkzame factoren weet aan te wijzen. Maar wanneer zo'n explicatie,
waarin méér van de gebruikte middelen werkzaam blijken te zijn, beter is dan een
andere, dan is die andere daarmee niet onwaar of ongeldig, tenzij die zich al bij
voorbaat ongeldig heeft gemaakt door de volledige waarheid voor zich op te eisen.
In dit systeem is de interpretatie en beoordeling van een werk steeds in ontwikkeling.
Het gaat er dan ook niet om zo gauw mogelijk te komen tot een vastgelegde absolute
waarheid, het gaat om het communicabel maken van de lezerservaring in zo optimaal
mogelijke vorm.
Als we uit willen gaan van de subjectieve lezerservaring, als we erkennen dat die
beperkt kan zijn en toch geldig, als we impliciet daarmee erkennen dat
verderstrekkende ervaring steeds mogelijk is, dan zal binnen dit systeem iedere
beoordeling in principe ook vatbaar moeten zijn voor uitbreiding en verdieping. We
moeten in onze benadering van literaire teksten nu maar eens af van de dwangmatige
behoefte aan z.g. objectief wetenschappelijke en voor eens en voor altijd geldende
kennis los van de ervaring. Waar we bij de behandeling van literatuur behoefte aan
hebben, is aan lezers die naast hun lezerservaring beschikken over een vitale
nieuwsgierigheid naar wat hen tot die ervaring kon brengen vanuit een behoefte tot
communiceren over die ervaring met zichzelf en anderen.
Het is duidelijk dat in dit systeem verschillende lezerservaringen kunnen worden
erkend. Het is duidelijk ook dat iemand vanuit zijn lezerservaring een beoogd effect
kan aanwijzen en motiveren in het werk en dat iemand anders een ander beoogd
effect kan aanwijzen en in het werk motiveren. Maar het is ook duidelijk dat deze
effecten in dit systeem elkaar niet uit kunnen sluiten, maar ten opzichte van elkaar
complementair moeten zijn. De nog niet uitgesproken gedachte hierachter is dat het
eenvoudig onmogelijk is dat een werk gericht zou zijn op een aantal aan elkaar
tegengestelde en elkaar uitsluitende effecten. Zoiets is alleen maar in theorie denkbaar,
in praktijk is ieder effect in principe het resultaat van de samenstelling en ordening
van het materiaal. Die ordening is alleen maar zinvol inzoverre hij functioneel is
d.w.z. doelgericht en het is praktisch uitgesloten dat een en dezelfde ordening
functioneren kan tot het oproepen van twee of meer verschillende en elkaar
uitsluitende effecten - tenzij die elkaar uitsluitende effecten functioneel zijn t.o.v.
het beoogde doel en dan geldt de stelling nog! De ordening of samenstelling van het
materiaal kan zelfs eigenzinniger zijn dan de schrijver zelf: hij kan naar een bepaald
effect toeschrijven, maar het materiaal waarmee hij bezig is kan hem een kant uit
dwingen die hij niet wenst, die hem misschien zelfs afschrikt. Wanneer hij echter
onderkent wat wij hierboven
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constateerden: dat schrijven exploratie van werkelijkheid kan betekenen, dan zal hij
doorgaan op het perspectief dat zich onder zijn handen opent. Hij kan het ook proberen
dicht te stoppen met mooi bedachte zinnetjes, maar dan moet je niet teveel verwachten
van de werking van het resultaat. De bedoeling van een schrijver dient ondergeschikt
te zijn aan de bedoeling van zijn werk. En als iemand dan op basis van zijn
lezerservaring niet in staat is een beoogd effect aan te wijzen, hij hoeft het in ieder
geval niet aan de schrijver zelf te vragen: die verwijst je naar het werk.
De lezerservaring wordt in dit systeem van beoordeling betrokken in zoverre zij
herleidbaar is tot de ordening van het materiaal, tot de vorm dus en is dat dan niet
een eenzijdige benadering? Dat is het zeker niet omdat vorm en inhoud niet alleen
bij de Tachtigers één waren, maar samenvallen in de werking die alleen in de
lezerskring herkenbaar wordt. Dat neemt niet weg dat het mogelijk en in een goede
recensie zelfs wenselijk is dat ook omschreven wordt wat de ervaring van die werking
nu voor iemand betekent. Werking is perspectiefwerking. Omschrijving daarvan is
dan mogelijk in termen van het bekende en het onbekende d.w.z. een beschrijving
van datgene waarin de opgeroepen werkelijkheid herkenbaar was en wat daarin het
onbekende, het nieuwe uitmaakte. Het laatste kan niet worden beschreven zonder
bewustzijn van het eerste, maar dan is het wel duidelijk dat daarmee aan een recensent
hoge eisen worden gesteld: bij de beoordeling van werken die ‘op de zenuwen van
de tijd’ geschreven zijn, is een beschrijving van de perspectiefwerking alleen mogelijk
wanneer je je bewust bent van wat die (eigen) tijd beweegt.
De vraag naar een omschrijving van de perspectiefwerking is in zijn simpelste
vorm een vraag naar wat de schrijver bewogen heeft om deze tekst (zo) te schrijven.
Het is een eis die gesteld mag worden aan iedere recensie die explicatie van
lezerservaring pretendeert te zijn eenvoudig omdat explicatie van die ervaring een
omschrijving van die ervaring impliceert. Het ligt daarbij voor de hand om deze
omschrijving te laten voorafgaan aan de beoordeling.
Zo dien je dan voor een recensie achtereenvolgens deze fasen te doorlopen:
a vaststelling van de in de tekst werkzame plaatsen
b
een onderzoek naar de factoren die voor die werking verantwoordelijk zijn
en dat impliceert, blijvend binnen het bereik van je eigen lezerservaring, een
onderzoek naar de onderlinge samenhang van de werkzame plaatsen dat zal
moeten leiden tot de vaststelling van het beoogde doel: dat effect dat in de
samenhang van die werkzame passages hoofdeffect is
c omschrijving van dat doel als perspectiefwerking
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de beoordeling van de gehanteerde middelen op hun doeltreffendheid ten aanzien
van het beoogde doel.
Het doel van een recensie is in eerste instantie het communicabel maken en
motiveren van je lezerservaringen. Dat kan gebeuren in een vorm waarin a en b
geïntegreerd worden: een verslag van wat er als lezer met je gebeurde, waarbij je
(opnieuw) lopend langs de voor jou werkzame passages, je tevens rekenschap aflegt
van hun samenhang: hoe bijvoorbeeld de verwachtingen die telkens worden
opgeroepen, worden bevestigd, tenietgedaan, opengelaten en later overtroffen etc.
Na de vaststelling van het beoogde doel vraagt de omschrijving daarvan als
perspectiefwerking enige reflexie over wat de schrijver voor zichzelf en de lezer
bewerkstelligde met dit werk. De perspectiefwerking wordt niet omschreven met de
vaststelling van een of ander centraal thema: De avonden van Van het Reve gaat
over de zinloze verveling en lusteloosheid van een negentienjarigen jongen, maar
literair gezien d.w.z. voor wat de werking betreft, gaat het om een in dit spanningsveld
voorbereide oplossing daaruit.
Dat tenslotte een oordeel over het werk gebaseerd zal zijn op de ‘vorm’, is niet
meer dan vanzelfsprekend. Er is immers geen andere wijze waarop het werk zich
aan de lezer kan voordoen dan als zintuiglijk waarneembare materiaal-combinatie.
Je kunt verslag afleggen van je lezerservaring, maar motivering daarvan zal altijd
motivering zijn in het werk zelf, in de ‘vorm’: de werking wordt nu eenmaal niet los
van de vorm gerealiseerd. Wie dan nu nog zegt dat daarmee de vorm tot iets aparts
wordt gemaakt met uitsluiting van de ‘inhoud’, dat vormkritiek gebaseerd op
vormanalyse zou getuigen van een bloedeloos formalisme, moet gerekend worden
te behoren tot de aanhangers van de ventideologie.
Vertegenwoordigers daarvan beweren wel dat het in een werk gaat om wat de
schrijver (de vent) wil uitdrukken en dat de vorm als zodanig aan de expressie
ondergeschikt is. Hun getroffenheid door het werk, hun lezerservaring dus,
objectiveren zij door die engagement te noemen en projecteren die vervolgens op de
schrijver door ook van hem een dergelijk engagement te eisen. Zij gaan daarbij
voorbij aan het feit dat hun idool Multatuli hen alleen maar tot een ervaring van
engagement kon brengen dankzij wat iemand formuleerde (en motiveerde) als ‘de
organisatie van de Max Havelaar’. Vormkritiek zoals hier bedoeld berust in
werkelijkheid allerminst op een scheiding tussen vorm en inhoud inzoverre zij althans
uitgaat van de feitelijke werkzaamheid van de vorm. Voor wie werking constateert,
vallen vorm en inhoud samen. Hij kan de ‘vorm’ onderzoeken als ‘zichtbare werking’,
hij kan deze ‘werkzame vorm’ beoordelen op zijn doeltreffendheid.
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VII
Smaken verschillen. Toch is het een bekend verschijnsel dat één bepaald werk door
een groot aantal mensen wordt gewaardeerd. Een zekere algemene geldigheid is
trouwens ook de praktische eis waaraan een werkstuk moet voldoen vóór men het
als kunstwerk erkent. Ik kan geboeid worden door de structuur van een inktvlek die
ik zojuist maakte, door wat tot mijn verrassing in mijn spelen met taalmateriaal komt
bovendrijven, maar als niet iemand anders er ook wat in ziet zal mijn inktvlek nooit
de tentoonstelling en mijn versje nooit de drukker halen. En zeker zullen ze onvermeld
blijven in de kunstgeschiedenis en de literatuurgeschiedenis.
Aan een zekere codificatie valt niet te ontkomen. De uitspraak: een tekst is literair
omdat hij tot de literatuur behoort, klinkt absurd maar is het niet zodra we hem aldus
interpreteren: wat wij literatuur noemen, is ooit door meerdere mensen als werkzaam
ervaren. Absurd wordt zo'n uitspraak alleen dan wanneer ik op basis van die
codificatie wordt gedwongen me met een werk bezig te houden dat dan wel officieel
literair is, maar dat voor mij niet literair is omdat het voor mij niet werkt. Een tekst
is uitsluitend literair op grond van zijn werking en als dat dan de grond is geweest
om hem op te nemen in de gecodificeerde literatuur, dan impliceert dat dat hij nog
steeds werkzaam is of werkzaam is te maken, anders kunnen we er beter niet meer
over praten. Het zwaaien met een literaire codex is zinloos wanneer het teksten betreft
waarvan je al bij voorbaat weet dat ze niet meer werkzaam te maken zijn: je bent
dan namelijk niet meer bezig met literatuur.
Als nu een aantal mensen een bepaald werk waardeert d.w.z. ontvankelijk is voor
de perspectiefwerking daarin, dan wijst dat op het bestaan van een overeenkomstige
ontvankelijkheid bij die mensen voor dit perspectief. Die overeenkomstige
ontvankelijkheid kan niets anders zijn dan een overeenstemming in beleven, een
overeenkomstige werkelijkheidsbeleving vanwaaruit men voor dit perspectief gevoelig
is blijkbaar. Het is ook daarop dat een schrijver (en iedere kunstenaar) mikt: op zekere
collectiviteit in wat hij als ‘bekend’, als herkennings-mogelijkheid aanbiedt, het is
één van de twee polen waartussen de werking zich als perspectiefwerking realiseert.
In een dergelijke overeenkomst van beleven moet ook de verklaring gezocht
worden voor het feit dat bepaalde vormen van kunst in het algemeen, van literatuur
in het bijzonder, karakteristiek zijn voor bepaalde perioden. Het gaat hier niet om
bepaalde werken maar om hele groepen van werken die karakteristiek zijn voor zo'n
periode inzoverre ze onderling een aantal gemeenschappelijke
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kenmerken hebben. Het zijn bepaalde overeenkomstige middelen die men in deze
werken hanteert en omdat men deze middelen samenvatte in het begrip stijl, kon
men spreken van verschillende stijlperioden. Over de bruikbaarheid van zo'n term
valt te twisten, maar als men op een bepaalde overeenkomstige wijze in zo'n periode
gestalte geeft aan het perspectief waaraan men behoefte heeft, dan moet er ook iets
gemeenschappelijks zitten in dat perspectief. Als steeds deze middelen worden
gehanteerd, zal de richting waarin men het perspectief zoekt gemeenschappelijk zijn
en horen bij deze periode. Maar dat betekent dan weer dat die perspectiefrichting zal
corresponderen met iets collectiefs in de werkelijkheidsbeleving van de mensen in
zo'n periode. Ter aanduiding nu van datgene dat in de werkelijkheidsbeleving van
een periode collectief is en karakteristiek voor die periode, wil ik de term ’klimaat’
overnemen van Paul Rodenko die hem in vergelijkbare, zij het meer beperkte
betekenis toepaste.
Een dergelijke term heeft het voordeel dat hij korter en dus bruikbaarder is dan
een omschrijving als collectieve werkelijkheidsbeleving, of juister: datgene in de
werkelijkheidsbeleving dat collectief gegeven is. Wie bovendien spreekt over beleving
van werkelijkheid, wekt al gauw de indruk dat het om positieve ervaringen zou gaan
waarmee iedere belever in zou stemmen. De dichter Willem van Swaanenburg uit
het begin van de achttiende eeuw blijkt echter een typisch vertegenwoordiger van
het klimaat van zijn tijd te zijn juist in zijn afwijzing daarvan. De kloof tussen subject
en object die in de negentiende-eeuwse ervaring van de werkelijkheid zichtbaar
wordt, werd positief, althans constructief gehanteerd door diegenen die de
werkelijkheid rationaliserend en objectiverend aan zich ondergeschikt maakten,
negatief door romantici die zich zelf ondergeschikt maakten aan een hen emotioneel
aanzuigende werkelijkheid. Maar beide houdingen zijn herleidbaar tot dezelfde
grondervaring van de werkelijkheid, tot hetzelfde klimaat. Of iemand positief of
negatief reageert op datgene dat collectief is in de beleving van de werkelijkheid,
doet in dit verband niet ter zake: in geen van beide houdingen ontsnapt men in eerste
instantie aan het klimaat van zijn tijd. Waar het dan bij historische literatuur om gaat
is het achterhalen van de relatie tussen het opgeroepen perspectief en het klimaat als
de achtergrond vanwaaruit het werd opgeroepen: binnen deze relatie komt steeds het
werk tot werking, in deze spanning tussen het onbekende en het bekende is zijn
werking perspectiefwerking, klimaatperspectiefwerking.
Kenmerkend bijvoorbeeld voor het laat-middeleeuwse klimaat is een besef van
onzekerheid, angst voor het dreigend uiteenvallen van het bestaande beeld van de
werkelijkheid, van waaruit de behoefte begrijpelijk wordt om de oude dingen
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in een nieuwe ordening zinvol te maken. Het is deze behoefte die beeldend wordt
vervuld in de zichtbare ordening van het rederijkersvers, in allegorische constructies
etc.
Met het invoeren van het begrip klimaat wordt overigens het een en ander overhoop
gegooid.
Eerder hebben we al geconstateerd dat literatuur van het eerste plan en ‘op de
zenuwen van de tijd’ geschreven, literatuur dus met klimaatperspectiefwerking,
toebehoort aan een kleine groep, een elite. Je kunt je nu afvragen of niet ook het
klimaat, dus datgene in de werkelijkheidsbeleving dat in die tijd collectief was en
waartegen deze elitekunst resoneerde, niet uitsluitend leefde onder deze elite. Je zou
zo'n groep een ‘vals bewustzijn’ kunnen aanwrijven d.w.z. dat men zich alleen maar
bewust was van wat in eigen kring leefde, dat men niet in staat was te onderkennen
wat daarbuiten leefde. Als we denken aan de zeventiende eeuw, dan zien we wel dat
Vondel, Huygens en Hooft zich bewust waren van wat hun tijd bewoog, maar we
kunnen ook vermoeden dat zij totaal geen oog zullen hebben gehad voor wat zich
buiten hun milieu afspeelde onder de massa van arbeidende mensen. En hoe
betrouwbaar is dan nog hun visie op de tijd? Bij de toepassing van de term klimaat
gaat het echter niet in de eerste plaats om aanduiding van bewustzijn, maar van een
door de tijd geconditioneerde beleving van de werkelijkheid. Deze beleving is een
gegeven dat bestaat los van de individuele reacties erop: je kunt er je door gedragen
weten en je kunt het afwijzen, met alle moeilijke konsekwenties vandien. Maar juist
in zoverre het klimaat collectief is en gegeven met de tijd waarin je leeft, is het niet
persoonlijk, niet individueel, maar veeleer bovenindividueel of vóórindividueel en
dus ook niet in eerste instantie persoonlijk bewust. Het kan dan ook onbewust blijven,
maar het kan ook bewust gemaakt worden. Het kan zelfs bewust gemaakt worden
binnen een ‘vals bewustzijn’: daarmee is het bestaan van zo'n klimaat niet gemoeid.
De collectieve werkelijkheidsbeleving bestaat onafhankelijk van de individuele
reacties erop, onafhankelijk ook van de omstandigheid dat alleen een kleine groep
zich kan permitteren zich ervan bewust te zijn.
Wanneer dan inderdaad een kleine groep bewust aan het klimaat blijkt te kunnen
deelnemen terwijl dit voor de massa in het algemeen onmogelijk zou zijn, dan houdt
dat dus niet in dat dit klimaat het alleenrecht zou zijn van die maatschappelijke elite.
Het betekent al evenmin dat de massa niet toch zou delen in de beleving van dit
klimaat. Wie in een stad als Amsterdam woont in het begin van de zeventiende eeuw,
ziet nieuwe gebouwen verrijzen, hoort de nieuwe muziek, alleen al in de kerk, ziet
het modebeeld veranderen. Men zal niet alleen aan
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deze uitdrukkingsvormen van een nieuw beleven kunnen ontsnappen, men zal ze
ook (gaan) aanvaarden als uitdrukking van de eigen tijd, men zal zich erin gaan
herkennen. Maar dan mogen we ook ten aanzien van literatuur van het eerste en die
van het tweede plan verwachten dat beide literaire lagen kunnen functioneren binnen
hetzelfde klimaat, dat dan in het ene geval wel en in het andere geval niet wordt
gehanteerd als achtergrond voor de perspectiefwerking.
Voor steeds meer mensen echter is het elitaire karakter van de eersteplansliteratuur
zo'n onverteerbare zaak, dat ze naar een oplossing zoeken in de vorm van een andere
benadering van literatuur waarin het klasseverschil is opgeheven.
De eerste oplossing die men voorstelt bestaat hieruit dat men uitgaat van wat de
massa leest en niet langer van wat de elite waardeert. Toegepast op de historische
literatuur betekent dat dat men voor de jaren rond 1910 Sprotje naar voren schuift
en niet het werk van Nescio, voor de zeventiende eeuw beperkt men zich dan tot de
liefdes- en avonturenromans, terwijl men de erotische gedichten van Hooft ongelezen
laat. Als echter het klimaat een gegeven is voor allen dat overigens alleen bewust
als achtergrond wordt gehanteerd in de elitaire literatuur, dan wordt het moeilijk om
te geloven dat de populaire literatuur méér uitdrukking zou geven aan wat in de tijd
leefde dan de officiële eliteliteratuur. Sprotje is ongetwijfeld populair geweest, maar
behoort wel tot een genre dat zeker niet karakteristiek is voor een bepaalde periode
en dat gedurende tientallen jaren teerde op de toepassing van de procédés die met
het elitair-literaire naturalisme hun intrede deden. Hetzelfde geldt met andere woorden
voor de liefdes- en avonturenromans als opvolgers van de hoofse roman in prozavorm:
de z.g. volksboeken. In die zin kan dan ook van een anti-literatuur (of -cultuur) van
het volk tegenover die van de elite geen sprake zijn: hoewel zij méér lezers trekt, is
de populaire literatuur niet méér uitdrukking van de tijd dan de elitaire literatuur.
Wanneer er geen sprake zou zijn van enige mogelijkheid tot kwalitatieve
onderscheiding in literatuur van het eerste en het tweede plan, dan zou het
bovenstaande betekenen dat bij de behandeling van historische literatuur de populaire
literatuur evenveel aandacht verdiende als de officiële literatuur. Maar die kwalitatieve
onderscheiding bleek wel te maken aan de hand van een drietal onderling
samenhangende, zij het relatieve criteria. De eersteplansliteratuur hanteerde niet
alleen andere en meer verfijnde technieken dan de literatuur van het tweede plan,
maar zij was ook aangewezen op nieuwe technieken. Het gebruik van verfijnder
middelen zou verder samenhangen met het oproepen van een verderreikend
perspectief, en in zoverre het daarbij tevens ging om het ontwikkelen van nieuwe
technieken, een nieuwe stijl, zal in samenhang daarmee ook een nieuw perspectief
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worden geopend. Deze literatuur was ‘op de zenuwen van de tijd geschreven’: de
behoefte aan het nieuwe perspectief werd verklaard uit de (nieuwe)
werkelijkheidsbeleving van die periode, uit het nieuwe klimaat. Het perspectief nu
dat werd opgeroepen in tweedeplansliteratuur was er een van bevestiging van of
ontsnapping aan de bestaanssituatie van de lezer, terwijl de perspectiefwerking van
eersteplansliteratuur meer gericht was op bewustmaking van die bestaanssituatie,
openlegging daarvan. Zo tegenover elkaar gezet, is niet-klimaat-gerichte
tweedeplansliteratuur altijd relatief meer versluierend - ook bevestiging is immers
geen aanwijzing van tekorten - dan de eersteplans en als het gaat om de vraag in
welk van beide soorten literatuur men het klimaat van de tijd het best zal kunnen
ervaren, is het antwoord niet moeilijk meer.
Zelfs wie ieder kwalitatief onderscheid zou afwijzen, ontkomt toch niet aan de
constatering dat populaire literatuur veelal popularisatie is - en ook kàn zijn - van
literatuur die eerder klimaatgericht was. Wie dan nog Sprotje kiest voor de jaren
1910 tot '20, de avonturen- en liefdesromans en niet de erotische gedichten van Hooft
voor de zeventiende eeuw, verdonkeremaant een belangrijk aspect van literatuur,
een belangrijke werkingsmogelijkheid: de klimaatsperspectiefwerking. Het wegvallen
van zo'n aspect kan niet worden gecompenseerd met een beroep op het in verhouding
grotere aantal lezers van de literatuur die in dit geval naar voren wordt geschoven.
De populaire literatuur is geen werkelijk alternatief voor de literatuur van het eerste
plan omdat dan een belangrijke mogelijkheid van literaire werking wegvalt.
Een andere, meer aangeprezen methode om het klasseverschil in de literatuur te
elimineren, is wat men zou kunnen noemen het democratiseren van de elite-literatuur,
bij uitbreiding: de democratisering van de cultuur. Dat houdt dan in dat men de
voortbrengselen van deze cultuur toegankelijk maakt voor de massa. Speciale
voorstellingen voor ‘het grote publiek’ tegen gereduceerde tarieven, excursies met
l.t.s.-leerlingen naar musea en een literatuuronderwijs dat gericht is op wat iemand
eens als ideaal formuleerde: een toekomst waarbij de arbeider aan de lopende band
staat met Nijhoff in de hand. Maar daarvoor is de afstand te groot tussen de uiterst
fijnzinnig gecultiveerde frustratie van een Nijhoff en de
pakken-wat-je-krijgen-kunt-mentaliteit die in een positie van een ongeschoolde of
geschoolde arbeider wel eens bitter noodzakelijk zou kunnen zijn. Want daaraan
wordt door democratiserende idealisten veelal voorbijgezien: het feit dat iemands
sociaal-economische positie hem eenvoudig de vrijheid kan ontnemen om in zijn
verbeelding een perspectief, een werkelijkheid te betreden die hem fundamenteel uit
zijn belangenpositie haalt en die daaraan tegenstrijdig is. Als het
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omgaan met kunst en literatuur een zaak van eigenbelang is, dan kan het hier wel
eens een zaak van welbegrepen eigenbelang zijn om iedere confrontatie met bepaalde
literatuur uit de weg te gaan en je verder te beperken tot literatuur waarvan het
perspectief minder verreikend is en die daardoor minder bedreigend is. Het is geen
wonder dat de literatuur van het eerste plan tot nu toe vrijwel steeds een
elite-aangelegenheid was: de mogelijkheid tot klimaatsperspectiefwerking is gebaseerd
op de mogelijkheid om je eigen bestaansituatie te verhelderen, om jezelf daarvanuit
een gemeenschappelijk perspectief te scheppen of te zoeken en daarmee aan de
beperkingen van je eigen tijd te ontsnappen. Voor wie niet eens kan ontsnappen aan
zijn eigen beperkte en onvrije economische situatie, is dit ondenkbaar. Het is dan
ook een bijna misdadige liefdadigheid om iemand in deze afhankelijke positie te
houden en hem er tegelijkertijd van te vervreemden door hem koste wat kost in een
z.g. gedemocratiseerde elitecultuur binnen te trekken. Als het dan inderdaad om die
arbeider gaat, dan zal je hem toch in ieder geval tegelijkertijd de middelen in handen
moeten geven om zijn positie te verbeteren d.w.z. om hem een stuk maatschappelijke
en economische onafhankelijkheid te verzekeren en daarmee de vrijheid zich te
ontplooien zoals hij wil. Pas dan maak je het iedereen mogelijk om zich van zijn
eigen tijd bewust te worden en deel te hebben aan bijvoorbeeld de
klimaatpespectiefwerking van literatuur. Dan zal ook blijken, als iedereen het kan,
dat niet iedereen het doet, zoals nu ook alleen maar vanuit een schijnbetrokkenheid
en een schijnbewustzijn mensen van een bepaalde inkomensklasse zich oordelen
veroorloven over de literatuur van onze tijd. Misschien ontstaat zo een nieuwe
elitevorming: die van het bewustzijn. Afgezien van het feit dat bewustwording een
zaak is van moeten omdat je niet anders kunt, heeft deze nieuwe elitevorming in
ieder geval het voordeel dat zij niet meer gebonden is aan een maatschappelijk en
economisch bevoorrechte klasse. Het van de tafel vegen van een elitaire literatuur
en het daarvoor in de plaats stellen van populaire literatuur, gaat voorbij aan de
literaire werkelijkheid. Kunstzinnige vorming van de massa gaat voorbij aan de
maatschappelijke werkelijkheid. Het zijn geen van beide adekwate middelen om het
klasseverschil in de literatuur op te heffen. Voor men ertoe overgaat de mogelijkheden
van literatuur omwille van het goede doel te devalueren, is het van belang te weten
wat men eigenlijk wil bestrijden.
Dat kan niet op zichzelf het elitaire karakter zijn van literatuur van het eerste plan,
dat is toch onontkoombaar inzoverre die inspeelt op een bepaalde graad van
bewustzijn, maar het is de gebondenheid daarvan aan een sociaaleconomisch bepaalde
elitegroep.
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VII
Waardoor wordt nu zo'n eenheid van beleven, zo'n klimaat bepaald? Wanneer eindigt
het, hoe ontstaat het?
Literatuur of kunst in het algemeen zal een zekere eenheid in vormgeving, in ‘stijl’
kunnen handhaven zolang zich een eenheid van beleven in deze vormen laat herkennen
en uitdrukken. Zodra dat niet meer het geval is, zodra dat collectief beleven uiteen
gaat vallen, wordt de bestaande stijl een lege huls, een formaliteit, inderdaad alleen
maar vorm nu. Zij waarborgt geen perspectiefwerking meer, want de achtergrond
waartegen zij werkte is verschoven. Vandaar dan ook de altijd felle en altijd onbillijke
reactie op wat direct voorafging, vandaar ook dat de veroordeling bijna altijd gericht
is op wat men aanziet als dode vormencultus van de voorafgaande periode. Zo maakt
Bredero in De klucht van de koe de rederijkerij belachelijk wanneer hij de boer laat
voordragen, Bilderdijk beschrijft de achttiende eeuw aldus:
Mijn vrienden, ziet terug uit de eeuw waarin wij leven
Op die mij 't aanzijn gaf: toen bij den grond te zweven,
Toen kruipen Dichtkunst heette; of liever: rijmerij
Maar strenggesmede wet den naam van Poezij
(Dien goddelijken naam) zich eigende en onteerde.

Van Deyssel maakt op weer een andere manier duidelijk hoe dood de voorafgaande
literatuur voor hem is:
Het hele leven der thans officieele Nederlandsche letterkunde is een
voortdurende belediging, der literatuur aangedaan (...) Want bij God, bij
God daar zal een hartstocht en een geestesstorm wezen, zoo als die ouden
van dagen nog nooit hebben gezien. Wij zijn menschen, begrijpt gij dat,
suffe broekjes van de vorige generatie, wij zijn menschen met groote,
diepe, heftige, aandoeningen; wij schrijven onze zielen op vellen papier.
Nog maar een jaar of veertig later leest men in een manifest van de Stijl:

Het woord is dood
De naturalistische cliché's en de dramatische woordfilms
die de boeken fabrikanten ons leveren
per meter en per pond
bevatten niets van de nieuwe handgrepen van ons leven.

Wat Lucebert over de schoonheid te zeggen heeft, is al eerder aangehaald, zijn
generatiegenoot, Hans Andreus zegt het zo:
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Het is moeilijk een woord voor ons te zoeken
De oude woorden hebben nu geen zin
en wat ik schrijf is een gejaagd begin.

De nieuwe stijl ontstaat meestal eerst in kleine kring en wordt pas later herkenbaar
als uitdrukking van een nieuwe eenheid van beleven. Zij is in geen enkel opzicht te
verklaren uit de oude stijl, zelfs niet als reactie daarop, zij is alleen maar te begrijpen
als nieuwe perspectiefvorm op een nieuw collectief beleven, een nieuw klimaat: de
mensen zijn veranderd. Daarmee is de rol van de traditie niet ontkend: de traditie
reikt bij iedere stijlvernieuwing het materiaal aan, maar die vernieuwing zelf wordt
niet vanuit de traditie gemotiveerd, de traditie creëert niets. Zij is de bedding waarin
de nieuwe mogelijkheden klaarliggen en tegelijkertijd de taalvorm van het verleden
waartegen je je afzet. Toen een aantal mensen rond 1780 rijmloze verzen ging
schrijven om te laten zien dat zij hun emoties zo direct mogelijk op het papier
uitstortten, konden zij deze vorm kiezen omdat tot die tijd de verzen rijmend waren
geweest. Maar dat zij de emotionele ontboezeming voorstonden, dat is niet uit de
voorafgaande traditie verklaarbaar, dat is niet omdat men zulke zielloze knutselverzen
maakte in de achttiende eeuw, maar eenvoudig omdat de eenheid van beleven die in
de achttiende-eeuwse poëzie haar uitdrukking vond, verbroken was. Dat maakte in
de ogen van de tijdgenoten deze poëzie tot lege vorm, dat deed hen zoeken naar een
nieuwe vorm waarin het nieuwe beleven herkenbaar zou zijn en een nieuw perspectief
kon worden opgeroepen.
De nieuwe stijl is dan ook niet verklaarbaar uit het verleden, maar telkens opnieuw
uit het heden: uit de nieuw gestolde eenheid van beleven vanwaaruit men een nieuw
perspectief zoekt. De geschiedenis van de literatuur of van de andere kunsten mag
dan best worden beschreven als een geschiedenis van opeenvolgende stijlen, misschien
zelfs als een samenhangend geheel van stijlwisselingen in steeds terugkerende reeksen,
maar begrijpelijk wordt dit proces daarmee niet: de stijlwisselingen zelf blijven
onverklaard. Het achter elkaar beschrijven van stijlen die achtereenvolgens optreden,
wekt ten onrechte de illusie dat hier sprake zou zijn van een doorlopende ontwikkeling
waarin uit het een het ander volgt, hetzij rechtstreeks hetzij als reactie. Maar van een
dergelijke ontwikkeling, in de ogen van sommigen zelfs een soort evolutie van slecht
naar goed, van primitief naar volwassen, is geen sprake. Het perspectief in de
renaissanceschilderijen is geen verbetering ten opzichte van de schilderkunst van de
middeleeuwen die dit perspectief niet toepaste: in de moderne schilderkunst wordt
het als vervalsing
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van de visuele werkelijkheid gezien. De toepassing en ontwikkeling van het
soloinstrument in de romantische muziek is geen vooruitgang ten opzichte van een
meer gemeenschappelijke wijze van musiceren die daaraan voorafging: het is niet
een soort interne evolutie van de muziek die voor deze ontwikkeling zorgde, maar
de romantische behoefte aan een meer individuele expressie van emotie die aan de
melodie een groter gewicht gaf en het solo-instrument naar voren haalde. Zo is het
metrische renaissancevers evenmin een verbetering ten opzichte van het middeleeuwse
heffingenvers, als het rederijkersvers met zijn aandacht voor de zichtbare ordening
een verslechtering. Al deze verschijnselen en vormen zijn te plaatsen in een grote
historische lijn, maar ze zijn niet daaruit te verklaren, ze worden alleen verklaard in
hun ontstaan uit de onderliggende klimaten. De vraag is dan wel waar die klimaten
vandaan komen, waar telkens die nieuwe collectieve beleving van de werkelijkheid,
die nieuwe mens uit ontstaat. Een nieuwe cultuurvorm als de renaissance is niet af
te doen met een geografische verklaring als een modeverschijnsel dat rechtstreeks
uit Italië of indirect via Frankrijk zou zijn komen overwaaien. Al evenmin is deze
omwenteling verklaard als men hem wedergeboorte van de klassieke oudheid noemt:
vanwaar dan immers die wedergeboorte en waarom breekt die dan op dit moment
door? Ook wanneer men een beroep doet op het voorbereidende werk van de geleerde
humanisten in de late middeleeuwen, blijft toch onverklaard waardoor hun
belangstelling voor de klassieke oudheid plotseling na meer dan een eeuw zo algemeen
kon aanslaan: zij hadden zich altijd min of meer afzijdig gehouden en zij zijn het
ook niet die aan de nieuwe cultuur gestalte geven. De wedergeboorte moet een
wedergeboorte zijn van de Europese mens, het gevolg van een ingrijpende
klimaatwisseling.
Het renaissance-ideaal, het perspectief dat men zich opent in de nieuwe kunst, is
te beschrijven: de harmonie, de verzoening van tegendelen binnen één kader, waarmee
men in de kunst een beeld oproept van werkelijkheid als systematische ordening.
Het is zelfs te begrijpen dat de nieuwe kunst en niet minder de zich nu snel
ontwikkelende natuurwetenschappen daarmee op de werkelijkheid het rationele
denken projecteerden dat kenmerkend is voor de nieuwe mens: zo systematisch als
ik denk, zo systematisch zit de werkelijkheid in elkaar. De relatie tussen dit perspectief
en het achterliggende klimaat wordt doorzichtig wanneer we begrijpen dat men zo
een nieuw soort geborgenheid vindt in de werkelijkheid dankzij precies datzelfde
instrument van de rede waarmee men zich uit de geborgenheid van het middeleeuwse
wereldbeeld had losgemaakt en waarmee men zich als denkend individu onderscheidde
van en isoleerde in een
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nieuwe opengebroken werkelijkheid. De behoefte aan een systematisch geordende
werkelijkheid is dan een existentiële behoefte: de behoefte om met de afstand die
het denken schept, toch bij de werkelijkheid te horen, een denkend deel van de
werkelijkheid te zijn. Het: ik denk dus ik besta, is zo meer dan een uiting van
rationalistische zelfingenomenheid.
Op deze manier is het mogelijk het renaissanceperspectief met het daarachter
liggende klimaat te beschrijven, daarmee ook inzichtelijk te maken dat de
wedergeboorte van de klassieke oudheid berustte op een nu pas gevoelde
verwantschap met name in het idealiseren van harmonie, dat daarin de reden lag van
het overnemen van de klassieke toneelwetten, dat daarin de verklaring is te vinden
voor de voorkeur van een op verzoening van tegendelen gerichte vorm als het sonnet.
Het is eveneens mogelijk om op een vergelijkbare manier het perspectief dat men
zich zocht in de voorafgaande rederijkersperiode te beschrijven tegen de achtergrond
van een min of meer collectief behoeftepatroon, een klimaat in die periode. Maar
dan nog is niet verklaard wat nu het laat-middel-eeuwse klimaat deed verschuiven
tot het renaissanceklimaat. Het mag dan duidelijk zijn dat het perspectief van de
renaissancekunst uit het achterliggende klimaat en niet uit de rederijkerskunst
verklaard moet worden, dat hoogstens de rederijkerstraditie een vormenarsenaal
presenteerde waarop men kon voortborduren en waartegen men zich tegelijkertijd
kon afzetten, maar waar nu ineens die verandering van klimaat door werd veroorzaakt
blijft onduidelijk. Het is, zeker achteraf, verleidelijk om het nieuwe klimaat, de
nieuwe eenheid van beleven, die zich ontwikkelde uit het oude klimaat, meteen maar
te verklaren als gevolg van dat oude klimaat. Maar zo'n oorzaak/gevolg-redenering
is weer iets te gemakkelijk omdat dan de richting van de ontwikkeling van het oude
klimaat tot nu precies dit nieuwe onverklaard blijft: het had immers in theorie best
anders kunnen lopen. Er moet iets buiten die klimaten zelf zijn dat de ontwikkeling
van het ene klimaat tot het andere bepaalt.
Collectieve veranderingen in het beleven van de werkelijkheid zijn onbewuste
psychische veranderingen die niet om een psychologische verklaring vragen, maar
om een verklaring vanuit factoren die collectieve psychische belevingen kunnen
beïnvloeden. Dan komen we onvermijdelijk terecht bij relatievormen zoals gezin,
familie, dorp of stad die weer samenhangen met werkvormen.
Kenmerkende verschillen in dat opzicht zijn de eenheid van hoofd- en handenarbeid
en de betrokkenheid op het gehele produktieproces zoals dat in een overwegend
agrarische en stedelijk-ambachtelijke samenleving als de middeleeuwse bestond,
tegenover de scheiding van hoofd- en handenarbeid in de nieuwe samen-
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leving, die verder gekenmerkt wordt door verschijnselen als de isolering van de
(betaalde) arbeid in het produktieproces, een nieuw soort exploratie van de natuur
en het hanteren van geld als een abstracte waarde. Het zijn in laatste instantie
sociaaleconomische veranderingen die door te trekken zijn tot de collectieve
psychische veranderingen van de mensen, veranderingen van het collectief en
onbewust beleven van de werkelijkheid en zichzelf daarin. Het losmaken en
abstraheren van voordien in het produktieproces geïntegreerde waarden en het
losmaken van het individu uit de oude gemeenschappelijke werkvormen zijn
sociaaleconomische veranderingen die het ontstaan van een meer individuele en meer
rationele nieuwe mens alleen maar waarschijnlijk maken. Daarbij hoeven die
sociaaleconomische veranderingen niet zozeer als oorzaak te worden aangewezen
van de nieuwe collectieve belevingen: het zijn veeleer veranderingen op een voor
de mensen primair niveau die zich voortzetten op een psychisch niveau. Er is veeleer
sprake van min of meer gelijktijdige weerspiegeling, een reusachtige want collectieve
metafoor. Het plunderen van vreemde volkeren om de geldelijke waarde van hun
produkten en van de grondstoffen die hun land levert, impliceert eenvoudig een
abstracte en rationele waardering van die produkten en grondstoffen: men kent hen
geen waarde toe die gebonden is aan hun natuurlijke omgeving. Tegelijkertijd is het
ook duidelijk dat een klimaat dat wortelt in het omgaan met de werkelijkheid op
sociaaleconomisch niveau, een collectief ervaringsgegeven moet zijn. De bemanning
van de schepen van de V.O.C. kende aan de produkten die ze uit de koloniën haalde,
geen andere en zeker niet meer waarde toe dan de reder die deze schepen uitzond.
Alleen de laatste profiteerde er meer van dan zijn werknemers. En juist dat kan het
hem mogelijk hebben gemaakt om zich zijn individuele en rationaliserende relatie
tot de werkelijkheid bewust te worden om die vervolgens te compenseren in de
verbeelding van harmonie: de rationaliserende afstand tot de werkelijkheid
opgevangen in de verbeelde rationele wetmatigheid van de werkelijkheid zelf.
De geschiedenis van deze interrelatie tussen sociaaleconomische situatie en
collectieve werkelijkheidsbeleving moet overigens nog geschreven worden.
Mechanische oorzaak/gevolg-redeneringen zoals sommige marxisten die toepassen,
zal men moeten proberen te vermijden: zij leggen uiteen wat bijeen hoort. Het grootste
bezwaar dat men bovendien tegen een populair-marxistische literatuurbenadering
kan inbrengen, is wel dat men de literatuur ziet als direct product van de
sociaaleconomische situatie. Literatuur is echter evenmin een rechtstreekse
uitdrukking van een sociaaleconomische situatie als van het klimaat, het collectief
beleven. Juist in haar afwijking daarvan, in haar perspectiefvorming is literatuur
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werkzaam. Zij valt niet samen met een economische en maatschappelijke
werkelijkheid noch met een klimaat. Zij bestaat bij de gratie van haar anderszijn: zij
roept een beeld op waaraan men telkens juist vanuit deze beleving van de
werkelijkheid als perspectief behoefte heeft.

IX
Het bestaan van verschillende, elkaar opvolgende klimaten, het elitaire karakter van
de literatuur van het eerste plan binnen zo'n klimaat, de relatie tussen de
perspectiefwerking van deze literatuur en het klimaat, de verandering van het ene
klimaat in het andere: het zijn allemaal aspecten van de historische letterkunde.
Dergelijke beschouwingen blijven echter theorie wanneer ze niet zouden bijdragen
tot werkelijke ontsluiting van de literatuur uit het verleden.
Wanneer we proberen de hierboven uiteengezette benaderingswijze van literaire
teksten toe te passen op de historische letterkunde, dan stuiten we al meteen op
moeilijkheden. We vooronderstelden daar dat een tekst werkzaam moest zijn voor
de lezer en we weten dat een van de voorwaarden daarbij is dat de lezer deelt in wat
in het werk als ‘bekend’ wordt verondersteld: herkenning is voorwaarde om het
perspectief naar het onbekende te kunnen betreden. We weten ook dat de
werkelijkheidsbeleving van de lezer, waarop het werk in zijn perspectiefwerking kan
aansluiten, een aantal collectieve trekken vertoont, waarvoor we de term klimaat
hanteerden, en dat een schrijver juist op deze overeenkomst in beleven mikt. Maar
klimaten veranderen en zijn verschillend per periode. Een benaderingswijze van
literatuur die de lezerservaring als uitgangspunt kiest, is dan ook daarmee in zijn
toepassingsmogelijkheden beperkt tot het klimaat waar de lezer in deelt. En dat lijkt
te betekenen dat deze benadering alleen mogelijk is bij eigentijdse literatuur.
Nu is het mogelijk deze conclusie enigszins af te zwakken door te wijzen op het
feit dat sommige mensen zich wonderlijk thuis kunnen voelen in een bepaalde
historische periode. Je kunt ook zeggen dat naast een dergelijk individueel gevoel
van verwantschap, bij ieder eigentijds klimaat bepaalde klimaten uit het verleden
naar voren schuiven die als verwant worden aangevoeld. Het is waarschijnlijk door
zo'n gevoel van verwantschap dat de renaissancist zich getrokken weet door de
klassieke oudheid, dat de vijftiger en zestiger jaren de achttiende eeuw in ere hebben
hersteld en dat in het gevolg daarvan de fin de siècle-tijd in het vizier kon komen.
Maar het is duidelijk dat op deze manier toch telkens maar een deel min of meer
toegankelijk wordt, terwijl het grootste deel van de historische klimaten en daarmee
van de historische literatuur in het duister blijft
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liggen. De Ghijsbreght is inderdaad een vervelend toneelstuk wanneer je met
eigentijdse verwachtingen naar de schouwburg gaat. Het moet echter een opwindend
schouwspel zijn geweest destijds. Als het dat nu niet meer kan zijn, dan is het
inderdaad beter om de traditie van de jaarlijkse opvoeringen nu maar eens te
doorbreken. Het ligt dan echter niet zozeer aan het stuk zelf, maar veeleer aan het
feit dat het publiek niet in staat is - of is gesteld - om zich in te leven in het
begin-zeventiende-eeuwse verwachtingspatroon, om tijdgenoot te worden van de
Amsterdammers die bij de première in de nieuwe schouwburg in de zaal zaten. Om
perspectiefwerking te kunnen ondergaan, moet je gaan staan op de plaats vanwaaruit
dat perspectief zich opent. Ervaringen met literatuur binnen het klimaat van de eigen
tijd hoeven daarbij niet remmend te werken. Het tegendeel is zelfs het geval: wie de
werking kent van eigentijdse literatuur, wéét waar hij over praat als het om literatuur
gaat. In het contact met historische literatuur zal hij niet dezelfde ervaringen
verwachten maar wel dezelfde intensiteit van ervaren. Misschien ligt hierin ook de
verklaring voor het feit dat de belangstelling voor de historische literatuur zich vrijwel
uitsluitend beperkt tot wat toen de literatuur van het eerste plan was, de literatuur
met klimaatperspectiefwerking: wie in de eigentijdse literatuur deze werking heeft
ervaren, zal daar automatisch ook naar zoeken in literatuur uit het verleden en de
literatuur van het tweede plan zal hem alleen al hierom minder interesseren.
De waarde van de historische literatuur nu is, zoals bij de eigentijdse literatuur,
gelegen in zijn werking en die staat of valt hier met de mogelijkheid om je in te leven,
terug te leven in het voorbije klimaat: dat immers is de achtergrond waarvanuit het
werk ontstond en waartegen het werkte. Volledige inleving in een historisch klimaat,
waarbij de beleving van de eigen tijd zou samenvallen met die van destijds, is
misschien wel gewenst voor een optimale lezerservaring, maar ook onbereikbaar.
Dat hoeft geen bezwaar te zijn. Ook bij de benadering van eigentijds werk hielden
we rekening met de mogelijkheid van een niet volledige ervaring, met een principiële
uitbreidbaarheid van de ervaring zonder dat dat die ervaring ongeldig maakte. Het
zou dan ook niet reëel zijn om bij de benadering van historische teksten plotseling
een optimale ervaring van werking als eis te stellen. Verdergaande inleving in een
voorbij klimaat zal altijd wel mogelijk blijven, maar dat betekent niet dat inleving
op zich bij voorbaat uitgesloten zou zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om
het klimaat van een voorbije tijd binnen te komen. Historische informatie die
doordringt tot in het tijdsbeleven, kan op zichzelf al een klimaat toegankelijk maken
en wanneer iemand dan ook nog de mogelijkheden tot perspectiefwerking van
literatuur in eigen tijd heeft ervaren,
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dan zal hij in principe ook in staat zijn om die mogelijkheden te vertalen in de taal
van dit andere, historische klimaat. Het gaat er bij zulke informatie overigens niet
om het verleden als verleden te leren kennen, maar het verleden als ‘eigen tijd’. Dat
betekent dat, wanneer deze historische informatie blijft steken op een puur rationeel
niveau en niet via de verbeelding doorwerkt tot in de beleving, de hele informatie
tot een zinloze zaak wordt. Hij kan dan misschien dienen voor een ander doel, maar
bij het werkzaam maken van historische teksten is zulke informatie of een dergelijke
verwerking van informatie niet functioneel en daarmee overbodig. Het zou interessant
zijn om na te gaan of het niet mogelijk is om met moderne communicatietechnieken
de drempel van het - eigentijdse - bewustzijn te overschrijden en mensen in korte
tijd in te leiden in het klimaat van bijvoorbeeld de eerste helft van de achttiende
eeuw.
Er zijn ook andere wegen waarlangs men een klimaat kan binnenkomen. In iedere
sector van de cultuur moet die eenheid van beleven aanwezig zijn die deze tijd
onderscheidt van vroeger en later. Iedere sector, of het nu de natuurwetenschap is,
de tuinarchitectuur of de mode, vertegenwoordigt het klimaat en maakt het dus
toegankelijk. Al deze sectoren, en de literatuur is er één van, maken het klimaat
zichtbaar juist in zijn tekorten, in de vorm van ontsnappingspogingen. Wie weet dat
in de zevende eeuw de wetenschap in de weer was om haar droom: de organische
ordening van de natuur, in haar onderzoek waar te maken (zo systematisch als ik
denk zo systematisch zit de werkelijkheid in elkaar), wie daarbij begrijpt dat de
vervulling van die droom de bevestiging inhield dat men zelf zinvol in dit geheel
was betrokken (ik ben een denkend deel van de werkelijkheid), moet ook de voorkeur
voor het sonnet in diezelfde tijd kunnen begrijpen omdat het in de ordening van het
taalmateriaal diezelfde droom vervult - dat is achteraf voorspelbaar.
Als het overigens mogelijk is in iedere sector van de cultuur het klimaat binnen
te gaan, dan moeten we ons ook uitsluitend kunnen beperken tot de literatuur zelf.
Een literaire tekst waarvan de werking perspectief bedoelt te geven op het klimaat
van de tijd waarin hij werd geschreven, brengt daarmee inpliciet dit klimaat ook
binnen het bereik van de lezer. Bij een uiterst sensitieve waarneming van het werk
kan het daarom gebeuren dat de beleving van de lezer haast vanzelf schuift in de
gestalte waartegen dit werk bedoelt te resoneren. Het is mogelijk zo grondig te lezen
dat je uit het werk tevens de achtergrond losleest waartegen het perspectivisch bedoelt
te werken. Het klimaat wordt dan opgeroepen door het perspectief, de vervulling
roept de behoefte op.
Hoe men zich nu overigens toegang tot het klimaat verschaft, de verhoogde
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intensiteit van waarnemen die daarvoor altijd nodig is, kan in dit systeem niet als
inbeelding of hysterie worden afgedaan. De proef op de som is immers het werkzaam
worden van het werk in de ervaring van de lezer. En van deze ervaring is naast een
subjectieve getuigenis ook altijd een rationele motivering mogelijk die verwijst naar
de organisatie van de tekst zelf, precies zoals bij de behandeling van eigentijdse
literatuur.
De hierboven voorgestelde benaderingswijze van literatuur, die gericht is op
explicatie van de individuele lezerservaring, is in principe toe te passen ook op die
literatuur die verder van onze beleving afligt in de tijd.

X
Het is moeilijk iemand van iets te overtuigen als je er zelf niet in gelooft. Het is nog
moeilijker iemand over te halen tot iets waar je zelf niet aan wil.
Mensen die een wetenschappelijke benadering van literatuur voorstaan, zijn,
wanneer ze tenminste persoonlijk gemotiveerd zijn voor hun werk, waarschijnlijk
mensen die een rationeel kader nodig hebben om voor zichzelf hun ervaringen en
emoties acceptabel te maken. Nu is er weinig in te brengen tegen een dergelijke
motivatie en al evenmin tegen een rationele explicatie van ervaringen met literatuur:
ik doe er zelf aan mee. Natuurlijk wordt voor wie literatuur bestudeert, literatuur ook
kennisobject. Alleen wanneer het rationele van deze benadering doel in zichzelf
wordt, wanneer het niet meer om de literatuur gaat zoals die zich altijd en alleen in
de subjectieve ervaring kenbaar maakt, maar om een vrijblijvende
wetenschapsbeoefening, om het systematiseren en rationaliseren als een waarde los
van de bestudeerde werkelijkheid, dan wordt er iets verschoven. Als het systematiseren
van ervaringsgegevens leidt tot een systeem waarin die ervaringen zelf niet meer
herkenbaar zijn, als literatuurwetenschap tenslotte niet meer is dan intellectuele
scherpslijperij aan de systematiek die je zelf maakt, dan is het een schijnbeweging,
een afleidingsmanoeuvre. Waardevrije wetenschapsbeoefening als waarde in zichzelf
is weinig meer dan intelligent gesublimeerde vervreemding van werkelijkheid. Een
dergelijk verlies aan relatie met de bestudeerde werkelijkheid kan ook niet worden
gecompenseerd door de literatuurwetenschap vanuit een marxistische ideologie te
gaan beoefenen: de sociaal-economische werkelijkheid kan nu eenmaal niet dienen
als vervanging van literatuur d.w.z. van de ervaringswerkelijkheid die zij door haar
werking is. In die zin kan dan ook een marxistische literatuurwetenschap even
vrijblijvend zijn als iedere andere, door haar gewraakte waardevrije
wetenschapsbeoefening.
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Als je ervan uitgaat dat een literaire tekst zich als zodanig manifesteert in zijn werking
die èn van persoonlijke betekenis is voor de lezer die de werking als
perspectiefwerking ervaart èn herleidbaar is tot de samenstelling en ordening van
het materiaal, dan blijken er heel wat mogelijkheden te zijn voor een wetenschappelijk
onderzoeker om om de hete brij heen te draaien.
Een mooi uitgangspunt is bewondering voor een werk. Die zal dan weliswaar
gebaseerd zijn op de lezerservaring, maar hij kan bij de explicatie een zeer effectief
middel worden om het werk als organisatie van taalmateriaal op een afstand te houden.
Bij luidruchtige lyrische bewondering voor een werk durf je haast niet meer te vragen
om explicatie en motivering in de tekst zelf. Bewondering kan werken als een
obstakel: hij lijkt de explicatie te vervangen, maar bedekt in werkelijkheid alleen
maar de lezerservaring. Alles wat nu vanuit een dergelijke bewondering aan
wetenschappelijk onderzoek van literatuur wordt ondernomen, is misschien wel
wetenschappelijk onderzoek maar geen onderzoek meer van het verschijnsel literatuur
omdat het niet gericht is op de kern ervan: zijn werking. Het zijn op zijn best
omtrekkende bewegingen die je dan nog maakt. Je kunt een filosofische
literatuurbehandeling voorstaan en de ideeën die je in een werk vindt beschrijven.
Maar een roman is geen filosofisch vertoog: anders had die roman niet geschreven
hoeven te worden. Wanneer het gaat om de idee zoals de romananalyse die wil
achterhalen, dan zul je toch eerst door de werking en de explicatie daarvan in de tekst
zelf heen moeten gaan vóór het beoogde doel zichtbaar en daarmee de omschrijving
van de ‘idee’ mogelijk wordt. Doe je dat niet dan zul je alleen beschrijven waar het
werk over gaat, maar niet waar het in dit werk om gaat. De enige manier om nog een
zekere geldigheid aan je onderzoek te geven is dan de vergelijking, d.w.z. je plaatst
de door jou beschreven ideeën naast de ideeën die je in ander werk aantreft, die je
in andere uitingen van de schrijver aantreft of die je vindt bij de filosofen van een
bepaalde periode. Je zult dan allerlei lijnen kunnen doortrekken of juist niet kunnen
doortrekken waar je ze wel zou verwachten, maar het blijft bij omtrekkende
bewegingen als het gaat om het verschijnsel literatuur.
Hetzelfde geldt voor de biografische literatuurbehandeling: een wetenschappelijke
benadering van de relatie tussen de persoon van de schrijver en het werk. Als zo'n
benaderingswijze gericht is op een verklaring van het werk uit de persoon van de
schrijver, dan ga je juist weer aan de werking als perspectiefwerking voorbij: de
schrijver is zichzelf vooruit in het werk anders hoefde hij niet te schrijven! Ook hier
weer de mogelijkheid om langs een omweg de moeite die je deed, een zekere
wetenschappelijke geldigheid te verlenen bijvoorbeeld door uitputtend
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historisch onderzoek naar de precieze geboortedatum van de schrijver. En natuurlijk
door uitvoerige vergelijking met allerlei andere levensgeschiedenissen in allerlei
tijden en op allerlei plaatsen.
Een psychologisch onderzoek van romanfiguren met de bedoeling zo een
psychologie van de schrijver op te bouwen, ligt in het verlengde van de biografische
methode. Er zijn dan ook dezelfde bezwaren op van toepassing. Je kunt Eline Vere
laten zien als Couperus, maar dan weet je nog niet wat de verbeelding van Eline Vere
op deze wijze in deze roman voor Couperus en zijn lezers betekend moet hebben.
Een andere mogelijkheid: een analyse van de romanfiguren in hun psychologische
bepaaldheid ten opzichte van elkaar is op zijn gunstigst een onderzoek naar wat een
van de factoren kan zijn die tot de werking bijdroegen. Wanneer zo'n onderzoek niet
nadrukkelijk zijn eigen beperkte geldigheid erkent, wordt het weer een manier om
aan de kern van de zaak te ontsnappen: de werking als resultaat van de ordening en
samenstelling van het totale materiaal, waarvan de figuren alleen maar een deel
vormen.
De vergelijkende literatuurwetenschap of de vergelijkend-historische methode
was hierboven al een methode om voor het onderzoek van het verschijnsel literatuur
in wezen irrelevante zaken een schijn van (literatuur-)wetenschappelijke geldigheid
te verlenen. Er valt overigens nog veel meer te vergelijken dan ideeën en
levensbijzonderheden. Je kunt een (vergelijkend) onderzoek instellen naar de herkomst
van een motief of naar de herkomst van een bepaalde vorm en zulke onderzoekingen
kunnen zowel historisch als geografisch zijn. Zo kun je langs deze weg een werk
zijn plaats aanwijzen in een bepaalde stijl of traditie.
Het is intussen duidelijk dat deze benadering van literatuur om de kern van de
zaak blijft heendraaien, hoe interessant en zelfs bruikbaar de uitkomsten op zichzelf
ook mogen zijn. Want dat is waar: ze kunnen uitstekend dienen als informatie en
illustratie rond te behandelen literatuur, alleen niet als uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek van literatuur. De literaire geschiedschrijving als
optelsom van de resultaten van dergelijke onderzoekingen, wordt hier versmald tot
een geschiedenis van curiosa en de literairhistoricus wordt een conservator. Als er
echter iets te conserveren valt, dan is het niet de literatuur als een galerij van namen,
anekdoten, feiten, vormkenmerken, motieven en ideeën, maar de literatuur als
werking. De vergelijkend-historische methode is vergelijkend en historisch, maar
daardoor meteen ook niet méér geschikt voor het onderzoek van literaire teksten dan
voor het onderzoek van oude munten. Een dergelijke methode ontwijkt de literatuur:
zij is gericht op vervanging van het verschijnsel literatuur door een aantal aspecten
en begrippen die inpasbaar zijn in een al klaarliggend
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causaal systeem. Maar het denken in oorzaak en gevolg biedt mogelijkheden voor
een vorm van verklaren die neerkomt op verplaatsen. Een causale verklaring leidt
niet tot kennen, maar tot verplaatsing en systematisering van het onbekende. Je kunt
op deze manier om het verschijnsel literatuur heen blijven cirkelen en interessante
of zelfs overtuigende verbanden op het spoor komen, wat het verschijnsel in
werkelijkheid is, blijft in het duister.
Omtrekkende bewegingen om de kern van de zaak heen: de werking. De ervaring
van die werking wordt wel daarbij voorondersteld, maar hij wordt niet geëxpliciteerd
in de organisatie van het taalmateriaal. Het moet de constatering van dit tekort zijn
geweest die aanleiding werd tot de introductie van een geheel andere wijze van
benaderen die zich ontwikkelde tot de vormen die we nu kennen als close-reading
en romananalyse. Hier is het uitsluitend de organisatie van de tekst die wordt
onderzocht, het materiaal voor de analyse wordt in principe door de tekst alleen
gegeven en alleen bij wijze van uitzondering wordt gebruik gemaakt van informatie
buiten de tekst om. Het resultaat van zo'n analyse houdt dan inderdaad niet meer of
minder in dan een verklaring van de werking uit de organisatie van het taalmateriaal.
De ervaring van die werking wordt daarbij als min of meer vanzelfsprekend
voorondersteld, maar veelal niet uitgesproken. En daarin ligt dan ook, ondanks de
verbetering van deze methode ten opzichte van de vroeger gehanteerde, een groot
bezwaar.
De werking van een tekst manifesteert zich in niets anders dan de ervaring van de
lezer. Een onderzoek van die werking zal dan ook een onderzoek moeten zijn naar
de voorwaarden die die werking mogelijk maken en die voorwaarden liggen niet
alleen in de organisatie van het taalmateriaal maar evenzeer in de lezer, in wat de
lezer meebrengt aan ontvankelijkheid voor werking in het algemeen. De
werkelijkheidsbeleving van de lezer, zijn mogelijkheden tot herkenning die een van
de twee polen is waartussen zich de werking realiseert als een proces van het bekende
naar het onbekende, blijven hier onbesproken. Het collectieve in deze
werkelijkheidsbeleving dat met de tijd is gegeven: het klimaat, tegen de achtergrond
waarvan nu juist deze tekst wel en een andere niet werkzaam kan worden in de
ervaring van de lezer, wordt bij een dergelijke behandeling buiten spel gezet. Een
analyse die de werking van een tekst verklaart uit de organisatie van het materiaal
alleen, vraagt om uitbreiding in de richting van de lezerservaring in de vorm van
beschrijving van de werking als perspectiefwerking en zo mogelijk duiding tegen de
achtergrond van een klimaatbeschrijving.
Het gaat hier om beschrijving en onderzoek van factoren die het werkzaam worden
van de tekst mee constitueren. En dat is iets heel anders dan het aan-
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dragen en systematiseren van voor die werking niet relevante gegevens zoals gebeurt
bij een filosofische, biografische en vergelijkend-historische benadering: dat waren
de omtrekkende bewegingen die in de vorm van wetenschappelijk onderzoek achteraf
gedoemd waren te blijven cirkelen rond de in de vorm van bewondering verhulde
lezerservaring.
Je kunt je afvragen wat beide groepen beweegt tot hun uiteindelijk altijd eenzijdig
blijvende behandeling van literatuur. Aan de ene kant blijft men om de lezerservaring
heendraaien en richt men zijn onderzoek op verschijnselen aan de periferie die de
werking niet raken, aan de andere kant richt men zijn onderzoek op organisatie van
de tekst en zet de eigen lezerservaring buiten spel. De ene groep lijkt zijn
lezerservaring te beschermen tegen iedere vorm van objectivering in een analyse van
de tekst, de andere ruilt zijn emoties in voor objectiviteit. Aan beide kanten lijkt men
zich te generen voor de waarheid dat mensen in hun werkelijkheid persoonlijk geraakt
kunnen worden door wat niet meer blijkt te zijn dan technische vaardigheid in de
toepassing van materiaal.
De laatste val waarin de beoefenaar van de literatuurwetenschap dan nog kan lopen
is een onderzoek vanuit de optiek van de natuurwetenschappen. De vraag: wat is
literatuur, kan daarbij centraal staan, maar gezien de exactheid van het onderzoek
moet de verbinding voorkomen worden van de controleerbare organisatie van het
tekstmateriaal met de veel ongrijpbaarder want subjectieve lezerservaring. Het begrip
werking dat deze twee aspecten omvat, past niet in deze behandeling. Literatuur is
hier: fictionele taaluiting. Met een dergelijke omschrijving vanuit de tegenstelling
tussen verbeelding en realiteit, wordt geabstraheerd en afgezien van de literatuur
zoals die in de ervaring verschijnt - en hij verschijnt alleen maar in de ervaring.
Kenmerkend voor die ervaring is immers juist dat de lezer de door de tekst opgeroepen
werkelijkheid niet als fictief, maar als reëel ervaart. Literatuur staat of valt, in de
handen van lezer zowel als schrijver, met de realiteitswaarde van de illusie, met de
geloofwaardigheid van de verbeelding.
Gebruik makend dus van mijn conditie als lezer, mijn beleven van mezelf en de
werkelijkheid, weet een schrijver zo te manipuleren met zijn materiaal dat hij illusies
wekt die bij mij als werkelijkheid overkomen. Muziek is niet meer dan een reeks
van in zichzelf zinloze geluiden, maar werkt als meer dan dat. De afweer wordt
begrijpelijk: kunst in het algemeen, literatuur in het bijzonder is tovenarij,
duivelskunst.
Hoe kun je iemand die er prijs op stelt zijn mogelijkheden tot rationele controle
te behouden, met redelijke argumenten ervan overtuigen dat hij zich moet laten
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betoveren? Niemand wordt gedwongen, maar wie zich wil laten betoveren moet de
kans krijgen. Zo vreemd is het ook weer niet: het kan wel uiterst irrationeel zijn wat
je overkomt, maar daarmee is het nog niet irreëel. De ervaringen door literatuur, door
kunst opgewekt, lijken op die in de tastbare werkelijkheid, worden alleen opgeroepen
door iets anders. Zij constitueren een ‘andere’ werkelijkheid, even reëel en even
irreëel als die van de droom: even ervaarbaar en evenmin tastbaar. De afweer tegen
de droom, de afweer tegen deze ervaringen - ook bij wetenschappelijke onderzoekers
ervan - wordt begrijpelijk als behoefte om zich vast te klampen aan de tastbare
werkelijkheid. Vandaar ook de iedere keer weer opduikende pogingen om het literaire
werk een schijn van tastbare realiteit te geven. Men wijst dan graag op het
autobiografische karakter van een roman: het is allemaal echt gebeurd, hij heeft het
zelf meegemaakt, of Eline Vere is niet zomaar een product van de verbeelding maar
zij is Couperus zelf. Anderen willen eerst weten dat een schrijver zich heus eerlijk
en oprecht uitspreekt in zijn werk en maken daar zelfs een ideologie van: het gaat
niet om de ‘vorm’ maar om de ‘vent’. Weer anderen schuiven een vervangende
maatschappelijke werkelijkheid tussen en ontlenen daaraan het criterium van de
emancipatorische waarde, dat dan vervolgens met terugwerkende kracht wordt
opgelegd aan alle producten uit de literatuurgeschiedenis. Zo wordt de angst voor
de dreigende illusie weggewerkt. Maar die angst en dit wantrouwen zijn overbodig.
Wat hier spookt is de tegenstelling tussen de tastbare realiteit en de werkelijkheid
van droom en verbeelding. Deze tegenstelling is om te beginnen voor de ervaring
niet wezenlijk: de werkelijkheid van droom en verbeelding is voor de ervaring
eenvoudig onmiskenbaar. Droom en verbeelding komen bovendien niet uit de lucht
vallen: zij vormen de neerslag van mijn relatie met de tastbare werkelijkheid, ook al
wijken zij daarvan af. Tastbare werkelijkheid en verbeeldingswerkelijkheid staan
dan ook niet tegenover elkaar als realiteit en illusie. Als er dan al sprake moet zijn
van een tegenstelling, dan is het veeleer een tegenstelling tussen het beperkte
ervaringsveld van het subject en zijn onbeperkte ervaringsmogelijkheden, of liever
tussen de beperkte werkelijkheid waarvan wij ons bewust zijn en een onbeperkte
potentiële werkelijkheid. Zij staan echter niet als twee afzonderlijke werkelijkheden
tegenover elkaar, zij zijn binnen één werkelijkheid op elkaar betrokken in een
verhouding waarbij de ene uitbreiding is ten opzichte van de andere. Wie deze
verhouding als spanningsverhouding ervaart, vindt daarin de motivering om zijn
bewustzijn te verruimen en te intensiveren. Het is ook in deze spanning dat kunst of
literatuur zijn motivering vindt. In het spel met de verbeelding wordt telkens voor
schrijver en lezer meer werkelijkheid ontsloten,
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met de wisseling der klimaten in een telkens wisselend perspectief.
Toen we in het begin de vraag stelden wat literatuur, of bij uitbreiding wat kunst nu
eigenlijk was, gingen we uit van de ervaring waarin een werkstuk tot kunstwerk
wordt. We hebben toen al vrij snel geconstateerd dat het niet alleen zogenaamde
kunstwerken waren die deze ervaring, dit effect kunnen oproepen. Precies zoals de
waarneming van een werkstuk ineens kan worden tot de ervaring van een kunstwerk,
zo gebeurt het ook buiten het specifieke domein van de kunst wanneer wat naamloos
en betekenisloos was, zich plotseling ontsluit als vervuld van betekenissen. Dergelijke
ervaringen kun je overal in de werkelijkheid opdoen: het kan een aan het strand
gevonden boomstronk zijn, een jongen op een fiets, een vrouw bij een bushalte, een
vallei of een keukenstoel die plotseling dat onvoorziene krijgen waardoor je er iets
in gaat zien dat je er nog nooit in had gezien en er ook nooit in had vermoed. We
hebben onszelf toen echter de beperking opgelegd dat we uitsluitend zouden praten
over kunst in de vorm van werkstukken die gemaakt zijn met de bedoeling een
kunstwerk te maken, ook al wisten we toen al dat de grenzen tussen werkstuk en
kunstwerk grillig kunnen lopen: wat als werkstuk is bedoeld, kan soms als kunstwerk
worden ervaren, wat als kunstwerk is bedoeld, blijkt in de ervaring van veel mensen
niet meer dan een werkstuk. Het wordt nu echter tijd om deze onszelf opgelegde
beperking ongedaan te maken. Wanneer we immers geen tegenstelling meer erkennen
tussen tastbare en verbeelde werkelijkheid, wanneer we daarnaast erkennen dat de
ervaring die een kunstwerk op kan roepen niet uitsluitend aan de sector kunst is
gebonden maar zich in de relatie met wie en wat dan ook in de werkelijkheid kan
voordoen, dan wordt het tijd om het domein van de kunst uit te breiden tot de hele
werkelijkheid als één potentieel kunstwerk en omgekeerd om de werkelijkheid te
laten binnenstromen in het domein van de kunst. Het spanningsveld waarbinnen
werking en dus ervaring mogelijk wordt gemaakt, bevindt zich dan niet langer meer
geïsoleerd in het kader van het kunstwerk, het breidt zich uit tot de relatie met de
tastbare werkelijkheid, wordt die relatie zelf. De kunst heft zichzelf op. Een
zogenaamde kunstenaar is niet langer meer iemand die zich met een andere
werkelijkheid bezighoudt, maar iemand die met de werkelijkheid, met de natuur en
de mensen meecreëert en in dat opzicht is hij realistischer en natuurlijker dan mensen
die dat voor hun gevoel niet doen. Het is een manier van kijken die je aantreft in een
gedicht van Hans Andreus:
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Boombeschrijving.
Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.
Hun wortels houden
van de aarde.
Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.
Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.
Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Andreus is niet de zonderling die vreemde dingen ziet in bomen. En al evenmin is
deze manier van kijken gebonden aan poëzie of kunst. Wie dit niet ziet, wie in een
boom niets anders ziet dan een ding om je fiets tegenaan te zetten, waar je omheen
moet lopen en tegenaan kunt zitten heeft nog nooit goed naar een boom gekeken.
Het is niet eenvoudig om zo te kijken in een cultuur die langzamerhand alle dingen
in de werkelijkheid, in de natuur voor ons beleven heeft doodgemaakt. Andreus zegt
in een ander gedicht: de dichters ‘veranderen de aarde / in de werkelijke aarde.’ Die
werkelijke aarde kan ons worden gepresenteerd in de vorm van poëzie, maar zij is
geen poëzie, geen ‘verbeelding’, maar realiteit.
Maar dan hoeft ook niemand meer te denken dat kunstenaars kunstwerken maken
en gewone mensen werkstukken. Met de opheffing van de tegenstelling tussen tastbare
en verbeelde werkelijkheid en met de gelijkstelling van ervaringen die door
kunstwerken en ervaringen die in de concrete realiteit worden op-
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geroepen, is immers ook het onderscheid tussen kunstwerken en werkstukken
overbodig geworden: alle werkstukken zijn potentiële kunstwerken. De tafel staat
niet langer tegenover de tentoongestelde constructie die ‘hout met spijkers heet, de
tafel is niet maar een tafel, we kunnen hem eindelijk zien als ‘hout met spijkers’. De
kunstenaar wordt eindelijk wat hij altijd al was: een vakman, iemand die de techniek
van het vak beheerst, een technicus die materiaal bewerkt. De jongen in de eerste
klas van een l.t.s. die een blokje hout met een vijl bewerkt, is geen ander dan de
beeldhouwer. In dit perspectief hoeft techniek dan ook niet meer als tegenhanger
van kunst te gelden, maar zullen zij tenslotte samenvallen. Als de vijandschap tussen
verbeelding en werkelijkheid is opgeheven, zullen eindelijk de mogelijkheden van
de techniek weer komen te liggen in de handen van de mensen zelf.
We zijn weer terug bij de keuze die we in het begin maakten: tegen een werkwijze
die het verschijnsel literatuur, dat bestaat bij de gratie van de subjectieve
lezerservaring, als object los wil maken van de subjectiviteit van de onderzoeker, en
vóór een werkwijze waarbij deze lezerservaring mee als uitgangspunt wordt gekozen
bij een onderzoek naar de relatie tussen lezer en tekst. Het blijkt nu voorbij dit
onderzoek en in het verlengde van het verschijnsel literatuur een keuze te zijn voor
exploratie van de werkelijkheid door verruiming en intensivering van de ervaring.
De gekozen werkwijze komt tenslotte te voorschijn als houding.
Wetenschapsbeoefening die niet in deze zin geconditioneerd zou zijn, is dan ook een
vreemde utopie. En als het dan nog om een keuze gaat, dan kies ik niet voor de illusie
van waardevrije objectieve kennis van de werkelijkheid. Als ik daartegenover voor
de ervaring kies, dan is dat echter allerminst een keuze tegen de kennis in zoverre
kennis het resultaat is van rationele en verifieerbare explicatie van ervaringen. Het
omgekeerde is wel het geval: wie in eerste instantie door het verzamelen van kennis
greep meent te krijgen op de werkelijkheid, blokkeert veelal de weg voor de ervaring.
Een rationeel-afstandelijke benadering van de werkelijkheid is niet meer dan een
beperking tot één van de mogelijkheden waarop je in relatie tot de werkelijkheid
kunt staan. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek vanuit deze houding zijn
niet onwaar: je kunt ermee spelen, je kunt ze met elkaar verbinden en soms
spectaculaire uitkomsten beleven, maar aan de beperking van het begin valt niet meer
te ontkomen. Het is deze zelfde wetenschappelijke instelling die het mogelijk maakte
op de maan te landen en Vietnam in een maanlandschap te veranderen. Als je al
begint met een benadering van werkelijkheid vanuit een te smalle basis, dan
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zal ook in de resultaten blijken dat echte zin voor werkelijkheid ontbreekt. Wat
begonnen is als ontkenning van een deel van jezelf, kan niet anders uitpakken dan
als ontkenning van de werkelijkheid.
Kunst - voorzover daar nog sprake van is - is een oproep tot ieder om uit de slaap te
ontwaken, te ontwaken tot de droom van de hele werkelijkheid. Op deze werkelijkheid
is de kunstenaar die zijn materiaal bewerkt, beeldend betrokken. Wie dan nog over
geëngageerde kunst praat, over de maatschappijkritische functie van kunst en
kunstenaar, heeft waarschijnlijk niet in de gaten dat hij in tautologieën denkt. Kunst
gericht op verdere ontsluiting van de werkelijkheid is uit de aard der zaak kritisch
ten aanzien van wat in de heersende beleving werkelijk lijkt. Alleen in die klimaten
waarin de werkelijkheid in de beleving wordt beperkt tot maatschappelijke
werkelijkheid, waarin een fossiele maatschappijstructuur de ontsluiting van de
werkelijkheid voor het beleven tegenhoudt, wordt de kritische functie van kunst
vanzelf tot een maatschappijkritische. Wie echter beweert als een waarheid voor alle
tijden dat kunst en maatschappij in fundamentele oppositie tegenover elkaar staan
of moeten staan, is het slachtoffer van datzelfde dualisme tussen werkelijkheid en
verbeelding, van diezelfde ingekrompen werkelijkheidsbeleving die men bij anderen
wil bestrijden. Je zou tenslotte kunnen denken dat er niets anders meer hoeft te
gebeuren dan het veranderen van de maatschappij. Ik denk dat die maatschappij
inderdaad zal moeten veranderen, maar die verandering kan geen doel in zichzelf
zijn. Evenmin is de kunst een doel in zichzelf. Beide zijn als middel betrokken op
wat het werkelijke doel is: ontsluiting van de werkelijkheid voor het bewustzijn van
allen.
Oisterwijk, juni 1973
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[Nummer 98]
journaal

Vent-vorm-vent
Het probleem bij het waardeeren van een auteur als Hermans is dit: hij, ik bedoel nu
mijnheer W.F. Hermans, laat zich in het openbaar regelmatig en duidelijk (bescheiden
als hij schijnt te zijn) kennen als een uiterst rechts persoon. Zijn goed recht(s)
trouwens. Tenzij hij een consequente en morbide practical joker is, maar dat geloof
ik niet. En wat dan nog. Practical jokers zijn meestal nog rechtser. Een rechtse
mijnheer dus.
De boeken van de auteur W.F. Hermans echter kun je op grond daarvan niet
beoordelen. Als die belangrijk zijn, omdat ze goed zijn, zijn ze goed. Punt. Het is
onaantoonbaar hoeveel er van mijnheer W.F. Hermans in personage X zit (en hoezeer
die mijnheer ook in het openbaar als auteur optreedt). Ook al lijkt het veel, het is
oncontroleerbaar en dus onbewijsbaar. Ga je dit in je beoordeling meenemen, dan
sla je aan het fantaseren.
Echter: je neemt je kennis over mijnheer W.F. Hermans onontkoombaar mee als
je een boek van de auteur W.F. Hermans zit te lezen! Bovendien wordt je er door
de vaak grote overeenkomst tussen personage X (in boek Y van de auteur W.F.
Hermans) en mijnheer W.F. Hermans telkens met je neus bovenop gedrukt.
Oplossing: je beoordeelt de kwaliteit van het bock op grond van controleerbare
gegevens (dat is uitsluitend de tekst), je oordeelt over het boek naar believen op
grond van mede andere criteria: je kennis omtrent de opvattingen van mijnheer W.F.
Hermans bv. Eventueel vermeld je nog de sterke overeenkomst tussen personage X
en mijnheer W.F. Hermans. M.a.w.: vanuit een subjectieve ervaring meet je objectief
en oordeel je weer subjectief. (In dit verhaal kan men de naam W.F. Hermans naar
believen vervangen door 1 van de 90 van de 99 andere Nederlandse auteurs).
J.J. Wesselo

Leren kunnen kijken
Het is eigenlijk lang niet zo moeilijk als de meeste mensen denken. Ook de nodige
hulpmiddelen zijn in vrijwel ieder normaal Nederlands gezin voorhanden: een
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borrelglaasje en wat pure jenever; oude of jonge, dat maakt geen verschil. Volgens
sommigen hoort ook de jeneverfles als zodanig tot het visuele gereedschap, maar
hierover later. Men kiest zich een plekje waar het daglicht als achtergrond kan
fungeren, bijvoorbeeld in de buurt van een raam. Men schenkt zich vervolgens het
glaasje mooi vol en nipt daaraan, rustig proevend en opzettelijk iedere haastigheid
werend. Traagzaam talmend gaat men nippend door tot het glaasje voor de helft leeg
of vol is. Nu zet men het weg op de vensterbank of op de tafel en wel zodanig dat
men, het hoofd op de onderarmen leunend, met de ogen precies ter hoogte is van de
vloeistofspiegel in het jeneverglas. Afstand tot het glas: circa 12 cm. En nu maar
kijken.
De wand van het glas draagt aan de binnenzijde de subtiele sporen van de
gepasseerde jenever, kleurloos zoals hoort bij dit vocht, maar van zo dichtbij bekeken
anders wordend dan de natte binnenkant van een gebruikt borrelglaasje. De glazen
wand is grof betraand: de natte ruit van een patrijspoort, uitziend over een blakke
zee. De horizon is rond, zoals hoort en gaat met nauwelijks kleurverschil over in een
ronde hemel. Rust en leegte. Windstil. Een onzichtb're regen. Eindelijk een stip aan
de einder. Hij is er niet gekomen, hij was er al toen je hem zag.
Je tuurt en tuurt. Let nu ook eens op wat er eigenlijk gebeurt. Je kijkt zo
ingespannen omdat je onbewust een conclusie hebt getrokken. De tijdloze redenering
moet ongeveer als volgt zijn geweest: a. eerst was er niets, toen was er iets, derhalve
is er iets veranderd; b. hypothese I: de waargenomen verandering is een gevolg van
een verandering in het iets; hypothese II: ik ben veranderd; c. ik ben niet veranderd,
dus alleen hypothese I blijft gelden; d. de identiteit van het iets is onbekend; alleen
de manifestatie van zijn verandering biedt vooralsnog enigerlei informatie; e. het is
opletten geblazen. Attentie. Attentie.
Inderdaad, we zien de stip groter en groter worden. Bovendien kunnen we door
intermitterende waarnemingen vaststellen dat het onbekende element niet op dezelfde
plaats blijft; op een of andere wijze beweegt het zich of wordt het voortbewogen
langs onze horizon. De conclusie ligt voor de hand: het is een schip. Maar let wel:
al lijkt dit een
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waarneming en een vaststelling, het is niet meer dan nòg een hypothese. We wéten
niet dat het een schip is, maar we denken het slechts als mogelijke verklaring.
Niettemin heeft er nu een radicale omkering plaats. Dachten we eerst: wat doet het,
dan zie ik wat het is; nu denken we: het is een schip, kijken wat het doet. Het schip
komt nader en nader. Het heeft twee masten. Nu kan het een brik of een schoenerbrik
zijn. Maar al heel gauw is het duidelijk dat het aan beide masten ra's voert, dus het
is een brik. Bij de reeds vermelde windstilte is het niet verwonderlijk dat het met
volle zeilen vaart. Anderzijds intrigeert dit scheepstype bijzonder, daar reeds in 1920
Th. Lehmann, indertijd bekend leraar aan de Rotterdamse Zeevaartschool en auteur
van het veelgezochte werkje Het tuigen van schoenerschepen, schreef ‘dit vaartuig
wordt niet meer nieuw in de vaart gebracht’.
Derhalve: welke brik nadert ons beregend kijkglas?
Nu extra rustig blijven zitten. Geduld. En kalm voor ogen houden: feiten onthullen
zichzelf. We zijn waarlijk niet de eersten die benieuwd een tegenligger in de gaten
houden. De afstand tussen ons bedraagt nog twee kabellengten. Ja, een Hollander is
het. Een verrekijker zou ons nu reeds veel meer onthullen, maar geduld en rust leiden
tot andere en betere waarnemingen. Merk op hoe dit nuchter-scherpe beeld tegen de
wat vale en gelijkmatig kleurloze hemel onweerstaanbaar herinneringen oproept aan
de illustraties in de boeken van Jules Verne. We kunnen terloops vaststellen hoe
terzake kundig zijn tekenaars zijn geweest.
(Het is nu ook het juiste moment om de jeneverfles als hulpmiddel te bespreken. De
grote verschillen met het borrelglaasje berusten op ruimte en kleur.
Merkwaardig is het te ervaren dat de grotere doorsnee van de fles en dus ook het
grotere zeeoppervlak niet zo'n sterk effect heeft als de kleur. In feite is een zeegezicht
ook nooit groter of kleiner bij gelijke ooghoogte: zo'n vergezicht lijkt een absoluut
gegeven. Hoofdzaak blijkt de afstand tot onze tweemaster. De groene kleur
daarentegen geeft een totaal andere gewaarwording: het is later op de dag, zonder
dat echter iets van avondrust optreedt. Integendeel, de bijna dramatische spanning
in de atmosfeer prikkelt tot waakzaamheid. We zien dan ook al spoedig dat in de
mast een licht wordt ontstoken.
Tenslotte nog dit: neemt u bijwijze van experiment ook eens een vierkante groene
fles. Weg is alle oneindigheid. Niet een horizon maar een kade begrenst het realistisch
grachtgroene water. Ons scheepje moet hier stil voor anker gaan.)
Inmiddels is ons in de wederzijdse nadering iets geheel anders opgevallen: iedere
opzettelijkheid lijkt onderdrukt; er heerst zelfs een kwasi-onbeweeglijkheid. De
roerganger ginds zoals ook onze man op de brug houdt allang met gespannen blik
zijn aandacht gericht op wat er glijdend verschuift in het beeld van zee en lucht, maar
hij zal zich niet verlagen tot ordinaire toewending van nieuwsgierigheid naar de
langskomen Een kalm gebaar van één arm straks als bedaarde collegiale groet, is
alles wat hier past. Maar zo blijven ook de zeilen gebeeldhouwd in de ruimte. Twee
schepen ontmoeten niet, maar passeren, met nauwelijks een rimpeling in ieders eigen
constellatie van masten, zeilen, touwen. Ieder schip is verdiept in de eigen dialoog
met wind en water.
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Daar is eindelijk de naam zichtbaar: ‘Nicolaas Witsen’. Dus een Amsterdammer,
een zusterschip van de ‘Vondel’ van dezelfde rederij. De gebruinde bemanning staat
aan dek naar ons te kijken. Ze keren terug van Zuid-Amerika met een lading salpeter.
Bij nader toezien ontdekken we achter een der patrijspoorten de kapiteinshut.
Zonder luxe, toch keurig ingericht. Ingebouwd in de wanden van glanzend
mahoniehout zijn enige boekenrekken; een opstaande plank voorkomt dat de boeken
door het stampen van het schip de kast zouden verlaten. In het midden, achter zelfs
een glazen deurtje, staan als pronkstuk de twee delen Noord en Oost Tartarije
geschreven door hem wiens naam dit schip draagt, geleerde, diplomaat en
burgemeester van Amsterdam. Het is de tweede druk van 1705.
Dat de reder zijn schip met Witsen's naam sierde is overigens niet vreemd; hij was
immers ook de auteur van het vermaarde werk Aeloude en hedendaegsche
scheepsbouw en bestier (1671). Minder kostbaar maar duidelijk veelgelezen zijn een
plank lager
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de werken van Charles Dickens in de vertaling van C.M. Mensing. Zorgvuldig heeft
‘A. Vliet, gezagvoerder’ zoals het ovale stempel vóórin de boeken vermeldt, in ieder
boek op het schutblad aangetekend wie het werk gelezen heeft: B. Tervoort, B. van
den Berg, W. Levelt. Voorin Maarten Chuzzlewit staat merkwaardigerwijs ook: Mej.
J. Daan. Was zij passagiere, landverhuister, familielid?
Op het moment echter dat wij deze hut passeren speelt zich daar een tafereel af,
dat een wonderlijke overeenkomst vertoont met de situatie waarin wijzelf ons
bevinden. De kapitein heeft bij zo'n kalme zee en bij wijze van geestelijke vertreding
een boek ter hand genomen over schilderkunst. In Amsterdam maar evenzeer in
Antwerpen hebben hem altijd de Vlaamse primitieven geboeid. Is het een tegenwicht
tegen de ruimte van de oceaan dat hij zoekt in het kleinere binnen het kleine?
De leesbril laag op de neus staart hij naar een afbeelding van Jan van Eyck's
Annunciatie. Maria knielt in een kloosterlijke ruimte; naast haar de engel Gabriël.
Op de tegelvloer, zeer verkort gezien in een snel wijkend perspectief, staan weer
verhalende tekeningen. Wat gebeurt daar op, nee, in die vloer?
En juist nu A. Vliet, gezagvoerder, wat geprikkeld en teleurgesteld ervaart dat
zelfs die bril niet helpt om dat te ontwaren, laat hij de blik uit zijn ronde vensterke
dwalen. Peinzend neemt hij zijn leesbril in de hand. En op dat minieme ogenblik
schuiven onze patrijspoorten langs elkaar.
Wij hebben elkaar heel even aangekeken en begrepen: Annunciatie d.i. ik zie ik
zie wat jij niet ziet.
Jan Bakker

Vredesprijs 1973 voor De Kune
Zoals Kissinger ken ik er nog wel een. Wij hadden vroeger in ons dorp een jongen
van een jaar of tien, elf, genaamd De Kune. Hij was de zoon van de stationschef en
woonde bij ons in de straat, de stationsstraat dus. Hij was, behalve een paar jaar ouder
dan ik, groter, sterker, gemener. Hij moest mij altijd hebben.
Liep ik geen straatje voor hem om, dan had hij me ook vaak. Als het zover was,
sloeg hij me op m'n gezicht of draaide, in het gunstigste geval, m'n arm om.
Ondertussen schold hij me uit voor ‘vuile protestantse koei’. Toch was geloofsijver
eerder een voorwendsel voor zijn kwellen dan een werkelijk motief. Hij wilde gewoon
knikkers van me hebben, of plakplaatjes, of capsules. Als hij er zonder meer om
vroeg, kreeg hij ze niet: geweld was daarbij dus noodzakelijk.
Omdat ik lichamelijk letsel doorgaans wilde beperken, gaf ik hem die heerlijkheden
tenslotte. In ruil daarvoor beloofde hij me enige tijd met rust te laten. Die belofte
kwam hij meestal na, want er woonden nog meer jeugdige protestantse koeien in ons
dorp, eveneens in het bezit van knikkers.
De Kune is nooit voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Die prijs is dit
jaar toegekend aan Kissinger, omdat die, aldus het Nobel Comité, ‘aan de Vietnamese
oorlog een eind gemaakt heeft op een wijze, die geheel strookt met wat Alfred Nobel
voor ogen stond toen hij de prijs instelde: dat conflicten moeten worden opgelost
door onderhandelingen, en niet door oorlog’. In deze argumentatie gaat het Comité
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er gemakshalve aan voorbij, dat Kissingers onderhandelingen royaal gesteund werden
door oorlogsmisdaden, zoals het bombarderen van dijken en ziekenhuizen, en dat
het dus onzinnig, zo niet stompzinnig, is te beweren dat het Vietnamese conflict is
opgelost door ‘onderhandelingen, en niet door oorlog’.
Bovendien: onderhandelen is nu ook weer niet zó'n kunst, als je dat weet te
combineren met het terugbombarderen van je tegenstander naar het stenen tijdperk.
Dat wist De Kune twintig jaar geleden al. Waarom voor hem dan geen vredesprijs?
Anton Korteweg
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Pé Hawinkels
Sonnet
De offertes, mij vannacht gedaan,
om heel mijn handeltje te hergroeperen
zijn aan de ochtend snel vergaan
om onverhoopt nooit terug te keren.
De maquettes, die uit lucht bestaan
en alle daden anders uitproberen,
verraadt wie op zijn stuk wil staan
en van hun resten profiteren.
Wij krijgen nieuwe kleren aan
wanneer wij met de schaduw gaan,
en overstappen als de beelden keren.
Er is geen rust in deze baan;
dus weet wie op zichzelf wil slaan
dat helften slechts als helften deren.
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Pé Hawinkels
Wat vliegt daar?
‘Duorum civis mundorum, filius neutrius.’
Hoe zachtjes hij wel liep?
Moeilijk te zeggen, want hij bewoog zich soepel voort. Of hij inderdaad de grond
niet raakte en geen grashalm of laaggeplaatste twijg verboog, of dat hij dit en
dergelijke dingen alleen maar zo deskundig en snel deed dat alles zich in zijn
oorspronkelijke toestand hersteld had voordat een menselijk oog de stoornis kon
registreren, - of hij inderdaad geen enkel geluid maakte en zelfs geen geuren
verspreidde of dat de complete omgeving, het volledige décor van zijn jachtige tocht
als bij stilzwijgende afspraak geen reakties op zijn aanwezigheid vrijgaf, het is
allemaal niet zo een, twee drie te bepalen. Bewust omzichtig liep hij in elk geval
niet: hij gebruikte zijn hele voet, en keek meer dan naar zijn pad naar de plassen en
de beemden waar dit doorheen leidde.
Wat was het water van de vennen helder! Ieder ander zou in snikken uitgebarsten
zijn, ieder ander zou op de knieën gevallen zijn en, slurpend als een hond dan wel
scheppend met de holle hand, schielijk zijn dorst gelest hebben, zijn eeuwigdurende
dorst waar koffie noch wijn, bier noch jenever, leidingwater noch tequila tegen
opgewassen zijn. Negenennegentig van de honderd wandelaars zouden hals over kop
in dit doorschijnende, vertrouwenwekkende vocht gedoken zijn om schoolslag of
borstcrawl te beoefenen, en het getal diergenen, die verzaligd zouden hebben
toegelaten dat de waterspiegel zich barmhartig boven hun zinkend hoofd sloot, om
er niet meer zelf bij te zijn wanneer hij opwaarts andermaal doorbroken werd, ligt
tegenwoordig rond de vijftig procent. Zo niet hij. Daarvoor werd hij te zeer in beslag
genomen door de steeds grotere afstand die hij met één schrede overbrugde, daarvoor
deden ook zijn ogen teveel zeer.
Ze brandden alsof hij dagen en dagen lang ergens in een vunzig sousterrain gezeten
had, starend naar een enkel goor peerlampje en frenetiek bezig met het volgen van
de schaarse, uitgemergelde insecten op hun haperende moleculenbaan.
In elke bocht, die de grillige omtrek van het ven trok in het heidelandschap, lag
vlak onder het wateroppervlak een naakte jongeman met prachtige haren.
Hun huid was telkens glad en effen van kleur - nooit was er een spoor te bekennen
van de ontsierende kleurverschillen die het zonnebaden in zwembroek met zich
meebrengt. Er lag een glimlach op hun submariene gezichten, en stuk voor stuk
hadden zij een enorme erectie. En groot geschapen! Of ze leefden bleef in het
onzekere: misschien haalden ze inderdaad adem, misschien ook was alleen maar het
lichte deinen van het speciale water via allerhande optische illusies verantwoordelijk
voor de regelmaat, waarmee hun borstkas zwol en slonk. Hij wist het niet, - wilde
het ook niet weten. Hij had veel te veel haast - hij was nog zo jong...
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De tijd nam een abrupte sprong voorwaarts. De bomen in de verte, berken en
onbuigbare sparren, lieten hun slagschaduwen neer als valbruggen en rolden ze
vervolgens uit als tapijten bij een bruiloft, en de zon zakte weg in de vettige nevels
boven de einder met het tempo waarmee het sleuteltje van een kunstschaats, dat je
de hele middag in je want gedragen hebt, verzinkt in het ijs wanneer je je wanten
uittrekt en het even weglegt om je veters los te kunnen knopen. Ook deze schaduwen
bleken vloeibaar. Ze vervulden in ijzingwekkend tempo het landschap, ze stegen om
zijn enkels omhoog als het brakke vocht in de kerker van ter dood veroordeelden en
ze fluisterden met de kabbelstem die anders alleen door waterratten en waanzinnigen
wordt verstaan. Het werd zijn tijd. De maan rees omhoog met kleine schokjes, en de
laatste vogels trokken zich knorrig terug tussen het gebladerte.
‘Hoe is uw naam?’
De boswachter zag er gemelijk uit, zoals alle mensen die ver van de bebouwde
kom een ondankbare taak vervullen. Zijn baard was rood, hij droeg een belachelijk
jagershoedje met een knalrooie veer erop, en hij had zijn opschrijfboekje in de aanslag.
Met zijn ballpen beschreef hij nerveuze hiëroglyfen in de lucht, en zijn linkeroog
knipperde vervaarlijk.
‘Herman Smeets’, zei Herman Smeets.
De boswachter stond er bij in de houding der klassieke godenbeelden, gestut op
zijn linkerbeen en het rechter er losjes naast gevlijd. Uit de broekspijp van zijn
standbeen kwam guitig de loop van een jachtgeweer te voorschijn, met daarop de
erogene vizierkorrel.
‘U weet toch wel dat u hier na zonsondergang niet meer zijn mag? U weet toch
ook dat het verboden is zich buiten de paden te bevinden? U hebt de borden toch
zeker wel gezien? Of kunt u soms niet lezen?’
‘Ja, dat wel, maar...’
‘Nu ja, het maakt ook niets uit. Ik zal u moeten noteren. De politie zorgt dan wel
voor de rest.’ De ambtenaar knipte een lantaren aan, die aan een leren riempje op
zijn borst hing, en begon in het licht daarvan Hermans naam op te schrijven. Nu
gebruikte hij voor elke letter een schoon velletje papier, zodat hij al gauw door de
beschikbare pagina's heen was. Radeloos begon hij zijn zakken te doorzoeken naar
onbeschreven bladen, en zo kwam het waarschijnlijk dat hij het niet in de gaten had
toen Herman een kort besluit nam en achter op de laatste kameel wipte van de
karavaan die toevallig geruisloos voorbij sjokte.
‘Mooi gedaan, maatje’, zei de man die in de nek van Hermans rijdier zat. ‘Daar
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hebben ze hier niet van terug. Weet je overigens, dat er helemaal niemand aan de
touwtjes trekt?’ Hij lachte bulderend, waarbij hij het hoofd in de nek wierp. ‘Er zijn
geen eens touwtjes!’
De ruiter verstrakte over zijn gehele lijf. Het leidsel gleed uit zijn handen, en zijn
hoofd, dat hij voor zijn laatste uitspraak weer in de min of meer normale stand
gebracht had, viel nu plotseling schuin naar voren. Herman moest meteen denken
aan een houten speelgoedbeestje dat zijn kindertijd verblijd had. Dat stond op een
platformpje, aan de onderkant waarvan zich een rond schijfje bevond, dat door een
veer gescheiden werd van de bovenkant, waar het beestje op bevestigd was. Drukte
je er onder tegen aan met je duim, dan zakte het diertje door de knieën, liet kop of
staart hangen of schoot pardoes overeind, al naar gelang je de druk van je duim
verdeelde. Het verbaasde hem dan ook niets, dat de hals van de kameelruiter open
klapte, hol bleek te zijn, en een mooie, gave rand bezat. Enigszins verrassender was,
dat er uit zijn wervelkolom meteen hierna een aantal pijlsnelle muizen gekropen
kwamen, die onwennig op de rand bleven zitten in het vale maanlicht, om vervolgens
van het ene moment op het andere hun toevlucht te zoeken in een andere dimensie
van tijd en materie.
De kameel was intussen in een bromfiets veranderd, en de karavaan gereduceerd
tot een onaangename herinnering. Tijd om daarbij stil te staan was er niet, want de
halsbrekende rit over de onregelmatige bospaden was al problematisch genoeg.
Venijnige boomwortels lagen dwars over de weg, alsof de bomen het er om deden
en alles op alles zetten om de nachtelijke weggebruiker beentje te lichten. Maar een
bos heeft open plekken, en daar dringt niet alleen het maanlicht helderder door, daar
zijn ook de struiken gepavoiseerd met fakkels en lampionnen. Er staan kraampjes
en tenten, en op primitieve houten tafels, een zootje planken op twee schragen, worden
tal van lekkernijen uitgestald, die alle tot gevolg hebben dat de gebruiker - nee, niet
sterft, want daar is geen sterveling ooit mee geholpen. Nee, alwie afstapt en een van
deze traktaties tegen gerede betaling aanschaft en consumeert, die wordt als het ware
door het bestaan teruggenomen. Zijn oorsprong zet zich in omgekeerde richting in
beweging, en wanneer deze beweging het verdwijnpunt overschrijdt, sleurt dat alles
mee waar de snoeper zich ooit aan gehecht heeft ofwel zijn sporen op heeft
achtergelaten. Er vallen gaten in het universum, dat van het luchtledig gruwt... Maar
wat zou Herman Smeets dit hebben kunnen schelen? De wereld had zich tenslotte
ook nooit iets aan hem gelegen laten liggen. Toch kwam het niet bij hem op een van
deze onzegbare lekkernijen te gebruiken, want achter de kraam in het middelpunt
van deze nachtelijke markt hing Ria aan een boom. Zij was aan haar voeten
opgehangen,
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en haar lichaam was vanaf het brutale haar in haar schoot opengesneden tot aan de
onderkant van het borstbeen toe. Bloed sijpelde achterstallig tussen haar bizar
vervormde borsten door omlaag, trok kronkellijnen over haar hals en tekende haar
gezicht tot grijnzens toe. De koopman stond er lallend naast, - hij had blijkbaar
gedronken, en schepte op een ongelooflijke manier op over zijn geluk bij het toepen.
‘Ik weet niet wat het is’, riep hij uit met dikke tong, ‘maar ik hoef maar ergens
aan te schuiven en de tienen komen steevast naar mijn kant van de tafel! Ik heb nog
nooit een stok kaarten in mijn poten gehad, waar niet op zijn minst één tien bij zat!
Prentjes? Ik weet niet eens hoe die er allemaal uit zien! Ze moeten mij niet. Ze weten
zeker dat ik met vier prentjes in mijn hand nog kan winnen!’
Van alle kanten kwamen er gebogen, slaafse plattelanders aangeschuifeld, de een
al ondervoeder dan de ander, en legden kleine geschenken neer op de ruwhouten
tafel waar hij achter stond. Er waren polshorloges bij, opgerolde vlaggen en
injectiespuiten. De een bracht een agenda, de ander legde een filmrolletje op de steeds
groeiende stapel presentjes. Er waren er, die in hun betoon van onderdanigheid zo
ver gingen dat ze op handen en voeten onder de tafel door kropen en de louche venter
op het scheenbeen kusten. Een dame van een jaar of veertig liep om, en stapte op de
opengesneden Ria af, waarna ze met haar linkerhand diep in de buik van het
meisjeslijk graaide, de ingewanden doorwoelde en tenslotte een rood, kloppend hart
te voorschijn bracht. Triomfantelijk hief zij dit in de hoogte, waarop alle aanwezigen
onverwijld paren vormden en uitbraken in een woeste Weense wals. Wat had Herman
hier nog te zoeken? De brommer tussen zijn benen was afgekoeld, en kwam
nauwelijks nog vooruit. Sinds hij de open plek bereikt had, had de traagheid van het
vervoermiddel nauwelijks ondergedaan voor die van de schaaldieren die in nietsziende
stompzinnigheid over de zeebodem krabbelen. De walsende menigte slokte Herman
op zonder dat deze daar ook maar iets tegen kon uitrichten.
Steeds woester werd de werveling, steeds groter ook werd het aantal deelnemers
aan dit openluchtbal, en de dansenden waren gaandeweg steeds minder nauwkeurig
van elkaar te onderscheiden. Hun kleuren vloeiden ineen als die op een palet dat
onder de kraan wordt afgespoeld, en het resultaat was een eerder vuilbruin. Dat
klotste en kolkte, zoals ooit het IJsselmeer te keer gegaan moet zijn, en Herman
Smeets was niet langer meer dan de willoze schuimkop op een der talloze golven.
Heen en weer en op en neer, nu eens hoog opgenomen in een niets ontziende
stormloop ten hemel, dan weer, vrijwel zonder overgang, wreed neergekwakt in
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een golfdal dat massiever leek dan de bodem die ergens daar beneden wordt
verondersteld. Soms een vloeiende, schijnbaar oneindige beweging tussen en onder
de andere golven door, en dan weer op de plaats rust, afgezien dan van het trillen en
schokken zoals dat ook de anderszins onbeweeglijke buik van schepen kenmerkt.
Er zwommen vissen in deze menselijke zee. Ze penetreerden glad en moeiteloos
de vele lijven, ze overbrugden elke afstand, lang of kort, ze bewogen zich van huid
tot huid en van ingewand tot ingewand, en een van hen bezat de gave van het woord.
Niet dat hij echt sprak, nee, hij bezat een uitstraling, die wanneer hij zich binnen de
grenzen van een der samenstellende golfdansers bevond ogenblikkelijk vertaald werd
tot een fluorescerende gedachte. Herman kwam hij binnen via de voorkant van diens
schedel, en het ene, ondeelbare moment dat hij op zijn flitsende reis diens hersenpan
doorkruiste, was ruim voldoende. ‘Daar alleen zal liefde wonen’, wist de jonge
Smeets opeens, ‘daar alleen is het leven goed, waar men stil en ongedwongen alles
voor elkander doet’. Hij lag moederziel alleen in de blakende zon tussen een rij
huurgarages in het centrum van de stad.
Een blik op zijn horloge leerde hem dat hij weinig tijd te verliezen had. Aan het
verste uiteinde van de betegelde binnenplaats voor de garagedeuren stond Salvatore
al klaar, terwijl hij met zijn lange knuppel dreigende klapjes gaf in de palm van zijn
vrije hand. Achter zijn rug verdrongen zich medestanders van allerlei allooi: totaal
verloederde speedfreaks die voor de zoveelste keer weer eens een week aan het
afkicken waren en derhalve een opgeblazen indruk maakten van heb ik jou daar,
gewone onderwereldfiguren met gedrongen nekken en loerende blikken van onder
aaneengegroeide wenkbrauwen, verfijnde flikkers van het agressieve slag, dat altijd
wel ergens een stiletto in de boord der zijden sokjes verborgen houdt, en tenslotte
simpele huurlingen die het ene bevel niet van het andere kunnen onderscheiden en
daar ook geen enkele behoefte aan hebben. De meesten van hen hadden grote honden
aan de lijn, en moesten zich schrap zetten om deze dieren de sprong voorwaarts
vooralsnog te beletten. Er zaten schele Deense doggen bij, schizofrene Duitse herders
en uit de bek stinkende bloedhonden, de een nog somptueuzer kwijlend dan de ander.
‘Nou, hoe staat het er mee?’, riep Salvatore smalend. ‘Het was toch goed
afgesproken? Of zit je soms op je rantsoen spinazie te wachten, dat je denkt dat je
het wel alleen afkunt, kwijlbek?’
Herman antwoordde niet, maar zocht koortsaehtig zijn geheugen af naar de regeling
die hij met zijn achterban getroffen had. Ze zouden toch allemaal om drie uur hier
zijn? Wat kocht hij er voor als zo dadelijk de voorhang des tempels
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scheuren zou en de gehele aarde verduisterd werd? Alleen was hij niet meer dan een
proefkonijn. Waar was Wim Vanhauten, de jongen die niet meer veranderd was sinds
hij hem op zijn twaalfde verjaardag had leren kennen? Die had hem immers nog
beloofd dat Salvatore en zijn knokploeg geen poot aan de grond zouden krijgen. Hij
zou er persoonlijk voor zorgen dat hun eigen strijdmacht zo uitgebreid zou zijn, dat
het, ook al kwam de hele benedenstad mee opdraven, een akkefietje van niks zou
worden. Maar nu het zo ver was, lag hij moederziel alleen op de tegels. Hij had een
moment geleden nog in zijn broek gepist, zodat Salvatore en consorten wel de indruk
moesten krijgen dat hij heel aparte schaduwen om zich heen wierp: de natte vlek
onder zijn bekken was niet of nauwelijks van schaduw te onderscheiden.
Gelukkig werd op dat moment een van de garagedeuren van binnen uit geopend,
en er kwam een Jaguar Mark X van een bouwjaar rond 1960 naar buiten rijden. De
auto werd bestuurd door Wim, en naast hem zat Jeffrey op de voorbank.
‘Stap in’, riep Wim door de omlaaggedraaide ruit van het voorportier, ‘dan rijden
we het hele zootje met één klap tot tomatensap!’
‘Nee, dat kunnen we niet maken’, antwoordde Herman bezorgd. ‘Er zijn honden
bij, weet je. Die beesten kunnen het ook niet helpen dat hun bazen zulke klootzakken
zijn.’
‘Och wat, die keuters, daar is toch niks aan verloren. Die zitten allemaal totaal
onder de speed, en bovendien hebben ze vlooien. Het begint hier in de stad de laatste
tijd een complete hondenplaag te worden. Al dat gajes stapt maar met grote vleeseters
rond, en het enige wat ze doen is tegen mekaar liggen op te scheppen voor hoeveel
zo'n beest per week wel opvreet. Als jij niet meekomt, dan rij ik ze zelf kapot!’
Herman Smeets besloot zich er met een truc van af te maken. Hij beduidde Wim
met een veelbetekenend gebaar de motor af te zetten, en wandelde onbevreesd naar
Salvatore toe, die hem wijdbeens opwachtte. De volgelingen van de pathologische
vechtersbaas weken vol ontzag terug, toen ze Herman zagen komen: het was van
hem bekend, dat hij nooit in auto's reed die minder gebruikten dan één op zes, en
zijn jasje had vijfhonderd gulden gekost. Bovendien had hij een geheide reputatie
als vrouwenjager, en zijn laatste verovering, Sleetse Ria, ook wel ‘het pijporgel’
genaamd, had onlangs in de bossen zelfmoord gepleegd door zichzelf aan de voeten
op te hangen en vervolgens tot hara-kiri over te gaan.
‘Hoor eens hier, Salvatore’, zei Herman ongeduldig, ‘je ziet zelf dat er van mij
niemand is komen opdagen. Ja, die leipe Wimpie, en dan dat stuk onbenul van een
Jeffrey, maar daar krijgen we hier geen mooie slachting mee voor mekaar, dat
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weet jij net zo goed als ik. Goed, ik kan die kaffers toestemming geven om jullie
allemaal in de prak te rijden, en dan zouden jullie hier in dit steegje mooi fout zitten,
maar dat heeft ook geen nut. Bovendien zie ik dat jij een mooie knuppel in je klauwen
hebt, terwijl ik nog niet eens een leuke plank heb om je een hengst mee voor je treiter
te geven als dat bij me op komt. Kunnen we het nu niet zo maken dat jij opkrast met
die hele psychopatenvereniging van je? Dan tref ik je straks wel op de promenade,
en dan regelen wij het met z'n tweeën. Okee?’
Salvatore begon breed te grijnzen, zodat zijn tot spitse punten toegevijlde tanden,
in elk waarvan een flonkerende robijn gevat was, bloot kwamen.
‘Makkelijk zat’, zei hij. ‘Als het jou niet uitkomt, dan vergeten we het toch? Straks
op de promenade is het nog tijd genoeg. Maar zorg wel voor een leuk stukje houtwerk,
anders is er voor mij ook geen lol aan.’
Herman Smeets wandelde zonder om te kijken terug naar de Jaguar, uit de uitlaat
waarvan een dikke, vochtige smog geweld kwam, die laag op de grond bleef hangen
en Hermans voeten al gauw aan het gezicht onttrok. De tegels zag hij ook al niet
meer, zodat het hem absoluut niet verbaasde dat hij, hoe verder hij vorderde, steeds
meer kracht nodig had om zijn voetzolen op te heffen. ‘Dan maar op mijn tenen’,
dacht hij, en tripte zo zacht als een muisje naar Wim en Jeffrey toe, die hem
ongeduldig opwachtten.
‘Afgelast’, snauwde hij, ‘het feest gaat niet door. The party is over. Terminada la
fiesta. Duidelijk? Ik regel het zelf wel met Salvatore. Bovendien krijg ik nog drie
joeten van jullie.’
Wim Vanhauten liep ontevreden mopperend onder langs de garages weg, af en
toe nog eens wrokkig omkijkend. Jeffrey hinkelde naar het kippengaas, dat de
betegelde plaats scheidde van een reeks troosteloze volkstuintjes, en legde daar zijn
onderarmen iets lager dan zijn hoofd tegenaan. Hierop begon hij hartverscheurend
te snikken.
‘Pagus word ik er van’, pruilde hij, ‘pagus! Iedereen schijnt mij altijd in de zeik
te moeten drukken. Gisteren op die trip kwamen ze ook de hele tijd wekkers naast
mijn kop laten aflopen. Pagus word ik er van!’
Geërgerd beende Herman over de promenade, op weg naar zijn showdown met
Salvatore. De beslissing zou weer uitgesteld moeten worden, want alles waarmee hij
als slag-, stoot- en steekwapen in zijn handen liep was een miezerig grenen latje, dat
maar net goed genoeg was om dienst te doen als ruggegraat van een vlieger. Het
boog al vervaarlijk om wanneer je er mee door de lucht zwaaide, dus laat staan dat
je er een rake klap mee zou kunnen uitdelen. En inderdaad, toen Salvatore die hem,
zoals gewoonlijk wijdbeens, aan de ingang van het steegje
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stond op te wachten hem aldus bewapend in het oog kreeg, begon de maniakale
messetrekker zich prompt het schompus te lachen.
‘Nou zeg’, zei hij een volle minuut later, nog nahikkend van de pret, ‘wat jij toch
niet altijd klaar maakt! Mijn eigen grootvader, en dat was nog wel een krokodil zoals
ze tegenwoordig niet meer voorkomen, had het je niet kunnen verbeteren.’ En hij
nam, nog steeds grinnikend, de wijk naar een kroeg op het plein.
Hij begon zich steeds meer te ergeren. Alles moest toch ook altijd verkeerd lopen!
Hij liep er echt bij als een ordinaire handlanger, met die lat van hem. Wat kon je met
zo'n ding eigenlijk doen? Het enige, dat nog een enigszins draaglijke indruk maakte,
was als je er zigzag mee voor je uit over de grond ging zwaaien, om aldus als een
blindeman je weg te bepalen. Hij moest er in het vervolg toch eens aan denken, met
de wandelstok die nog van zijn vader geweest was de stad in te gaan. Die was van
stevig bamboe, en zoals het nu was, hing hij toch maar ongebruikt aan een van de
leidingen in de kelder.
De wachtkamer zat hardstikke vol. Allerlei anonieme typen zaten mismoedig naar
de vloer te staren of met nietsziende blik de mededelingen aan de muur op te nemen.
‘INDIEN VENEZUELA DOORGAAT MET HET NEMEN VAN STEEKPROEVEN
IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND ZAL IK MIJN PATIENTEN GEEN
VENEZUELAANSE GENEESMIDDELEN MEER VOORSCHRIJVEN TOT ER
IN DEZE TOESTAND VERANDERING ZAL ZIJN OPGETREDEN. (HET IS IN
DE MEESTE GEVALLEN HEEL GOED MOGELIJK DEZE DOOR FABRIKATEN
UIT ANDERE LANDEN TE VERVANGEN. IN GEVALLEN WAARIN ZULKS
NIET MOGELIJK IS ZAL IK DE PATIENTEN UITLEVEREN AAN DE
VENEZUELAANSE REGERING MET HET VERZOEK DEZE VARKENTJES
TE WASSEN.)’ ‘Venezuelaans’ was op beide plaatsen met rood viltstift verbeterd.
De muren waren kostbaar gelambrizeerd, en aan het plafond hing een kristallen
kroonluchter. Op een gegeven moment ging er een zijdeur open, en toen hij daar
doorheen keek, kreeg hij de schok van zijn leven. Hij kende deze wachtkamer
godverdomme! Hij was hier vaak genoeg geweest om opnames te maken voor het
inmiddels geruisloos ter ziele gegane label ‘Crocodile's Son’, en toen was het
zijvertrekje de controlekamer geweest. Er zaten zelfs nog dezelfde maffe affiches
tegen de muur: een van een flamencodanseres met bevallig geheven armen, en een
van de wereldstad Chicago bij nacht. Het enige dat er veranderd was, was dat de
beide kleurige platen bezield schenen: de danseres vouwde haar onderarmen over
elkaar ter hoogte van haar hoofd, legde haar gezicht er tegenaan en begon
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hartverscheurend te schreien. De lichtjes in de wolkenkrabbers gingen aan en uit,
zodat je de stellige indruk kreeg dat heel die pragmatische megalomanie uit al haar
ramen tegen je stond te knipogen. Maar van binnen uit werd de deur dichtgetrokken,
en de wachtkamer was weer even doods als tevoren.
Er ging een belletje, en van achter zijn rug kwam een rijzige blondine in een lichte
jurk, die heupwiegend het vertrek door liep en door een deur verdween, de rijweg
op. Onmiddellijk begon hij koortsig zijn hersens af te zoeken waar hij haar in
godsnaam toch van kende. Ze had iets te maken gehad met een vriend van vroeger,
die hij al lang vergeten was - dat stond vast, maar wat, en met welke vriend? Was
ze de vrouw geweest van een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit, die
elk moment in Japan of Venezuela zat teneinde de plaatselijke bevolking tot het
invullen van vragenlijsten te bewegen? Of was zij de moeder van de jongen, met wie
hij zestien jaar geleden ruzie had gekregen omdat die weigerde te geloven dat hij
met het vuile kapotje in zijn borstzak wel degelijk geneukt had? Geen van beide
waarschijnlijk, want hij was elk verband tussen de vrouw, die zoeven met al haar
weelderige vormen gedematerialiseerd was, de vrouw die zij geweest was en de
vriend die in zijn herinnering achter op haar ski's stond, kwijt.
Hij ging er eens gemakkelijk bij zitten, en sloeg zijn benen over elkaar. In de muur
tegenover hem zat een groot raam, waar doorheen hij een goed uitzicht had op een
aantal flats in aanbouw. De buitenmuren waren er nog niet, maar voor de rest was
alles klaar. De etages waren zelfs al bewoond, en in alle eethoeken zaten mensen
aan tafel aardappels te eten. De inrichting van alle woningen was precies hetzelfde,
maar toen hij daar iets van zei, zoomde het raam plotseling in op een van de flats,
waar een zeer dik echtpaar samen op de bank zat. Ze dronken bier uit buikflesjes, en
tussen duim en middelvinger van de vrouw zat een dikke, stinkende joint.
‘Weet je’, zei ze vertrouwelijk, ‘je kunt een hele hoop doen met zo'n beperkte
ruimte. Hier, kijk zelf maar.’ Ze nam plaats in een goedkope leunstoel, en schoof
deze, door zich met haar voeten tegen de vloer af te zetten, telkens in een andere
stand. Iedere keer als dat gebeurd was, rustte ze even uit om een trekje te nemen van
de joint en triomfantelijk door het raam de wachtkamer in te kijken. De man zat met
een elleboog op zijn knie en zijn kin in de handpalm gestut toe te kijken. Hij leunde
iets voorover, en zijn andere arm lag losjes over zijn bovenbeen, zodat de hand vrij
omlaag bungelde. De rook van een filtersigaret kringelde er langs naar boven.
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De deur, waardoor de voluptueuze vrouw verdwenen was, ging open en zij kwam
met opgeheven hoofd naar binnen. Ze liep hem voorbij zonder hem aan te kijken,
maar niet zonder dat hij zeker wist dat zij in het zijkamertje op hem zou wachten.
Hij gaf iedereen, die verder nog in de wachtkamer zat, een hand - veel waren het er
trouwens niet meer -, spuwde door het raam naar het corpulente echtpaar, en glipte
de controlekamer door een kier van de deur binnen. Groot en uitdagend stond de
blondine hem op te wachten, en hij liet er dan ook geen gras over groeien. Na eerst
hijgend van ongeduld al haar vormen zoveel mogelijk betast te hebben, alsof hij het
voor de eerste keer deed, ging hij op de sofa zitten en trok de vrouw op zijn schoot.
Hij schoof haar rok op tot aan haar navel, en begon met zijn handen schitterende
arabesken te troffelen op haar buik. Ze was niet bepaald mager, maar scheen toch te
beschikken over een uitermate gevoelige huid. Ze zeeg in elk geval wellustig
achterover in zijn arm, en sloot met een vredige glimlach haar ogen. En op een
incidenteel verheugd gebrom na liet zij verder nooit meer iets van zich horen.
Zij bleek uitzonderlijk vochtig, zij het niet zo erg dat wat smeren moet irrigeerde.
Het eigenaardigst echter was haar rekbaarheid. Tijdens het kunstzinnig vingerspel,
waar hij minstens een half uur mee bezig bleef, merkte hij steeds meer vingers in
haar kwijt te kunnen, en tenslotte keek hij verbaasd toe, hoe zijn hand tot over het
polsgewricht in haar drijfvlees verdween. Hij dacht met smart aan Ria, die hem altijd
vreemd gebleven was.
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C.O. Jellema
Gedichten
Lütetsburg Idem Fürsten zu Inn- und Knyphausen
Sensatie op de binnenplaats:
een snoek beet toe
in grafelijk lokaas;
wees snel, hij
antichambreert al
de keuken.
Diner gedempt
tussen de blauwe gobelins.
Dingen regeren hier,
kristal en zilver
bepalen hoe een hand beweegt,
een hoofd
licht overbuigt; de toon
van het gesprek
is zilver en kristal.
Mokka en himbeergeist op het terras.
Een blauw daalt op de roze azaleeën.
Voor onze voeten
van de snoek nog
een plas bloed.

Troost
Het mooiste ooit geschilderd:
regenwater in aarden kruik.
Je hebt gehuild, zie ik,
je hebt grond onder je nagels.
Een kuil, een graf. Onthoud:
de hemel hortensiablauw die dag.
De hemel hortensiablauw.
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Landschap
Rondom, d.w.z. de stad camouflerend,
het rijzige loofhout der buitenplaatsen.
Ik tel er vier. Tijd voor een rijtoer, een kleine
venijnige visite. Even wuift een witte
zomershawl tussen het bronstige geboomt.
Een ratelende TEE verraadt de ligging
der spoorbaan die het dal doorsnijdt
van weiden, lage hekken, tuinderijen.
De dominee verlaat zijn huis, hij kiest
het voetpad langs de beek met opgeheven hoofd;
hij wipt, terwijl de leeuwerik zijn lofzang zingt,
een enkel steentje met zijn stok het water in.
Wie is er dood? Hij wandelt zich tot stip.
Maar op de voorgrond spit, en hij blijft groot,
een jonge man zijn akker om, zijn T-shirt,
zwart, is hem gelukkig iets te kort, er komt,
als hij zich bukt, een stuk rug bloot
boven zijn broek; dat in dit landschap is
het allermooist.
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Prikkebeen
Schrijven, zei je, fijn.
Nu eerst, te laat om het te zeggen,
antwoord, dus
moet ik het schrijven: lezen wel.
Maar schrijven?
Want lezen wel. Bijvoorbeeld:
der nicht mehr beschrittene, der
umgangene Thymianteppich.
Celans Sommerbericht. Het
staat er: thijm. Een geur
van warme bodem,
van liggen, lui en lichaamloos.
Wat was, voorbij, bevrijdt zich uit dit woord:
een zwerm van vlinders. Thijm.
Je leest, je ligt er zelf en ziet ze vliegen.
Maar schrijven is het wreed bedrijf
van vlinders vangen en precies
vastprikken met de koele speld
van juistheid, in de taalvitrine (: thijm)
bijzetten met hun onderschrift: morsdood.
En nooit die ene vlinder kunnen vangen
die niemand vliegen zag.
Wie iets in woorden vangt
bezit niet wat hij ving.
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Jacques Kruithof
Literatuur en kritiek
Het prospectus1)) van dit congres werpt de vraag op of ‘een kritikus door zijn manier
van werken qualitate qua dè grote konservator van “Literatuur is voor de happy few”’
mag heten. Dat kun je je ook afvragen van de schrijver, de dichter, de uitgever, de
boekverkoper of de neerlandicus; dat het uitgerekend de criticus overkomt, laat
vermoeden dat dit geen vraag als honderd andere is. De criticus staat onder
verdenking. Van alle bij literatuur betrokken partijen wordt hij met scheve ogen
aangekeken.
Hijzelf zal daar niet van ophoren: tegenspraak, parodie, ergernis en beschuldiging
zijn steevast zijn deel geweest, zo'n tweehonderd jaar lang. De merkwaardige plaats
die hij tussen schrijvers en lezers inneemt, maakt hem tot doelwit bij uitstek van wat
de psycholoog scapegoating noemt - hij hoort immers nergens helemaal bij. Op dit
congres loopt hij gevaar de zondebok te worden voor de bijkomstige rol van de
literatuur, degene die ‘de weg terug naar het publiek’ zou versperren.
Die dreiging is, zou je uit het prospectus kunnen afleiden, het gevolg van zijn
onbekendheid. Niets over hem staat vast: wat voor feitelijke informatie hij biedt, wat
de lezer van hem verlangt, wat hem beweegt, of hij invloed uitoefent, welk publiek
hij op het oog heeft en waarom, of hij zijn lezers bereikt - het lijkt of hij pas gisteren
is opgedoken.
Een onbekende, een Einzelganger, die nog de brutaliteit bezit week in week uit
de wijsheid te pachten, is een gemakkelijke prooi. Maar omdat ik graag weet waarin
ik bijt, licht ik zijn doopceel alvorens die schuldvraag aan te snijden.
Er zijn redenen in overvloed om de criticus voor conservator van de elite-literatuur
te verslijten. Geen letter spendeert hij ooit aan een verpleegstersroman, het wekelijkse
moeder-en-kind-verhaal, de avonturen van homofielenjager Jo Durand of een
bestseller van Toon Kortooms; hij wijdt al zijn aandacht aan geschriften die de happy
few ‘literatuur’ noemen. Dàt hij over een boek schrijft, houdt, al breekt hij het tot de
grond toe af, reeds een waardering in. Een deel van de evaluatie-procedure speelt
zich dus buiten de recensie af. Van een confrontatie tussen literatuur en lectuur is
geen sprake; de criticus richt zich uitsluitend tot een publiek dat al literatuur leest.
Het is zelfs de vraag of hij zich rekenschap geeft van die voorselectie, omdat die
door redactie en uitgever gemaakt wordt. De krant ontvangt maar een fractie van de
totale oogst aan fictioneel werk, en wat daar aan lectuur onder mocht schuilen, komt
zelden bij de literaire medewerker terecht. Waarschijnlijk weet die van de prins geen
kwaad. Hij schrijft niet over literatuur, hij heeft het iedere vrijdag of zaterdag over
afzonderlijke werken; over de bomen, niet over het bos. (Jaarlijkse kronieken vind
je voornamelijk in zulke onliteraire tijdschriften als Streven en Wending.) Een
onderzoek van het Instituut voor Perswetenschap wees uit dat slechts een minderheid
onder redacteuren en medewerkers voor kunst er een theorie van de kunst op nahield,
en een nog veel kleiner aantal een theorie van de kritiek.
Die situatie laat de criticus de vrije hand in de vormgeving van zijn artikelen. Hij
kan ze zo inkleden dat ze gebundeld kunnen worden - hij is per slot een armoedzaaier
-, en als het meezit bekroond. Hij schrijft literair voor een literair publiek, al zal dat
1) Uitgewerkte tekst van een inleiding, gehouden op 21 december 1971 voor het XXste Congres
voor Neerlandici, te Amsterdam.
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ander publiek buiten de deur. Hij kan veel bekend veronderstellen, en liefhebbers
van leesbaarheids-
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maatstaven zullen de omvang van zijn lezerskring wel kunnen becijferen.
Ik zal de criticus hier wel niet ten voeten uit getekend hebben, maar ik waag me
toch aan een vooriopige conclusie: hij is te weinig journalist. Dat heeft hij met veel
journalisten gemeen, de financiële redactie bijvoorbeeld, maar zijn positie wordt,
dunkt me, voorgeschreven door factoren die al gegeven waren toen de kritiek in de
achttiende eeuw zijn tegenwoordige vorm vond. Dat kwam door de plaats van de
literatuur toen en later: de kritiek heeft zich altijd op de literatuur gericht, en zich
nooit een houding tegenover het publiek weten te geven.
Vandaar dat ik de kritiek even voor de literatuur in de steek laat. Ik wil een paar
bekende feiten oprakelen, en er wat veronderstellingen aan vastknopen, die, zeg ik
er maar dadelijk bij, duchtig getoetst moeten worden.
De oudste letterkunde had weinig met ‘letteren’ te maken: ze werd gezongen,
voorgedragen, verteld. De woorden stonden niet onwrikbaar vast: je kon improviseren,
iets vergeten of toevoegen, veranderen als iets slecht van pas kwam of onbegrijpelijk
was. Het literaire werk leefde in de mondelinge overdracht, het was een sociale
activiteit. Het bestond enkel voluit in zijn realisering ten overstaan van een publiek.
Steeds en door iedereen kon het verwerkelijkt worden. Aan de hand van een
geschreven tekst desnoods, de dode letter waarin het gefixeerd was, maar klaar lag
om iedere keer opnieuw gebeurtenis te worden.
Die literatuur kende haar specialisten, de sprookspreker, de minstreel, de
troubadour, de vagant: voor het ongeletterde publiek (van hoog tot laag) de dragers
van verhaal en lied. Maar, om Walter Benjamin te variëren: de hoorder stond te allen
tijde op het punt verteller of zanger te worden. Dat gaat voor het volkslied nog het
best op.
Benjamin schrijft ook: ‘Het is bekend, wat voor geweldige veranderingen de
boekdrukkunst, de technische reproduceerbaarheid van het schrift, in de literatuur
te weeg heeft gebracht’. Enzensberger zegt zelfs dat ‘de revolutionaire rol van de
boekdruk... vaak genoeg beschreven’ is. Ik weet niet wat hun voor ogen stond - er
zal wel (marxistische) literatuur over bestaan die ik niet ken -, maar je kunt het op
je vingers narekenen en aan de geschiedenis controleren.
Na de invoering van het gedrukte boek, in de vijftiende eeuw, begint de literatuur
te verschriftelijken. Het gedicht krijgt van de rederijkers naast zijn auditieve een
grafische vorm. Veel van hun kunststukken (dobbelsteen, simplet, aldicht) werken
op het gehoor - maar ze zijn louter en alleen bestaanbaar doordat de dichter, met pen
en papier, na kan denken, de tijd neemt om te construeren, en er een lezer is om het
vernuft op te merken. En andere (chronogram, acrostichon, kreefdicht, schaakbord)
zijn puur grafisch. Het gedicht heeft onder rederijkershanden permanent vorm
aangenomen, het is losgeraakt van de gelegenheid.
Even duidelijk is het hinken op twee gedachten in de renaissance. Hooft schreef
sonnetten die hersenwerk vereisten, second thoughts, dus lezen, èn liedjes ‘op de
wijze van...’. In de Muiderkring zong Francisca Duarte voor Huygens, de marinist,
wiens werk je tot je moet laten dóordringen, maar die wilde dat gedichten te zingen
waren, en Hooft en Corneille een strikt volgehouden metrum trachtte aan te praten.
Het ‘polijsten’ van dichtwerk in het klassicisme ging om welluidendheid en rijm,
en het had heel wat jamben in de aarde eer een gedicht op poten stond, maar zulk
bijschaven is enkel mogelijk door de tekst regel voor regel vast te leggen en te
verbeteren, op schrift.
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lazen elkaar nog uit hun werk voor, maar het gaat dan allang om het ten gehore
brengen van een vaststaande tekst, om de vertolking van een partituur, een
onveranderlijke grootheid, a thing of beauty.
Na '80 verliest de poëzie al gauw en voor het overgrote deel haar auditieve functie.
De voordracht (de radio, de school) en lezingen uit eigen werk zijn er het overblijfsel
van, maar ze raakt verreweg ondergeschikt aan het tijdschrift, de bloemlezing en de
bundel, die het openbare leven van het gedicht uitmaken. Dat is van
gemeenschappelijke tot particuliere belevenis geworden: de hoorder schaarde zich
onder het auditorium, de lezer trekt zich terug op zichzelf.
Dat heeft inderdaad ‘geweldige veranderingen’ opgeleverd. De trits
schrijver-tekst-lezer is een bijzonder geval van het algemene communicatiemodel
zender-boodschap-ontvanger. De middeleeuwse verteller (auteur of niet) had vele
luisteraars en nauwelijks (of geen) lezers; hij nam zichtbaar deel aan een
communicatieproces. Daarna, tot in de achttiende eeuw, waren er zowel lezers als
hoorders, met de eersten aan de winnende hand. In de rederijkerskamers werd èn
poëzie èn toneel bedreven, in de zeventiende-eeuwse kamers voor zover ik weet
alleen nog toneel; de dichter had zijn kring van vrienden en zijn correspondentie:
afschriften laten rondgaan was ‘een vorm van publicatie in beperkte oplage, nog
altijd de meest gedistingeerde vorm in het begin van de zevende eeuw’ (Hellinga).
Als de literatuur zich van de dichtgenootschappen ontdoet - ik weet het niet beter te
zeggen: ze blijven nog een eeuw lang bestaan, maar herbergen dichters van minder
allooi -, neemt de lezer definitief de overhand. De schrijver wordt dàn ook pas
exclusief schrijver: maker van teksten die, in druk, buiten hem om een ontvanger
zoeken. Hij beleeft maar de helft van de communicatie.
Vanzelfsprekend ondergaat ook de andere helft een wijziging. Dresden heeft
opgemerkt dat het vroegere hardop lezen ‘de aanwezigheid van anderen
veronderstelt... Er is nog geen radicaal verschil tussen vertellen en lezen’. De latere
lezer, even alleen als de schrijver aan de andere zijde van de tekst, is een stillezer
geworden, heeft zich aan het gebeuren onttrokken. Ook wat dat betreft, werd de
schrijver schrijver, en de lezer lezer: de rollen zijn verdeeld en onverwisselbaar. De
luisteraar had een verteller nodig, maar de lezer kan het, met de tekst voor zijn neus,
zonder schrijver stellen. In het franse denken over literatuur wordt de lezer eerst
aangewezen als mede-schepper van het werk (Sartre en anderen), en vervolgens zegt
Roland Barthes: ‘de enige die in de tekst spreekt, is de lezer’. De scheiding is
onherroepelijk geworden: er is geen communicatie meer.
Maker en gebruiker veranderen, maar ook het produkt. Wie zijn poëzie wil laten
horen, waakt over de communicatie: de tijd, nodig om een gedicht te begrijpen (en
waarderen), moet ongeveer gelijk zijn aan de tijd die het beluisteren kost. De dichter
die met de pen in de hand of achter de schrijfmachine zijn teksten voortbrengt, om
ze te laten lezen, is vrij in die tijdsdimensie. De verwerkingsduur kan langer zijn dan
de leestijd. Hij kan zich minder aan communicatie gelegen laten liggen, en zich
wijden aan de creatie. Zijn medium dwingt hem bijna zich daarop toe te leggen: op
de creatie van een tekst, een ding dat losraakt van zijn persoon, dat structuur van
node heeft omdat het blijft en niet als gesproken woord vervliet, dat hecht moet zijn,
en gaaf ‘als een spinneweb’, om met Adomo te spreken. Het gedicht verwisselt het
tijdelijke voor het eeuwige.
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iets op uit tekens op papier. Enzensberger spreekt van ‘de lineaire, exclusieve en
isolerende structuur van het medium’. De ik van het
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gedicht is de dichter niet meer - het gelegenheidsgedicht verdwijnt dan ook -, en de
fictionaliteit doet haar intrede.
Het proza speelt in deze ontwikkeling een andere rol. In de middeleeuwen was
het van ondergeschikt belang, doordat het zich niet liet ‘gebeuren’: je kon het
hoogstens voorlezen. Het geestelijk proza, bestemd voor stichting, inkeer in zichzelf,
niet voor gezamenlijke beleving, staat in die tijd daarom aan de kant, ondanks de
handboeken, die oudere teksten behandelen alsof ze op dezelfde manier werkten als
moderne. Pas in de renaissance mag het proza meepraten, pas in de achttiende en
negentiende eeuw wordt het kalmaan voor vol aangezien. Dan eerst gaat de auteur
‘alles met de middelen van de taal alleen trachten te bereiken’ (Brandt Corstius). Bij
de tachtigers zie je de verschuiving in gezichtspunt van de potgieteriaanse verteller
die zijn mond niet kon houden omdat hij dacht aan een publiek dat aan zijn lippen
hing, naar de ‘neutrale alwetendheid’ en het ik-verhaal van Couperus en zijn
tijdgenoten, waar de verteller als Fremdkörper uit het verhaal verdwenen is. Kort
nadien moet Rilke gezegd hebben: ‘Dat men vertelde, werkelijk vertelde, dat moet
voor mijn tijd geweest zijn. Ik heb nooit iemand horen vertellen’.
Het wordt tijd om de criticus, die ik al zolang heb laten wachten, weer in het vizier
te halen. In de achttiende eeuw verschijnt hij ten tonele - en de achttiende eeuw ziet
schrijver en lezer elkaar uit het oog verliezen. Er zijn talrijke pogingen in het werk
gesteld om hen weer tot elkaar te brengen: het personalisme is er een van, de
romantische expressietheorie bracht de dichter in de huiskamer nog voor de tv was
uitgevonden, en Vroman, om maar iemand te noemen, wil zijn hand door het papier
steken. Een andere poging is de kritiek.
Ze verschijnt als, althans in het buitenland, de verschriftelijking volledig haar
beslag krijgt. Ze is het enige levensteken dat de schrijver bereikt. De criticus is de
ontvanger die van zich doet blijken. Niet met fanmail af en toe, maar in het openbaar,
als institutie. Zijn historische functie is: plaatsvervangend publiek te zijn. Oftewel:
de schrijver op het hart te drukken dat zijn werk gezien is, en niet onopgemerkt
gebleven.
Die veronderstelling voert tot een volgende: het publiek van de criticus is in de
eerste plaats de auteur. De recensie vervult de plaats van de spontane reactie van het
gehoor, de briefwisseling, de gesprekken. De kritiek is het klankbord van de literatuur.
De literatuur heeft de kritiek aan zichzelf te wijten. Je ziet de kritiek als het ware
ontstaan in 1735, in een brief die poëtaster Komelis Boon van Engelant aan Balthazar
Huydecoper stuurde, vragend om kritiek op een vertaling, met het motief: ‘Men kan
toch alles zoo naew niet nagaen in het uitspreken, als in het lezen’. Mag ik Knuvelder
geloven, dan was het Rijklof van Goens en Van Alphen te doen om een kritiek die
de literatuur moest beoordelen en bijsturen, die dus tot de schrijver geriaht was, en
pas in tweede instantie tot het lezerspubliek.
Stel dat het zo begon: een lezer reageerde via het medium waarvan de literatuur
zich bediende. Wellicht uit naam van de ‘beschaafde lieden’, met wie hij zich
verbonden wist, maar à titre personnel. Naarmate de creatie veld won, moest de
criticus meer een gespecialiseerde lezer worden, een tweeslachtig wezen tussen
journalist en vakman. De literatuur heeft met haar verschriftelijking, die haar isolement
betekende, de exploratie van de taal gewonnen, en, hoor je van Freud tot Foudraine,
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en uitloopt op monnikenwerk.
De kritiek neemt, zo gezien, een plaats in waar ze geen eisen heeft te stellen aan
de
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literatuur, maar slechts aan het literaire werk. De literatuur is de conservator van de
kritiek. Zolang de literatuur aan de weinigen is voorbehouden, zal de criticus dat
aanvaarden, dat zelfs met iedere recensie bekrachtigen. Hij neemt de literatuur voor
wat ze is, en het is niet aan hem, haar sociale status te wijzigen, voor het minst niet
qualitate qua. Hij kan uitsluitend bestaan door niet naar de grenzen van het bos te
vragen. Hij heeft de literatuur even hard nodig als die hem.
Is de criticus van origine een lezer die antwoord geeft, zodra hij dat publiekelijk
doet, wordt hij een schrijver. Als zodanig is hij onderworpen aan dezelfde wetten
als de schrijver over wie hij het heeft, pratend voor dovemansoren. Door antwoord
te geven zet hij zich buiten de lezerskring, en deelt in de misère van de literatuur.
Er groeit een symbiose tussen beiden, een wederkerige afhankelijkheid. De
literatuur houdt, uit eigenbaat, de kritiek in stand, maar ook het omgekeerde doet
zich voor: nergens dan in de kritiek is zichtbaar dat er ‘schone letteren’ bestaan. De
criticus benoemt, door er aandacht aan te schenken, een boek tot literatuur, ongeacht
of hij het geslaagd of een mislukking vindt. De literaire tekst zou gewoon een tekst
zijn als de criticus er het bijvoeglijk naamwoord niet aanplakte. Al gebruikt hij het
woord niet eens, door het in de kunst- of literatuurrubriek te vermelden, voorziet hij
het boek van een nummerbord voor de rit naar de eeuwigheid. Want om onsterfelijk
te zijn, moet je herdrukt worden, en bijgezet in het Klassiek Letterkundig Pantheon,
en daar heb je goede papieren voor nodig.
Het valt overigens helendal niet de criticus te verwijten dat er naast literatuur
lectuur bestaat. De volksboeken zagen lang voor zijn tijd het licht. Wat je hem ten
hoogste kunt aanwrijven, is dat hij, qualitate qua, niet verder kijkt dan zijn neus lang
is, dat hij beroepshalve mevrouw Van Nijnatten negeert, en de Libelle, de Zwarte
Beertjes en Marjolein vindt het geluk, ofschoon die de boekhandel meer inbrengen
dan driekwart van wat hij bespreekt. Tenzij, natuurlijk, hij beseft dat die lectuur
leesvoer is, en geen ander antwoord behoeft dan het verkoopcijfer.
Dat schrijver en criticus samen tegenover de stomme lezer staan, heeft het
denkbeeld opgeroepen dat kritiek ook literatuur is.
Literatuur die de literatuur tot onderwerp heeft, volgens Wolfgang Kayser. Eigenlijk
begint dat al meteen bij Van Alphen, die van ‘wijsgerige beoefening’ van de kunst
sprak, en bij de twee Schlegels. De specialist, medegebruiker van het medium van
de creatie, maakt zich die vanzelf eigen, wat hem nog meer van zijn rol als lezer
vervreemdt. In het bijzonder bij Vlaamse critici (De Wispelaere, Weverbergh) leidt
dat tot branche-vervaging; literatuur en kritiek versmelten in een mengeling van
verhaal en beschouwing, en het resultaat is Puin.
Door deze ontwikkeling heeft de kritiek de lezer buitenspel gezet. Dichtbundels
verschijnen in een oplage van een paar honderd exemplaren, en iedereen, Drees
daargelaten, heeft er vrede mee dat er nauwelijks iets van verkocht en nog minder
van gelezen wordt, omdat een handvol recensie-exemplaren boekbesprekingen
uitlokken, soms nog prijzen, en zo bestaansrecht geven. Literatuur en kritiek vormen
een onderonsje, een sluitend stelsel op eigen benen, zij het misschien op lemen voeten.
Wat ik tot nu toe betoogd heb, lijkt in te houden dat alle verandering uitgesloten is.
Ik heb de literatuur en de kritiek voorgesteld als verschijnselen die zich in
verstandhouding eigenwettelijk ontwikkelen, volgens de regels van het
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voor de kleine parochie waar ik nu voor sta te preken.
Zo fatalistisch hoef je niet te zijn. Verandert een van beide, dan ook de andere.
Verandert de literatuur, dan zal de criticus zich opnieuw moeten oriënteren, zoals
hij vaker gedaan heeft. Slaat de kritiek een andere weg in, dan moet de literatuur
haar stellingen verlaten - wat haar nog nimmer is overkomen. Nu is het de kritiek
niet gegeven een andere koers te volgen zonder op te houden kritiek te zijn. Zo gauw
ze het bos verlaat, dus over literatuur spreekt in plaats van over literaire werken,
komt ze in aanraking met andere teksten, met de complete produktie van fictioneel
werk, de lectuur incluis. Wat voor gevolg heeft dat de kritiek opgaat in de
literatuurwetenschap of de literatuursociologie, of beide. Hier en daar gebeurt dat
ook.
Het is een intrigerende gedachte: wat volgt er op de plotselinge afschaffing van
àlle recensies? Klopt mijn redenering, dan staat de schrijver van de ene dag op de
andere volstrekt alleen, en zou de literatuur op stel en sprong haar gezicht verliezen,
doordat op het verschijnen van een boek geen reactie komt.
Nu lijkt het erop dat de literatuur toch al bezig is een ander antwoord dan de kritiek
te vinden. Het heeft er veel van weg dat ze daar geen genoegen meer mee neemt, dat
deze respons te schriel geworden is in het lawaai van onze tijd. Je zou kunnen zeggen
dat de literatuur, de auteur, zelf de uiteinden van het bos ontwaart, en zach daar niet
bij neerlegt.
De engelse criticus G.S. Fraser schreef: ‘Wat niemand aan het einde van de jaren
'50 kon voorzien, was een beweging die van de opvatting van poëzie als literatuur
afvoerde, naar een opvatting van poëzie als vertoning, als groepsactiviteit, hoewel
er al aanwijzingen bestonden bij de San Francisco Beats en, in Engeland, bij
Christopher Logue's experimenten met jazz en poëzie’. Dergelijke proefnemingen
hebben Simon Vinkenoog en Louis van Dijk hier uitgevoerd. Fraser zoekt het dan
in de metabletica: ‘Er groeit nu een generatie op die haar eerste indrukken, misschien
niet precies van poëzie, maar dan toch van het poëtische, opdoet uit de woorden van
Bob Dylans liederen, of Eleanor Rigby van the Beatles, eerder dan van de gedrukte
bladzijde. Wanneer de poëzie een audio-visuele kunstvorm wordt, kan de opvatting
van het gedicht als iets duurzaams verdwijnen. Ik heb Leslie Fiedler horen zeggen
dat de oude onderscheidingen (ik veronderstel: die tussen het vergankelijke en het
blijvende, het waardevolle en het waardeloze, het publieke en het particuliere)
weggevaagd moeten worden.
Terwijl één kant van de poëzie geleidelijk opgaat in de vertoning, assimileert een
andere, door de groeiende belangstelling voor concrete poëzie, met de beeldende
kunst: als zuiver visuele voorstelling. De hele traditionele kijk op het gedicht en zijn
bestemming is radicaal ter discussie gesteld’.
Er zijn nog steeds dichters - geen prozaschrijvers - in die auditieve richting
werkzaam: Hugo Claus met zijn bundel Van horen zeggen, in Engeland Adrian
Mitchel met Ride the Nightmare. Poetry-readings worden her en der georganiseerd,
en Hans Vlek is, op z'n middeleeuws, naar de bossche markt getogen. Mogelijk zoiets blijft gokwerk - wordt het literaire werk weer een collectief gebeuren, een
sociaal evenement, in plaats van de ‘vlucht uit de werkelijkheid’ die het nu, volgens
Dresden, de lezer biedt. Ik betwijfel wel of daarvoor het oude, verlaten medium, het
spreken en zingen, dienst kan doen: je kunt een historisch verloop niet terugdraaien.
De moderne communicatiemiddelen hebben een groot deel van de functie die de
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nieuwslezer ‘de verteller in de kring’ geworden is.
Eerder zijn het de massamedia die de communicatie kunnen herstellen, en ik zou
zo denken dat indien de literatuur, of de poëzie alleen, het over een andere boeg
gooit, ze zich tot een nieuw medium zal bekeren, zoals in ‘Operatie Vers’, of hoe
die friese telefoonlijn mag heten. ‘De geschreven literatuur heeft, historisch gezien,
maar een paar eeuwen een overheersende rol gespeeld. De overheersende positie van
het boek maakt nu al de indruk van een voorbije periode... thans wondt zij... opgevolgd
door het tijdperk van de electronische media, die overeenkomstig hun tendens iedereen
weer aan het spreken brengen’ (Enzensberger). Wat, mocht het lot zich zo voltrekken,
wil zeggen dat de literatuur zoals ze ongeveer vijfhonderd jaar heeft bestaan, zo goed
als afsterft, en de kritiek meeneemt in haar graf. In de catalogus van de tentoonstelling
Konkrete poëzie schrijft (!) sound poet Bob Cobbing dat de bandopname de dichter
zijn stem teruggegeven heeft. Dat wel, maar er is nog altijd een catalogus voor nodig
om den volke kond te doen dat hij zo ver is: hij heeft er zijn publiek bij lange na niet
mee herwonnen.
Ik zou trouwens aan de speculatieve splijting die Fraser ziet aankomen, een derde
component willen toevoegen. Toen ze nog sociaal gebeuren was, sloeg de literatuur
op de omringende wereld, hoe dan ook: je kunt je gehoor bezwaarlijk met verzinsels
zoet houden. Eenmaal geschreven, werd ze allengs fictioneel: een wereld in woorden.
Nu ze, door de nadruk op de creatie, ook van de (maatschappelijke) elite vervreemd
geraakt is, zijn er die haar als louter woorden willen zien, als arrangement, produkt
van ambachtelijk kunnen, voorwerp van taal. Dat slaat op Raster en de buitenlandse
verwanten van dat blad, en voor het proza op bijv. Ivo Michiels, meer nog op Vogelaar
en tal van franse aanhangers van de nouveau roman. De wijze waarop zij literatuur
bedrijven, als ‘letteren’ zonder meer, vormt de strchalm waar de criticus zich aan
vast kan klampen. Hoewel hij, wat het dagblad aangaat, riskeert in de puzzel- en
schaakrubriek te eindigen, tegen de tijd dat Hans Faverey de P.C. Hooft-prijs wint
voor: ‘Een witte raaf / op een witte walvis; / een waarnemend subjekt / (gepostuleerd);
geen water, // laat staan zout water -. Elkaar / voortdurend bijsturend (feed-/back)
moeten zij maar zien / hoe zich uit deze tekst / te verwijderen’, en de lezer een witte
raaf geworden is die zich bovenop een witte walvis stierlijk zit te vervelen, en bidt
dat het Moby Dick mocht zijn.
Ik moet nu eindelijk de vraag beantwoorden of de criticus ‘dè grote konservator’
van de elitaire literatuur is. Neen hij. Hij conserveert de literatuur, maar hij reserveert
haar niet voor de weinigen. Hij doet al evenmin iets om haar klandizie te vergroten,
maar op dat stuk is hij maar een kleine conservator. Claus heeft tegelijkertijd met de
luistergedichen in Van horen zeggen de bundel Heer Everzwijn laten verschijnen,
een identiek verzorgde uitgave, met zijn leesgedichten. In die dubbele publicatie
wondt bijna symbolisch de sociale positie van de literatuur onthuld: de mensen
kunnen niet lezen. Toen de verschriftelijking een aanvang nam, heerste het
analfabetisme, toen dat uitgegroeid was, had de creatie het publiek van literatuur al
beperkt tot een kleine groep, die zich de tijd kon veroorloven om een boek of een
gedicht nauwgezet te lezen, en er de intelligentie en eruditie voor bezat. Dat was, en
is, maatschappelijk gezien, dezelfde groep als waartoe de schrijver behoorde, die
evenveel eruditie, intelligentie en tijd tot zijn beschikking moest hebben om die
teksten te fabriceren. Als ik er zeker van was dat hier uitsluitend neerlandici zaten maar volgens het prospectus mag dat niet, zou ik, naar Philips II,
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zeggen: niet de criticus, maar gij, gij, gij! Het onderwijs in de literatuur leert scholieren
nauwelijks hoe ze moeten lezen: het brengt ze termen bij, en de liefjes van Hooft,
en de dronkenschap van Kloos - waarna ze volgens het Rijksleerplan eigentijdse
werken op examen of schoolonderzoek gaan navertellen. De criticus mag dan geen
publiek kweken, de neerlandicus weert het af, maakt het tegen, en geeft het
hoofdschuddend een vier.
Maal al zou de neerlandicus zijn leven beteren, en het integrale vwo-havo voortaan
alleen nog geestdriftige lezers afleveren, dan nog bleef het grote publiek zich voeden
met Tarzan en voetbalverslagen. En deswege zet ik Philips maar op een andere manier
op zijn kop: niet gij, gij of gij, maar de Staten! De literatuur is afgesloten van de
velen in de mate waarin de maatschappij mensen bij haar vandaan houdt, en ze begint
daar hartzeer van te krijgen nu de democratie het ‘gewone volk’ over één kam scheert
met het ‘ongewone’, en ze aan den lijve ondervindt dat sommige mensen nog altijd
meer gelijk zijn dan anderen.
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René Marres
Portret van een paranoicus
Over Werther Nieland
Inleiding
Is het de primaire taak van de structuur-analyse van een literair kunstwerk van epische
aard, zoals de roman, om de plaats van de er in voorkomende personen in tijd en
ruimte aan te geven? Dit is de stelling van F. Maatje.1)) Hij last het woord ‘onder
andere’ in en erkent dus dat een analyse nog meer kan inhouden, maar de tijd- en
ruimtebepaling is volgens hem het meest adequate middel van een literaire analyse.
Hij spreekt weliswaar enkel over structuuranalyse, maar structuur is voor hem. uiterst
ruim, ‘de manier waarop in een literair werk een wereld wordt opgebouwd door
middel van woorden’ (103). De specifieke betekenis van het woord structuur - gelede
opbouw - gaat in deze definitie verloren. Structuuranalyse wordt zodoende analyse
van de literaire middelen en zou evengoed stijlanalyse kunnen heten, als je het begrip
stijl in ruime zin neemt en niet in de enge zin, waarop Maatje het begrip vastpent
(52/53). Maar we kunnen in elk geval konstateren dat structuuranalyse voor Maatje
kortweg gelijk staat met analyse en dat in deze analyse tijd- en ruimtebepaling zijns
inziens primair zijn.
Maatje brengt een paar argumenten te berde voor deze opvatting (165/168). We
kunnen, zegt hij. de in het literaire werk geconstrueerde wereld geheel in termen van
tijd en ruimte bepalen wat niet kan in termen van de personages. Als we het werk
volledig beschrijven in termen van tijd en ruimte dan hebben we de personen
medebepaald omdat al diens avonturen zich in tijd en ruimte afspelen en dus met
behulp van deze categorieën kunnen worden beschreven. Wel erkent hij volmondig
dat het in het literaire werk om de personen gaat, maar om genoemde reden zou je
de persoon dus toch op deze indirecte manier moeten benaderen.
Ik meen dat dit standpunt slechts beperkte geldigheid heeft en dat het van het soort
werk dat je voor je hebt afhangt hoe je het moet aanpakken. Maatje's argument schiet
op verschillende punten tekort.2))
Ten eerste kunnen we soms het werk niet volledig en zelfs niet grotendeels
beschrijven in termen van tijd en ruimte omdat de nodige gegevens ons niet worden
verschaft. Dit is iets dat Maatje uiteraard ook wel weet. Hij konstateert het in een
van zijn analyses waar hij het heeft over diffuus tijdsverloop (141). Hij ziet het elders
misschien over het hoofd omdat we wel alles van werkelijk bestaande personen met
behulp van tijd- en ruimtecategorieën kunnen beschrijven. Maar personages leven
in de fictionele tijd en ruimte van het kunstwerk en die wordt vaak niet precies of
volledig aangegeven en dat is dan ook niet te achterhalen. Ten tweede, zelfs als we
wel zouden kunnen doen wat Maatje wil. dan is anderzijds alles evengoed in termen
van de persoon te beschrijven omdat de fictionele tijd en ruimte in relatie tot de
persoon - respectievelijk personen - staan. Je kunt zeggen dat de persoon altijd in
tijd en ruimte is (al is die van het fictionele personage vaak onbepaald), maar aan de
andere kant zijn tijd en ruimte er voor of ‘in’ of ten aanzien van de persoon. Als je
1) F.C. Maatje, Literatuurwetenschap, 2e dr. Utrecht. 1971, p. 167.
2) Maatje houdt zijn betoog in het kader van de bepaling van de literaire genres, maar zijn
argumenten zijn van algemener strekking.
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de persoon beschrijft samen met wat hem op enigerlei wijze aangaat beschrijf je
daarom ook de tijd- en ruimteverhoudingen van het werk. Dit is overduidelijk als
het gaat om een roman of novelle die vanuit het standpunt van een ik-figuur
geschreven is.
Maar ook als de auteur ons meedeelt dat zonder dat het personage het nog weet
een auto hem aan zal rijden is dit toekomstig feit enkel van belang door de relatie
met de persoon.
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Daarom hoeft het niet de hoofdtaak van een structuuranalyse te zijn de plaats van de
persoon in tijd en ruimte aan te geven. Soms kan het misschien nuttig zijn zo te werk
te gaan maar in andere gevallen zal het weinig relevants opleveren. Als iemand
bijvoorbeeld in een verhaal vertelt van een schokkende onthulling, die hem tot een
nieuw inzicht heeft gebracht, kan het zijn dat tijd- en ruimte-bepaling van weinig
belang zijn. Misschien is het enige dat daarover meegedeeld wordt dat de onthulling
kort geleden plaats vond en wordt niet eens verteld waar.
Ik wil hiermee niet zeggen dat het centraal stellen van de persoon
alleen-zaligmakend zou zijn. Het kan zijn dat het in een werk niet in de eerste plaats
om de personen gaat maar om de sfeer - zoals in sommig werk van Van Schendel of
V. Woolf - of om de manier waarop iemand de wereld ziet - La jalousie van
Robbe-Grillet, de eerste twee romans van J. Kosinski - of vooral om een tema terugval in het primitivisme in Golding's Lord of the flies -. En soms kan ook
inderdaad de structuur het belangrijkste zijn zoals in veel werk van Robbe-Grillet.
Wat je in de eerste plaats moet doen is datgene analyseren en voorop plaatsen
waar het in het werk om gaat. Er is geen wetenschappelijk of objectief criterium om
dat te bepalen. Evenmin als dat er is in de geschiedeniswetenschap. En bij een werk
dat rijk is aan betekenis zal het zicht dat de literatuurbeschouwing er op heeft in de
loop van de tijd veranderen. Toch is er wel enige overeenstemming onder de overgrote
meerderheid der onderzoekers mogelijk. Ik denk dat bijna niemand zal ontkennen
dat in veel werk van W.F. Hermans de onzekerheid over de vraag wat er in de wereld
precies plaatsvindt een grote rol speelt.
Als je elk werk op dezelfde manier benadert volgens een vooropgezet star schema
zal het resultaat in vele gevallen onvruchtbaar zijn. Als in een literair werk een
persoon of het beeld van een maatschappij voorop staan kun je zo'n werk het beste
vanuit psychologisch respectievelijk sociologisch standpunt analyseren. Maatje zegt
hierover dat steeds weer blijkt ‘dat die wereld van woorden die het literaire werk is,
te zeer bepaald wordt door de fictionaliteit (...) om psychologische en sociologische
begrippen er geheel en al in te kunnen vangen’ (166). Hij bedoelt waarschijnlijk,
omgekeerd, dat je het fictionele niet onder de psychologische en sociologische
begrippen zult kunnen vangen. Ik geef graag toe dat dit dikwijls niet zal kunnen.
Maar het zegt niets tegen deze benadering.
Zoals ik al zei zal ook de tijd- en ruimtebepaling vaak niet met alles klaar komen.
Terwijl het soms wel mogelijk zal zijn de inhoud van een boek met sociologische of
psychologische begrippen adequaat te bestrijken. Of het de beste boeken zijn waarbij
dit lukt is een tweede.
Belangrijker is het volgende. Ook een soort analyse als Maatje voorstaat kan op
zijn best qua beschrijving maar niet qua analyse uitputtend zijn. D.w.z. ze kan volledig
zijn in weergave van wat er in het boek staat, niet in wat er óver de structuur van het
boek te zeggen is. Alleen iemand die meent het definitieve woord te kunnen spreken
over een literair werk zal dit ontkennen, dunkt me. Zo is het ook met een beschouwing
vanuit psychologisch of sociologisch standpunt. Ook deze kan volledig zijn in haar
weergave van wat de persoon doet, voelt en denkt of van wat in de fictionele
maatschappij gaande is. Als het om interpretatie gaat vanuit psychologische of
sociologische categorieën zal ze dikwijls niet volledig kunnen zijn, maar dat is een
interpretatie nooit. Het kan zijn dat een boek niet genoeg gegevens verschaft om

Raam. Jaargang 1973

bepaalde categorieën toe te passen, maar dat is geen belemmering om het boek vanuit
psychologisch gezichtspunt te bekijken.
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Immers, ook in het werkelijke leven heeft de psycholoog (of socioloog) dikwijls niet
alle gegevens in handen en kan hij zijn categorieën slechts met een bepaalde mate
van waarschijnlijkheid toepasbaar achten. In zoverre staat de literatuurbeschouwer
niet bij hem achter. Hierbij moet je ook in het oog houden dat de literatuurbeschouwer
er in tegenstelling tot de psycholoog zeker van kan zijn alle relevante gegevens in
handen te hebben. Als deze gegevens niet toereikend zijn om uit te maken of een
personage al of niet met een oedipus-complex behept is, kan dit voor de beschouwer
een eindconclusie zijn. Zijn analyse bestaat dan in een bespreking van alles dat al of
niet op zo'n complex wijst, en dit kan volkomen bevredigend zijn. Voor de psycholoog
is zo'n conclusie echter slechts voorlopig; hij zal verdere gegevens moeten opsporen.
Tenslotte verplicht niets ons om als we vanuit psychologisch gezichtspunt te werk
gaan alleen met de bekende begrippen van de psychologische wetenschap te werken.
Het is mogelijk dat we nieuwe begrippen zullen moeten ontwikkelen. Evengoed als
de psycholoog dat moet doen als door maatschappelijke ontwikkelingen de mensen
nieuwe gedragspatronen gaan vertonen. Juist eersterangswerk zal nog niet geziene
menselijke geestesinstellingen of verhoudingen openbaren, die om nieuwe
begripsvorming vragen. De liefdesrelaties van Sorel in Stendhal's Le rouge et le noir
kun je het beste bekijken aan de hand van Stendhal's eigen indeling in De l'amour,
zoals Wellek en Warren opmerken. De gangbare psychologische begrippen zijn
slechts hulpmiddelen bij de analyse.
Alles bij elkaar is tegen de psychologisch of sociologisch georiënteerde analyse
dus niet meer in te brengen dan tegen de tijd- en ruimtebepaling. Ze heeft daarbij het
grote voordeel een rechtstreekse benadering te zijn van dat waar het ook volgens
Maatje in de epiek om gaat, de personen en hun lotgevallen. Ze loopt minder gevaar
door een indirecte benadering in minder relevante facetten te blijven steken.
Omdat Maatje's argumentatie geen kracht heeft is het enige wat ons te doen staat
terug te vallen op het criterium wat de meeste betekenis voor ons heeft in het literaire
werk.

Werther Nieland
Van het Reve's Werther Nieland, dat ik wil analyseren, is nu mijns inziens in de
eerste plaats een psychologisch portret. Een persoon, de jongen Elmer, staat er in
centraal en het karakter van deze ene persoon bepaalt hoe ruimte en tijd, de ruimte
vooral, ervaren worden. Als je deze persoon in de analyse niet voorop stelt krijg je
een verbrokkeld beeld. Vanuit dit standpunt dat zichzelf door het resultaat dat het
oplevert moet rechtvaardigen wil ik deze novelle bekijken.
Jos Ruijs heeft in het Raamnummer van october '72 een degelijke analyse gegeven
van dit boek, een waar voorbeeld van close reading. Het aantal punten, waarop ik
het apert met hem oneens ben, is beperkt. Maar toch heb ik een totaal andere indruk
van het boek; het zwaartepunt ervan ligt voor mij elders dan waar hij het belieft te
leggen. Dingen die hij terloops vermeldt zijn mijns inziens de hoofdzaak. Hij legt
veel nadruk op de symbolische betekenis van enkele details, maar deze symboliek
is m.i. perifeer.
Hij interpreteert Werther Nieland in grote lijn als een strijd tussen licht en
duisternis, die vanwege de mythische inslag ook een strijd tussen goed en kwaad
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genoemd mag worden, een strijd die uiteindelijk door het donker - het kwaad gewonnen wordt (R., 200).1) Deze interpretatie is misschien niet uitgesloten,

1

Naar het artikel van Ruijs wordt verwezen met ‘R’.
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maar ik herken er het boek niet in; ze lijkt me slechts weinig te maken te hebben met
wat er in het boek gaande is.

Irrationele angst
Ik zou willen stellen dat het boek gaat over de angst van Elmer voor een onbegrepen
wereld, en over Elmer's pogingen iets tegen die angst te doen. Voor die angst zijn
geen duidelijke redenen. Wel gebeuren er soms dingen die Elmer bang maken, zoals
het vreemde, sexueel-geladen gedrag van de moeder van zijn kameraadje Werther,
maar op zich houdt dat gedrag nog geen bedreiging in. Slechts een keer wordt Elmer
echt bedreigd, namelijk als een grotere jongen hem een gevonden horen afneemt
(110).2)) Elmer is bang voor het onbegrijpelijke van zijn omgeving. Op het
onbegrijpelijke kun je ook heel anders reageren, bijvoorbeeld met onverschilligheid
of nieuwsgierigheid. Dat laat zien dat Elmer's angst irrationeel is. Ze is er eenvoudig.
Deze angst komt op vele plaatsen uit. De centrale uitlating er over is de volgende.
‘Wel zag ik in dat het onmogelijk moest zijn alles wat er gebeurde te begrijpen en
dat er dingen waren die raadselachtig bleven en een mist van angst deden opstijgen’
(73). Deze reactie van Elmer volgt wanneer hij in het huis van Werther een man op
straat heeft horen roepen ‘de oorlog nadert, weest op uw hoede’. Werther, die in die
buurt woont, doet dit incident gauw af met ‘het is die gekke Verfhuis’, maar Elmer
kan dat niet zo gemakkelijk. Deze passage geeft meesterlijk de aard van Elmer's
angst aan, en sluit ook aan bij zijn mentaliteit, want op zijn hoede zijn is wat hij
voortdurend doet.
Behalve door de oorlogsprofeet is hij ook bang geworden door het vreemde gedrag
van Werther's ten opzichte van kinderen sexueel ongeremde moeder. Het blijkt niet
dat Elmer het gedrag van deze vrouw begrijpt - in tegenstelling tot haar zoon Werther,
die er over giechelt (64) - maar dat ze vreemd doet valt hem op. Het is iets waarover
hij wil nadenken (120) maar het ligt voor de hand dat hij er niet uit kan komen. Dat
ze sexuele toespelingen maakt heeft hij misschien wel door, want later als hij thuis
is heeft hij het in ander verband over lul afsnijden (76).
De eerste keer dat hij haar ontmoet is hij bang in een kist gestopt te worden (73).
De tweede keer, als deze vrouw verder gaat en een sexueel spelletje met hem doet,
is zijn angst nog heftiger; hij is bang dat ze een dun mes of lange naald in zijn nek
zal steken tot het merg bereikt is (128).
Dat zijn angst niet speciaal door het sexueel-suggestieve gedrag van deze vrouw
wordt opgewekt blijkt bij het eerste bezoek van Elmer aan Werther (73/74), Werther's
vader wil Elmer een cursus esperanto opdringen en Elmer is bang dat hij, als de man
hem iets in die taal zal voorlezen en hij het niet zal begrijpen, in een ton of zak zal
worden opgesloten.
Ook hier weer het thema van het niet-begrijpen, dat een dreiging inhoudt. Later
bij het tweede bezoek is Elmer opnieuw bang voor Werther's vader, als deze hem
met zachte drang noopt te vertrekken. Een goede reden voor Elmer's angst naar
2) Naar het boek van G.K. van het Reve, Werther Nieland, Amsterdam 1964 (waarin ook De
ondergang van de familie Boslowits) wordt alleen met het paginacijfer verwezen.
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beneden getrapt te zullen worden is er niet, want de man spreekt hem vrij vriendelijk
toe (131).
Het ligt in de lijn van de verwachting dat hij ook bevreesd is bij het aanhoren van
de dubbelzinnige sketches in een varieté-theater (136). Begrijpt hij deze, zoals
Vestdijk zegt of niet, zoals Ruijs meent? (R. 189/190). Hij moet om bang te kunnen
zijn aanvoelen dat het dubbelzinnigheden zijn maar dat wil nog niet zeggen dat hij
ze begrijpt.
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Een klein onderdeel van zijn algemene angst is zijn castratie-angst. Ze wordt één
keer vermeld, wanneer er sprake van is dat watermonsters zijn geslachtsdelen in de
diepte mee zullen sleuren (107). Typerend voor het accidentele hiervan is dat iets
dergelijks niet wordt vermeld als Werther's moeder later haar spelletjes met hem
doet; dan is zijn angst nog heviger (de naald in de nek). Een dergelijke angst-fantasie
als voor de watermonsters - en als louter fantasie des te onthullender - hebben we
weer waar hij bang is voor aardwezens, die hem onverwachts onder de grond zullen
slepen (80).
Het wordt eentonig maar ik moet nog doorgaan met te wijzen op plaatsen die dit
tema betreffen want hier ligt de kern van zijn karakter en daarmee van het werk. Als
zijn vriendje Maarten een gevaarlijk lijkend ontploffingsinstrument gemaakt heeft,
zegt diens moeder ‘Wat moet ik bij Elmer thuis gaan zeggen als jullie zijn
meegenomen?... Weet je wel dat er voor zulke dingen al heel wat mensen zijn
doodgeschoten?’ (96). Elmer ‘kon haar mededeling niet begrijpen, maar voelde...
een drukkende somberte opkomen’. Ook hier weer het niet-begrijpen en een somberte,
die met bangheid samenhangt. Elmer houdt zich in de vorm van een paar spelletjes
nogal wat met de dood bezig. Is hij er bang voor? Dat blijkt niet erg duidelijk al
suggereert de boven geciteerde passage het ook enigermate. Dat hij zijn berghok
‘grafkelder van de diepe dood’ noemt spreekt ertegen. Het lijkt in elk geval of hij er
niet speciaal bang voor is. De dood komt herhaaldelijk ter sprake, nog afgezien van
het doden van dieren (82, 86, 96, 101, 116/117, 121). Ze is een fascinerend geheim
voor hem. Dat zijn angst-gedachten geen betrekking hebben op de dood is begrijpelijk;
de dood is tenslotte iets vrij abstracts in vergelijking met de dingen, die ertoe leiden,
zeker voor een kind. Eenmaal leidt zijn angst tot de gedachte aan de dood, niet die
van hemzelf echter, maar die van Werther (129).
Tenslotte is Elmer, wat niet zal verbazen, bang in het duister en in het bijzonder
voor de schaduw van zijn hoofd op de muur, die de gestalte van een vogel aanneemt
(106).

Complot van de wereld
Met deze vogel komen we aan een ander facet van zijn angst, een projectie ervan.
Hij heeft het gevoel dat de wereld tegen hem samenzweert. Aardwezens, vogels,
vissen en mensen, allemaal belagen ze hem in het geheim. In het water huizen
waarschijnlijk monsters en een tor moet je doodtrappen omdat hij anders deze
monsters over je doen en laten zal gaan inlichten (107, 108). Ook een vogel moet
dood, omdat het ‘de geheime vogel van de spionnenclub’ is (97). In deze zin komen
twee kernwoorden die zijn samenzweringsfobie betreffen voor: geheim en spion. De
bedoeling is dat het geheim is dat de vogel spioneert. Al eerder werd een ‘geheime
vogel’ verbrand (75).
De wereld is zoals we zagen onbegrijpelijk en gevaarlijk in Elmer's ogen, d.w.z.
dat haar bedreigingen vaak geheim zijn. Elmer vermoedt bijvoorbeeld als hij merkt
dat een kameraadje papieren op zijn borst heeft, dat ze geheimen bevatten (103). (In
eenzelfde context wordt het woord geheim verder nog twee keer gebruikt, 122 en
137, tezamen dus vijf keer). In dit verband moet je het ook zien dat Elmer sommige
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gebeurtenissen als tekens opvat. De dag is vol tekenen, zegt hij ergens onbestemd
en later zijn drie voorvallen van een dag drie tekens die voor hem in een onbekend
verband staan (85, 101, 122). Het zijn het dansen van Werther's geestelijk gestoorde
moeder op straat, het terugdrijven van een brandende doos die over het water had
moeten varen en een verhaal van zijn kameraadje
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Maarten over doodsbeenderen. Waar deze voorvallen tekens van zijn volgens Elmer
wordt niet gezegd. Het ligt voor de hand aan te nemen dat het voor hem tekens van
het complot van de wereld tegen hem zijn. Het gedrag van Werther's moeder en het
verhaal over de doodsbeenderen houden een vage dreiging in, zijn een voorteken
daarvan. De brandende doos was tegen het domein van de vissen gericht; dat ze
terugkomt naar de verstuurders betekent een afgeslagen aanval, die Elmer wel aan
het ingrijpen van zijn vijanden, de watermonsters en vogels, moet toeschrijven. (Ik
zie geen aanwijzingen dat water of vogel iets anders zouden zijn dan een bedreiging.
Voor Werther's moeder is een vogel ongetwijfeld een sexueel symbool, maar als
Elmer het vogel-beeld overneemt wordt het direct in verband met de dood gebracht
(128/129)). Het complot wordt natuurlijk ook door de mensen gesmeed. Vijanden
loeren van alle kanten om Elmer te volgen (74). Hij wil een club oprichten, want er
zijn overal vijandelijke clubs (75, 109). Andere jongens worden dan gevraagd om
lid te worden van Elmer's club maar zodra ze in Elmer's ogen niet voldoen zijn het
zonder uitzondering spionnen, vijanden en verraders (78, 92, 124). Ze hoeven zich
niet tegen hem te keren om zo gezien te worden: een aanleiding als Werther's snuffelen
in een particuliere kast van Elmer en het breken van een potje is genoeg om Werther
als vijand te behandelen (91/92).
‘Er zijn overal vijanden van de club’ schrijft Elmer op een stuk karton als hij
iedereen uit de club gezet heeft (93). D.w.z. er zijn overal vijanden van hem. Het zal
ondertussen wel duidelijk zijn dat Elmer uitgesproken paranoïde trekken vertoont.
Voordat ik overga op de gevolgen van deze irrationele angst moeten nog twee
ondergeschikte facetten van zijn karakter aangestipt worden. De eerste, zijn neiging
tot somberheid, heeft veel met zijn angst te maken. Hij voelt zich dikwijls somber,
bedroefd of verlaten (77, 79 en passim). Dit komt soms ook uit in de doffe manier,
waarop hij spreekt (81). Deze somberheid wordt dikwijls in combinatie met donker
weer beleefd. Het verhaal speelt zich af in december. Het is overigens niet dit donkere
weer dat hem somber maakt, maar de dingen die hem tegen zitten. Hij wordt somber
na een spottende observatie van zijn broer en na een mislukt experiment van een
kameraadje of doordat hij opziet tegen een bezoek aan zijn tante (87, 100, 141). Het
is van belang om deze voor de hand liggende konstatering te doen om in de gaten te
houden dat het donkere weer slechts een begeleidingsverschijnsel is. Ik kom daar
aan het eind op terug.
Verder weet hij vaak niet wat te doen of te zeggen (55, 57 en passim). Als hij een
club heeft opgericht waarin hij leiding wil geven, weet hij niet wat ermee aan te
vangen. Dit had een sfeer van doelloosheid kunnen scheppen, maar dit gebeurt toch
niet, omdat een paar dingen hem intens bezig houden en hij weer tot nieuwe pogingen
komt.

Agressiviteit
Om nu weer terug te keren tot zijn angst, de uiting hiervan is kwelzucht en agressie.
Deze trek is erg opvallend. Toch is het van belang er bij stil te staan omdat ze geen
sporadisch verschijnsel is maar als een rode draad door het boek loopt. Werther roept
deze neiging al meteen bij hem op (57). Elmer wil hem kwellen, staat er, nadat
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Werther's uiterlijk is beschreven - dikke, vochtige, naar voren gestoken lippen; laag
voorhoofd - dat een animale indruk op Elmer maakt. Alleen Werther's uiterlijk is al
genoeg voor hem; verder heeft Werther nog niets gedaan of gezegd dat hem zou
kunnen mishagen.
Zijn afkeer van mensen komt ondermeer uit
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in de manier waarop hij de mensen ziet, beter gezegd wat hij van hun ziet, namelijk
hun lichaamsgebreken. De enige keer dat de zon in het boek doorbreekt verlicht deze
het hoofd van Werther's vader en laat op diens schedel een dunne plek zichtbaar
worden, waar de huid koortsig en ontstoken schijnt. Elmer beschouwt deze plek en
krijgt een gevoel van haat en medelijden tegelijk (68). Werther komt er nog niet
slecht vanaf; hij is alleen maar geelachtig bleek en heeft huidschilfertjes (56). Dirk
Heuvelberg is een achterlijke jongen, die paardevijgen van de straat eet (55). De
jongen die Elmer een horen afneemt vertoont korstige zwellingen op zijn bovenlip
(110). Zijn kameraadje Maarten Scheepmaker heeft vet haar, een dunne snor en een
sterke lichaamsgeur (95). Het aantal lichaamsgebreken dat Elmer waarneemt is buiten
proportie groot en het lijkt niet al te gewaagd te stellen dat dit niet alleen zijn haat
opwekt, maar dat de observatie ook zijn haat uitdrukt.
Hij laat het niet bij agressieve wensen alleen. Hij valt Werther metterdaad twee
keer aan, een keer openlijk nadat deze iets van hem gebroken heeft en de tweede
keer zogenaamd per ongeluk als Werther hem verveelt (91, 143/144). Dirk
Heuvelberg, een achterlijke, passieve jongen, die niet in staat is mee te doen aan de
spelletjes wordt vastgebonden en gepijnigd (78). Elmer zou ook Maarten Scheepmaker
willen pijnigen of opsluiten maar daar komt hij niet toe, misschien omdat deze, die
betrekkelijk normaal lijkt, er zich niet toe zou lenen of omdat hij Elmer een zeker
ontzag inboezemt. (100, 112)
Angst roept agressie op, maar agressie ook weer angst. Elmer snijdt stekelbaarsjes
de kop af - het zijn gevaarlijke watermonsters, tovenaars - maar als hij zich later per
ongeluk snijdt gelooft hij dat het vissenrijk op die manier wraak heeft genomen
(59/61). Dat hij zich schuldig voelt over het nutteloos doden van de vissen blijkt ook
als hij het over een verzonnen broer heeft, die zo gemeen is om vissen de kop af te
snijden (81). Hij gooit een vogel met stenen dood, samen met Werther, en verbrandt
'm, hoewel het dier nog tekenen van leven vertoont (79).
Ook de planten moeten er aan geloven. Hij schrijft een kleine verhandeling over
hoe planten te martelen (vastspijkeren, inkt er in doen, ‘braden’) maar aan het eind
gaat deze mededeling weer over in het verbranden van een dier. Tenslotte laat hij
ook de dode materie niet met rust. (55, 94) Als hij niets te doen heeft houdt hij zich
onledig met op zolder de muurpleistering stuk te hakken. Dat heeft geen bepaalde
bedoeling; hij doet het als hij niets te doen heeft.
Als je Elmer's angst niet in aanmerking neemt lijkt zijn agressiviteit zinloos
sadisme. Samengaand met zijn angst is ze begrijpelijk als agressie tegen zijn
vermeende vijanden, en daartoe behoort bijna alles en iedereen. Wanneer ik de
agressiviteit een uiting van de angst noem leg ik een psychologisch verband, dat vrij
algemeen erkend wordt. We weten ook in het dagelijks leven dat je agressief wordt
als iets je bang maakt. Maar het typische is dat de twee karaktertrekken bij Elmer
los van elkaar schijnen te staan. Het is niet zo dat de agressiviteit optreedt als
rechtstreekse reaktie op de angst, zoals normaal is. De agressiviteit is een zelfstandige,
vaste trek geworden.
Wat opvalt is de omvang van deze agressiedrift. Ze is alleen niet tegen de
volwassenen gericht, wat voor een kind ook moeilijk is. Je zou kunnen speculeren
over de oorsprong van deze drift. In de psychologie neemt men meestal aan dat het
in de eerste plaats het gedrag van de volwassenen, de ouders, is dat de agressiviteit
van het kind opwekt. Dan zou je bij Elmer van substitutie kunnen spreken. De agressie
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wordt afgewend van de primair gehate objecten naar andere. Maar dit terzijde, want
er is niets in het boek dat er op wijst.
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Tegen de angst
Behalve dat deze agressie een uiting van angst is, is ze ook te zien als een van de
middelen om de angst te bestrijden. Elmer probeert daartoe nog andere middelen te
baat te nemen: geheimhouding, het stichten van een club met kameraadjes, waaronder
een met technische aanleg, en ritueel.
a) Wie zich bedreigd voelt doet het beste alles wat hem aangaat zo veel mogelijk
geheim te houden. Kinderen houden ervan iets geheim te houden, des te meer
naarmate ze strenger onder toezicht staan.
Voor Elmer is geheimhouding een obsessie. Alles bij elkaar komt het woord
geheim, waarbij het erom gaat dat iets van hem of dat hem aangaat geheim moet
blijven, op zijn minst elf keer voor (58, 74, 76, 77, 87, 92, 100, 111, 112, 122, 143).
We zagen al dat hij en de club die hij wil stichten voortdurend bedreigd worden voor
zijn gevoel door spionnen en verraders, wat mensen kunnen zijn, vogels of vissen
(79, 108). Alles wat hij opschrijft verbergt hij dan ook zorgvuldig. Hij begraaft het,
bergt het weg onder een dakpan maar als hij dat niet veilig genoeg meer vindt houdt
hij het in zijn broekzak. Als ook dat hem niet meer veilig lijkt bergt hij het onder
zijn hemd, maar als hij dan zijn broer aan hoort komen, eet hij het tenslotte op. Een
ware climax, zoals men ziet (93, 98, 107, 114).
Deze wil tot geheim houden is de keerzijde van het gegeven dat de wereld voor
E. vol dreigende geheimen zit, zoals we al zagen.
b) Geheimhouding is nog maar passieve bescherming. Een club met anderen
vormen zou actief kunnen helpen. Elmer probeert er een in het leven te roepen, maar
zijn poging is al bij voorbaat tot mislukken gedoemd, omdat hij anderen niet
accepteren kan. Hij wil wel graag met Werther omgaan, maar deze wekt toch al
meteen zijn kwelzucht op zonder daartoe aanleiding te geven (56/57). Iemand als de
achterlijke, geheel passieve Dirk Heuvelberg heeft hij nodig voor zijn club, maar hij
moet hem niet (89, 93) en dat gaat op voor al zijn relaties. Uiteindelijk heeft de afkeer
de overhand.
Ook weet hij niet goed wat met een club aan te vangen; hij weet niet veel meer te
doen dan redevoeringen te houden waarbij de club wordt opgericht en vastgesteld
wordt wat ze zullen gaan doen, zoals windmolens en grafkelders bouwen, maar wat
ze werkelijk moeten doen is hem onduidelijk (89). Zijn doelloosheid komt hier uit.
Als hij door een vreemde jongen beroofd wordt van een door hem gevonden
grammofoonhoren, komt een reële doelstelling naar voren, de horen terugveroveren,
maar dat kan de club niet (111/112). Hij zou machtig willen zijn en in elk geval in
de club de baas spelen, een dominantiezucht die aansluit bij zijn agressiviteit (109;
65, 76, 89, 97, 111). Maar de club is machteloos en zijn agressiviteit doet hem
uiteenvallen.
Hij is van nature een einzelgänger. Hij heeft sterke behoefte om zich af te zonderen
in een besloten plaats, de zolder, een berghok, tent of kast (passim) als om zich te
beschermen tegen de gevaren van de wereld. Typerend is dat hij, terwijl hij een broer
heeft, met wie hij niet kan opschieten, een broer verzint, die op hemzelf lijkt, en dan
aan deze fictieve broer gaat schrijven (85, 87; 84). Een andere vorm van communicatie
met zichzelf is dat hij gewoon is dingen die hem ter harte gaan op stukjes papier te
noteren (58 en passim). Aan zijn relatie met zijn moeder wordt geen emotionele
betekenis gegeven; een vader wordt niet genoemd.
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De vriendschap met Werther, tot wie hij zich aangetrokken voelt, is dubieus. Hij
zegt daarover, aarzelend, dat hij gelooft een vriend van Werther te zijn (68). Hij zet
hem uit huis, omdat Werther inbreuk maakt op zijn privé-domein (91). Wat trekt
Elmer eigenlijk in Werther aan? Iets anders dan Werther's
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animale uiterlijk en Elmers lust om hem te kwellen wordt niet genoemd. Maar Dirk
Heuvelberg is animaler dan Werther en wordt ook metterdaad gekweld, terwijl hij
Elmer niet aantrekt. Je kunt veronderstellen dat Heuvelberg te animaal is in Elmer's
ogen terwijl Werther half menselijk, half animaal is, ‘een dier, dat snoept’. (57)
Waarom dit Elmer aantrekt wordt niet verklaard. Voor de ik-figuur, Elmer, is het
vanzelfsprekend. En aan psychologische analyse wordt in dit boek niet gedaan. (In
dit verband is het wel interessant te bedenken dat Van het Reve in zijn later werk
aan zijn vrienden namen als woelrat en tijger geeft). Dat Elmer tegen het eind meent
dat Werther zijn broer zou kunnen zijn, die dezelfde gedachten als hij zou hebben,
is raadselachtig (137). Opnieuw blijkt uit deze passage het verlangen naar een broer
die aan hem gelijk is, maar waarom moet dit juist Werther zijn? Het maakt de indruk,
dat dit tema in de aanzet is blijven steken.
Gegeven dat Elmer zo op zichzelf is en negatief staat tegenover anderen is het niet
verwonderlijk dat het ermee eindigt dat hij zijn kameraadjes bespioneert (117, 142).
Menend omgeven te zijn door verraders en spionnen, wordt hij zelf een spion.
Terwijl hij met Werther wil omgaan wegens diens persoonlijke eigenschappen
zoekt hij omgang met Maarten Scheepmaker wegens diens technische knobbel. Hij
heeft waarschijnlijk belangstelling voor Maarten omdat hij gelooft dat met behulp
van diens uitvindingen en instrumenten de beangstigende wereld te beheersen of aan
te vallen is.3) Maarten wil met een ontplofbare bus vissen doden, en zijn windbuks
gebruiken ze om op vogels te schieten, de ‘geheime’ vijanden van Elmer (96, 102).
Verder probeert Maarten nog een raket de lucht in te doen gaan, en laten ze een
brandende bus over het water varen, wat voor Elmer de bedoeling heeft om de
watermonsters te pesten (99, 121, 123). Maar zijn uitvindingen zijn een sof en zijn
windbuks heeft niet genoeg kracht. Dit stelt Elmer teleur en maakt hem woedend en
daarmee verliest hij belangstelling in Maarten (98, 103).
Dat Maarten's uitvindingen niet alleen de leefwereld niet onder controle kunnen
brengen, maar zonder omwegen naar de dood voeren, zoals Jos Ruijs concludeert,
zie ik niet (R., 196). Zijn illustraties overtuigen me niet, op een na. Inderdaad bedreigt
Maarten's moeder de jongens op nogal rare manier met de dood, als ze hun eerste
proef zouden uitvoeren (96). Soms bestaat er echter geen verband tussen Maarten's
experimenten en Elmer's voortdurende occupatie met de dood. Na een mislukt
experiment gaat Elmer naar huis en stuit daar op zolder in een oude krant op een
overlijdensadvertentie; het is hier dus louter toeval, dat hij na het bezoek aan Maarten
aan de dood komt te denken (100/101). Dat een wandeling met Maarten naar een
winkel leidt, waar een Rit-des-doods-machine is te bezichtigen, spreekt er evenmin
voor dat Maarten's techniek tot de dood zou leiden; Maarten heeft niets met de
machine te maken (116). Als Maarten een keer zijn electriseermachine uitdoet, wordt
Elmer bang in het donker, vooral omdat er mensen aankomen, maar de dood wordt
hierbij niet genoemd (105/106). Het is hier overigens niet het falen van Maarten's
techniek waardoor de duisternis ontstaat, want deze machine werkt goed, per
uitzondering, maar Maarten schakelt ze opzettelijk uit. Alles bij elkaar lijkt Ruijs'
stelling, me te zeer een vernuftige constructie die er meer inlegt dan er in zit.

3) Zoals Ruijs ook stelt in zijn artikel.
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Ritueel
d) Terwijl de vorige factoren onmiskenbaar dienden voor Elmer's verdediging tegen
de
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wereld of zijn aanval er op, wordt dit veel minder duidelijk als het gaat om de
voorkeur voor ritueel die Elmer heeft. Je kunt veronderstellen dat het deels een functie
heeft om zijn angst te bezweren, maar het blijft giswerk.
Om te beginnen houdt hij ervan de gang van zaken in de club zoals het hoort en
formeel te laten verlopen (met agenda, opening, het woord geven e.d., bijv. 77). Meer
sprekende voorbeelden zijn dat hij dieren met enige plechtigheid begraaft en dan
voor zichzelf een spreuk zingt (59, 75). Ook de regels van een overlijdensadvertentie
bewegen hem tot zingen (101). Als hij een insekt in een vlam gooit die hij godsdienstig
noemt, spreekt hij van een ‘offer’ (114). Een tent die hij bouwt noemt hij een tempel
(84).
Welke zin heeft dit allemaal voor hem?
Een keer lijkt het in elk geval ter bescherming te dienen, namelijk als hij de zolder
waar hij zit het betoverde kasteel doopt, als verweer tegen de vijandelijke tovenaars
van de buitenwereld (94). Maar de bezwering helpt niet - als ze zo bedoeld is - want
hij voegt er later aan toe ‘maar het is het woonschip van de dood... het gaat in de
diepte zinken’ (106). De begrafenissen zouden een verzoenende functie kunnen
hebben; Elmer heeft in één geval wat hij begraaft zelf gedood en weet dat het gemeen
is (59, 81). Maar wat is het wonen in een tempel meer dan de poging plechtigheid
te scheppen? Het offer is te zien als een teken van verering van het vuur, dat niet
voor niets godsdienstig genoemd wordt. Licht en vuur hebben duidelijk een bijzondere
betekenis voor hem. Hij zou bijvoorbeeld een altijd brandende lamp willen hebben
en bewondert een spiritusvlam, die uit zichzelf schijnt te blijven branden (97, 115).
Hij steekt graag kaarslicht aan, ook als er electrisch licht is (75 en passim). Kaarslicht
is iets dat je in sterkere mate zelf ‘maakt’ dan electrisch licht, en behalve licht is het
ook vuur. Bij kaarslicht zitten geeft ook een grotere beslotenheid, waar Elmer van
houdt, dan bij het alles bestralende electrische licht. Vuur, dat hij gebruikt om dieren
te verbranden, vereert hij uiteraard om zijn vernietigende kracht. Ritueel dus genoeg,
maar dit wil nog niet zeggen dat dit een magische betekenis heeft voor Elmer. Ruijs
heeft geponeerd dat hij de wereld met magische middelen zou willen beheersen (R.,
171). Dit is echter nergens te bespeuren. Ruijs noemt als belangrijk voorbeeld dat
Elmer zou proberen het donkere weer te veranderen door een gootpijp los te rukken
en takken te verbrijzelen (55). Maar dat deze daarmee iets zou beogen wordt helemaal
niet aangegeven in de tekst. Zijn gedoe maakt de indruk van zinloze vernielzucht.
Ruijs leest ‘Het bleef donker weer’ - wat gezegd wordt nadat Elmer's activiteit is
vermeld - als ‘ondanks Elmer's poging de gootpijp los te rukken en zo verder bleef
het donker weer’. Maar dit ‘ondanks’ staat er niet. En ten tweede - en dit is het
belangrijkste tegenargument - zou Elmer, als hij magie zou willen bedrijven dit zeker
op rituele manier doen en niet met ongeordend willekeurig gedoe. Het genoemde
zinnetje moet je dan ook eenvoudig lezen als wat er staat: ‘Het bleef (ondertussen)
donker weer’. Dit ligt des te meer voor de hand omdat het bepaald niet het donkere
weer is dat Elmer in de eerste plaats dwars zit (hierboven, 202). Ook nergens anders
komt in het boek magie voor in de eigenlijke zin van een poging de wereld te
veranderen met niet-technische, rituele middelen. Dat kaarslicht magische kracht
zou hebben in Elmer's ogen in deze eigenlijke zin (R., 196) blijkt ook nergens, al
heeft het een bijzondere betekenis voor hem.
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Een aparte plaats neemt Elmer's pre-occupatie met de dood in, waarover ik het al
had. Hij heeft zijn berghok omgedoopt tot de grafkelder van de diepe dood (75). De
club die hij wil oprichten moet eerst de club voor de graf-
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kelders heten (76). Wat zegt het dat hij zijn bergplaats tot grafkelder omdoopt? Is
het bezwerend bedoelt? Het is mogelijk daar de dood waarschijnlijk meer een geheim
voor hem is dan iets ondubbelzinnig angstaanjagends. Het onbegrepene kun je trachten
te bezweren. Maar anderzijds zegt hij van zijn zolder op een bepaald moment dat
deze het woonschip van de dood is en zal gaan zinken; daar is een dergelijke benaming
duidelijk geen bezwering maar een bezegeling van het geëvoceerde ondergaan. Dit
suggereert dat het spel met woorden als dood en grafkelders een flirten is met iets
onheilspellends, dat hem ook aan trekt. De functie van het ritueel blijft onzeker; de
gegevens kunnen deels alleen maar vermoedens oproepen. Je kunt op grond van deze
gegevens allerlei ingenieuze constructies opbouwen van verschillende aard. Maar
mijns inziens is de basis hiervoor te smal. Omdat de gegevens zo mager zijn kun je
alle kanten uit. Van een jongetje als Elmer kun je ook niet verwachten dat hij al een
ritueel systeem in elkaar gezet zou hebben.
Zo zijn er ook andere vragen naar het verband der motieven die moeilijk of niet
te beantwoorden zijn. Is het waar dat het motief van de sexualiteit overal in de dood
uitmondt, zoals is geponeerd? (R., 195). Na de eerste middag bij Werther's sexueel
ongeremde moeder volgen spelletjes die met de dood te maken hebben, bij Elmer
thuis. (75) Maar is dit meer dan louter een opeenvolging? Daarvóór begroef Elmer
ook al dode dieren (59). Omdat de dood zo veel ter sprake komt in dit boek kan je
wel van alles zeggen dat het in de dood uitmondt. De tweede keer maakt Werther's
moeder Elmer met haar sexuele spelletjes erg bang en die angst doet hem aan de
dood denken, niet van hemzelf, maar die van Werther (120). Het is van belang te
konstateren dat de gedachte aan de dood via de angst opkomt. Anders zou je kunnen
denken dat dood en sexualiteit als complementair ervaren worden. Maar deze gedachte
van volwassenen is bij Elmer niet aan te treffen. Concluderend: het vreemde
sexueel-geladen gedrag van Werther's moeder maakt Elmer bang en dit doet hem
een keer aan de dood denken; zijn angst komt echter nog sterker uit in andere
fantasieën, zoals de naald in zijn nek e.d. Alles bij elkaar leiden de pogingen van
Elmer om zijn angst te bestrijden niet tot succes. Dat komt in de laatste bladzijden
goed uit. De club is ingestort en hij jaagt zelf Werther weg. Het enige dat hem
overblijft is terugvallen op zijn agressiviteit (143/144). Zelfs het maken van notities,
wat hij eerder veel doet, laat hij moedeloos varen. Zoals ik al betoogde was zijn
poging om uit zijn isolement te breken door zijn karakter al bij voorbaat tot mislukken
gedoemd.
Werther Nieland is een zeldzaam beklemmend en drukkend boek. Er zijn een paar
passages die even een grappige indruk maken. Bijvoorbeeld een stukje onhandig
taalgebruik van Werther (92), een foute woordverklaring van Elmer (82) en kinderlijke
zinnen van Elmer als ‘Dan kunnen we grafkelders maken, want die zijn erg nodig’
(75). Maar dit grappige effect wordt niet bereikt door een speciale manier van
vertellen. Het berust zuiver op een weergave van het kinderlijk taalgebruik, die als
realisme bedoeld is en als zodanig geslaagd. De auteur neemt met zijn weergave niet
geestelijk afstand van wat hij vertelt. Daarom zou ik het geen humor willen noemen,
die altijd enige afstand impliceert. Het brengt ook geen verlichting van de drukkende
sfeer. Je glimlacht een sekonde en het is weer uitgewerkt.
De sfeer wordt medebepaald door het donkere weer dat in dit winterverhaal bijna
continu heerst. Donkerte en regen begeleiden en versterken Elmer's neiging tot
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triestheid, maar het zijn andere dingen die hem somber maken, zoals we al zagen
(hierboven, 202). De weers-
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gesteldheid is niet veel meer dan een kenmerkend - en literair conventioneel randverschijnsel. En hetzelfde gaat mede daarom ook op voor Elmer's eenmaal
genoemde wens een altijd brandende lamp te bezitten en zijn bewondering voor een
vlam. die uit zichzelf schijnt te blijven branden. Ik zie niet, dat Werther Nieland ‘een
strijd tussen duisternis en licht’ zou zijn ‘een strijd die vanwege de mythische inslag
ook een strijd tussen goed en kwaad genoemd mag worden’ (R., 200). Deze
interpretatie verheft wat enkele details misschien vagelijk suggereren tot hoofdzaak.
Het idee, dat Elmer op magische wijze het donkere weer zou willen veranderen,
weerlegde ik al (hierboven, 206). Elmer is niet bang voor donker weer, maar des te
meer voor andere facetten van zijn benauwende wereldje. Zijn wens betreffende zo'n
lamp is daarom bijzaak. Het bezit ervan zou de angst niet wegnemen die de drijfveer
van zijn handelen is. Het is zelfs zo dat hij vaak kaarslicht verkiest boven de veel
beter verlichtende electrische lamp en dan in het halfduister bang wordt, wat hij dus
gemakkelijk had kunnen vermijden! (106, 123). Nee, de strijd gaat niet tegen het
duister, ook niet symbolisch, maar tegen een zich opdringende en voor zijn gevoel
dreigende wereld. En het kwaad, waar hij tegen vecht is enkel een projectie van hem
zelf.
Werther Nieland is zoals ik in het begin al zei een naakt psychologisch portret.
Het is een koele weergave zonder analyse of verklaring. Men bedenke eens wat
bijvoorbeeld een Vestdijk om deze gegevens heen geweven zou hebben. Het is het
portret van een jongen, die irrationeel bang is voor een onbegrepen wereld, waarvan
hij gelooft dat ze in het geheim tegen hem samenzweert, en die als gevolg daarvan
agressief is tegen bijna alles en iedereen, zodat er van wat blijvender contact met
anderen geen sprake kan zijn. Kortom, van een paranoïde karakter met sadistische
inslag. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat Elmer aan paranoia zou lijden zoals de
hoofdfiguur uit Hermans' novelle, maar dat zijn karakter een aanleg in die richting
vertoont. Sadistisch is hij in populaire zin, niet in psycho-analytische, want van
sexuele opwinding in combinatie met de wreedheid blijkt hier (nog) niets. Ik kan het
dan ook niet eens zijn met Vestdijk die meende, dat Elmer in hoofdzaak ‘een volstrekt
normale jongen’ is, maar wil graag toegeven dat over de betekenis van het woord
normaal lang te twisten is.4)
Is het deze abnormaliteit van de hoofdfiguur waardoor Werther Nieland lang niet
zo'n uitwerking op de lezer heeft als De avonden? Het is moeilijk te bepalen maar
een feit is het dat deze novelle mij emotioneel weinig raakt, al springt de kwaliteit
ervan in het oog. De angst van Elmer en zijn bij voorbaat agressieve instelling zijn
voor mij niet na te voelen. Dat Elmer bijvoorbeeld bang wordt van Werther's geestelijk
gestoorde moeder is heel begrijpelijk maar de volwassen lezer, die direct een
ongevaarlijke manie herkent, kan niet meevoelen met deze angst. Dit verklaart dat
men aanvankelijk aan dit boekje weinig aandacht heeft geschonken. Ten onrechte,
want het is knap en origineel werk. Een dergelijk zuiver portret van een bezeten
jongen was in de Nederlandse literatuur nog niet geschreven.

4) Zuiverende kroniek, 1956, p. 153.
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Pszisko Jacobs
Polen: de mens en zijn literatuur
De mens is geen krokodil. Als wij de paleontologen kunnen geloven - en ik geloof
hen graag - dan zijn dat amfibische wezens en die primaat weliswaar ergens verwant,
maar ik kan u verzekeren dat dit zelfs niet ternauwernood raakt aan bijvoorbeeld
literaire voortbrengselen. Ik heb niets tegen de krokodil. Ik zou iets kunnen hebben
tegen de mens die tracht zich als krokodil te gedragen. Deze uitspraak vereist een
nadere toelichting. De krokodil kenmerkt zich nauwelijks door kollektieve
gebondenheid, de mens is behalve een kollektief ook een sociaal wezen. De homo
sapiens is eigenlijk het enige schepsel dat een echte maatschappij heeft. Het is
onmogelijk zich de mens voor te stellen zonder zijn relaties met en tot andere mensen.
Ik drijf hier niets op de spits wanneer ik zeg dat de mens vooral is die hij is door het
kontakt met zijn soortgenoten.
De mens is het enige ons bekende wezen dat een echte taal heeft. Aanvankelijk
praat en spreekt hij, met dan wel zonder gebaren, bewegingen en houdingen. Later
in zijn ontwikkeling gaat hij ook schrijven, eerst in magische symbolen en daarna in
tekens. Hij gaat dus schrijven. De taal - gesproken en geschreven - heeft een
onontkoombaar sterke functie. Uit zijn taal leren wij de mens voor een goed deel
kennen. Vooral uit een bepaald gebied in de geschreven taal, de literatuur, stijgt de
mens en stijgt ook de menselijke samenleving voor ons op. Waarmee dan stellig niet
beweerd wil zijn dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen een te onderscheiden
maatschappelijke periode en zijn literatuur. Tussen beide gebieden bestaat soms een
zeer grote spanning. Maar juist deze spanning wijst in de richting van de relatie.
De zaak is omkeerbaar: wij kunnen de literatuur verklaren in zijn samenhang met
de maatschappelijke konstellaties, de heersende zo goed als de historische. Het gaat
hier dan niet alleen om de sociale verschijningsvormen als regeringen, oorlogen,
opstanden en zo meer, maar ook om de aard van de mens, zo men wil om de aard
van het volk, zijn instelling tegenover het leven, zijn tradities, zijn psychische wording.
De literaire verrichtingen zien wij eerst in de juiste proporties tegen de achtergrond
van het sociaal-psychisch gebeuren.
Na bovenstaande wat al te rasse schreden ben ik nu gekomen bij mijn punt van
uitgang. Het heeft naar mijn mening weinig zin om over literatuur te spreken of te
schrijven zonder hierbij onmiddellijk de makers en hun milieu, achtergrond en tijd
te betrekken. Ik ga zelfs zo ver te stellen dat er weinig zinnigs valt te zeggen over
de literatuur als men hardnekkig zou weigeren het terrein van estetiseren en
literatureluren te verlaten. Dit laatste gebeurt overigens gelukkig nog maar zelden.
Mijn opzet is dus hier: te wijzen op het verband tussen de poolse literaire
voortbrengselen en de bodem waarin deze wortelden en groeiden. Het is dunkt mij
hierbij niet noodzakelijk te beklemtonen dat de polen geen krokodillen zijn.
Mondiaal bezien is er van de poolse literatuur weinig bekend. Dit is voor ons,
nederlanders, geen onbekend verschijnsel: het geldt evenzeer voor onze eigen
literatuur. Hieraan is weinig te veranderen. Politiek-ekonomisch zijn Polen en
Nederland reeds enige eeuwen van gering gewicht en het is bijna altijd zo geweest
dat de macht van een land de kulturele betekenis ervan voorafging. Voor Polen geldt
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in dit verband nog een bijzondere omstandigheid die heeft verhinderd dat zijn
literatuur grotere internationale bekendheid verkreeg. Deze hangt samen met de
literaire vormen. Het proza geniet in het algemeen in de wereld een ruimere
belangstelling dan de poëzie en het essay. En het zijn juist de
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poolse dichtkunst en het essay-wezen die de grote kracht vormen van de poolse
literatuur. Het proza en met name de roman zijn eigenlijk niet tot ontwikkeling
gekomen. Had Polen grotere romanschrijvers (gehad), dan zou zijn literatuur een
grotere internationale vermaardheid bezitten. Op de oorzaken van die
onevenwichtigheid kom ik straks terug.
Er was nog iets dat de verbreiding van de poolse literatuur in het buitenland
afremde. Aan het einde van de achttiende eeuw werd Polen verdeeld onder drie
nabuurlanden: Pruisen, Rusland en Oostenrijk. De grote strijd tegen de poolse kultuur
begon, een strijd die zou aanhouden tot na de eerste wereldoorlog. Vooral van
pruisische en russische zijde werden krachtige pogingen gedaan om de poolse kultuur
uit te wissen. Die pogingen slaagden weliswaar maar ten dele, doch het ligt voor de
hand dat die bestrijding van grote invloed moet zijn geweest op de literaire uitingen.
Voor de direkt erbij betrokkenen mogen die uitingen van grote betekenis zijn geweest,
zij waren weinig interessant voor anderen. Men kan niet zeggen dat er in Polen weinig
proza werd geschreven. Maar wie kent buiten Polen nog een ander boek dan Quo
Vadis?
De situatie tussen de wereldoorlogen was al evenmin bevorderlijk om voor
buitenstaanders belangstelling voor de poolse literatuur te wekken. Men streefde er
op geforceerde wijze naar zijn plaats te veroveren temidden van de andere europese
landen, wèg van Sowjetrusland, ten einde zo spoedig mogelijk als volwaardig te
worden beschouwd. Dit verlangen naar volwaardigheid is de polen parten blijven
spelen tot op de huidige dag.
De periode na de laatste wereldoorlog werd sterk bepaald door de politieke fronten
en deze hebben de kulturele kontakten in negatieve zin beïnvloed. Pas door de
betrekkelijk grote ontspanning sinds 1956 kon de uitwisseling algemener en
intensiever worden.
De polen weten echter veel en veel meer van de buitenlandse literatuur dan de
overige wereld van de poolse.
De poëzie en de kultureel-kritische beschouwingen zijn er zeker van wereldniveau.
De poolse taal is voor ons moeilijk toegankelijk, maar dat is het russisch eveneens,
waarbij dan nog het kirilische schrift komt. Afgaande op de vertalingen uit het russisch
moet ik konkluderen dat de poolse poëzie en de poolse polemiek van hoger niveau
zijn dan de russische. Het is dus duidelijk dat de politiek-ekonomische belangrijkheid
van een land van doorslaggevende betekenis is inzake de belangstelling voor zijn
kultuur. Er is echter heel veel in de poolse literatuur dat ons zou aanspreken en zeker
waar het de jongste twintig jaar betreft.
In de laatste tien jaar wordt ook in Nederland het een en ander van poolse schrijvers
uitgegeven, o.a. door Moussault met werk van Gombrowiez. Hen en Iwaszkiewicz.
Maar het moet gezegd dat ook de nederlandse uitgevers niet voorop lopen. In
Duitsland vooral, maar ook in Frankrijk, Engeland en Amerika durft men heel wat
meer aan. En dan blijkt de kennismaking met de poolse literatuur, ook met het proza,
van zeer positieve aard. Er wordt al met al veel te weinig uit het pools vertaald, maar
met een variant op een uitspraak van Gombrowicz mogen we zeggen dat die ene
lepel soep voldoende is om vast te stellen dat die soep goed smaakt.
Polen kenmerkt zich tot op deze dag door een sterke traditionele gebondenheid. De
samenleving van boeren en - boerse - adel bepaalde door de eeuwen heen het
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maatschappelijk patroon. De koning is er in wezen nooit veel meer geweest dan de
president van een aristokratische republiek. Hij verkreeg geen werkelijke macht
doordat de adel op alle besluiten van enig gewicht zijn veto had. Er ontstonden maar
weinig echte steden -
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afgemeten naar levenssfeer - en ook het aantal universiteiten bleef gering in getal en
van geringe invloed. Het gevolg was dat er maar weinig kulturele kristallisatiepunten
ontstonden en dat de stedelijke kultuur geen richtsnoer werd. Het poolse woord
miasto betekent weliswaar stad en op deze wijze zouden er zeer vele steden moeten
zijn, maar het gaat meestal om plaatsen waar een markt is en zich wat meer winkels
bevinden. Steeds of stads zijn die plaatsen eigenlijk niet.
Aan het ontstaan van een burgerlijke klasse is men nooit toegekomen. Het
ontbreken van deze zo gewichtige schakel in de maatschappelijke ontwikkeling is
duidelijk te merken, tot op de dag van vandaag. Niet alleen is het zo dat de burgerlijke
kultuur er nooit echt heeft bestaan, maar tevens ontstond er geen arbeidersklasse. De
industrie ontwikkelde zich laat en is nog altijd niet stevig verankerd in het
sociaal-politieke leven. Industrie-arbeiders zijn er veel te weinig. De meeste arbeiders
menen nog altijd dat het goed zou zijn als ieder zijn eigen stukje grond had. Het ligt
voor de hand dat deze in onze ogen zo afwijkende ontwikkeling van grote invloed
op de literatuur moest zijn. Maar er is in dit verband meer opmerkelijks.
Tot in de zestiende eeuw was de geschreven poolse taal een armelijke. Het kontakt
met landen als Italië en Frankrijk bracht de armelijkheid aan het licht. Vanaf dat
moment werd er voornamelijk door kringen van verlichte adel en geestelijkheid
gekonstrueerd uit dat wat voor handen was, uit de boerentaal en uit het latijn. De
invloed van andere talen bleef maar gering. Psychologisch opmerkelijk is dat de
behoefte aan een andere taal eerst ontstond nadàt men in aanraking was gekomen
met het italiaans en het frans. Het gevoel van eigen inferioriteit was hier beslissend.
Dat gevoel is gebleven, ook al weet men dat de poolse taal ook elders als een
volwaardige wordt beschouwd. In dit laatste beeld past overigens de overmatig grote
betekenis die men in Polen hecht aan de buitenlandse literatuur.
Merkwaardig is nog dat de invloed van de geschreven taal - dus ook van de
literatuur - van veel minder betekenis is dan in de westelijke wereld. De poolse
kultuur heeft een sterk verbaal karakter, een typisch kenmerk voor oude boerse
samenlevingen. Het analfabetisme bestaat in feite niet meer, maar gelezen door velen
wordt er niet en hierbij moet ook worden gedacht aan kranten en tijdschriften. Er
wordt wel veel gelezen door relatief kleine groepen. Dat wat in druk verschijnt beroert
in maar geringe (zij het toenemende) mate het leven van de gemiddelde poolse mens.
Deze situatie wortelt in een oudere situatie, namelijk die van het volk en zijn
intelligentsia. Voor de bij het kultuurleven wèl betrokkenen ontstaat het valse besef
dat men in de kulturele evolutie verder is dan men is. De maatschappelijke
gespletenheid die stamt uit de individualistische instelling van de szlachta (adel), ver
weg en ver verheven boven het gewone volk en diep wortelend in de historie als de
relatie tussen vreemde veroveraars (= adel) en onderworpenen (= boerendom), heeft
zich voortgezet tot in onze tijd. Deze gespletenheid komt tot uiting in de afzonderlijke
mens en evenzeer in de literatuur. De innerlijke gespletenheid is een typisch facet
van het poolse volk. De gezinssituatie kenmerkt zich door een goed herkenbare
patriarchale sfeer. De man is in principe het onomstreden hoofd, maar emotioneel
gezien is de zoon veel meer het middelpunt dan de vader. Dc historisch oudere
matriarchale verhoudingen demonstreren zich zo nadrukkelijk dat de zoon wordt
belet vader te worden. Jaloezie wordt de grote dominante in het poolse gezin. De
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poolse man wordt niet volwassen, zelfs niet in de relatieve betekenis van het woord.
Pro forma is hij
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toonaangevend, maar het zelfstandig oordelen en handelen is hem niet geleerd. Hij
blijft verlangen naar de moeder die alles voor hem regelde, de moeder die dus een
soort van patriarchale matriarch is. De poolse man is nostalgisch gespleten. De
hiervoor zéér in het kort geschetste situatie is niet altijd en overal aanwijsbaar, maar
het beeld is zeker niet vertekend, met name niet voor de ouderwetse gezinnen.
De maatschappelijke verhoudingen zo goed als de gezinssituatie moeten hun neerslag
vinden in de literatuur. Wij, hier, kennen de feodaliteit als een stuk verleden, nagenoeg
volkomen verdwenen uit ons kultuurpatroon. In Polen is dit heel anders. De toch wel
stabiliserende kracht van een burgerlijke klasse heeft ontbroken. De nuchtere ontnuchterende - visie heeft ontbroken, de bezinning eveneens. Dit tezamen met de
merkwaardige gezinssfeer en het verbale karakter van de overdracht is (on)gunstig
voor bepaalde vormen van literatuur.
Ongunstig zijn de voorwaarden voor het proza, dus het verhaal, de novelle, de
roman. Vooral de romankunst kwam er altijd matig af. Het realiserende - het tot
werkelijkheid makende - principe kon in de poolse literatuur niet tot ontwikkeling
komen. De roman kon niet worden door de overtrokken romantiserende, de realiteit
ontvluchtende poolse man. Het poolse proza is meestal kort van adem en het best
zijn nog de verhalen. Gunstig zijn de voorwaarden voor poëzie, met name de lyrische,
die nogal emotioneel en soms wat wild is. Zelfs in de epiek, de polemiek, de kritiek
en het essay valt die lyrische hang waar te nemen. Overigens moet hier gezegd dat
de vermenging van lyriek en epiek het geweldig goed doet. Polemiek, kritiek en
essay zijn lovenswaardig door de intelligente en levendige breedheid van opzet, maar
ze zijn vrij vaak te weinig echt kritisch. Ze zijn dus levendig, spits, maar te
subjektivistisch. En niet zo heel zelden is er sprake van een soort kastegevoel, namelijk
dat van dragers te zijn van de kultuur.
De godsdienst is nog altijd van grote invloed op het levenspatroon. Matka Boska
- Moeder Gods - overstraalt/overschaduwt alle anderen. Het gaat hier vooral om het
leed van de moeder. De identifikatie van de moeders met Matka Boska leidt tot een
wat geëxalteerd gedrag in en om de kerken. De moeders nemen de zonden op zich,
ook die van de zoons/mannen. De roomskatolieke kerk werkte hierop - uiteraard bestendigend en was zelden een stimulerende faktor in het kultuurleven. Zij heeft de
verbreiding van de literatuur dus niet bevorderd, hoogstens die van bidprentjes.
Voorzover de godsdienst en de kerk in de literatuur tot uiting kwamen moet dit vooral
worden gezien als een begeleidingsverschijnsel in periodes van zware druk. Het
geloof was een van de hoofdbronnen van het negentiende-eeuwse messianisme van
het poolse volk, namelijk te moeten lijden voor de gehele mensheid en boeten voor
alle zonden, en op deze wijze van grote invloed op zijn negentiende-eeuwse literatuur.
Voor buitenstaanders is dat alles weinig interessant en het moet al een groot schrijver
zijn die aan het woord is, wil de literatuur daarover boeien. Mickiewicz was zo'n
groot schrijver.
Resumerend: de godsdienst heeft op sommige momenten positief bijgedragen tot
de poolse literatuur, de kerk zelf stellig niet. De kerk was - en is - een instituut dat
streeft naar zelfbevestiging en naar handhaving van het bestaande, beide de grootste
vijanden van de kreativiteit.
In Polen is de literatuur altijd de belangrijkste kulturele uiting geweest en heeft
zich in nauwe samenwerking met het westen ontwikkeld. In de 16-de en de 19-de

Raam. Jaargang 1973

eeuw was de poolse literatuur veel bekender in Europa dan op dit moment. In de
vorige eeuw was er in de
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duitse landen de merkwaardige rage van de ‘Polenlieder’. De literatuur en eigenlijk
het gehele kultuurleven zijn in Polen niet gering van betekenis, maar ze hebben in
het eigen volk maar zwakke wortels. Dat was zo tijdens het italiaans-frans
georiënteerde Humanisme (1490-1580, het frans georiënteerde Classicisme
(1770-1800) en iets minder geprononceerd, tijdens het Positivisme (1870-1890). De
zogenaamde tussenperiode na het Classicisme - die van de Parijse Emigratie - speelt
zich nagenoeg helemaal buiten Polen af. In die tijd schreef Adam Mickiewicz zijn
terecht beroemde epos Pan Tadeusz, een levendige, boeiende en ontroerende
beschrijving van het poolse leven, de verhoudingen, de gebruiken, de emoties. In die
tijd leefde ook Juliusz Slowacki (1809-1849), de grootste lyrische dichter van de
poolse literatuur.
Het werk van Henryk Sienkiewicz - na de opstand van 1863 - had vooral
historisch-politieke betekenis. Met zijn Ridders van het Kruis appelleerde hij aan de
verlangens van het poolse volk om weer een eigen natie te worden.
Rondom 1895 was er een stroom van subjektivisme en lyriek die weliswaar enige
belangrijke figuren opleverde (Wyspianski, Zeromski) maar al spoedig verzandde.
Een dergelijk verzandingsproces heeft de literatuurgeschiedenis van Polen meermalen
te zien gegeven. Tegen het einde van de eerste wereldoorlog ontstond de poëtische
school Skamander (Julian Tuwim, Antonin Slonimski). Ook hier het voor Polen
typische verschijnsel van een duidelijk aan het licht tredende literaire verandering
in samenhang met maatschappelijke schokken. Er waren altijd groeperingen binnen
het poolse volk die met de vinger op de pols van de historie leefden en die bovendien
duidelijk lieten merken dat ze er waren. Het aantal opstanden, grote en kleine, was
niet gering. Ze mislukten alle doordat ze geisoleerd werden gevoerd en bovendien
niet wortelden of tenminste te maken hadden met ekonomische veranderingen.
Een beeld te geven van de literatuur die na de laatste oorlog naar voren kwam, is niet
eenvoudig. Het ligt nog te kort achter ons. Tot aan 1956 werden de literaire uitingen
in sterke mate bepaald door het regime, maar het zogenaamde sociale realisme kon
niet alle echte literaire uitingen indammen. Buiten Polen bestond er weliswaar een
emigrantenliteratuur, maar zoals hierbij meestal het geval is, leidde deze een bloedarm
bestaan. Om tot waardevolle prestaties te kunnen komen is het leven binnen het eigen
kultuurgebied toch wel een voorwaarde. Er komt nog iets bij dat van negatieve invloed
was op de na-oorlogse literatuur: de overvloedige neerslag van de verschrikkingen
van oorlog en bezetting. Vanzelfsprekend is een verwijt hier niet op zijn plaats, maar
een feit blijft het.
Er was ook een duidelijke breuk tussen de generaties. Een dergelijk verschijnsel
kenden wij hier eveneens - de vijftigers - maar in Polen was de breuk veel scherper.
Dat kwam eerst recht aan het licht na de politieke dooi in 1956. Met name in de
literatuur was de scheiding der geesten zo groot dat een overbruggen der
tegenstellingen praktisch onmogelijk bleek. Zoiets moet zijn wortels hebben in
maatschappelijke breukpunten. De poolse samenleving is dan ook duidelijk in opbraak.
Belangrijk is hierbij dat de schrijver minder geisoleerd staat. Ook ‘gewone’ mensen
gaan zich voor literatuur interesseren. Polen is een ander land aan het worden: men
industrialiseert. Het gaat alles nog met horten en stoten, wat zeker niet in de laatste
plaats komt doordat het regime de eigen taak niet verstaat en bovendien die taak niet
weet te verklaren. Maar, zoals reeds gezegd, Polen is een ander land aan het worden,
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zeker uitdagender dan voorheen
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optreden. De literaire verschijnselen wijzen hierop reeds. Toch hebben de grote
veranderingen tot nu toe nauwelijks weerklank gevonden in de literatuur. En hierop
is het grote wachten. Maar ook in dit opzicht kan gezegd dat de voortekenen niet
bedriegen: poolse literatuur van groot formaat begint zich aan te dienen. Jammer
voor ons, nederlanders, is dan wel dat wij het vijftig jaar later dan de anderen zullen
weten.
Het is niet alleen maar een cerebraal genoegen te speuren naar de relatie tussen de
literatuur en het overige menselijke gebeuren. Men gaat de literatuur omvattender
en intenser beleven. Via de literatuur leert men het volk begrijpen, zijn stem verstaan.
Men doorvorst de poolse mens en hierdoor ook de nederlandse mens en... zichzelf.
En is het dan belangrijk of ik van de poolse literatuur houd doordat ik van de poolse
mens houd of andersom?
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nieuwe boeken

Overbodig
Of het gedrukt staat... De functie van het gedrukte woord in de ontwikkeling
van de communicatiemiddelen. Redactie en samenstelling W.A.C. Whitlau,
Assen, Van Gorcum, 1973. f 14,50
De hier te bespreken verzameling artikelen wordt gekenmerkt door vaagheid en
onduidelijkheid. Dat begint al met de hoofdtitel, waar ik geen raad mee weet.
Onduidelijk is ook de aanleiding van het boekje (146 pp.). Bij navraag bleek dat het
initiatief tot dit boekje is uitgegaan van de grafische machinehandel Hagra te
Amsterdam die zijn relaties ter gelegenheid van zijn 50jarig bestaan iets wilde
aanbieden; Van Gorcum, die het boekje verzorgde, heeft een aantal exemplaren in
de handel gebracht.
Ondertitel, blurbtekst en redactionele inleiding geven het thema van het boek aan:
de positie van het gedrukte woord tussen andere, nieuwe communicatiemedia, de
vraag of deze de boekdrukkunst zullen vervangen. Op de achtergrond van deze
vraagstelling staan natuurlijk de theorieën van McLuhan. De probleemstelling nodigt
uit tot futuristische en oncontroleerbare uitspraken. Wie zulke vragen als uitgangspunt
voor een samen te stellen bundel opstellen neemt, moet oppassen wie hij voor een
bijdrage uitnodigt en wat deze zal schrijven. Whitlau heeft dat niet gedaan. Hij heeft
elf bijdragen bijeengebracht die men in twee groepen kan verdelen: teksten speciaal
voor deze bundel geschreven en herdrukken van eerder verschenen stukken. De
samensteller zegt zelf (p. 3) dat zijn keuze beperkt is geweest door zijn belangstelling
en door de mensen die hij kent. Dat laatste blijkt dan uit de omstandigheid dat hij
enkele mederedacteuren van de afdeling ‘Encyclopedie der wetenschappen’ van het
tijdschrift voor academici Intermediair liet bijdragen (Van Praag en Heijn, wiens
bijdrage overigens ook in genoemd blad verschenen is).
Men kan nog een andere indeling van de bijdragen maken, nl. artikelen die op het
thema van het boek aansluiten en stukken die daar nauwelijks iets mee te maken
hebben. Tot de laatste groep kan men zes van de elf bijdragen rekenen. De stukken
over educatieve televisieprogramma's voor kinderen (door de
ontwikkelingspsycholoog Kohnstamm) en over de ‘Open Universiteit’ (door de
pedagoog Schouten) handelen wel over het medium televisie, maar beperken zich
tot een onderwijskundige beoordeling; de relatie tussen de diverse media komt
nauwelijks ter sprake. Didactische beschouwingen over het universitaire leerboek
(door de didacticus Heijn) en over geprogrammeerde instructie (door de
onderwijsinspecteur Boermeester) raken de opgegeven problematiek in het geheel
niet; hetzelfde geldt voor bijdragen over de culturele achtergronden van de
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undergroundpers (door Henk van Gelder) en over de auteursrechterlijke consequenties
van de thans zo populaire xerografie (door John Brooks). Vermakelijk is het Heijn
te horen betogen vóór het klassieke leerboek en tegen de geprogrammeerde instructie,
en bij Boermeester het tegenovergestelde standpunt verdedigd te vinden, terwijl beide
onderwijsmethoden gebruik maken van het gedrukte woord! Deze louter didactische
verhandelingen kunnen voor docenten interessant zijn, maar hebben geen relatie tot
het thema van dit boek. Ook dit is weer tekenend voor de redactionele aanpak: in de
opvatting van Whitlau heeft alles wel wat met elkaar te maken (ook de titel met de
inhoud van het boek) en hij geeft in een vijftal inleidinkjes wat schoolmeesterachtige
samenvattingen van de bijdragen waarin hij probeert deze in verband met zijn pro-
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bleemstelling te brengen.
De bijdragen van de hoogleraar in de informatietransmissie Bordewijk, van de
uitgever Taks, van de drukker Oltheten (hoofddirecteur van de Staatsdrukkerij), van
de graficus Brattinga en van de filosoof Van Praag sluiten meer aan bij het gestelde
thema. Bordewijks moeilijk leesbare stuk - waarom formuleren bètamensen altijd
zo slecht? - geeft een overzicht van de communicatie media van de toekomst:
beeldtelefoon- en teletheekaansluitingen in elk huis, etc. Evenals Taks komt hij tot
de conclusie dat in de toekomst de niet-grafische media de grafische zullen
overvleugelen, maar dat het gedrukte woord toch een belangrijke plaats zal blijven
behouden - men staat verbijsterd dat er zo'n omhaal van woorden nodig is om een
conclusie te presenteren die de lezer zelf ook wel had kunnen bedenken als hij daar
plezier in gehad zou hebben. De bijdrage van Taks irriteert bovendien door een
onduidelijk taalgebruik en door handelsreizigerstaal als ‘De consument dient meer
dan voorheen naar het produkt te worden getrokken’ (p. 37). Bijzonder helder en
leesbaar is de informatie die Oltheten geeft over nieuwere druk- en zetmethoden
(offset en electronisch zetten); hij blikt niet in de toekomst en houdt zich bij het
waarneembare. De graficus Brattinga schrijft kort over de typografie bij film, televisie,
wegwijzers, e.d.
Het boek eindigt met een bijdrage van de filosoof, psycholoog en sinoloog Drs.
H. van Praag, en wie zijn publicaties ook maar enigszins kent, weet dat men eerder
vage associaties en inkeer tot de diepere waarheid dan heldere bewijsvoering en
wetenschappelijk betoog kan verwachten. Onder de journalistieke titel ‘Het fenomeen
McLuhan, van pop-art naar pop-science’ wijst hij de de weg in het (naar zijn
opvatting) labyrint van onze moderne wetenschappelijke specialismen die het contact
met de filosofie en de religie en met de werkelijkheid hebben verloren. Dat heeft zijn
oorzaak, zegt hij, in het gedrukte woord: woorden moeten door hun aard achter
elkaar worden geschreven en gelezen en daarom denken wij ééndimensionaal lineair,
willen wij dat er lijn in onze betogen zit en hebben wij geen oog voor de diepere
waarheid van het meerdimensionale; dank zij het multidimensionale medium televisie
gaat dat alles veranderen en wij zullen ‘een nieuwe integratie van de realiteit’ bereiken
(p. 140-141). Alsof niet tientallen malen is aangetoond dat de etymologie van een
woord, de ‘oorspronkelijke’ betekenis, niets te maken heeft met hedendaagse
betekenissen en verbanden, beoefent Van Praag voortdurend de etymologie als
bewijsvoering, bv. hierboven lineair. Ook bij hem heeft alles met alles te maken en
hij veegt met één filosofische beweging McLuhan, Lao-tse, Plato, Bergson, mystiek,
magie, Zen-Boeddhisme en intuïtionisme als verwant bijeen. Het is uiteraard
onvermijdelijk dat men stuit op de mededeling dat McLuhan ‘de leegte der diepte
opnieuw heeft ontdekt’ (p. 146). Het artikel en ook het boekje eindigt met deze diepe
leegte: ‘De nieuwe technologie schept de mogelijkheid mysticus en magiër tegelijk
te zijn. En de toeschouwer beaamt voor zijn TV-toestel graag het woord van Lao-tse:
“Ook zonder zijn huis te verlaten kan men de wereld kennen”.’ Afgezien van de
omstandigheid dat de uitspraak van Lao-tse betrekking heeft op de inkeer tot zichzelf,
moet men opmerken dat de hele problematiek van het televisie-maken en het
televisiekijken aan Van Praag voorbijgegaan is.
Met Lao-tse zijn we weer terug bij het begin van het boek, waar een Chinese fabel
afgedrukt staat die alweer niets met het thema van het boek te maken heeft.
Het boekje richt zich, blijkens een mede-
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deling van de samensteller (p. 3) tot ‘de mensen uit de wereld van het gedrukte
woord’. Ik zie niet dat zij veel profijt van deze bundel zullen hebben; andere lezers
moeten er maar helemaal van afzien. Een overbodig boek dus. - Maar daar vergeet
ik dat het boekje eigenlijk een relatiegeschenk van een groot bedrijf is, en daarvoor
is het uitermate geschikt: deze vorm van gratis drukwerk wordt immers toch nooit
gelezen.
Frans A. Janssen

Vertellen Raes, niet lullen
Hugo Raes, Het smaràn het vikka de ronko en al de andere kleuren van de
geschiedenis, Amsterdam 1973, uitg. De Bezige Bij, LRP 411, f 17,90.
Hugo Raes behoort naar mijn smaak tot het kleine groepje nederlandstalige schrijvers
(landgenoten van hem: Boon, Michiels, Roggeman, Van Maele enz.) van wie je een
nieuw boek met spanning tegemoetziet. Dit zowel op grond van de constante kwaliteit
van het vorige werk, als van de bewonderenswaardige ontwikkeling die daarin zit.
Vooral het laatste is bij Raes van belang, met name ook omdat in zijn geval diezelfde
ontwikkeling voor een deel de mislukking van de nieuwste roman verklaart.
Binnen die ontwikkeling concludeer je tot ‘mislukking’, en daar zit je meteen in
de problemen, want ten eerste blijf Raes' werk altijd sympathiek (ik vind dat een
criterium), en ten tweede is een mislukking bij Raes natuurlijk iets anders dan een
mislukking bij iemand wiens werk gemeten naar Raes-criteria éen mislukking is.
Geen namen maar. Of sterker nog: je kunt beter een mislukte Raes lezen, dan een
relatief geslaagde -. Geen namen ditkeer. Of: beter een halve Raes dan een hele -.
Volgende probleem: het spreekwoord voldoet niet, want de moeilijkheid zit 'm
juist daarin, dat Het smaràn geen half ei is, maar een macrobiotisch roerei met dubbele
dooier. We zullen het eens in de pan doen.
In de belangrijkste boeken van Raes, resp. de verhalenbundels Links van de
helikopterlijn, Een tijdelijk monument en Bankroet van een charmeur, en de romans
De vadsige koningen, Hemel en dier, Een faun met kille horentjes, De lotgevallen
en Reizigers in de anti-tijd is het onderscheid tussen verhalenbundels en romans te
verwaarlozen, omdat de laatste fragmentair zijn, bestaande uit relatief onafhankelijke
stukken (die dan ook zo uitstekend voor-publiceerbaar zijn). Dit geldt vooral voor
Een faun. Duidelijk is nu dat het componeren van een boek, het combineren van de
stukken tot ‘roman’, altijd Raes' zwakste punt geweest is. Hij is het best op dreef in
afzonderlijke verhalen, of in romans die in feite uit éen chronologisch totaal-verhaal
(een reeks achtereenvolgende sub-verhalen: gebeurtenissen) bestaan, zoals De
lotgevallen. Een tussenvorm, als Een faun, is daarin mislukt. De (grote) waarde ligt
daar in ieder onderdeel van het boek op zich. De ‘romanstructuur’ die er niettemin
aan gegeven wordt, is zwak, omdat die structuur niet betekenisdragend is, d.w.z.
niets bijdraagt tot de uiteindelijke inhoud, de boodschap die het boek overbrengt. In
vrijwel al het werk van Raes is belangrijk wat er gebeurt, niet een eventuele
betekenisdragende dieptestructuur. Anderzijds (vgl. weer Een faun): die stoort niet.
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De eerste echte zwakte van Het smaràn is nu, dat Raes hier voor het eerst een
dieptestructuur aanbrengt die zèlf bestaat uit afzonderlijke stukken, gezamenlijk meer
dan de helft van het boek, gezamenlijk bovendien
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een min of meer chronologisch verhaal vormend, dat tenslotte ook nog nadrukkelijk
betekenisdragend is. De lotgevallen zijn hier de lotgevallen van de schrijver van het
boek. Tevens blijft de zaak fragmentair (in extremis zelfs) omdat het ik-verhaal
bestrooid is met ‘verhalen’. Het is dan ook zijn dikste boek. Over die ‘verhalen’
straks. En over dat ik-verhaal, de dieptestructuur, eveneens verderop: die stoort wel
degelijk.
Om nog even bij de structuur in z'n totaliteit te blijven: dat is werkelijk een
gigantische warboel. De enige lijn die erin te ontdekken valt is dat het ik-verhaal en
de ‘historische verhalen’ steeds meer naar elkaar toegroeien, en vergroeien, en het
aardigste dat je ervan zeggen kunt is dat het wel een beeld geeft van een man die
tracht zijn wereldbeeld te ordenen. Maar verder?
Het gaat als volgt: de ik-figuur, Valentijn Snell, historicus-schrijver, vat het plan
op een boek te schrijven o.a. in de vorm van door hemzelf gemaakte
ooggetuigeverslagen van historische, zonder uitzondering gruwelijke, gebeurtenissen.
Ook neemt hij enkele historische bronnen letterlijk over. Daaromheen en -tussendoor
staat dan het ‘verhaal’, het kader, over de historicus-schrijver (en zijn vrouw Jasmine)
tijdens het samenstellen van zijn boek - in de ik-vorm, hij (= verhulde ik)-vorm,
dagboekvorm, briefvorm, dialoogvorm, droomvorm, zelfs in de vorm van een enkel
fictíef verhaal van de schrijver (dit laatste noem ik hier met opzet). Volgorde en
keuze maken niets anders dan een volstrekt willekeurige indruk. Dit wordt nog
versterkt door het feit dat de verschillende werkwoordstijden (o.t.t. of o.v.t.), subjecten
(hij- of ik-vorm) etc. niet consequent zijn toegepast. Er zijn stukken die je als
ik-dagboek leest, tot ze opeens in de hij-vorm óver Valentijn blijken te gaan e.d. Wat
vormen en tijden betreft komen er binnen de hoofdstukken dus zeer geforceerde
toestanden voor (een ik-gedachte in een kennelijk voor de hij-vorm gepland hoofdstuk;
na een bladzij denken volgt dan noodgedwongen ‘denkt Valentijn’, of, in een om
onnaspeurbare redenen voor de o.v.t. bestemd hoofdstuk: ‘dacht Valentijn’) - en zijn
er zelfs een paar vergissingen blijven zitten waaraan je e.e.a. zelfs kunt bewijzen.
Zoals op pg. 104, of, een hele mooie, op pg. 61: daar staat in een hij-hoofdstukje:
‘En terwijl ik dit overdenk ben ik intussen alweer enkele seconden, meer, een minuut
al misschien, dichter mijn levenseinde genaderd. Het eindpunt, waarvan ik niet weet
wanneer het precies zal komen, maar dat ik magisch op afstand houd, denkt hij’.
Hierbij komt nog, dat inhoud en vorm niet corresponderen, doordat een bepaalde
inhoudscategorie, gedachtengangen over een bepaald soort onderwerpen bv., de ene
keer in de ik-vorm in het dagboek terechtkomt, de volgende keer in de hij-vorm staat.
Ook in de jaartallen van de historische gebeurtenissen, die meest in
ooggetuigeverslag-vorm ertussendoor staan, is geen enkel systeem te ontdekken. Het
enige, ik zei het al, is dat de geschiedenis en de schrijver elkaar steeds meer naderen
('40-'45 is ook al zíjn herinnering); ook binnen de hoofdstukken vindt steeds meer
vermenging plaats van wat de schrijver over zichzelf vertelt en over het verleden.
Aan het slot worden beide trouwens verenigd, ook in inhoudelijke zin, qua betekenis:
‘Een merel en een vliegtuig, denkt hij, alle twee vliegen ze’.
Nu hoeft op zichzelf een aaneenschakeling van verhalende teksten,
dagboekfragmenten, gesprekken etc. natuurlijk niet verwerpelijk te zijn, maar dan
moet er wel enige zin achter te bespeuren zijn. De dieptestructuur moet
betekenisdragend zijn. Hebben deze wisselende teksten de functie a.h.w. een uittreksel
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ca. een jaar (zoals hier het geval is), dan moet ten-
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minste duidelijk worden waarom juist déze fragmenten zo bepalend zijn, en geen
andere. M.a.w., de keuze moet geen volstrekt willekeurige indruk maken.
Ook inhoudelijk lijkt de ontwikkeling in Raes' werk nu in een soort tegendeel te zijn
verkeerd. Dit in samenhang met de structuur uiteraard. In het begin, voornamelijk
met zijn eerste twee romans, sloot Raes min of meer aan bij de nouveau roman; een
monologue intérieur, waarin het personage zich van alles herinnert, van alles bedenkt
etc., bv. tijdens een slapeloze nacht, zoals in De vadsige koningen. De structuur is
daardoor al fragmentair, en in feite worden de kenmerkende episoden uit het leven
van het personage dus verteld (wat in Hemel en dier al sterker is); in beide boeken
is de inhoud echter ‘alledaags’, maakt een weinig fictieve indruk.
Vooral in de verhalenbundels, en in de roman Een faun, wordt dan het verhalende
element, en daarbij tevens vooral het fictieve, versterkt: de verhalen gaan zich in een
science-fictionachtige toekomstwereld afspelen, waarbij vooral de dreiging die
daarvan uitgaat lugubere dimensies krijgt. Deze fiction-tendens zet zich in de laatste
romans, De lotgevallen en Reizigers voort. Die vormen éen aaneenschakeling van
science-fictionachtige belevenissen die de personages in een soort sprookjeswerelden
meemaken. De verteller is daar natuurlijk in zijn glansrol, en in inhoudelijk opzicht
is het in zoverre weer veranderd, dat de verhaalwerelden niet uitsluitend beklemmend
en dreigend zijn, maar dat er vrolijke en mooie werelden tegenover worden gesteld.
Het geengageerde karakter is daarom juist in deze meest fictieve, meest verhalende
boeken het sterkst: de verteller, sprookspreker, biedt alternatieven. Weliswaar in de
vlinder- en bloemensfeer, maar het is althans gezond-tendentieus, en sympathiek.
Het ‘werkt’.
Al met al dus een markante ontwikkeling, waarbij éen constante opvalt: het hele
werk door is het vertellende element overheersend, en steeds versterkt, in samenhang
met het fictieve. Het teleurstellende is nu, dat Raes in dit opzicht kennelijk een beetje
uitgepraat is geweest, of gewoon eens wat anders wilde, en dat ook is gaan doen.
Het ligt hem echter niet erg. Hij moet zijn uitgegaan van het idee dat de
science-fictionrealitcit nooit gruwelijker kan zijn dan onze realiteit, die van het heden
zowel als van het verleden. Vandaar de ik die de historie als materiaal meent. M.a.w.
we krijgen een combinatie van een chronologisch verhaal (ik-verhaal), daartussendoor
losse verhalen (waarvan het merendeel op historische gebeurtenissen gebaseerd is),
een fragmentaire structuur, en, nieuwe factor, het fictieve is uit het verhalende
grotendeels verdwenen. Het meest natuurlijk uit de ik-fragmenten: die zijn mager
aan gebeurtenissen en rijk aan (verzamelnaam) beschouwingen. Hier stuiten we op
het punt dat ik al aanroerde: bij Raes moeten dingen gebeuren, hij moet gebeurtenissen
uit zijn duim zuigen en ze vertellen, en niks anders. Natuurlijk is dat leven van Raes,
en al die overwegingen van maatschappelijke aard, wel het feitelijke substraat voor
wat hij schrijft, maar: het is niet interessant (althans, in dit boek niet). Ook bij Raes
doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, wat bij veel méer schrijvers voorkomt:
dat ze zonder meer tot litteratuur van hoog gehalte in staat zijn, maar daar de meest
banale levensbeschouwelijke opvattingen achter hebben staan. Helemaal niet erg zolang ze die maar bij zich houden. Het wordt echter al vervelend, wanneer ze die
opvattingen uitdragen (vgl. wat Hermans, Van het Reve e.v.a. in dit opzicht presteren),
maar erger nog, als ze die in het werk gaan meenemen. Nu zijn genoemde heren
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reactionair, en dat is Raes natuurlijk niet. Integendeel, zijn ideeën over bv. eenvoudige
zaken als goed-
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kwaad zijn de mijne. Maar, en je stuit voortdurend op dat woord, dat is niet veel
meer dan sympathiek, want van enig belang is het verder niet. Ook bij Raes blijkt
die wereldbeschouwing neer te komen op een vaag mengelmoes van de meest
stereotiepe verontrustingen over ‘de vooruitgang’, ‘de ondergang van natuur en
cultuur’ e.d., en vooral: ‘de mens is slecht’ - welk laatste dan weer wordt waargemaakt
door de na-vertelde gruwel-historiën. Nu, dat idee dat de mens ‘in wezen slecht is’,
daar moeten we maar eens over ophouden. Het is trouwens opvallend bij al die
schrijvers die kennelijk met dat idee rondlopen, dat nooit eens de simpele gedachte
bij hen opkomt, dat voor het regelmatig verslaan van het fascisme er toch wel een
hoopje positíeve menselijke eigenschappen bij de hand moet zijn.
En waarom is dat nu bij bv. de toekomstgruwelen van Kees Simhoffer géen punt?
Omdat Simhoffer ons de argumenten voor zijn pessimisme, of liever dat van de
verteller, bespaart en uitsluitend een weergave geeft van de ellendige tumor die het
beeld van de wereld in de kop van de (gestoorde) verteller vormt. Dat is relevant.
Maar Raes onthoudt ons hier zijn argumenten, zijn opvattingen, de dieptestructuur
niet. Hij offert er het verhaal voor op. Maar alleen als Raes vertelt, verhalen over
goed en kwaad uit zijn duim zuigt, m.a.w. goed en kwaad verbeeldt, is het goed. Zijn
overwegingen waarom bepaalde dingen goed, en de meeste slecht zijn, dragen daar
niets toe bij. Integendeel.
Er speelt trouwens in dit opzicht nog iets mee: met wat stereotiepe denkbeelden over
de vervuiling en het slechte der mensen vul je nog geen dieptestructuur. Raes heeft
dit opgelost op twee manieren. Ten eerste door alles wat maar op een of andere
manier in het boek te proppen was er ook inderdaad in te proppen. Alles, tot en met
de kleinste pietlulligheden, gesprekjes, grapjes, berichtjes, opmerkinkjes, moet erin.
Dat betekent dus dat al dit materiaal iets bijdraagt, een of andere ‘waarde’ heeft.
Helaas blijft onduidelijk welke. Onduidelijk is het kennelijk ook voor de ik-schrijver
zelf; op pg. 324 althans lezen we de volgende verbluffende alinea: ‘Val (= Valentijn,
JJW) vist het pak blaadjes op (...) die hij in de wagen noteerde (!), terwijl hij op
Jasmine en haar moeder wachtte, die in de Makro waren. Waar zou ik dat nog in
kunnen verwerken... of misschien maar liever niet meer... Hij herleest het om te zien
of het nog te gebruiken is:’. Dit fragment toont twee dingen aan: Valentijn weet niet
goed hoe hij bepaalde kattebelletjes nog in het boek kan proppen, maar dat maakt
niet eens wat uit, want door een flauwe truc komt het er sowieso in.
Ten tweede: behalve dat Valentijn iemand is die alles wat hem opvalt (wat hij
meemaakt, bedenkt, zich herinnert, overpeinst vooral) noteert, is hij ook historicus.
Zijn opvattingen over het mensdom hangen dus sterk samen met de theorieën die hij
er als historicus op na houdt. Een paar voorbeelden uit Het Denken Van Valentijn
Snell: ‘Nee, zolang er niet een soort algemene vermenselijking komt, doordat de
talloze groepen en geledingen elkaar leren kennen uit interesse, en omdat ze er de
tijd voor zullen hebben, zullen er altijd groepen en individuen zijn die op elkaar los
willen timmeren. Uit agressiviteit door overbevolking. En omdat het menselijk wezen
er te dom, te moedwillig en te vals voor is, ofwel omdat nieuwe systemen die de
vorige moeten vervangen of opvolgen, even onvolmaakt zijn en dus evenmin die
algemene vermenselijking mogelijk zullen maken. De systemen, de doctrines en
godsdiensten hebben in 't verleden èn het heden bewezen dat uiteindelijk toch maar
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weer mislukking volgt, en de individuen eveneens. Nee, voor de wereld echt aanstalten
zou maken om tot een zinnig en vooral mense-
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lijk beleid te komen, zouden eerst de mensen veranderd moeten worden.’ Flauwekul
dus, en bovendien zeldzaam krukkig geformuleerd (zie ook verderop); de wereld die
aanstalten maakt om tot een beleid te komen! Des te hinderlijker is dit, omdat
Valentijn regelmatig op een bijzonder irritante manier zijn vrouw de fijne litteraire
kneepjes meedeelt. Na het bovengeciteerde vraagt hij Jasmine ‘vind je dat niet goed
geformuleerd?’ (pg. 64), en op pg. 212 presteert hij het zelfs het volgende over
zichzelf op te merken: ‘Montségur zal ik niet als ooggetuigeverslag uitwerken, zei
ik, maar gewoon zoals wij het nu bezochten.
Dat is een afwisseling in de techniek van benaderen.’ Als ik Jasmine was geweest
had ik hem een schop onder zijn hol gegeven.
Nog een stukje Valentijns Denken: ‘De mens die de tijd als uitroeiingswapen
gebruikt. Systematisch, weloverwogen, met voorbedachten rade. Het allergrootste
doel is: zoveel en zo snel mogelijk vernielen en vermoorden. De toon wordt
aangegeven door de generaals, de Kerk, en de staatsleiders. De rest moet mee als
vee, als hoorndol geworden vee.’ Nu weet ik ook wel dat je de onzin die een
ik-personage uitkraamt niet zomaar op rekening van de auteur mag schrijven. Daar
is al heel wat ellende uit voortgekomen. Anderzijds: hoe meer de auteur de indruk
wekt samen te vallen met zijn personage, des temeer vráagt hij erom. In eerste instantie
kun je al opmerken, dat al ‘is’ de auteur dan niet de verteller, het niveau van de
gedachten van deze laatste weinig goeds doet verwachten van wat de man opschrijft.
Maar Raes maakt het ons nog veel gemakkelijker: Valentijns theorieën zijn Hugo's
theorieën. Uit tal van interviews met Raes is dit makkelijk af te leiden. Valentijns
theorie bv. waar ik het meest om heb moeten lachen was deze, dat ‘als je nakijkt
wanneer de grote revoluties hebben plaatsgevonden, de oorlogen werden begonnen,
de beslissende militaire gebeurtenissen, stel je vast dat ze hoofdzakelijk gebeurden
in de zomermaanden’ (pg. 22). Volgt een lijst data op pg. 23. Wel, daarop ontbreken
een paar aardige. Zo'n grote revolutie bv. De Russische viel in november. Beslissende
militaire gebeurtenissen? Stalingrad duurde een winter; het Tet-offensief was in
februari. Ik weet nog wel een paar leuke. Theorie-Valentijn, maar: in de Vlaamse
Gids (dec. 1972) zegt Raes: ‘Eigenlijk is het boek ontstaan uit een andere impuls.
Geleidelijk was het me opgevallen dat alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis
hebben plaatsgegrepen in de zomermaanden’ etc.
Bij al deze ellende komt nog, dat het ik-verhaal gewoon slecht geschreven is. Ik wees
hier al op. Het ligt natuurlijk voor de hand, omdat Raes nu eenmaal tot het type
schrijver behoort dat moet duimzuigen, fictieve gebeurtenissen moet vertellen. En
niet lullen. Als ik het volgende dialoogje lees bv., krijg ik datzelfde rode, bezwete
hoofd dat ik ook heb als ik op de TV mensen met Duys in gesprek zie (misschien
toch wat Raesiaanse schaamte voor m'n soort of zo): ‘Een lach en een traan: het
leven! zegt hij. En er zijn ook gekke dingen bij, zoals het tweede uittreksel uit het
reisverhaal van de boekanier William Dampier, dat kort hierna volgt. Diversiteit,
afwisseling is de moeder van de succeswinkel. Ik denk dat ik er zelfs een paar korte
verhalen tussendoor doe. Kwestie van extra-creatieve inbreng. En als intermezzi.
Een boek als een bont en overweldigend spektakel...
Je kan misschien met telkens een ander lettertype werken, of een andere
vormgeving voor de bladspiegel of zo, voor de verschillende soorten hoofdstukken.
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Hij kijkt haar verwonderend aan: Uitstekend idee, Jasmine, ergens in mijn
achterhoofd zat er zoiets te broeden. Je voelt erg goed aan. Weet je dat nu eerst?
plaagt ze en drukt zich tegen hem aan.’ (pg. 48). Terwijl het nogmaals duidelijk is
dat ze hem 'n schop moest geven.
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Dus, als er niets gebeurt, staat er voornamelijk slecht geschreven flauwekul. Gebeurt
er echter wel iets, zoals in de historiën, dan wordt het al veel beter (alleen het feit
dat het geen pure fictie is lijkt nog remmend te werken), gebeurt er iets dat Raes zelf
verzonnen heeft, zoals in de paar ‘echte verhalen’ die het boek bevat, ja, dan lees je
tenminste Raes. Jammer is dan weer dat de dieptestructuur, het ik-verhaal, zelfs dàt
nog voor een deel verpest. Het geknoei met fragmentjes, gesprekjes, enfin met stukjes
‘dagelijks leven’ werkt zódanig door (zelf noemt Raes het in het VI. Gids-interview
pijnlijk terecht: ‘spelen met effecten’) dat zelfs het schitterende verhaal over het
moderne spookschip gevolgd wordt door een volslagen belachelijk stukje dat Jasmine
‘d'rbij getypt heeft’. Valentijn vindt het evenmin geslaagd, maar ondertussen: het
staat er. Iets dergelijks gebeurt na het laatste verhaal, het ‘titelverhaal’ eigenlijk, een
toekomstige blik vanaf een andere planeet op de aarde, waarvan de planeetbewoners
in hun taal de ‘geschiedeniskleuren’ bespreken: het smaràn, het vikka enz.
En toch en toch: we hebben met Raes te maken. Dus streef je, na al dit gemopper,
naar een positief besluit. In dit geval is dat niet moeilijk. Oók omdat het Raes is
waarschijnlijk. Ten eerste moet ik terugkomen op wat ik helemaal in het begin zei:
een ‘mislukking’ moet je bij Raes zeer relatief zien, nl.: binnen zijn belangrijke werk
als geheel. ‘Relatief’ geldt hier zelfs letterlijk: Het smaràn is voor de helft mislukt,
voor de helft geslaagd (en daardoor natuurlijk in z'n geheel mislukt). Het geeft een
staalkaart van wat Raes wel en niet kan. Aan wat hij niet kan besteedde ik uitvoerig
aandacht. Wat hij wel kan, de geslaagde helft van het boek, dat zijn toch altijd nog
een stuk of 10 uitstekende verhalen, waarvan de meerderheid, de niet-fictieve
historiën, prachtig na-verteld zijn, de paar fictieve prachtig verteld. Het smaràn had
dus toch weer een sprookjesboek moeten worden. Ik denk niet dat we er lang op
hoeven wachten. Na het credo volgt meestal weer een goed boek.
J.J. Wesselo

Grabbelton met gruis
Jeroen van der Linden, Er zit een roman in mijn gedachten, Amsterdam
1972, LRP 414.
‘Gadver wat een taalgebruik.’
(Er zit een roman enz., p. 83)

1
Zelden ben ik zo openhartig geweest als nu. Geen zee gaat mij te hoog wanneer ik
een boek recenseer. Schaamteloos beken ik nu meteen maar: het Bezige Bij-debuut
van Jeroen van der Linden heb ik helemaal gelezen! Twee keer zelfs. Het is duidelijk
dat ik de kans om iets unieks te presteren niet voorbij liet gaan. Immers: wie zal mijn
prestatie evenaren? Niemand, hoop ik (voor hem).
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Na eerste lezing van Er zit een roman in mijn gedachten, had ik maar een wens: laat
hem zitten waar hij zit. IJdele hoop, vrees ik. Jeroen van der Linden bericht ons
namelijk op pagina 7 van zijn werkje dat de roman geboren moet worden. Te laat
voor abortus provocatus. Hij komt er al uit. Als miskraam. Om alle twijfels intussen
weg te nemen, zeg ik schielijk dat Er zit een roman enz. niet die roman is. Het is
helemaal geen roman. Wat dan wel? Dat komt nog.
Over de hoogzwangere schrijver komen we op de eerste pagina te weten dat zijn
voornaamste belangstelling uitgaat naar de muziek. Waarom schrijft hij dan in
vredesnaam? Maar weest gerust. In september 1972 ging hij van die muziek zijn vak
maken. Godzijdank, dat
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lucht op.
Inmiddels ligt daar Er zit enz. Het enige hoofdstuk met een opschrift is het eerste.
Het luidt Vier inleidende opmerkingen en begint als volgt: Veldverslag van een
kartering. Lokatie: Pyrenées Atlantiques. Periode van handeling: juni en juli 1971.
Daarna volgt een opsomming van personen. Hierbij ook Jeroen, ikzelf. Merk op dat
het dus geen roman, novelle of verhaal wordt, geen fiktie, maar een logboek te land,
een journaal, een reportage, een dagboek of zoiets. Geeft niet, al goed. Andere
personen doen bij de kartering niet ter zake, wordt er gezegd, en zullen terloops
worden voorgesteld. Vluchtige lektuur toont echter dat het boekje helemaal niet
speciaal over het in kaart brengen van een gebied gaat, dat twee genoemde personen
(Pierrot en Dirk) nergens optreden in de geschiedenis en een derde slechts terloops,
op een plaats (p. 23, Harm) en bovendien dat er wel andere figuren meespelen die
niet vermeld zijn (bv. Thérèse, Dorien). Leuk hoor, dat begin van die inleiding.
De tweede inleidende opmerking heet Antscriptum. Nou, nou, die kent z'n klassieken.
Jeroen wandelt op een omhooglopende weg nabij de Pyreneeën. Wat ervaart hij? ‘Ik
ruik de ijsberen die er rondzwerven, op zoek naar varens en brood. Ze zijn ziek. (...)
Ik ruik het. De vogels zingen er van, en ik dans op hun muziek. Ik dans de weg
omhoog; (...). Ik dans La Valse Funèbre’. Aardige folksong voor een geflipte
troubadour, nietwaar? Even later verblijdt hij ons met de informatie dat er drie slangen
- vader, moeder en kind - op de weg liggen, doodgereden door een verwilderde taxi,
uitgestoten door de kudde. Wat leuk, wat leuk. Die slangen zijn goed voor het gewas
maar gelukkig is Jeroen geen ijsbeer en kan hij ook niet dansen. Goed hè, wie had
dat nou kunnen denken. Wat is er nu eigenlijk met die Jeroen aan de hand? Gelukkig
zegt hij dat zelf. Hij verdraait altijd de waarheid. ‘Misschien kan het voorgaande wel
laten zien dat ik op z'n minst nonsens neerzet op papier’. (p. 6) Inderdaad, dat lukt
best. ‘Mooie nonsens op eenvoudig wit kwarto’, vervolgt hij. Flauwe, dacht ik, zonde
van het papier.
In het derde partje van de introduktie roept de auteur twee keer achter elkaar uit: ‘Er
zit een roman enz.’ Over de barensnood van de jonge romancier, als Zeus van Athene,
maar dan een beetje anders, had ik het al. Jeroen zegt door te gaan met tikken voor
zijn schrijfmachine, die verwacht dat van hem. ‘Schrijf snikkend witte bladzijden’,
beveelt hij aan. (p. 7) Kon dat maar. (Het is hem trouwens op een plaats gelukt: blz.
15 is smetteloos blank, zelfs niet genummerd, de mooiste pagina van het boek.)
De vierde en laatste notitie van J.v.d.L. komt hier op neer dat hij het begin (van z'n
boek?) overslaat. Dat had hij met de rest ook beter kunnen doen.
Dat waren de vier inleidende opmerkingen. Nou ja, inleidende? Misleidende.

2
En waarachtig, het begin is verduisterd. Hoe luidt immers de eerste zin na de
inleiding? ‘Daarna zagen zij elkaar iedere dag zowat.’ (p. 9) Daarna? Wáárna? Het
wordt niet onthuld. Krijgen we nu het beloofde veldverslag? Kom, kom, niet zo
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haastig. Voorlopig gaat 't over Amsterdam, niks kartering. ‘Zij’ waren verliefd op
elkaar. Maar, ach, haar moeder (het loeder) vergiftigt ze. Net is de begrafenis voorbij
of ineens zijn hun ouders (waar komt haar pa vandaan?) ‘erg aardig’ (p. 11) Wel
zorgt zijn moeder er nog even voor dat ze aan cyaankali bezwijken. (p. 12)
Dit was het eerste warrige stukje van het eerste hoofdstuk. Het bescheiden
boekwerkje is met enige moeite te verdelen in 14 afdelin-
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gen. Elke sektie bestaat weer uit een aantal meest korte stukjes. Soms van een of
enkele regels, dan weer bestaande uit een of meer pagina's. Totaal 92 bladzijden,
genummerd 9 t/m 100. Een forse drukletter, een geringe bladspiegel. Veel tekst is
er dus niet. Nijver telwerk leert dat er zo'n dikke 100 losse brokjes zijn. Wat te doen?
Tot nu toe heb ik pas het eerste fragmentje kunnen ‘verteren’. Verder nog maar even,
1e hoofdstuk, 2e fragment. ‘Zij’ - welke zij(k)-ers nu weer - zitten onder ‘griesgroene
talisbomen’ te minnekozen. Achzo, en paprikapaarse totemtwijgen strelen zeker hun
sneeuwblauwe pivotponems? Ja, ja. Griesgroen? Talisboom? Wat een poëtisch proza!
Zeker neo-lullige ‘prozoëzie’, maar dan een miskleur. En ja hoor, het ìs poëzie: ‘(...)
zij zeefden het zaad komt tijd komt raad’, is het rijmende slot van dit romantische,
tien regels tellende tafereeltje. (p. 12)
Het derde stukje gaat over een hij-figuur. Wie dat is, blijft wederom duister. ‘Hij’
voert de ganzen stukjes brood, is leeg en eenzaam. De grenzeloos subjektieve
associatietechniek van de a.s. moeder-schrijver is hier in al zijn (griesgroene?) glorie
aanwezig: ‘Hem niet liever te zien plassen tegen een boom. Waar is mijn moeder.
Een plaatje hout dat op een rijksdaalder lijkt.’
O zo, daar kun je het mee doen. Onbegrijpelijk? Welnee zeg. Als kenner van
Jeroens proza zal ik het eens even haarfijn uitleggen. Let op. Wie staat er op een
rijksdaalder? Koningin Juliana? Nee, in dit geval natuurlijk Koningin Wilhelmina
sufferd. Die komt immers een paar keer voor in het boekje. En zijn moeder die lijkt
nou net heel toevallig sprekend op haar. Dat sluit mooi aan bij de tekst, er is tenslotte
een passage gewijd aan dubbelgangers. (p. 21) Nou dan! En door dat onbeheerste
geplas van die jongen tegen die boom is er - alweer toevallig - een stuk hout afgevallen
met een mooi rond gat er in ter grootte van een knaak. Zo gulzig maakte hij bovendien
de gulp van zijn pantalon los dat de foto van zijn moeder waarop haar profiel zo
prachtig uit komt, uit zijn broekzak viel. Wel, en daar is dat plaatje hout met dat
ronde rijksdaaldergat nu precies overheen gevallen. Zie je nou hoe eenvoudig en
doorzichtig Jeroens proza eigenlijk is.
Goed: afdeling 4. ‘Eén voor één hebben zij elkaar leren kennen.’ (p. 13) Wie zij?
Vraagteken. En hoe gaat dat nu verder? Wel, ze zijn met de grootste omzichtigheid
aan elkaar voorgesteld. De afgunst hield hen bij elkaar. Maar gelukkig ademen ze
nu opgelucht want de leuningen zijn gebroken, de treden weggevreten door het zout.
Voor hem is de weg terug afgezet, een groot rond bord met zijn gezicht markeert de
trap. ‘De rode rand is nog niet helemaal gestold. Langzaam leest het bloed de letters
van zijn wanordelijk haar.’ (p. 13) Niet gek, hè, dat troebelloos transparante van
J.v.d.L.?
Het vijfde fragment gaat weer eens over een ‘ik’ die (bier) drinkt op een zekere
Davancens. En dan volgt een halve bladzij wit als aanloop naast die zalige oase, de
maagdelijk blanke pagina, die ik al noemde. Maar verder: op p. 16 zingt Davancens
een stukje uit Les trois cloches dat breeduit geciteerd wordt. Vraag niet waarom.
Dit was het eerste hoofdstuk. Ik ben nu pas aan bladzijde 17. Zo kan het niet doorgaan.
Ik ben bekaf, ik stop ermee. Wat is er toch loos met dat zgn. ‘proza’ van Jeroen van
der Linden? Dit: het ìs helemaal geen proza. Geen roman, geen novelle, geen verhaal
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of wat ook maar. Het zijn een 100-tal notities die als los zand aan elkaar hangen,
waar kop noch staart aan te ontdekken valt en die voor het merendeel duisterder zijn
dan de meest
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esoterische experimentele poëzie.
Het is een grabbelton vol gruzelementen, altijd prijs maar nooit raak. Abracadabra
en simsalabim zijn er niks bij. Zeker: wie zich een keer of tien door het puin van de
in barensnood verkerende auteur heen worstelt, met de pen in de hand, zal stellig
aardige associaties vinden, leuke relaties kunnen leggen tussen een aantal fragmenten
van het gruis en misschien zelfs iets van een embryonale structuur in het geheel
onderkennen. Na twee keer moeizaam lezen ontbreekt mij daarvoor alle lust. En wie
niet, waag ik te veronderstellen.
Hoe komt dit? Ten eerste zijn alle 100 onderdelen moeiteloos verwisselbaar; het doet
er allemaal niks toe in welke volgorde ze staan. Maar misschien nog erger: alles wat
in normaal proza automatisch aanwezig is, ontbreekt hier. Ik noem maar eens wat
op. Grammaticale tijd en perspectief wisselen onberaden bij herhaling. Er is geen
chronologie te reconstrueren, een zekere tijdsgeleding en ruimtelijke aanduidingen
ontbreken goeddeels. De personages blijven in mist gehuld (wie wie is, wie die steeds
veranderende hij's, zij's, wij's en ikken zijn, Jeroen mag het weten).
Van een doorlopende handeling, een idee, een intrige, een verhaal, relaties,
coördinatie en harmonie is in geen enkel opzicht sprake. Zelfs binnen elk van de
ruim 100 afdelingen is - zoals ik liet zien - elke interpretatie volkomen arbitrair.
‘Kennen jullie trouwens het chinese equivalent van mijn verhaal?’, zegt de schrijver
op bladzij 76. Nee, we kennen het niet. Misschien is dat jammer, misschien ligt daar
de sleutel.
Hermans heeft de zinnen van een auteur ('t was Adriaan van der Veen, maar dat doet
hier niets ter zake) eens verwisseld op alle mogelijke manieren. Het bleek weinig
verschil te maken. (Vgl. Mandarijnen, p. 100-103) Met de ruim 100 losse notities
uit de keulse pot van J.v.d.L. is dit ook best te doen. Probeer het zelf maar. Iets anders
is ook heel aardig. Uitknippen, schudden en omgekeerd op een stapeltje leggen. Hup,
met z'n allen om de tafel, om de beurt een tekstje er van af pakken en elke ronde
levert vanzelf een nieuwe magistrale compositie op. Een genoeglijk
gezelschapsspelletje voor de lange winteravonden rond de open haard.
Wat kan Jeroen van der Linden nu het best gaan doen? Ja, inderdaad, wat hij doet:
musiceren, dat wisten we al. Maar op literair gebied? Ik dacht dat hij de meest
geslaagde zinnen uit z'n boekje moest distilleren. Daar kan hij dan poëzie van maken.
Een dun bundeltje aardige versjes komt er altijd uit. Want er zijn best originele
zinnetjes bij, zoals: ‘Hij was zo onschuldig als een pasgeboren lammetje. Hij had op
dat moment zo onbevlekt ontvangen kunnen worden.’ (p. 9) en ‘Het gras is net twee
kontjes hoog.’ (p. 25)
Voorlopig echter blijft die éne witte pagina het absolute hoogtepunt in zijn werk.
Coen Bersma
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Auteur en lezer nader beschouwd
F. van Ingen, Frank C. Maatje e.a., Dichter und Leser: Studiën zur
Literatur, Utrechtse publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap 14,
Groningen 1972, f 52,50.
1.
In 1959 hield H.P.H. Teesing een lezing onder de titel Dichter en lezer. Hij beperkte
zich destijds tot slechts één aspekt van dit spanningsveld, t.w. hoe ziet de dichter het
probleem van de literaire kommunikatie? Het
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zo omvangrijke kompleks van kommunikatie via taal door middel van een literaire
tekst wordt in de bundel Dichter und Lezer nader uitgewerkt. Vrienden, kollega's en
leerlingen van Teesing vullen deze 340 pagina's dikke reader, die tegelijk een
huldebetoon aan deze grote literatuurtheoreticus is.
In de eerste zin van de inleiding (door Elrud Kunne-Ibsch en Frank C. Maatje)
steekt geen overdrijving: ‘Die beide menschlichen Pole des Dichters und des Lesers,
die das literarische Werk bestimmen und ohne die es nicht existieren kann, stehen
heute mit Recht im Mittelpunkt der literaturwissenschaftlichen Diskussion.’ (p. 1).
Met de opkomst van pogingen ekspliciete literatuurtheorieën te konstrueren, vaak
op basis van linguïstische feiten, deed zich het probleem van de kennisname (‘hoe
lees ik’, ‘hoe leest de ander’, en: ‘is daar verschil tussen?’) opnieuw in zijn volle
omvang voor. Het lezen is geen proces dat zich via een aantal vastgestelde formules
laat verklaren: lezen is mede interpreteren, en interpreteren is zingeven volgens ieders
geaardheid met allerlei individuele komponenten. De toegangspoort tot een tekst,
zegt Frank Maatje ergens in zijn Literatuurwetenschap, is de individuele beleving.
Voegt men daar Stutterheims bekende uitspraak ‘elke beleving is reeds een
interpretatie’ aan toe, dan is het probleem gesteld.
Zesëntwintig bijdragen vullen het boek. Uiteraard is het niet mogelijk ze hier alle
de revue te laten passeren. Ik doe een keuze (en daaraan is subjektiviteit inherent).
De theoretisch gerichte bijdragen van vooral Nederlandse medewerkers hebben mijn
voorkeur.

2.
De inleidende tekst, Dichter und Leser getiteld (van Kunne-Ibsch en Maatje), bevat,
naast het voorstellen van de stukken van medewerkers, een lezenswaardige inleiding
van niet al te specialistisch karakter.
De aandacht die in het vluchtige overzicht besteed wordt aan Roman Ingarden is
in twee opzichten begrijpelijk. In de eerste plaats weten we uit Literatuurwetenschap
dat Maatje bewondering voor deze literatuurfenomenoloog koestert. In de tweede
plaats brengt het onderwerp van de bundel een bepaalde wijze van theoretiseren met
zich mee, die nauw verbonden is met die van Ingarden.
Nadat de schrijvers het onderwerp hebben omschreven: ‘Die vollkommene
Abhangigkeit des literarischen Werkes vom Dichter... unterliegt keinen Zweifel, der Grad der Abhängigkeit des Werke vom Leser jedoch ist umstritten...’ (p. 2),
komen zij met Ingarden op de proppen: ‘Für Roman Ingarden gehören die
Konkretisationen des literarischen Werkes durch den Leser zum Gegestand selbst.’
(p. 3). Kort daarop haalt men de waarschijnlijk meest geciteerde zin van Ingarden
aan, die de tegenstanders van de huidige literatuurwetenschap tot onmisbare
ruggesteun dient: ‘...von ein und demselben literarischen Werke sind beliebig viele
Konkretisationen möglich, die sowohl von dem Werke selbst oft in erheblichem
Masze abweichen, als auch untereinander gehaltlich sehr verschieden sind.’ (p. 3 [en
p. 268 van Das literarische Kunstwerk]). Maatje en Kunne-Ibsch gaan nog even kort
in op het feit dat ook Ingarden zich normatief opstelt, want volgens hem is niet elke
konkretisering gelijkwaardig.
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Onder de nog verder genoemde theoretici bevindt zich Mukarovsky die zich
ekstreem opstelt. De Oosteuropeaan meent ‘dasz der Leser eine ebenso wichtige
Notwendigkeit der Literator wie der Autor ist, dasz er gemeinsam mit dem Autor
das Werk schafft, indem er es akzeptiert oder ablehnt und seinem Sinn endgültige
Gestalt verleiht.’ (p. 3). In dit geval is het niet eenvoudig, zelfs onmogelijk van een
struktuur binnen het werk te spreken. De schrijvers laten ook zien dat er sinds Ingarden
niet alleen veranderingen in de richting van
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een formalistische literatuurtheorie zijn opgetreden, ook het literaire
kommunikatieproces werd verder uitgediept. De rol van de lezer ziet men momenteel
als zeer belangrijk: ‘Nicht nur als ein Nachschaffen (Auffüllen der
“Unbestimmtheitsstellen”) wie bei Ingarden, sondern als ein Mitschaffen, Sinngeben
kann man den Leseranteil bei Mukarovsky, Weinrich und Blok bezeichnen.’ (p. 4).
Konsekwenties hebben deze opvattingen allicht, en niet alleen voor autonomisten
(waarover straks). De inhoud van de rest van de bundel is er voorbeeld van. Voordat
die ter sprake komt nog één citaat uit de eerste bijdrage: ‘Aktivität und Freiheit des
Interpreten finden ihre natürliche Grenze in den Gegebenheiten des Werkes selbst,
Gegebenheiten, die allerdings nicht als “immanent” zu verstehen sind, sondem wozu
wir auch den gestammten kulturellen und socialen Kontext zu rechnen haben’ (p.
5).

3.
Direkt aansluitend bij deze inleiding is Sötemanns aandeel van 9 pagina's. Hij houdt
zich in het bizonder bezig met ‘die Frage nach der Möglichkeit der adäquaten
Interpretation. Konkretisation und Wertung eines Werkes’ onder de titel Adäquate
Konkretisation als äusserste Grenze. De ‘theorie’ van Ingarden dient ook hier als
aanknopingspunt, zij het dat Sötemann zich meer richt op het jongere Vom Erkennen
des literarischen Kunstwerks (1968). Geen enkel weldenkend mens verwacht dat
Sötemann het binnen zo'n klein bestek tot konkrete oplossingen brengt: het onderwerp
is daarvoor te kompleks, veelzijdig. Niettemin ontwikkelt hij een aantal interessante
gezichtspunten. Het gekozen uitgangspunt ligt in de werkelijkheid van de literaire
kritiek, niet in een of andere theorie: ‘...niemand hat je behauptet, Shakespeare.
Goëthe oder Thomas Mann hätten minderwertige oder sogar wertlose Werke
geschrieben, und ebensowenig gibt es derartige Meinungsverschiedenheiten unter
den Sachverständigen verschiedener Zeiten betreffs des Verwerfens groszer Teile
der Trivialliteratur. Es musz folglich in ziemlich hohem Grade Intersubjektivität im
literarischen Urteil enthalten sein.’ (p. 134). En een alinea verder zegt Sötemann:
‘Diese ziemlich weitgehende Intersubjektivität laszt sich gewisz nicht ausschlieszlich
aufgrund des “Kanons” erklären; dafür zeigt die grosze Mehrheit der
Literaturhistoriker... an vielen Stellen zu deutlich eine persönlich gefärbte
Wertschätzung; notwendigerweise musz da ein fundamentum in re sein.’ (p. 134).
Door dit aan te nemen geeft men echter geen oplossing, vooral niet als het gaat
om de interpretatie en evaluatie van kontemporaine teksten. Voor een oplossing gaat
Sötemann te rade bij Ingarden die een ‘vorzüglichen Ausgangspunkt’ biedt. Helaas
niet veel meer dan dat, want op p. 135 heet het: ‘es wird jedoch klar, dasz wir mit
der Analyse des polnischen Gelehrten nicht auskommen.’ Reden is de te grote
aandacht voor het feit dat ‘jede Konkretisation von jeder anderen abweicht’ en te
geringe aandacht voor het verschijnsel dat ‘die Ausfüllung von Unbestimmtheitstellen
in hohem Masze historisch bedingt ist.’
Vervolgens laat Sötemann aan de hand van enkele konkrete gevallen zien dat de
realisering door het lezen van tijd tot tijd verschilt en men een zeker relativisme bij
interpretatie en waardering moet inbrengen. Dit is zeker geen individueel,
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subjekt-gebonden relativisme: ‘Es scheint daher in der Tat nahezuliegen, dasz
Wertrelativismus die einzige redliche Schluszfolgerung aus dieser Erörterung sein
kann. Doch wäre dies meiner Meinung nach eine falsche Schluszfolgerung: Roman
Ingarden hat m.E. unwiderleglich gezeigt, dasz die künstlerischen Werte intersubjektiv
in dem schematischen Gebilde, welches das literarische Kunstwerk ist, nachzuweisen
sind, sei
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es auch auf der Grondlage eines notwendigerweise subjektiven “Einfühlens”.’ (p.
140)
Laten we ons echter niet al te veel illusies maken: ‘...eine völlig adaquate
Rekonstruktion und eine “richtige” Einschätzung der ästhetischen Wertqualitäten
durch einen ganzen Komplex von Ursachen ist ebensowenig möglich für den Vertreter
einer späteren Generation wie für den Zeitgenossen’. (p. 140). Onderzoek naar de
stroktuur van het werk, naar de literairhistorische, kulturele en
sociaal-maatschappelijke kontekst biedt ons de mogelijkheid ‘...der Einsicht in die
künstlerischen Werte ...naher zu kommen,’ bereiken zullen we de ideale
interpretatiesituatie nooit. Sötemann besluit met een citaat van de te huldigen Teesing:
‘Die adäquate Interpretation gibt es... idealiter, nicht realiter. Sie ist die Norm, an
der wir alle interpretatorischen Bemühungen, auch die eigenen, messen’ (p. 141).
Dit overzichtje besluit ik met een citaat van Wehrli die eens gezegd heeft:
‘Forschung kann auch ohne explizite Methodologie fruchtbar sein’, een uitspraak
die op dit goede opstel van Sötemann van toepassing is.

4.
Erg aktueel en interessant is de bijdrage van J.J.A. Mooij aan deze bundel. Direkt
na Sötemanns opstel is dat van Mooij afgedrukt, met als titel: On literature and the
reader's beliefs. De openingszin begrenst het onderwerp: ‘The problem of the relation
between the appreciation of art on the one hand, and knowledge and belief with
regard to the real world on the other, is among the most controversial subjects of
aesthetics.’ (p. 143).
Het gaat dus om de kwestie van de referentialiteit en autonomie van een literair
werk. Konkrete voorbeelden overtuigen vaak het meest, zo heeft Mooij ook een
konkreet literair werk tot uitgangspunt en werktekst genomen, t.w. De Waterman
van Van Schendel. Hij meent dat ‘the whole novel seems to presuppose all sorts of
beliefs with respect to the proporties of the natural world.’ En: ‘In many cases... the
facts about the natural world are intimately intertwined with facts about human
beings: I have in mind the reactions and expectations of the charachters with respect
to their natural environment. See for instance the depressed mood of the men expecting
a flood...’ (p. 144).
Mooij verdedigt een drie-tal stellingen aan de hand van dit boek. Ze zijn echter
niet aan dit objekt gebonden, algemene geldigheid kan men de stellingen niet
ontzeggen, hoewel dit laatste bewijs natuurlijk wat minder eenvoudig is. De
formulering laat zien dat Mooij de algemeen-geldigheid hier ook niet bewijzen wil.
De stellingen:
(i) In the first place, the reader apparently is expected to have certain beliefs with
respect to the natural world in which the characters move.
(ii) This leads on to a subject that deserves to be treated separately, viz. the role
of beliefs with respect to human psychology.
(iii) Lastly, I should like to point out that the deeply melancholy, even tragic
character of the novel is based on certain general notions which are part of a (perhaps
only incompletely articulated) world view.
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Deze uitspraken worden gestaafd met citaten en hebben tot doel te bewijzen dat
dit werk (en andere literaire teksten) een relatieve. beperkte autonomie bezitten.
Mooij zet zich dus af tegen ‘de’ autonomisten. Dat hij toch niet in het kamp van de
‘biografisten’ terecht komt, laat de laatste alinea zien: ‘But of course, beliefs can be
misused, e.g. to misinterpret the work of to destroy its relative autonomy. My essay
is certainly not meant as an encouragement in that direction. Nor should anything of
what I have said be con trued as implying that literature is primarily a vehicle for the
expression and statement of
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beliefs on the part of the author. My aim has been to show that in various important
respects the thesis of the aesthetic irrelevance of the readers's beliefs falls short.’ (p.
148). Een gelijksoortig en even duidelijk bewijs leverde Mooij onlangs in zijn artikel
Metafoor en vergelijking in de literatuur (In: Forum der letteren 14, no. 2, p.
121-157): ‘Literaire metaforen... zullen dikwijls niet slechts een dubbele verwijzing
hebben, maar meer in het bijzonder een verwijzing naar de buitenwereld. En daarmee
leveren ook zij een inbreuk op de stelling dat de taaltekens van de literatuur
niet-referentiëel zijn.’ (p. 155).

5.
Het zal na de bespreking van drie van de zesëntwintig opstellen duidelijk geworden
zijn dat de bundel Dichter und Leser interessante, informatieve en kwalitatief
uitmuntende bijdragen bevat. Ik wijs nog op het artikel van J.G. Bomhoff, die zich
bezig houdt met Spannung in der Literatur, een zeer moeilijk onderwerp aangezien
het een emotioneel verschijnsel is dat opgeroepen wordt door een auteur bij een lezer.
In dat essay staat men inderdaad letterlijk in het spanningsveld van auteur en lezer.
Over het vertalen van literatuur schrijven J.C. Brandt Corstius (Text und Leser Uebersetzer - Dichter) en Helmuth en Monika Plessner (Ueberlegungen zum
Uebersetzen). Merkwaardig kwa opbouw is J. Kamerbeeks bijdrage Drei Hypostasen
des Lesers. In de rest van de bijdragen die ik hier onbesproken, zelfs ongenoemd
moet laten, houdt men zich voornamelijk bezig met konkrete gevallen van literaire
kommunikatie.
Ruud Kraayeveld
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correspondentie

Serpentrion
Nooit heeft iemand mij gevraagd een recensie te schrijven van het eerste nummer
van het tijdschrift Septentrion, revue de culture néerlandaise; noch om dit bij de
lezers van Raam in te leiden. Bovendien heb ik bezwaren tegen het recenseren van
een tijdschrift met geen ander gegeven ter beschikking dan het eerste nummer. Een
boek is een voltooide zaak, een tijdschrift is een winkel: fraai versierd en verzorgd
bij de opening, maar bewaar je oordeel tot de eerste jaarbalans. Daarom zou er niets
zijn gebeurd ware het niet...
In het voorwoord van dat eerste nummer had een of andere anonieme analfabeet
in de cultuurhistorie een domme en in het Frans bovendien verrekt arrogante bewering
gelanceerd: de Lage Landen zouden gefaald hebben in het opnemen en uitstralen
van cultuur. Vrijwel synchroon kreeg ik een tekst in handen van de Belgische minister
van Nederlandse cultuur over ‘de uitstralingskracht van de kunst der Lage Landen’.
Ik heb het gewaagd in Raam de beide voorwoorden tegenover elkaar te plaatsen.
Daarbij heb ik letterlijk en volledig geciteerd en niet mijn oordeel maar feiten naar
voren gebracht. Ik heb niets boosaardigs tegen het tijdschrift ondernomen. Waarom
zou ik? Ik noemde de taak die het zich stelt prijzenswaardig; het kost mij geen moeite
er aan toe te voegen dat de medewerking die het zich heeft weten te verwerven eervol
en belangwekkend is.
Wie schetst mijn verbazing als in het juli-nummer van Raam ene Jan Deloof, zich
nadrukkelijk presenterend als redacteur van Septentrion, mij te lijf gaat met een reeks
verwijten omdat... mijn recensie van dat blad niet volledig zou zijn geweest, omdat
ik niet gerept had over ‘de andere 95 bladzijden van het eerste nummer’. Zoiets geeft
een nachtmerrie-achtige sensatie: ik heb over 93 miljoen andere bladzijden van
allerlei tijdschriften ter wereld het laatste jaar niets geschreven. Komt straks de
rijkswacht mijn huis omsingelen omdat ik verder gezwegen heb over de
tentoonstelling die hun minister had ingeleid?
Je gelooft niet dat het mogelijk is; je denkt: ‘Is die Jan Deloof nou helemaal...?’
Met stijgende verbazing constateer je dat hij op geen enkele wijze serieus in gaat op
de geconstateerde tegenspraak in twee Belgische voorwaarden omtrent eenzelfde
cultuurhistorisch feit: het functioneren van de Nederlanden in het opnemen en
uitstralen van cultuur. Je herleest Deloof's stuk en juist wil je concluderen: ‘Inderdaad,
hij is helemaal...’, tot je bespeurt: hij is plat oneerlijk. Hij insinueert dat ik geknoeid
zou hebben met de strekking van het citaat door onvolledigheid of door onvolledig
lezen. Hier haalt hij een trucje uit. Er zou niet staan in het gewraakte voorwoord dat
de Nederlanden gefaald hebben in hun plicht tot culturele uitwisseling: dat zou ik er
alleen èn abusievelijk in gelezen hebben: immers de redactie bedoelt iets anders dan
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schilderkunst en iets anders dan de bemiddelende functie inzake Descartes, Bayle,
Rousseau - door mij als karakteristieke feiten genoemd. Welnu: dit is kwaadaardig
slecht lezen van de heer Deloof. Nergens in mijn stuk staan de bedoelingen van die
redactie ter discussie: het ging mij om wat zij zwart op wit beweerde.
De heer Deloof adviseert me - overigens volstrekt misplaatst - om me in het
buitenland ervan te vergewissen dat de Nederlanden te weinig doen om andere
culturele waarden dan schilderkunst te verbreiden. Welnu, ik durf met nadruk te
verklaren dat op dit terrein de heer Deloof eenvoudig niet voldoende op de hoogte
is. Mijn vrijwel dagelijke ervaring met buitenlanders leert mij, dat zij en hun
achterland vaak verrassend goed georiënteerd zijn omtrent ons geestelijke doen en
laten. Inderdaad er zijn in Europa typische verschillen. In Polen en Joegoslavië
bijvoorbeeld, maar ook in
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andere Slavische landen, is kennis omtrent Nederland modern en zeer waardeerbaar.
Bovendien: culturele belangstelling is niet vooral of uitsluitend afhankelijk van de
intensiteit der cultuurexport: zij is voornamelijk het produkt van opvoeding en
onderwijs in het buitenland zelf.
Je kunt mensen vastketenen aan cultuurgoederen zonder dat ze er iets van leren.
Het miljoen Nederlands sprekenden dat inmiddels met zijn blote billen het Iberisch
schiereiland heeft gekust, is slechts geïmpregneerd met zonneolie en niet met Spaanse
cultuur.
Er bestaat een gravure uit 1794 van de arena van Nimes. Daar bezat men dan sinds
onheuglijke tijden een authentiek, indrukwekkend stuk realiteit uit de Romeinse
wereld. Maar de gravure toont dat Middeleeuwers een fors kasteel bovenop die arene
hadden gebouwd; tussen, in en tegen de arcaden bouwden zij huizen en huisjes,
vermoedelijk bordelen. (Eerst een paar decennia later heeft men die culturele
onteigening van de Romeinse arena ongedaan gemaakt.) Hier was honderd procent
informatie over de Romeinen, de tastbare aanwezigheid van hun cultuur ontoereikend
geweest. De arene was gebruikt als een soort potstal: de uitscheidingen van de ene
cultuurperiode waren domweg bovenop die van de andere gevallen.
De man die oog had voor dit verschijnsel en met blijkbare opzet zich in Nîmes zo
te tekenen zette dat de on-Romeinse aanwassen opvielen. was een Amsterdammer,
Cornelis Apostool. die later door de Fransman Lodewijk Napoleon werd aangewezen
om te beginnen met het Amsterdamse Rijksmueseum.
Niet grenzen en niet talen scheiden culturen, maar culturen scheiden culturen.
Daaraan kan propaganda niets afdoen. Het argument van de heer Deloof dat het
aankomt op ‘voldoende inspanningen’ lijkt mij oppervlakkig en ook niet meer
strokend met de visie op culturele uitwisseling zoals die zich de laatste jaren tussen
Frankrijk en Nederland openbaart. Nee, het is jammer dat de heer Deloof zo
nadrukkelijk naar voren wil komen namens Septentrion. Laat hij een eigen blad
beginnen: Serpentrion, kronkelig, kwaadaardig en met een wat laag uitgevallen
horizon.
Jan Bakker

Fiktionaliteit in de middeleeuwen
Onder meer een antwoord aan Jacques Kruithof
1.
Als je onze literaire Middeleeuwen laat beginnen rond 1150 en laat eindigen in de
buurt van 1450, een periodisering waar zeer veel voor te zeggen is, zijn er twee delen
te onderscheiden. De breuklijn ligt rond 1275-1300. Het is wel vaag, maar door
gebrek aan materiaal is een precieser indeling niet verantwoord.1)

1) G. Knuvelder geeft in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde I5
dezelfde indeling.
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Het verschil tussen beide tijdperioden is - zeker als we ons richten op de kwestie
van de fiktionaliteit - vrij duidelijk. Kruithof heeft in zijn artikel Fictionaliteit2)
bovenstaand onderscheid niet voldoende gemaakt. met als gevolg dat zijn beschrijving
van het referentieprobleem in de Middeleeuwen er niet duidelijker op wordt.
Bovendien liet hij een aantal gegevens weg die onmisbaar zijn.
Uitgaande van een aantal bekende teksten zoals Karel ende Elegast, Beatrijs,
Floris ende Blancefloer komt Kruithof tot de mening dat die literaire produkten
primair niet-fiktioneel zijn: ‘Literatuur schept en bekrachtigt mede

2) J. Kruithof, Fictionaliteit, in: Raam 94, p. 2-18.
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de ordening van de middeleeuwse maatschappij. Ze is dus allesbehalve fictie’ (p. 7).
Hoewel de formulering ongelukkig is (het gaat ook nog wel voor een gedeelte in
deze maatschappij op), is het duidelijk wat hij bedoelt. Hij beroept zich op een aantal
tekstuele gegevens, zoals de aanhef van Karel ende Elegast, waar staat:3)
Vraaie historie ende al waar
Mag ik u tellen, hoort er naar.4)

In de Beatrijs staat iets dergelijks:
....God moet mi onnen
Dat ic die poente moet wel geraken
Ende een goet ende daer af maken
Volcomelijc na der waerheide5)

Zo zijn er nog wel meer gegevens op te dissen. Zó veel zelfs dat het er sterk op gaat
lijken dat we hier met een bizonder wijd verbreide literaire konventie te doen hebben:
het gevaar daarvan is dat het een inhoudsloze formule wordt. Hoe meer gebruikelijk,
hoe minder zeggend. Omdat Kruithof zoveel waarde hecht aan de tekstuele gegevens
over waarheid zal ik er nog een aantal citeren, eenvoudigweg om duidelijk te maken
dat het bijna een stoplap in onze Middeleeuwse letteren is geworden, en niets of
vrijwel niets te maken heeft met ‘een intentieverklaring, bijna een eedsaflegging’
(Kruithof, p. 5).
Een echte stoplap is het al in Lanceloet en het hert met de witte voet:
Daventure vertellet, twaren:
Doe di heren wech waren
Ende die hof gesceden was
(Daer ic hier vore nu af las),
Quam ene joncfrouwe gereden daer.6)

‘twaren’ in de eerste zin betekent ‘waarlijk, in waarheid’ en is, zo blijkt uit het rijm,
een onvervalste stoplap.
In Vanden Levene ons Heren lezen we in de regels 26-28:
Neemt roeken an dat ic seggen sal
Dats prijs, recht ende hoveschede
Sen te legghene an waerhede7)

En in De reis van Sinte Brandane wil de dichter ons andermaal van de
waarheidsgetrouwheid overtuigen:
Doe las hi voert, te waren,
Van vele wonders, dat mer in vat,
Ende menich groet eylant.8)
3) De Middeleeuwse tekstfragmenten zijn gedeeltelijk uit de serie Spectrum van de Nederlandse
letterkunde, gedeeltelijk uit losse uitgaven. Kriterium was de leesbaarheid.
4) Karel ende Elegast, ann. E. Rombouts, Culemborg 19716, p. 43.
5) Beatrijs, ann. F. Lulofs, Culemborg 19713, p. 27-28.
6) Lanceloet en het hert met de witte voet, ann. M. Draak, Culemborg, 19714, p. 31.
7) In deel 2, Een grote schat in een klein vat uit de serie: Spectrum der Ned. Letterkunde, p. 14.
8) De Reis van Sente Brandane, ann. H.P.A. Oskamp, Zutphen z.j. p. 33-34.
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Als je hier nog bij optelt alle gevallen waarin verwezen wordt naar een ander boek
in de tekst (‘dit is waar, want ik beroep mij op...’) dan is het aantal keren waarin de
Middeleeuwer met de waarheid gekonfronteerd wordt, ontelbaar geworden.
De historie van Reinaert is zelfs afkomstig uit ‘den walschen boeken’! Ook de
klassieke roman Tprieel van Troyen wordt in de beginfase gekenmerkt door deze
verwijzing:
Dies es leden meneghen jaer dach
Dat tgrote heer voer Troyen lach;
Een deel van dat daer ghesciede
Hebben ghehoert vele liede,
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Mer diet romans maecte ende screef,
Hi vergat, in weet hoet bleef,
Een deel der bester aventueren.9)

Ook in het Latijn geschreven waarheden krijgt de Dietse Middeleeuwer te verwerken:
(Vanden Levene ons Heren)
Al lesen papen in latine
Sine gheborte ende de passie sine,
Nochtan leec volc ne can niet wale
Verstaen wel die latijnsche tale.
Bedie willicse in diesche leeren
Den volke, dat wel sal eeren
Onsen here van hemelrike.10)

Wel, ik geloof dat het duidelijk is: de ‘formules’ omtrent het waarheidsgehalte zijn
niet meer dan loze gezegden, vaak zelfs stoplappen.

2.
Waar komen de gegevens over ‘waarheid’ van daan? Niet zo verwonderlijk: uit het
Franse chanson de geste.11) Daar waren ze wel wat funktioneler. Immers het chanson
de geste (of een deel van die teksten) behandelt een of ander belangrijk gebeuren uit
het leven van een der vorsten, wat in de Middeleeuwen meestal betekende: Karel.
Door het verschijnsel van de epische koncentratie (toekennen van daden en
handelingen aan één grote figuur, hoewel hij onmogelijk de handelende persoon
geweest kan zijn) is het nodig erop te wijzen dat hij het werkelijk geweest is. De
Middeleeuwer hoorde zoveel verhalen over Karel dat hij tenslotte ook wel begon te
denken: dit wordt te gortig. Uitspraken omtrent de waarheid van het vertelde kwamen
niet alleen vaker voor in deze teksten, maar waren ook meer funktioneel. In het
fragmentarisch overgeleverde Nederlandse Roelandslied kan men nog wat van die
sfeer proeven:
Doen sprac Corsabels, die coninc,
Dat was waerlike dinc:
Ic willer emmer een sijn12)

De veelvuldig voorkomende Dietse navolging is dus vrijwel betekenisloos. Dit is
bijvoorbeeld zichtbaar aan de aanhef van Karel ende Elegast:
Vraaie historie ende al waar

‘Vraaie’ betekent hier namelijk niet ‘fraai, mooi’ of iets dergelijks, maar is een
regelrechte ontlening van het Frans: vrai = echt, volgens de waarheid.
9) Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen, ann. G.C. de Waard en G.Ch. Dupuis, Culemborg
19713, p. 22.
10) Uitgave: zie noot 7. Hier cit. p. 14-15.
11) Zie G. Knuvelder, Handboek I en E. Rombauts, Karel ende Elegast (inleiding).
12) In deel 1, Fraaie historie ende al waar uit de serie Spectrum der Nederlandse letterkunde,
p. 21.
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Nu terug naar Kruithof. ‘Verhaal en lied waren allereerst bericht’. Mogelijk, maar
dan toch wel een heel speciale vorm van bericht: een vertelling diende tot ‘leringh
ende vermaeck’, zodat informatie-verschaffen maar de helft van de waarheid is.
Zeker weten we dit bijvoorbeeld voor het tweede deel van de Middeleeuwen
waarvan niet-literaire teksten bekend zijn over allerlei uiteenlopende onderwerpen
zoals over ambachten, geneeskunst, zeevaart, handel, landbouw, wapens en magie.
Deze waarlijk referentiële, niet-fiktionele teksten noemt men in Germanistiek
Fachliteratur.13) Een summiere vergelijking van twee teksten laat al zien dat er een
belangrijk verschil bestaat tussen een (wat wij nu noemen) literaire tekst en zo'n tekst
over een bepaald afgesloten kennis-

13) Zie o.a. G. Eis, Mittelalterliche Fachliteratur, Stuttgart 1962.
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gebied. Voornamelijk, naast het onderwerp, een stilistisch verschil.
Voor een belangrijk gedeelte gaat Kruithofs hypothese (ja, want meer dan dat kan
het onmogelijk zijn) over het fiktieve karakter van deze teksten dus niet op. Kruithof
houdt het op de geromantiseerde beelden die we al zo lang kennen.

3.
Het valt me ook op dat Kruithof niet altijd de juiste konsekwenties van een
verschijnsel doorziet. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Blijkbaar heeft de dichter rond
1300 de onbetrouwbaarheid kunnen inzien van wat zijn voorgangers hem wijs wilden
maken, en hernieuwt hij de eis van waarheid’. Deze wel zeer summiere aanduiding
van een sterke verandering rond 1300 wordt in principe wel goed aangegeven, maar
het gevolg van de redenering blijft uit. Immers: alles wat daarvóór zich als waarheid
aandiende was het niet, was onwaarheid of verzinsel, was fiktie. Van Mierlo beschrijft
de verandering in de 14de eeuw zo:14) ‘In die nieuwe maatschappij, waar het idealisme
gedaald, waar de steden en de poorters aan 't bewind kwamen, waar kennis en
wetenschap hun bedwelmenden wijn voorschonken, waar ook de leken de leiding in
de zaken des verstands voor zich gingen opeisen, waar de dichters verdrongen werden
door de geleerden, ontstond ook de drang naar een kunst die zich in den dienst zou
stellen van de wetenschap...’. Dit impliceert daarnaast een kunst als kunst, een kunst
als verdichtsel, fiktie. Deze bestond, en het baat niet het oude romanstische beeld
van de Middeleeuwen te bewaren waarin de Middeleeuwer ademloos staat te luisteren
op het marktplein om nieuwe berichten en mededelingen te horen: hij staat er voor
zijn plezier, om te lachen; want dat moet men toegeven: de grote koning uit Karel
ende Elegast is een grote sul waarom men deerlijk moet lachen.
Wel is het dunkt me duidelijk dat het verschil tussen literaire en zakelijke teksten,
zoals we dat in de hedendaagse maatschappij kennen, veel minder groot was: de
aanwezigheid van de Fachliteratuur toont aan dat al in de Middeleeuwen deze
scheiding van de grond komt en snel terrein wint. Aan het eind van deze periode (±
1450) doet zich namelijk het verschijnsel van de rederijkerij voor waar in de
voortgebrachte teksten de invloed van de zuiver-kunstzinnige Renaissanceliteratuur
aanwijsbaar is. Toen heeft zich de scheiding tussen kunst en wetenschap, tussen fiktie
en werkelijkheid in teksten voltrokken.15) Een scheiding die al heel wat eeuwen
overleefd heeft en nog zal overleven.
Ruud Kraayeveld

14) J. van Mierlo s.j. in zijn ‘Algemene inleiding’ bij Uit de Strophische gedichten van Jacob
van Maerlant, Zwolle 1954, p. 5-24.
15) Niet voor niets heet de Literaire verkenning van G. Degroote Oude klanken Nieuwe accenten
(Leiden 1969): ‘Verhevigde levensintensiteit, persoonlijker accent, gevoel dat vaak een grote
elementaire kracht ontplooide waren bovendien kentekenend als voorklanken van de
renaissance... Achter de oude klanken van dit jonge Nederlands [bedoeld is de rederijkerij]
kan men nieuwe accenten vinden...’ (p. 20).
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Naschrift
Kraayeveld heeft Fictionaliteit verkeerd begrepen. Zijn paragraafje 1 (met een
zeldzaam nietszeggende openingszin, trouwens) bedoelt aan te tonen dat betuigingen
van waarachtigheid in middelnederlandse verhalen ‘loze gezegden’ zijn. In mijn stuk
stond: ‘Dat mag nu een toop lijken, de aanhef van het middeleeuwse verhaal is een
intentieverklaring, bijna
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een eedsaflegging’. Hij vertelt me dus iets wat ik - en iedereen - al veel vaker gehoord
had, een interpretatie die ik doodvoorzichtig (‘of zij - de vertellers - noch hun gehoor
beter wisten, zal wel een onuitgemaakte zaak blijven’, en wat daarop volgt, pp. 5-6)
in twijfel trek. Mosterd na de maaltijd.
Erger: Kraayeveld weet niet wat fictionaliteit is. Ik had beweerd dat sommige
dichters omstreeks 1300 zich er bewust van waren hoe hun voorgangers stonden te
‘liegen’. Daaruit volgt, denkt K.: ‘alles wat daarvóór zich als waarheid aandiende
was het niet, was onwaarheid of verzinsel, was fiktie’. Zo'n opmerking, met permissie,
lijkt natuurlijk nergens naar: fictie is iets heel anders dan verzinsel, punt één, en een
tekst is uitsluitend fictie als zijn gebruikers (zijn tijdgenoten!) hem daarvoor houden,
punt twee. En het staat niet vast, hoe men in de 11de of 12de eeuw teksten heeft
ervaren (daar is bijvoorbeeld een en ander over te doen in het Reinaert-onderzoek),
maar het is denkbaar, zoals ik met de nodige slagen om de arm - inderdaad als
hypothese - opwierp, dat de vroege-middeleeuwer de verhalen die hij beluisterde,
voor waarheid slikte. Dat was allicht een ander soort waarheid dan de 20ste-eeuwer
erkent. Met de toepassing van moderne begrippen op mensen en teksten van eeuwen
her - die K. op zijn duimpje schijnt te kennen - is het uitkijken. (Vgl. bijvoorbeeld
Knuvelder over Geoffrey of Monmouth, Handboek I, 5de dr., p. 123.)
Maar ja, wat heb je te verwachten van iemand die leest: ‘(de dichter anno 1300)
wijst de ouderen af, noemt Van Maerlant zijn vader, wil met een schone lei beginnen
aan een nieuwe literatuur’ (Fictionaliteit, p. 6), en dan ‘reageert’ met de verzuchting
dat je het onderscheid tussen de periode voor 1275-1300 en die daarna ‘niet voldoende
gemaakt’ hebt?
Jacques Kruithof
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[Nummer 99]
journaal

O die massa
1.
Gelezen in een interview met Willem Breuker: ‘Ik maak muziek voor iedereen, maar
waarom vindt iedereen het zo afgrijselijk en afschuwelijk?’

2.
Gehoord in Polanski's film What (kenmerkend voor de Nederlandse filmkritiek: men
is maar matig enthousiast. Niemand die in de gaten heeft dat het hier gaat om een
grandioze ‘bewerking’ van Alice in Wonderland, niemand die in de gaten heeft
hoezeer What een nieuwe, strikt logische fase betekent in de consequente lijn van
Polanski's oeuvre. Wat bovendien aangeeft dat men van de films die men wèl
aanprees, eigenlijk geen zak begrepen heeft. Wie Cul de sac goed vindt, of The
fearless vampirekillers, móet What goed vinden!): ‘de vragen die ik mezelf dagelijks
stel worden steeds simpeler, de antwoorden steeds complexer en moeilijker te geven,
en nu begrijp ik zo langzamerhand helemaal niets meer.’

3.
Gelezen bij Paul de Groot: ‘Het socialisme is het werk van de massa en kan het werk
van de massa alleen zijn. Wie in ernst voor het socialisme is, moet die massa nemen
zoals ze is, zoals ze door kapitalisme en fascisme is gemaakt.’

4.
Gelezen in een interview met de kinderpsychiater Th. Hart de Ruyter: ‘Voor veel
kinderen is “de school” een toxisch systeem. Het kind wordt er klaargemaakt voor
een gemeenschap waarin het leert met de ellebogen te werken, anderen de loef af te
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steken, zich aan te passen aan een systeem van competitie en individuele prestatie;
van braaf zijn zonder eigen inbreng of mogelijkheden om creatief te zijn. Kortom,
het kind leert op school anti-sociaal en naar de schijn aangepast te zijn.’ En: ‘Wanneer
je alle nadruk legt op de noodzaak tot zelfontplooiing mag je niet vergeten dat die
ontplooiing alleen mogelijk is in een gemeenschap. Zelfontplooiing verheerlijken
zonder rekening te houden met sociale verantwoordelijkheid is een gevaarlijk
standpunt innemen.’
Dit hier gesignaleerde ene uiterste tegenover het andere (de autoritaire benadering)
wordt iets verderop door Hart de Ruyter nogmaals benadrukt, op de vraag: ‘Waar
liggen nog meer bronnen van kinderverminking?’; Hart de Ruyter: ‘In strenge,
autoritaire, door het kind onbegrepen opvoedingsnormen, in intolerantie, die meestal
te maken heeft met angst voor eigen variatiemogelijkheden, en in een “opvoeding”
volgens het laat-maar-waaien-model, waarin de ouders zich weinig of niets van het
kind aantrekken, het zogenaamd zijn gang laten gaan, uit gemakzucht of gebrek aan
respect of interesse.’
Tenslotte een van Hart de Ruyters motivaties voor juist de kinderpsychiatrie: ‘Ik
ben kinderpsychiater geworden omdat ik, bij hulp aan volwassenen, dacht: je bent
te laat, altijd te laat.’
Gelezen bij mezelf: ‘Het enige dat de geëngageerde auteur nog doen kan is
kinderboeken schrijven.’

5.
Vooral op Hart de Ruyters opmerkingen over het rekening houden met de
gemeenschap waarin men leeft, moet geregeld gehamerd worden. Daarin ligt ook de
basis voor de allergische hekel die ik heb aan het gros van de wereldverbeteraars en
andere alternatievelingen, zoals daar zijn: vondelparkslapers, damzitters,
vrouwenpraatgroepen, macrobiotici, communebewoners, anti-autoritaire opvoeders,
wereldwinkeliers, geweldlozen, anarchisten, kabouters, mediteerders, tandartsen op
blote voeten die de pers halen omdat ze een of andere niet te vreten broodsoort
aanbevelen en op grond daarvan driedubbele rekeningen uitschrijven,
anti-wijksanerings-activisten, anti-metro-activisten, kortom, al die vogels met
onbespoten ogen en gekleed in kaftans en theemutsen, die dan ook vrijwel altijd
politiek nergens thuishoren (tenzij men kabouters e.d. tot de politiek wenst te rekenen).
Een eigenschap die deze stoet van dwergen, politiek vertaald: hulptroepen van de
reactie (ik weet het, ik scheer ze volkomen ten onrechte, maar met des te meer plezier
over éen kam), gemeen heeft, en die tevens tot de kern van hun ‘wereldbeschouwing’
behoort, is het zg. ‘anti-autoritaire’. Mijn weerzin tegen dit volk berust nu juist hierop,
dat ze in feite zo elitair = autoritair zijn als de pest.
Wie een hoop geld van huis meekrijgt en in het Vondelpark gaat
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pitten zodat ik daar niet met m'n zoontje kan voetballen, ook al omdat het er zo naar
oud bont stinkt - is autoritair.
Wie gewend is zich op een uur van de dag dat het niet zo koud is per witte fiets
door de stad te begeven, en die tegelijk pleit vóor beter openbaar vervoer maar tégen
de metro(!), die dus geen rekening houdt met een paar honderdduizend mensen die
straks vanuit de voorsteden van Amsterdam allemaal 's morgens vroeg de stad in
moeten - is autoritair.
Wie zich afzet tegen het klootjesvolk (bedoeld wordt mensen die werken en
daarvoor loon of salaris ontvangen), maar het de Dam passerende klootjesvolk om
een kwartje vraagt (o nee, ze vragen al f 1,-; prijsbewust zijn ze wel!), en die dan
nog verbaasd is dat ie van mij een schop tussen z'n kloten krijgt - is autoritair.
Wie op grond van z'n privéopvattingen over gezondheid en kosmos de totale
bevolking het tandbederf-voorkomend fluor wil onthouden - is autoritair.
Wie met z'n kinderen bij mij op bezoek komt en het vanzelfsprekend vindt dat
ook bij míj zijn kinderen hun ‘agressie’ vrij kunnen uitleven op meubels,
grammofoonplaten, boeken en andere walgelijke produkten van onze
‘consumptiemaatschappij’ - is autoritair.
Wie een paar jaar op een kamer woont aan een ‘romantisch grachtje’, wetende dat
hij daarna zal verhuizen naar een ruimere woonstee (of daar thans reeds verblijft) en
die op grond daarvan meent dat krotten waar de gezinnen uitpuilen niet gesaneerd
moeten worden, en die gretig misbruik maakt van de ‘buurtsfeer’, de saamhorigheid
in de buurt etc. (op zichzelf toe te juichen), maar daarbij vergeet dat die saamhorigheid
op ellende gebaseerd is - is autoritair. Wat al deze misleiders (voor de misleiden
onder hen maak ik graag een uitzondering) blijvend verbindt: huichelarij en
eigenbelang. Precies de centrale eigenschappen dus van de bezitters, die zij voorgeven
te bestrijden, maar die hun ongetwijfeld diep dankbaar zijn.

6.
Zoals de kapitalist zich niet in de eerste plaats druk maakt om de kwaliteit van zijn
produkt, maar om de winst, zo bekommert ook de ‘cultuurkapitalist’ zich in eerste
instantie om zijn winst. Vandaar dat men terecht van de ‘cultuurindustrie’ en haar
‘analfabetiserend niveau’ spreekt; althans wanneer men dat níet doet uit elitaire
ideeën, níet uit minachting voor de artiest (soms niet), zeker níet uit minachting voor
degenen die het produkt appreciëren - maar uit vijandschap tegen de man die de
inhoud van die kunst mèt en vóor zijn portemonnaie bepaalt. En uit solidariteit met
de man die het betaalt - en die beter verdient.
Als iemand die werkt looneisen stelt, zodat hij zich betere produkten kan
permitteren (een betere woning bv.), d.w.z. zich een menswaardiger bestaan kan
scheppen, dan hoort onder die produkten ook het cultuurgoed. Hij moet zich betere
cultuurgoederen kunnen aanschaffen. Maar daarvoor moet hij beter onderwijs gehad
hebben, beter wonen, etc., anders schiet hij er nog geen moer mee op.
Daarom gaan de loonstrijd, de strijd voor verbetering van het onderwijs, de strijd
voor betere woningen, de strijd voor meer overheidssteun voor de cultuur, alsook de
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privé-strijd om betere (bv.) litteratuur te schrijven (d.i. litteratuur die een socialere
functie heeft) hand in hand. Gelijk op, en even langzaam.

7.
Het heeft er de schijn van dat de hele horde cultuur-theoretici, van wie
‘cultuurindustrie’, ‘analfabetiserend niveau’ etc. afkomstig zijn, eenzelfde soort
redenering volgen als hierboven. Niets is minder waar. Hun stellingname berust nu
juist wèl in eerste instantie op elitaire uitgangspunten. Hun minachting voor de
consumenten en beoefenaars van ‘massacultuur’, en hun verzet tegen de produkten
van de ‘massacultuur’, i.p.v. tegen de producenten (d.i. niet de uitvoerders, maar de
investeerders), alsmede hun verzet tegen de ‘elitaire bourgeoiscultuur’, is zo mogelijk
nog elitairder (waarmee de noodzaak om te pogen linksgeëngageerde kunst te maken,
of in de toekomst mogelijk te maken, niet minder wordt - maar dat staat hier verder
buiten, al suggereert men vaak het tegendeel). Daarmee zijn we weer bij hetzelfde
autoritaire syndroom als in 5.
Een juweel van een model voor dit denken levert De Groene van 10-10-1973, in
een stuk over de Groningse ‘concept-cultuumota 1973’. Het uitgangspunt, dat er
meer financiële ruimte moet zijn
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voor experimentele, maatschappij-kritische etc. cultuuruitingen (na het optreden van
die dikke trimmer op CRM nog noodzakelijker dan ooit), is natuurlijk uitstekend.
Dat men dit doet d.m.v. besnoeiingen bij ‘traditionele instellingen’, die een ‘historisch
recht op een deel van de subsidiepot’ hebben, is al minder geslaagd, maar dat men
de verdeling tot stand brengt op grond van bepaalde cultuuropvattingen is - autoritair.
In de nota is gekozen voor een ‘cultuurbeleid’, en centraal staat een definitie van
cultuur, die (aan het woord is nu Rijfkogel, hoofd van het Bureau Culturele Zaken
van Groningen) ‘niet beschrijft wat cultuur is, maar die aangeeft wat in onze ogen
cultuur moet zijn’. Of: ‘We hadden het idee, dat het helemaal geen zin had om over
een kunstbeleid te praten als je niet weet wat je met die kunst wil.’ Gezellige boel
wordt dat, als het subsidiebeleid van de overheid bepaald zou worden door wat die
overheid met die kunst wil. Maar goed, de Gróningse overheid dan. Die is immers
progressief, die steunt in eerste instantie culturele activiteiten die ‘de bewustwording
van het individu optimaal beïnvloeden’, daarna (een trapje lager dus) die het individu
althans ‘iets doen’, en ten derde pas die uitingen die ‘alleen maar beleving’
verschaffen, niets meer. Dus: de overheid matigt zich aan de beleving van minder
belang te achten dan de bewustwording, en bepaalt tevens wat bewustwording
bevordert en wat niet. Bewustwording waarvèn is onduidelijk, en bovendien impliceert
dit alles een veronderstelde lage graad van bewustwording bij de cultuurconsumenten.
Over elitair gesproken.
Rijfkogel: ‘We willen niet ingrijpen op de inhoud van wat men aanbiedt, maar we
stellen wel de vraag naar de wezenlijke waarde van een activiteit op basis van die
driedeling.’ Rijfkogel zal dan wel uitmaken of die waarde ‘wezenlijk’ genoeg is.
Rijfkogel zal wel uitmaken welke cultuuruitingen voortaan de bewustwording zullen
bevorderen. De mentaliteit achter dit alles laat zich raden: ‘met beleving bedoelen
wij dingen waarvoor je in je TV-stoel of je theaterstoel lekker languit gaat zitten en
die je nog net op het allerlaagste niveau waarneemt en als het afgelopen is weer
helemaal vergeten bent.’ Over elitair gesproken.
‘Culturele activiteiten die niet die “genuanceerde, gedifferentieerde en kritische
opstelling” mogelijk maken zullen er bij het jaarlijkse subsidiefeest bekaaid afkomen.’
M.a.w.: wie 's morgens om half acht op zijn fiets zit, de hele dag hard werkt, 's avonds
vermoeid thuis komt in zijn te kleine woning, en die dan géen zin heeft in een
bewustmakend boek van Vogelaar, een stukje kritisch kleien, genuanceerd musiceren
of gedifferentieerd filmen, maar die het leuker vindt om dan te gaan oefenen met de
fanfare, amateurtoneel te bedrijven, of in een o zo burgerlijk zangkoor mee te doen,
kan het voortaan wel vergeten. Maar màg ie misschien, godver? Rijfkogel: ‘We
zullen natuurlijk nooit zeggen: jongens jullie mogen wel toneelstuk A opvoeren maar
niet toneelstuk B, maar we zullen ze wel vragen: vanuit welke achtergrond willen
jullie nu dat toneelstuk opvoeren.’ M.a.w.: je hoeft het niet met me eens te zijn, als
je maar doet wat ik zeg. En: ‘Als mensen dan zeggen, dat ze zo graag dat toneelstuk
doen, omdat ze toneelspelen zo leuk vinden, dan zullen wij daarop zeggen: nou dat
is leuk voor jullie, maar daar besteden we het geld van de gemeenschap niet aan.’
Over autoritair gesproken.
Ik vind dat subsidiëring, natuurlijk, optimale ruimte moet scheppen voor kritische
etc. uitingen (dus: het gaat uitsluitend om meer poen), maar dat het voornaamste
criterium nu júist dient te zijn: wat de mensen leuk vinden. Mensen hebben nl. recht
op iets leuks. Die bewustwording doen ze dan in de loonstrijd wel op.
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8.
Het hopeloze van al die mensen die zo oeverloos over literatuurtheorie schrijven, is
dat ze niets anders doen dan teksten van (oudere) theoretici verzamelen, uitgeven en
becommentariëren - theoretiseren zonder eind, zonder ooit eens te laten zien hoe die
geëngageerde, geavanceerde etc. litteratuur er nu eigenlijk uit zou moeten zien. Je
kunt het werk van Vogelaar en Van Marissing immers onmogelijk geëngageerd
noemen, in die zin dat het ook als zodanig functioneert. Een in die zin geëngageerd
boek moet door iemand die in een fabriek werkt, of op het land, of die een
kruideniersbedrijf heeft, gelezen kunnen worden. Daarin ligt de eerste direct
maatschappelijke functie van litteratuur. En de
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tweede is uiteraard dat er inhoudelijke en formele kwaliteit geboden wordt. Aan de
tweede eis voldoet het werk van Vogelaar en Van Marissing m.i. wel - niet aan de
eerste. Dat betekent dus niet dat hun boeken daarmee niet belangrijk zouden zijn. Ze
zijn in onze cultuur wel degelijk noodzakelijk. En de relatief weinig mensen die aan
hun werk iets hebben, hebben daar óok recht op. Maar geëngageerd in de optimale
betekenis van het woord is hun werk niet.
De anderen theoretiseren eeuwig voort, ontleden Adorno en Lukacz tot op het bot.
En àls er dan iets is dat althans in de richting van geëngageerde kunst gaat, het werk
van Theun de Vries bv., of boeken als Ruyslincks Heksenkring, romans die iedereen
kan lezen en die stelling nemen in maatschappelijke vraagstukken - dan hoor je die
lui niet; of... je krijgt te horen dat Ruyslinck ‘reactionair’ is omdat hij een
‘traditionele’, ‘burgerlijke’ romanstructuur hanteert.

9.
Door oorzaken die ik hier verder niet uiteen zal zetten, belandde ik eens een kwartier
na het vertrek van de laatste bus, om 0.45 u. 's nachts, bij een bushalte, slechts zo'n
glas-met-beton-afdak in de Flevo-vlakte. Het winterde al. Aan lopen viel op deze
nieuwe aarde niet te denken - hier zelfs niet naar de dichtstbijzijnde boerderij. Liften
was eveneens onmogelijk, ten eerste vanwege het geringe aantal auto's, ten tweede
vanwege de duisternis, ten derde vanwege het feit dat ik een westvlaams petje draag,
altijd (zo goed voor het image weet u wel; wat móet je, als je een onopvallend gezicht
hebt nietwaar?) - en wie neemt er nu een Vlaming mee? Tien tegen éen dat het ook
nog een schrijver is.
Er restte mij dus niets anders dan hier te wachten op de eerste bus, erover te peinzen
waarom ze hier in godsnaam een bushalte gezet hadden, aangezien die alleen voor
toevallig gedropte passagiers zoals ik bestemd kon zijn - en toen dat probleem ook
opgelost was, het was inmiddels 1.15 u., had ik gelukkig nog Peter Handkes De korte
brief bij het lange afscheid in mijn zak. Dat ik wegens onoplettendheid en consequente
onbeweeglijkheid de eerste bus miste (ik moest nog drie bladzijden) geeft voldoende
aan wat ik over dat boek denk. En ja, voor de in 8 genoemde liefhebbers die linkse
schrijvers zo graag een litteratuurtheorie opleggen en er daarbij vooral op wijzen dat
de traditionele roman uit den boze is, want tot in z'n structuur burgerlijk (de
‘autoritaire’ verteller nietwaar, die de lezer in zijn ‘creatieve vrijheid’ belemmert
enzo) - voor hen de mededeling dat De korte brief bij het lange afscheid een volkomen
traditionele roman is. Een ik-verteller die een verhaal vertelt. Toen dee ik dit en toen
dee ik dat.
Krijg de klere, met dat theoretiseren, abstraheren, de praktijk leert anders mijne
heren.
Het gaat er maar om of iemand een adequate vorm vindt om iets belangrijks uit
te drukken. En als dat laatste zo is, zoals bij Handke, die immers de ontwortelde
westerse mens voor ons oproept in al zijn tragische eenzaamheid, ondanks zijn
verwoede pogingen er iets meer van te maken (en wat kun je in een tekst méer
bereiken?) - dan doet het er de kloten toe of dat toevallig een ‘traditionele roman’
is. Niet dat de structuur daarom onbelangrijk is. Want natuurlijk bepaalt die wel de
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inhoud. Men draait de zaak echter om als men op grond van een vage parallellie
tussen maatschappijstructuur en tekststructuur (o dat vervloekte structuralisme), wat
dan zou betekenen dat een ‘traditionele romanstructuur confirmerend zou werken
t.o.v. de burgerlijke maatschappijstructuur’, conclusies over de romanstructuur op
zich gaat trekken. Je zou op grond daarvan in principe geen ‘revolutionaire roman’
met een ‘traditionele structuur’ kunnen schrijven. Laat Roth, Handke, Marquez e.t.q.
het maar niet horen. Alleen Le Clézio en Ricardou applaudiseren zachtjes.
Trouwens, revolutionaire romans bestaan niet, net zo min als traditionele structuren.
Er bestaan alleen goede en slechte romans, en al dan niet adequate structuren.

10.
Gelezen (3x raden bij wie): ‘Een boek als een linkse directe zou je moeten schrijven.’
J.J. Wesselo
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Dapperus exoticus curiosus
Dapperus exoticus curiosus is de titel van een tweedelige bloemlezing die D.C.
Maennling in 1717-1718 bezorgde. De schrijver uit wiens werk Maennling fragmenten
koos, was toen al bijna dertig jaar dood. Hij werd in 1636 in Amsterdam geboren en
overleed in 1689. Hij was een tijdgenoot van Van Focquenbroch. In een encyclopedie
lees ik dat hij o.a. de volgende boeken op zijn naam heeft staan: Asia of naukeurige
beschrijvinge van het rijk des Grooten Mogols (1672); Naukeurige beschrijvinge der
Afrikaense gewesten en der Afrikaense eylanden (2 1676); Naukeurige beschrijvinge
van Gantsch Syrie (2 1680); Naukeurige beschrijvinge van Asie: behelsende de
gewesten van Mesopotamie (1680); Naukeurige beschrijvinge der eilanden in de
archipel der Middellandsche Zee (1688); Naukeurige beschrijvinge van Morea
(1688). Over hem en zijn werk verschenen publicaties in o.a. het Tijdschr. Ned.
Aardr. Genootschap. Die schrijver heette: O. Dapper.
A. Bogaard
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Georges Fukkink
Transparant
I
steden slapen vol mensen
lampen doen schaduws maken
je lichaam lijkt groter dan deze stad
zwaarder dan de grootste kerk
de stad is zoogdier
een groot dier dat aan schaduws van kerken knaagt
soms vermenigvuldigen schaduws zich sneller dan mensen
vannacht blijft ieder weg
ze bestaan nog wel
fragmenten vallen met transparante waarheden
je geheugen uit
zonder lijnen van een duidelijke herinnering
er zijn fragmenten zon
mira wijst een oud man nieuw licht
de horizon wordt opgetild
water bekleedt het strand en ontbloot het gezicht
van mira
er gaat water van aangezicht tot aangezicht
een huid beweegt woorden van iedere naam
deze zee is soms een beest
krassend beantwoordt de wind schuivend zeegeluid
reikwijdte van menselijke adem cirkelt in bestaan
profeten krijgen dikwijls dezelfde naam
in de reikwijdte van een leren verhaal spant adem
nieuwe verhalen
de dorpsgek bemiddelt met gebaren
en pelt woorden af
mira gaat in fragmenten gehuld en de zee overvalt
een eeuwenmoe lichaam
zee vormt begin achter langzame lippen
het is een weten dat breder en smaller wordt
tussen los zand ligt mira
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een plek volstilten
de wind is boven

II
het litteken maakt hem steeds zenuwachtig
even veegt zijn arm over de bank
niemand mag zien dat hij heeft gebraakt. Niemand mag
zijn zwijgende adem ruiken
op de bekraste bank laat zich een natte veeg achter
zijn adem wordt steeds ruwer
de juffrouw knijpt haar ogen dicht, natuurlijk. ja
natuurlijk moet die deur open. ramen open en hij er uit
de schoolbel heeft geen tijd meer om rustig te klinken
vlug trilt het beeld naast de trap
onder de trap nog hoor je haar stem iedereen vertellen
je ziet het litteken voor de zoveelste keer
je rug draait tegen het beeld
de deur laat zich wijd open slaan
hou je hand dan op je litteken hoor je boven je
je voeten staan op het gezicht van haar schaduw
de rode plek doet pijn
je zuigt er de pijn uit
de zon was toen ook twaalf uur. nog even raak je de
ondertoon van dat litteken en je slijpt je tegen
de ziel van die rode plek en de natte bank. het beeld
raakt je weer in een onverbiddelijke herkenning
en dezelfde zon draait een curve tijd
de zon was toen ook twaalf uur
ergens in zijn maag draaide een handvol klei
zuigend golfden klasgenoten langs en schreeuwden
vuile kotser langs je heen
heel dun en heel lang werd je
zijn maag vertakt zich ergens in de grond die onder
je wegbuigt, tegels zijn warm aan zijn blote benen
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en de zon kleeft achter zijn voorhoofd, de zon kleeft
de dakgoot aan de schaduw van het raam. de gevel
hangt schuin over alles en buigt weg
dezelfde gevel is het
de meermin mist nu een borst. je leunde er dikwijls tegen
en je moet klein geweest zijn
de juffrouw komt later ook kleiner terug
de tong van een zijn zuigt diep. je draagt een voertuig
met een marmeren spiraal in je en mira kruipt in een
cyste

III
de meermin is hard weet de juffrouw
zenuwen boetseren zich in een onderhuidse wand
en om de hoek staat zij als een mariabeeld
een spiegelbeeld van gekavelde zeden
nu weet je het zeker
en zij schrijft met haar handen haar laatste bezoek
en vergeet haar paspoort op je huid waaruit listige
woorden kruipen
een mond krast een papaver
een gesloten uurwerk
als grondeloos zwartbont tussen uitgekamde hagen
lopen de jaren mee
nachtelijk gelaatsvlees staat met twee hoofden op
een paal
twee meter hoog kijkt alles naar binnen en je draagt
een voertuig van gedachten met een marmeren spiraal
als leidraad voor een slecht toneelstuk dat dagelijks
wordt opgevoerd
het is een laatste bezoek in een onderhuidse wand
de juffrouw heeft het marmeren beeld verruild
en twee meter hoog

Raam. Jaargang 1973

9
danst haar hoofd voorbij ontsteld van ruimte
en ergens in een maag draait een handvol klei
met de bast van vreemde muziek aan je zij loop je
uit een binnen en languit valt regen op je rug
er is een huid van gebarentaal
je hoeft niet op je tenen te staan
en achter het vochtig naakt van een vlinder kruip je
nog eenmaal in deze herinnering
geknevelde eenzaamheid en een vochtige herinnering
lopen een oever op
de zon was toen twaalf uur in een monotone vlakheid
van een horizon, een ruimteloze geur vergezelde smalle
mensen en droeg een eeuwig verhaal
mira draagt nu de profeet van de straat
in een barende ruimte
de profeet van de straat hangt zijn woord in de maat
van leven
dagen vallen op de stad aan, armen hangen rond een
duister lichaam en een heilige zaak
stelsels worden geperst in zakformaat
op de brug gaat een zoogdier verschijnen
je jaagt het woord van de profeet in een barende ruimte
terwijl de dag zich door de nacht herhalen laat

IV
de overkant van zijn hand is ver
ver achter het litteken dat je overal tegen komt
draaien poliepachtige wezens in zijn gedachten
een drabbige streng kleeft zijn voorhoofd nog
aan een wereld
een vierkante meter ligt zijn fiets
zijn hand steekt uit de schaduw van de spaken
het huisnummer zit nog even hoog, kijk, het litteken
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beweegt in de schaduw van de vrouw achter hetzelfde
venster, ik moet die deur maar openduwen, nee ik kan
niet meer door de brievenbus
ik ben jong geworden, verschrikt kijkt ze naar de deur
de gil raakt dwars door als door een droom
ja u bent oud geworden, ze knikt lachend, ze moest
zichzelf eens zien als gebogen figuur in spiegelschrift
kousen hangen vodderig naar pantoffels
de fiets is verroest, ik dacht al wat moet die vent hier
in de gang, slijtage mijnheer, allemaal slijtage
u bent toch wel de mijnheer van de fiets
laat maar staan ik poets wel laat maar staan
hij staat hier goed ik poets wel laat maar staan
slijtage mijnheer allemaal slijtage
de bel schommelt nog na, haar ogen zeggen weer dat ik
te hard heb getrokken, allemaal slijtage
haar been schuurt langs de trap en ik hoor dat de fiets
verder roest
natuurlijk slijtage ja doet u die deur maar dicht
opgesloten zit ze in zichzelf achter de ruit
ze ziet niet veel meer in spiegelschrift, ze ziet dezelfde
gevel, de meermin mist een borst, ze had er dikwijls tegen
geleund, de tong van tijd zuigt heel diep in haar,
de meermin is hard, zenuwen zijn in een cyste en boetseren
weer in die onderhuidse wand, hij schrijft zijn laatste
bezoek en de dorpsgek vertrekt zonder paspoort, hij
weet een gesloten uurwerk, de deurknop glimt niet mooi
zei ze bij de fiets

V
ik kies even mezelf
een rug trilt een hoekige dans
het beeld van de school is versleten, het litteken
maakt me steeds zenuwachtig, even veeg ik weer mijn arm
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over de bank, niemand mag zien dat ik heb gebraakt,
niemand mag de zwijgende adem ruiken, op de bekraste
bank laat zich een natte veeg achter die steeds ruwer
wordt, mijn rug draait in het beeld, de deur wordt wijd
open gegooid, de juffrouw staat in een vierkante meter,
de rode plek doet pijn en je zuigt er de zon uit
een onverbiddelijke herkenning heb je nu
iedere dag draait een curve
de zon is twaalf uren de stenen zijn vierkante tegels
heel dun en heel lang wordt hij, zijn maag vertakt in de
grond die wegbuigt
die de zeemeermin tegen zijn buik wrijft voelt hij de stap
van de juffrouw tegels zijn warm aan zijn blote benen
ik kies even mezelf
silhouetten van bomen bewegen
ik ga staan waar ik stond, weer glijden schaduws langs,
sommige draaien
mira wordt slang, zwijgend laten we schaduwen bomen
betasten en voelen we niet oneffenheden en druppelen
bomen onze gedachten niet en vervagen figuren van
vroeger niet
mijn ogen reageren misschien traag
voor een minuut klinkt alles
voor een minuut zingt klok eeuwigheid
voor een minuut
mira is hier leeg
mira is gebroken zonder vrede
de wereld duikelt in berichten voorover en het zweet
van soldaten staat in je schoenen, het lijkt je draagt
een vreemd tijdstelsel in je maag, de schooldeur slaat
weer open en alles gulpt naar buiten, je registreert
je luistert in het kleinste geluid
je zoekt in de kleinste beweging
er klinkt muziek in een regenpijp
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VI
zeegeluid schuift een krassend geluid
de wind is boven, zee schuift en krassend is het zoogbeest
met veranderende huid
ongeprofileerde ogen van mira vragen een gestrengheid
van binnenuit
tussen los zand ziet mira een plek stilten
mira ligt en de wind wordt opgetild, strand verduistert
stroken worden breed en weer smal
het is als een weten
mira gaat nu in fragmenten gehuld en de zee overvalt
je moe lichaam
de dorpsgek pelt woorden
en bemiddelt met gebaren
de reikwijdte van menselijke adem spant verhalen
soms wordt er dikwijls gelogen
profeten krijgen dikwijls eenzelfde naam
reikwijdte van adem cirkelt een lang bestaan
krassend beantwoordt de wind het krassend zeegeluid
de zee is soms een beest
een huid beweegt je woorden
in iedere naam bestaat weer een naam
de horizon wordt opgetild en water bekleedt dit strand
met weinig woorden en ontbloot het gezicht van mira
de maan voorspelt fragmenten zon en mira vraagt naar de
oude man
fragmenten vallen transparant je geheugen binnen
zonder lijnen van een duidelijke herinnering

Raam. Jaargang 1973

13

Mark Insingel
Onze zangen sluiten onze rangen
‘Dans son rôle social, il faut distinguer le langage suivant le rapport existant entre
lui et la réalité extralinguistigue. Il a soit une fonction de communication, c'est-à-dire
qu'il est dirigé vers le signifié, soit une fonction poétique, c'est-à-dire qu'il est dirigé
vers le signe lui-même.’
(Travaux du Cercle Linguistique de Prague, I.)
De literatuur van vandaag kan men indelen in enerzijds het werk waarvoor de taal
louter middel is, anderzijds datgene waarin zij autonoom wordt. (Het hoeft geen
betoog dat men zich amper zuivere voorbeelden kan voorstellen. Ik wil alleen twee
polen aanduiden waartussen de literaire productie kan gerangschikt worden.) Enerzijds
gebruikt men de taal omdat ze nog het medium is dat het meest voor de hand ligt: in
de komende decennia zal ze hier m.i. meer en meer door de audio-visuele media
worden vervangen - de literaire fictie met documentaire opzet is als toonaangevend
literair genre trouwens al uit de tijd; anderzijds gebruikt men de taal om haarzelf, en
dit verleent haar een zekere graad van abstractie. Deze abstractie zal met de tijd niet
noodzakelijkerwijze toenemen maar ze is in variërende mate een kenmerk van elke
tekst die zich zelf uitdrukt. Dit wil niet zeggen dat deze
literatuur-in-de-enge-zin-van-het-woord niet in relatie zou staan met de algemene
realiteit, alleen dat haar relatie meer van structurele dan van metaforische aard is.
De narratieve (representerende) mogelijkheden van de taal vervallen geenszins in
hoofdzakelijk autonome teksten, er worden alleen andere resultaten mee bereikt. De
indeling in kwestie komt historisch in grote lijnen overeen met de indeling in proza
en poëzie, het episch materiaal van wat we ook de ‘toegepaste literatuur’ zouden
kunnen noemen, wordt lyrisch in de autonome tekst: het verandert van aspect, want
op zich zelf is het noch het ene noch het andere. Het traditionele onderscheid tussen
proza en poëzie wordt in autonome literatuur opgeheven omdat de taal hier alleen
in haar lyrische aspecten kan voorkomen, - het narratieve genre verwijst per definitie
naar een extra-linguïstische werkelijkheid.
De zgz. autonome kunst wordt vaak a priori formalisme verweten, men verdenkt
haar ervan in manieren en trucs te moeten vervallen, want men voelt het zo dat zij
wel vreemd moet zijn aan ‘het echte (volle) leven’. Men ziet dan over het hoofd dat
precies kunst die het van de vorm moet hebben, zich moeilijker kan herhalen dan de
‘realistische’ kunst, die openlijk gebruik maakt van conventionele procédé's. (Men
mag ook duidelijk stellen dat de termen autonoom-abstract-‘formalistisch’ aan de
ene kant, en narratief-concreet-‘realistisch’ aan de andere kant, niet noodzakelijk
elkaar dekken.)
De autonome tekst is op zich beschouwd linguistisch en, in relatie met de realiteit,
structuralistisch te noemen. Met deze twee termen wordt hier geen strekking
aangeduid, maar kenmerken inherent aan een taalgeheel dat aan zijn eigen
wetmatigheid gebonden zijn eigen ‘gestalte’ mededeelt. ‘Und eine Sprache vorstellen,
heisst sich einen Lebensform vorstellen.’ Deze zin van Ludwig Wittgenstein wijst
erop dat elke taalvorm met een levensvorm overeenkomt en samenvalt, dat taal en
leven naast (onafhankelijk van) elkaar kunnen beschouwd worden terwijl ze

Raam. Jaargang 1973

tegelijkertijd als ‘gestalte’, op een ‘lyrisch’ niveau, elkaar weerspiegelen. In het
autonome geschrift komt de hele identiteit van de schrijver tot uitdrukking, de hele
maatschappelijke realiteit zoals die in hem aanwezig is, maar niet expliciet, maar
impliciet. (Daarom wil literatuur bedrijven onvermijdelijk ook zeggen: politiek
bedrijven, omdat schrijven altijd in een maatschappelijke context gebeurt. Dit leidt
tot de constatering dat literatuur in de mate waarin ze in deze context staat, tot het
domein behoort van het ritueel en van de retoriek.) Het literaire taalgebruik verhoogt
en verhevigt weliswaar het
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informatieve niveau van een tekst, maar tegelijkertijd heeft deze hogere graad van
aanwezigheid van informatie geen hogere graad van communicatie tot gevolg omdat
de stijl zelf de mededeling vertraagt, ter plaatse houdt, geen voorwaartse beweging
toelaat omdat ‘l'accent est mis sur le message pour son propre compte’ (Roman
Jakobson). (In dit verband denk ik aan de uitspraak van Marshall McLuhan dat zingen
in feite trager spreken is, - en literaire taal is ‘gezongen’ taal.) Of om Paul Valéry te
citeren: de poëzie (het literaire taalgebruik) is ‘l'art de changer ce qui passe (bedoeld
wordt: de mededeling die haar zin verliest op het ogenblik dat ze gedaan wordt) en
ce qui subsiste’ (de literaire tekst die aan de tijd (aan de informatieve functie)
weerstaat). De functie van de autonome tekst ligt dus hoofdzakelijk in zijn
aanwezigheid, in het stomme getuigenis van zich zelf (wat een stomme aanklacht
impliceert van realiteitsstructuren die met deze artistieke niet overeenstemmen). Men
kan dan ook geneigd zijn een ideale maatschappij te zien als ene die het met haar
kunst bestendig eens tracht te worden (i.p.v. haar de censureren of als beurswaarde,
als consumptiegoed of als alienerend object te misbruiken). De creatieve evolutie in
haar globaliteit is trouwens een etische evolutie, want ze bestaat in het altijd opnieuw
benaderen van het individuele en het concrete, in het altijd opnieuw aantasten van
het collectieve en het abstracte. Volgens McLuhan is de kunstenaar de enige mens
die in het heden leeft, terwijl de anderen in een verleden (in zijn structuren
voorbijgestreefde) tijd zouden leven. In het scheppen van formele equivalenten van
wat actueel is, zich in statu nascendi bevindt, m.a.w. van het nog-onzichtbare, ligt
een specifieke rol van de kunstenaar als maatschappelijk individu, en deze rol is m.i.
verwant met een specifiek hedendaagse functie: een bastion te zijn van
onproductiviteit, een getuigenis van nutteloosheid, dus: van vrijheid. De woorden
onproductiviteit en nutteloosheid hoeven niet blasphemisch te klinken, want deze
functie komt neer op het in leven houden d.i. het bestendig vernieuwen van de cultuur,
op een activiteit die een bewuste of onbewuste voeling met de basis tot uitdrukking
brengt. De authentieke kunst kan in deze orde van gedachten niet de vormgever zijn
van een totalitaire maatschappij. Al kan ze deze aankondigen en aanwijzen, ze kan
ze nooit belichamen en positief begeleiden, omdat ze dan haar eigen essentie prijsgeeft
die bestaat in een intellectuele kracht die elke vorm van autoritair denken doorbreekt.
Al kunnen afzonderlijke werken appeleren aan reactionaire tendensen in de
samenleving, een kunst en een literatuur in haar geheel zou dit niet kunnen zonder
geleidelijk de eigen mogelijkheden uit te schakelen. Naarmate trouwens een
maatschappij totalitair wordt zien we de kunst er in haar essentiële vormen uit
verdwijnen, en verliest deze maatschappij op lange termijn haar levensvatbaarheid.
Zo absoluut ‘rechts’ als het kunstwerk is in zijn verschijning (een gesloten geheel
van formele evidenties), zo absoluut ‘links’ is het in de drijfveren van zijn ontstaan
(de nood aan creatie, d.i. vernieuwing). Zo heft elk kunstwerk het vorige op en maakt
het een volgend noodzakelijk, want het feit alleen al dat het een activiteit veronderstelt
die tot voltooiing komt, maakt het ten overstaan van de maatschappelijke evolutie
dubbelzinnig. Vanaf het ogenblik dat het voltooid is tot op het ogenblik dat het wordt
opgevolgd (voorbijgestreefd) is het, altijd theoretisch beschouwd, artistiek én
maatschappelijk reactionair.
De autonome literatuur geeft hoe langer hoe duidelijker aanleiding tot een indeling
in werk dat men overwegend auditief zou kunnen noemen en in werk dat in de eerste
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plaats visueel is of tekstueel. We zien de tijd aanbreken waarop men boeken op
fonoplaten of
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geluidsbanden zal kunnen verkrijgen, net als muziekstukken, uitgevoerd onder de
leiding van een bepaalde (geluids) regisseur, en in een bepaalde vertolking. Aan de
andere kant zien we concrete teksten geleidelijk aan minder exclusief in boeken
ondergebracht worden, maar gedrukt of uitgevoerd op uitvouwbare bladen, als
wandpanelen, op rollen, enz. Concrete teksten/partituren zijn m.i. gradueel in drie
soorten te onderscheiden (ik denk hier niet bepaald aan de al uitgebloeide eigenlijke
stroming van de ‘concrete poëzie’):
deze waarin de taalstructuur door de typografie/uitvoering expliciet wordt gemaakt;
deze waarin de linguïstische creatie gedetermineerd wordt door (valt of staat met)
de typografie/uitvoering, waarin de ‘evidenties’ voortkomen uit de (toevallige)
visuele/fonische vorm van de taalelementen;
deze waarin de linguïstische componenten opgaan in een geheel met
grafisch/muzikale bedoelingen. Dit opgaan kan zo volledig zijn dat de taalelementen
geen semantische waarde meer hebben. Misschien wordt de indruk gewekt dat in
zoverre een tekst autonoom is de taal haar semantische functie zou verliezen. Dit is
natuurlijk niet het geval. Wel is het zo dat de taalelementen muzikaal en plastisch
worden, ze ‘werken’ niet meer, ze ‘spelen’, de taal wordt meta-taal. Een taaluiting
is literair in de mate waarin de vorm de inhoud bepaalt. Literatuur is dus dat
taaldomein ‘tussen’ de betekenissen. En de schrijver, als schrijver, is slechts
maatschappelijk progressief in de mate waarin hij het literair is, de schrijversbijdrage
tot de vernieuwing (ontwikkeling, omwenteling,...) van de maatschappij wordt
geleverd door de ‘gestalte’ van zijn teksten, door zijn idiolect, niet door expliciet
aanwezige informatie maar door estetische. De stellingname van de schrijver die tot
uiting komt in de impliciete inhoud, in de toon van het werk, ook deze stellingname
overtuigt slechts in zoverre ze is opgenomen in de eenheid van vormelijke factoren
die het niveau (de werkzaamheid) van de tekst waarborgen. Dit wil niet zeggen dat
de schrijversbijdrage ‘van papier’ zou zijn, zich tot het papier zou beperken.
Integendeel, elke aanwezigheid (elke nieuwe vorm dus) brengt het bestaande in
gevaar (in onzekerheid, in defensie, in twijfel), elke wetenschappelijke theorie zowel
als elke statistiek, elk feit, als elke literaire tekst, het is alles één complex van krachten
die uur na uur het totalitaire gezond verstand, de conventional wisdom verder drijven
en wijzigen. Een verandering op één gebied van de menselijke bedrijvigheid heeft
een wijziging op de andere gebieden voor gevolg (Cf. de instandhouding van sexuele
taboes.), daarom is elk belangrijk boek voor de bestaande orde tenslotte gevaarlijk,
en elk ongevaarlijk boek dus onbelangrijk.
Waar de roman in de tijd van de Verlichting de plaats van het epos heeft ingenomen,
zien we vandaag, met de neergang van deze roman en van de maatschappij waarvan
hij de literaire exponent is, een nieuwe epische literatuur ontstaan. Het hedendaagse
epos is echter niet meer een avontuurlijk gebeuren (Homeros) maar een taal-gebeuren
(Joyce). Hierdoor ontwikkelt zich de hele literatuur m.i. ook naar een zekere
concreetheid toe, in de zin dat de ‘anonieme’ lineaire vorm van de vroegere roman
een individuele herkenbaarheid verwerft, dat een dimensie wordt toegevoegd waardoor
het werk ook visueel/fonisch herkenbaar wordt. Dit proces is al merkbaar bij een
afwijkende punctuatie en spelling, het is in het algemeen gewoon een gevolg van de
tekstuele structuur, en de stroming van de concrete poëzie was een onderdeel van
een algemene tendens naar een steeds grotere autonomie toe. Het concrete van een
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tekst ligt m.i. trouwens niet wezenlijk in zijn visualiteit/fonetiek, maar in zijn
conceptie, in de concentratie op en de afhankelijkheid van het
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gebruikte materiaal, in de bereikte intimiteit met de taal. Een linguïstische compositie
of constructie impliceert een acoestische en/of typografische. Deze is niet het arbitraire
resultaat van een vormelijk streven, ze is het gevolg van de linguïstische compositie
of constructie zelf, ze is bijgevolg niet vooraf te bepalen, niet te modificeren, men
kan ze alleen achteraf constateren, de schrijver kan op het acoestische en typografische
vlak niet ingrijpen zonder aan de semantische opbouw zelf te raken, en omgekeerd.
Men kan zich misschien afvragen of een relatief objectieve literatuur niet zou mogelijk
zijn, ik bedoel: een literatuur die zich in een ‘wetenschappelijke’ ruimte zou bewegen,
waardoor ze - misschien pardoxaal - in een nog veel (h)echtere relatie zou staan met
de realiteit dan dit in haar structuralistische fase het geval is. Objectivering beschouw
ik dan als een vorm van lyricisering. Deze lyricisering wordt in hedendaagse
avantgardeliteratuur vaak bereikt door procédés van herhalingen, door het aanwenden
van cyclische en circulaire structuren. Dit heeft echter tevens een uitschakeling van
de tijd voor gevolg. Een volstrekt ‘tijdloze’ (situatieloze) tekst gaat dan bestaan uit
een aantal kernen die ten opzichte van elkaar weer periferieën zijn. (Cf. ‘Rotor’ van
F. Kriwet.) De taal wordt losgemaakt van haar leiband, het verhaal, en de dekors van
de narratieve conventies worden afgebroken. Ook hierdoor wordt een grotere
toenadering tussen taal en realiteit mogelijk. Tegelijk echter schuilt in dit onhistorisch
worden van de tekst een gevaar van vrijblijvendheid, van estetisch fetischisme i.p.v.
estetisch functionalisme, van technokratisering van de literatuur. Is de roman dood?
wil zeggen: Is de burgerlijke maatschappij dood. Deze maatschappij is gedeeltelijk
al voorbijgestreefd in progressieve literatuur, grondpatronen ervan worden echter in
stand gehouden in strekkingen waarvoor het (sovjet-russische) socialistisch realisme
min of meer en bewust of onbewust model kan staan. Precies dit socialistisch realisme
blijft de kleinburgerlijke estetica handhaven door de ‘weergave’ van een statische
en ideologisch homogene maatschappij die niet bestaat dan in de geest van een
totalitair burocratisme; ook door het cultiveren van taalvermooiing en taalfatsoen
waardoor de kleinburger zich altijd van ‘het volk’ heeft afgescheiden; tenslotte door
het vasthouden aan de schoolmeestersnorm van de ‘schoonheid’ (van het ambachtelijk
meester-schap) die in de burgerlijke tijd mede de vervreemding tussen kunst en
realiteit heeft veroorzaakt. (Ik denk in dit verband aan de strijd in de twintiger jaren
in de USSR waar de voorvechters van een waarachtig socialistisch realisme het
hebben moeten afleggen tegen de vermomde conservatieven en reactionairen die er
het tijdperk van een kleinburgerlijk ‘heroïsch realisme’ hebben ingeluid.) Wat betreft
het vasthouden aan de ‘schoonheid’, dit punt kan doen denken aan reacties op
avantgardekunst in de aard van ‘Wie wil kan het zelf doen’. Zulke reacties wijzen
op de opvatting dat kunst een ambachtelijke aangelegenheid zou zijn en niet een
intellectuele, een kwestie van vaardigheid en niet van creatief denken. Het kunstwerk
nu wordt pas belangrijk in de mate waarin het de intellectuele ontwikkeling van de
maatschappij meemaakt, en meer nog: richt of aankondigt. Omdat deze ontwikkeling
in de kunst niet wordt ‘medegedeeld’, kan zij niet anders dan op het formele vlak tot
uitdrukking komen. Omdat kunstontwikkeling vormontwikkeling is, bestaat zij in
het bestendig overschrijden van de bestaande vormen. Een kunstwerk kan niet tekort
schieten in vergelijking met andere, maar alleen tegenover zich zelf en tegenover de
maatschappij, tegenover de wetmatigheid die in zijn globale opbouw tot uitdrukking
komt en tegenover de technische en de ideologische omgeving
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waarin het tot stand komt. Wil kunstkritiek zin hebben, dan moet hij zijn criteria
zoeken in elk werk afzonderlijk en in zijn maatschappelijke context. Wat zich b.v.
sinds de dertiger jaren als socialistisch realisme aandient, is zoals elk artistiek
‘realisme’ (term waarmee men in het gewone taalgebruik alleen maar ‘naturalisme’
bedoelt) m.i. zowel maatschappelijk als artistiek een mislukking omdat men een
inhoud niet in zijn eigen vorm kan bestrijden. Pogingen om dit te doen wijzen erop
dat men zich niet werkelijk bewust is en niet beleeft wat men pretendeert te
propageren. Wanneer men zich in naam van een realisme verzet tegen nieuwe
tendensen in de kunst, verzet men zich onvermijdelijk evenzeer tegen nieuwe
tendensen in de maatschappij, de schrijver die een sociaal-progressieve inhoud brengt
in een artistiek voorbijgestreefde vorm, spreekt zich zelf tegen: hij wil met zijn inhoud
doorgeven wat hij in zijn vorm bewijst zelf niet te bezitten. Op het formele vlak kan
men immers maar iets vernietigen door iets te maken.
Sommige termen die voorkomen zijn sinds jaar en dag voorwerp van strijd
en misvatting in de literaire polemiek, misschien ook gebruik ik er in een
wat persoonlijke betekenis, tenslotte wil ik hier en daar relativeren.
Daarom volgende notities.
Onze zangen sluiten onze rangen, hier ligt de maatschappelijke functie van de kunst:
ze levert de vormen, de liturgie, de symboliek, de mytologie van en voor een groep:
een sociologische (een klasse), een nationale (ideologische, religieuze). Ze maakt de
groep en wordt door de groep gemaakt, ze verandert ze en wordt erdoor veranderd,
het leven van de groep en haar kunst gaan hand in hand. De kunst kan niet in een
richting wijzen: ze maakt wel bewust van het feit dat er richtingen zijn, dat er een
weg is af te leggen en dat een keuze onvermijdelijk is. Ze kan die keuze zelf niet
maken, maar haar vormelijk vermogen zal bepaalde denk- en gevoelsrichtingen
openstellen waarvoor men voordien ontoegankelijk was: waar wetenschap de actie
voorbereidt, begeleidt kunst de actie.
Kunst kan een zang zijn over dingen die (nog) niet (meer) bestaan. Het kan het
verlangen en de behoefte aan deze dingen opwekken. Wanneer verwezenlijking kan
volgen binnen de termijn waarin de zang afslijt tot een betekenisloos ritueel, dan is
hij een werkelijke revolutionaire stuwkracht.
Kunst kan ook een middel zijn tot culturele intimidatie, tot discriminatie, een
status-symbool (als vlag, als herkenningsteken). Men heeft zelfs de indruk dat ze
overwegend (door politieke, religieuze, sociale groepen en door individuele personen
die van deze groepsindelingen gebruik maken) voor conservatieve en reactionaire
doeleinden wordt aangewend.
Kunst, als begeleidend verschijnsel, als uitdrukkingsmiddel van een groep, is
maatschappelijk irrelevant in de mate waarin het de grenzen van de eigen groep niet
doorbreken kan.
Het verschil tussen kunst en een als niet artistiek ervaren gelijksoortige activiteit is
kwalitatief. Door de verhoogde kwaliteit wordt bij het kunstwerk de nadruk gelegd
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op het gemaakte, daardoor wordt de vorm belangrijker dan de inhoud, de fascinatie
groter dan de informatie.
Autonome literatuur (kunst): deze term gebruik is slechts waar door haar formele
kwaliteit de mededeling belangrijker is dan het medegedeelde, m.a.w. het duidt niet
op een anders-zijn maar op een meer-zijn. Dit meer- zijn schrijf ik dan toe aan een
grotere eenheid van materiaal en tematiek, er kwam meer
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kunst (meer kunnen), meer estetiek bij te pas. De uitdrukking ‘autonome literatuur
(kunst)’ kan men vervangen door ‘taal (materiaal) gebonden literatuur (kunst)’.
Met formalisme bedoel ik een gericht realisme, in tegenstelling tot een naturalistisch.
Dit realisme ka.n concreet zijn, maar niet in de zin van louter afbeeldend of
weerspiegelend. Het kan echter evengoed abstract zijn, in de zin van structureel en
constructief.
De vorm is de zichtbaarheid van de inhoud. De inhoud is de verstaanbaarheid van
de vorm. Alles is inhoud wanneer je het ziet als een deel van een geheel. Alles in
vorm wanneer je het ziet als iets wat is samengesteld uit kleinere eenheden.
De vorm moet een inhoud tot aanleiding, tot motief en tot stimulans hebben. Die
inhoud moet de vorm voortstuwen, mag hem niet verstarren.
Omgangsvormen b.v. behoren ergens tot het domein van de kunst: ze zijn gericht op
het vermijden van konflikten door het neutraliseren van een inhoud door een vorm.
Kunst, aan de ene kant, schept nieuwe vormen en dus een nieuw bewustzijn, aan de
andere kant echter estetiseert ze werkzame sociale processen en activiteiten, ze
verdoezelt, verblindt, maakt passief, maakt taboe. Dit is misschien te ondervangen
door een zo talrijk mogelijke deelname aan het creatieve proces, het vervagen van
het onderscheid tussen beroepskunst en amateurisme, en door aandacht voor het
nieuwe, waarbij kan verhinderd worden dat kunst gebruikt wordt om voorbijgestreefde
structuren te verdedigen.
Het is niet noodzakelijk om de fictie uit te schakelen. Het is alleen noodzakelijk om
zó te schrijven dat het geschrift inzicht geeft, dat het geen aliënerende droommachine
is (zoals de consumptiekunst: t.v.-serials, b.v.), maar de grenzen van de taal verlegt.
Schrijven moet contact zoeken zijn: niet ten koste van de inhoud (zoals in
conventionele taal) maar niettegenstaande de inhoud.
Het schrijven mag geen oefening zijn binnen een bepaald tekensysteem en die dit
tekensysteem perfectioneert, het moet een voortdurende aantasting zijn van dit
tekensysteem in de mate van het mogelijke (op de grens van de verstaanbaarheid).
De schrijver is niet belangrijk in de mate waarin zijn werk autonoom is, maar in de
mate waarin het bijdraagt tot de geschiedenis, d.i. in de mate waarin het zijn lezer
tot schrijver maakt.
Een literaire tekst moet op twee manieren te lezen zijn, hij moet zelfstandig bestaan
als raisonnement en even zelfstandig als résonnement. (Cf. Francis Ponge.)
Kan estetisering niet ergens vergeleken worden met commercialisering? (Estetisering:
vervangen van de operationaliteit door het welbehagen (door immobilisme, door
contemplatie die kan leiden tot fetischisme). Commercialisering: vervangen van de
operationaliteit (van de gebruikswaarde) door opportuniteit (door ruilwaarde)).
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Kunst heeft alvast dit gemeen met handel: ze wil, uit (vermeend) eigenbelang, zich
(zogezegd) niet graag inlaten met politiek.
De mededeling is belangrijker dan het medegedeelde: het subject is belangrijker dan
het object.
Men begint niet met poëzie, poëzie is een eindproduct.

Raam. Jaargang 1973

19

Geert van Beek
Van je familie moet je 't hebben
(Aspecten van literatuur)
Alles heeft een naam 1.
mijn grootvader van vaderszijde
was dichter
alle dingen gaf hij een naam
die nauwgezet paste
wolken wolken
grond grond
om maar iets te noemen
water noemde hij water
meel meel
met dikke maar o zo
gevoelige vingers kneedde
hij deze twee tot een innig geheel
dat hij fluitend vuurrood
uit de ogen viste
brood
noemde hij dit
met karrevrachten
de teugel gevierd
de blik achteloos
op de kont van het paard
bracht hij het fluitend
huis aan huis
bij de avondboterham
geurde het hele dorp
naar het werk zijner handen.

het spreekwoordelijk orakel 2.
mijn grootvader van moederszijde
was dichter zeldzaam geëerd
profeet in eigen land
men keek hem de toekomst
achter weerbarstige lippen vandaan
uit schapewolken riep hij
regen over de aarde
zon uit een zilveren lijn
om een onweersbui
warm avondrood aan de horizon
wentelde hij door het donker
om naar de morgenstond
hing er een kring om de maan
krijste een meeuw op het dak
sloot hij zorgvuldig de luiken
een vochtige periode
voorzag hij met eksterogen
zijn naam ging van mond tot mond
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als hij vruchten sprak aan de bomen
vorst in de nacht
nog amper blad aan de takken
las hij aandachtig
de taal van bloemen en bijen
plukte bij hoog en bij laag
de oorsprong van appels bloot
spuwde genadig in 't gras
en sprak tot de ademloze
menigte de gedenkwaardige
woorden ‘bij god de oogst
bedraagt zoveel kilo’
- naar boven afgerond besliste aldus over lachen of wenen
zijn mond kon niet falen
hoewel zijn linkeroog
ooit door een tak doorboord
vervangen was door een ovalen
star stukje glas
helderziend tastte hij blind
het eeuwige duister in
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de raadselachtige welsprekendheid van het zwijgen 3.
mijn vader was dichter
met weinig woorden
gedachten nauwelijks klank
meer nuances van stilte
riepen tot de orde
joegen de schrik op het lijf
of nodigden uit tot een liedje
mits zachtjes gezongen
zijn hartewens was
een zwijgende wenk
van zijn indrukwekkend karig
vocabularium is slechts één citaat
voor zijn nageslacht bewaard
thuiskomend van het bureau
sprak hij niet te verwonderen
‘vrouw ik heb slaap’
slapenderwijs slonk
zijn vlees tot het bot
slapenderwijs een fijne dood
voor zo iemand
nam hij afscheid van niemand
slapenderwijs moet hij de laatste
adem uitgeblazen hebben
hoewel niemand dit heeft geconstateerd
de afwezige geneesheer niet
- slaap maakt gezond zelfs mijn moeder niet
die in zijn laatste stond
een oor op zijn mond
onzeker tegen ons
fluisterde slaapt vader nou
of niet

verzachtende omstandigheden 4.
mijn moeder was dichteres
naam maakte zij niet
namen des te meer
het krakend tweepersoons ledikant
noemde zij
altaar der liefde
paren intiem praten
pissen de kleine
poepen de grote boodschap
zo joeg zij het woord
met het woord op de vlucht
bouwde aldus met de taal
een ideaal tweede tehuis
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tot op de graad gezuiverd
blaffende honden beten haar
niet geen kuil groef zij
voor een ander
ach van één zwaluw
maakte zij zomer
van één kraanvogel winter
uitsluitend pro deo
droeg zij medailles
met de mooiste keerzijde boven
de Gevreesde Almachtige
noemde zij
Onze Lieve Heer
rijkdom armoede
ellende uitverkiezing
verdriet vreugde
doodgaan herleven
het einde begin
graf paradijs
aarde tranendal
waarschijnlijk ligt hier de reden
dat zij zoveel heeft geschreid
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produktiviteit 5.
mijn grootmoeders van beide zijden
waren zeer creatief
jaarlijks jongleerden zij
geïnspireerd door de heilige geest
een jong uit hun buik
nadat negen maanden voorheen
een gezalfde des heren
op bezoek was geweest
de een bracht het tot acht
gestremd door trombose
de tepels nog rauw
werd haar gewillig vlees
toevertrouwd aan de gretige
schoot der aarde
de ander maakte het streefgetal
het heilige dozijn
vol maar bloedde leeg
quantité négligeable
bij de twaalfde eerste kreet
deze creatieve vrouwen
gaven stof tot lyrische
retoriek op pastorieën
toen de familie rouwde

deernis met retoriek 6.
mijn enige oom die heer was
was dichter bij de gratie gods
dan dichter
vermomd als prelaat
bestond hij voornamelijk
uit hymnen en dithyramben
hij begeleidde zichzelf
met een stemvork waarmee
hij bovenaardse tonen
opving in zijn rechteroor
erkend expert
in zangen voor de lieve
vrouw schudde hij cycli
uit zijn magische mouw
zijn naam vindt men anoniem
vereeuwigd tekst en melodie
N.N.R.K. pr.
als redenaar genoot hij de faam
dat hij op elke retorische vraag
het antwoord schuldig bleef
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hij beleefde verborgen
orgasmen aan chiasmen
beheerste kortom alle stijlfiguren
uitgezonderd de zelfcorrectie
het volk sloeg hij
met stomheid
het treffendst bewijs
van zijn dichterschap was
dat geen mens naar hem luisterde
zijn laatste zang gezongen bekoelde
zijn ijver voor verdoolde
schapen werd zijn taal effectief
bevend brood brekend op een stoeltje
aan de vijver van een gesticht
schiep hij met verstikkende stem
zijn laatste gedicht
poele poele poele poele
eenden hadden hem lief
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een lied uit het hart van het volk 7.
mijn moeders dierbaarste broer
was een ietwat ruw besnaarde
troubadour met een zwak hart
voor rampspoed
waar hij verscheen
met een klaaglijke harmonica
vulden de dorpspleinen zich
met vrouwen en kinderen hoofdzakelijk
improviserend de ogen ten hemel
alle goeds komt van boven
sneed zijn stem jaloerse echtgenoten
de keel af, stak kapitale
hoeven in brand, begroef
verkrachte jongemeisjes in dicht
struikgewas, stuwde rivieren
hun bedding uit, verkoolde
kinderen onder eenzame bomen
stond vanaf zijn geboorte
met één been in het graf
omdat hij verdriet niet verdroeg
zong hij steeds een vrolijk liedje toe
dan bleef de bron van veler
tranen tenminste onzeker
befaamd was zijn hoofs gebaar
nooit in het openbaar zijn schaars
honorarium op te tellen
als tragische bijzonderheid zij vermeld
dat een toenmalige stoomtram
hem beide benen afreet
daar had hij geen woorden
meer voor.

semantisch overspel 8.
mijn meest zachtaardige tante
zeer ruim van hart
liefkoosde woorden
van het mannelijk geslacht
den stier den bok
en ook den ruigbehaarden borst
liefkoosde zij van harte
zij speelde zo graag
met woorden, met een verholen lach
laadde zij klanken
op met ongewone spanning
een platenspeler bijvoorbeeld
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zij kon tegen een stootje
en met haar meesterschap over de taal
troostte zij eenzamen
die tot haar kwamen
via de binnenwateren
de meeste mánnen van onze clan
prezen haar kunde
de andere kunne
zweeg haar dood
valt haar welluidende naam
valt soms nóg stilte
op haar betreurenswaardig
sobere grafsteen kan men nog vaag
‘ina’ lezen
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ars poetica 9.
mijn nichtje is
geen dichter
een gedicht
polyinterpretabel
blank
vers
soms helaas wat weinig
vrouwelijk
slepend
omarmend
rijmend
oog in oog
mond op mond
twee zachte accenten
ontroeren terstond
van boven naar beneden
lees je overwegend
tweeregelige strofen
het rustpunt
de cesuur van haar benen
men zegt
haar lichaam is
een sonnet
de chute in het middenrif
geladen van oeroude metaforen
kastanje parelmoer
groene vijvers ivoor
palmboom en veulen
lopend op lichte
tweevoetige jamben
vormt zij rondelen
drukt zij haar naam
waar zij gaat
als zij lacht
hoort men een ode
leest men haar taal
bij avondrood
aarzelt men tussen
elegie of gevoelige
helaas droevige
ballade

taalbetuttelaar 10.
mijn neef was méér dan dichter
wist hoe het moest
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staande aan de waterkant
riep hij roeiers adviezen toe
hij had de nare gewoonte
tuinslakken gevoelige dieren
met zout te bestrooien
uit rosenthal porcelein
met een zilveren dop
gewapend met loep en lancet
sneed hij paardeharen
overlangs in tweeën
hij wandelde weg
met andermans woorden
en vloekte als vogels
zijn voorgefloten gekweel
straal negeerden hem luchtig bescheten
timmerend aan de E-9
verdronk hij in de regen
zijn zelfontworpen vignet
toont een rechtopstaande
pissebed

Raam. Jaargang 1973

24

over de waanzin der mystiek 11.
mijn zuster was dichter
niet zonder enige twijfel
op jeugdige leeftijd aangerand
in het diepst van haar ziel
omhelsde zij een bruidegom
die op het feest onzichtbaar bleef
de vreugde was er niet minder om
kuis woei haar sluier
vielen tranen op kaarsen
vanaf die dag zong zij uitsluitend
een hooggestemd lied
met eelt op haar knieën
vlijde zij zich zingend neer
tussen lelies der dalen
waren haar borsten
twee welpen van een gazel
haar lippen een purperen band
bij haar spaarzaam maandelijks bad
zong zij de ogen gesloten
van korenaren gegrendelde hoven
de spons in haar schoot
ziek van liefde
zat zij op een kwalijke dag
met ontblote borsten
huilend achter een bordje
wazige bloemkool stamelde
zonderlinge woorden
verdroogde bron van salomon
bitter zoet hout
wee woeste hoeve
tedere zorg kon niet voorkomen
dat haar nek door een zwartglanzend
koord werd gebroken
op haar gezwollen buik
bungelde een onbemand kruis

over de verwondering 12.
mijn tweelingbroer is dichter
stom verbaasd
snuift hij aan boomschors
proeft sneeuw op zijn tong
vangt bliksem op celluloid
donder op een lint
zijn vingers tasten
langs een wieg van riet
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naar een eikehouten kist
hij slaapt zo graag
bij waterjuffers
zijn bedje gespreid met papavers
bellen blazend in bad
zegt bij mijn god
zie ik ben naakt
in water hoe ben ik
gemaakt uit hom
en kuit hoe stap ik
eruit
ontmoet je in de nacht
iemand die doodstil
wacht tot het weer licht wordt
een hoer had je gedacht
mijn bloedeigen tweelingbroer
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de mens speelt een klassiek drama 13.
mijn vrouw en ik
samen
schrijven dag en nacht
zwart of wit
een drama
voegden eenzame monologen
op bospaden doodse boulevards
samen tot een chronische
dialoog
met de mond en het hart gesproken
dankzij innige coöperatie
zweten en hijgen
kwamen we klaar
met de 5 bedrijven
het jongste is 1 jaar oud
de eenheid van tijd
24 uur
hebben wij nooit overschreden
elke dag is zonnegloednieuw
de nacht barst van leven
wij verrichten met overgave
soms teder soms wreed
eenzelfde handeling
op eenzelfde plaats
in ongedwongen houding
ja het duel is aanwezig
lijf aan lijf altijd eindigend
met verlies wederzijds
moe maar tevreden
slijpt het zwaard de schede
de climax bereikt
och de intrige lijkt simpel
met een ring om je vinger
maar als honden sluipen
om je lemen huis
een grauwe rat
vreet uit je broodmand
midden op tafel
als je het mes
in de stilte zet
hangt de katastrofe
je zwaar boven 't hoofd
maar dan is het pauze
en wordt er koffie gezet
en zingen we beiden
grote goden in koor
een tweestemmig liedje
catari catara
met een zweem van ballet
waarbij je maar één lichaam meer ziet
noem eens een mens
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die dit spel niet kent
en het einde?
ach het einde
wind door een treurwilg
DOEK
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literatuur is engagement 14.
dit legt mijn zoon
negentien
op school twee keer gedoubleerd
door gebrek aan interesse
zwijgend op mijn bureau:
Het bestand in Vietnam kwam tot stand
onder het genot van een kopje Angola-koffie
kijk lieveling het weer is weer
lekker vet de regen dik
genoeg om kaarsen te kneden
voor de dodenwacht
wij dachten die stank
komt van de Rijnmond
maar de wind bleek
een verdwaalde passat
ver uit het oosten
de regen
gecondenseerd zweet
onstelphare tranen
het vuil dat ik van je lippen lik
stoffelijk overschot
ik slik het wel in bij de rest
hang de vlag maar voorzichtig
half aan de stok
nu hengsten geen vrouwen meer vierendelen
zeggen ze hinnekend
nu kinderen blind de riolen
verlaten en bloemen argwanend
tot in 't diepst van hun ziel
hun hart op een kier durven zetten
half aan de stok
want zelfs een gegeven woord
breekt in letters uiteen
en een vos aan de voordeur verjaagd
heeft genoeg aan een keldergat
nee schenk mij geen koffie
geen bakje troost
vannacht heb ik jouw
donkerbruin kopje
druipend op een paal
bij een plantage zien staan
luister wat je hoort
uit kelen van tropische vogels
- hoe komen die hier is de gesmoorde echo
van kreten in muurvaste cellen vernomen
hé je tranen zijn zout
zo zout
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hebben we 't nog nooit gegeten
‘vieren we dan geen feest
met ons tweeën?’
scheur je kleren
als je niet in je hemd wilt staan
en maakt met je tepeltjes
draadloos contact
in mijn welwillende handen
kom glimlach ontspannen
in je diepste mond
dat de stroom van mijn
ene zachtzinnige
harde electrode
positief geladen
ons weer geneest
dié schok doet geen pijn’
zo vader groet hij
ik zo zoon
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geen teken lost het raadsel op 15.
komt het op woordjes aan
dan staat mijn schoonvader
- in het huis der bejaarden
oude meester genoemd met glans zijn mannetje
daar zet de één met paarse
nagels een zeilschip van lucifers
tegen beter weten in op stapel
een ander plakt vlinders
lichtgewicht met verdroogde tong
glimlachend in een schrift
hij, op een glasdikte na
stekeblind, mompelt
op de letter nauwkeurig
verticaal horizontaal
van grillige cryptogrammen
de tekens samen
tot de voltooide woorden
passen als kamraderen
ach zo dicht bij het uitgangspunt
de cirkel bijna gesloten
de taal gekrompen tot stamelen
als zijn horizonwijde blik
tot bijziend turen naar
o zo nabije grond
heb je aan hem geen kind
het enige raadsel dat hem benauwt:
‘heeft de allerlaatste verticale
vanaf mijn stille hoopje aarde
een raakpunt in het eeuwige blauw?’
zachte prijsjes heeft hij behaald
maar laatst liet hij zich koppig
een hoofdprijs ontgaan
omdat hij voor ‘gestorven’
geen equivalent van 4 letters
wou vinden

over het nut van het lezen 16.
bij gebrek aan beter
een droomtapijt een rijbewijs
reisde schoonmoeder de wereld af
op bedrukt papier
letterlijk thuis in het alfabet
hoeveel landen heeft zij aldus
niet bezocht
steden niet gezien
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die haar tent 't liefst opsloeg
bloot onder de hemel
bewoonde ontkleed een alkoof
waar het vuur werd gedoofd
het avontuur het wereldleed
beleefde zij met haar ogen
zo grijs en stil
in mistige herfstzon
dat een spin zich in weefsel vergiste
geen woede dan die om te lezen
de magere matigheid zelf
vraatzuchtig boeken verslindend
op haar huid verweerd tot perkament
schreven wij met zachte vingers
mistroostige elegieën
grote druk kon zij tot 't laatst toe aan
toen deze vervaagde
gaf zij 't op
geluidloos als letters
over het netvlies glijden
zuchtte zij zich van leven naar dood
oude verhalen dreven rusteloos
rond door haar kamer
wij openden haar laatste wens
‘lees van mijn wit gezicht
het laatste gedicht’
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literatuur is wetenschap 17.
een goede vriend
met naam en toenaam
frank en vrij
in onze familiekring opgenomen
is dichter
technisch tekenaar tegelijk
met passer en liniaal
gaat hij de taal te lijf
wat wij schrijvend beleven
of levend beschrijven
verandert onder zijn handen
in cirkels kwadraten
koortsachtige statistiek
leerboek der planimetrie
de curven van zijn diagrammen
roepen grijze doden
ohm gay-lussac
in ons wakker
en archimedes richt zich op
in zijn overstromend bad
hij telt
hoeveel woorden een roman telt
een chronometer ter hand
rent hij van a naar z
mompelend zonderlinge termen
poietocentrisch
teichoscopie
mimèsis
zo zie je maar weer
dichters breiden de taalschat uit
wij houden veel van ons maatje
simpele taal maakt hij
onbegrijpelijk eenvoudig

het hartveroverend landschap van het lichaam (natuurpoëzie) 18.
‘zal ik voor jou
een landschap maken
natuurgetrouw
zoals ik leer op de akademie?’
en binnen het raam van haar kamer
neemt zij, een droom van een vriendin,
de zon als achtergrond
en strijkt met langzame gebaren
twee bundels hooi goudkleurig gras
los of de wind erin waait
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dan valt het oog
op twee ovalen meren blauw
dat voorheen niet bestond
tenzij in sprookjes van vroeger
bedrieglijke folders saffieren
die vonken spatten rondom
en in elk meer
een donkere spiegel
jezelf in miniatuur
ach hoe knap is dat getekend
met een rijtje rietstengels
fijntjes aangestipt langs de oevers
‘hier diep binnen deze twee
rode wallen ligt een weekdier verscholen
ademloos wachtend achter ivoor
op een toverwoord
komt het soepel te voorschijn
speels van plezier zeer innemend
voor jou zet ik het wit
op een kier’
links en rechts in de nok
hangt zij vogelnestjes op
warm in de luwte
beschut in de schaduw
nu trekt ze bedreven
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twee heuveltjes vrij door het zonlicht
beschenen, heeft zij hier even?
zacht zijn de hellingen
licht te beklimmen
en op roestkleurige weitjes
tipt ze, voorzichtig de vingers,
twee torentjes op de uitkijk
ze rekken zich
uit en worden weer klein
met twee handen
- dit komt niet zo nauw veegt ze bedaard een laagvlakte open
goed begaanbaar, in het midden
een grillige bron
geslagen door het voorgeslacht
met diepe bindingen onder de aarde
‘dag moeder’
fluistert ze zacht
en dan onthult zich
zoals verwacht onverwacht
de oase
ja hier is schaduw
hier groeit vast gras
in bosjes rondom een spelonk
wordt de hevigste dorst gelest
‘ho ho daar mag niet iedereen binnen
heb je een kaartje
waar zijn naam op staat
onvervalst monogram
met mijn hartebloed ondertekend
in beperkte mate voorradig?
ken je het wachtwoord
“niet ik maar jij”
wees dan zo goed
in deze oase
een boom te planten
ik ben maar een meisje
Ik wil een Boom van een Man’
‘hoef ik het landschap
niet te voltooien?
het staat niet eens op poten’
Wij
maken het samen
af.

publiciteitsmanie 19.
p.s.
ik twijfel of mijn jongste broer die
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dichter is
dichter is
men oordele zelf
verzen te koop
een tientje per stuk
steunend op ellebogen
pregnante woorden
op beeldbuis radio
op boekenbals en zo
regelmatig te horen
hofleverancier
op zijn villadeur
bebaard en hip
tot in zijn slip
een lul wie geen benul
heeft van zijn kunst
een postbox voor fanmail
een langspeelplaat
een fotoboek waar zijn kont
op staat op advies van
zijn notaris nu al bezig
met memoires
nee ik twijfel
of mijn jongste broer die
dichter is
die hij is
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Ruud Kraayeveld
De literatuurwetenschap in een impasse?
Recente ontwikkelingen: poging tot voorlopige inventarisatie
1. Inleiding
De jongste ontwikkelingen in de literatuurwetenschap wijzen op een groeiend
skepticisme, ook bij theoretici, met betrekking tot de mogelijkheden van de opbouw
van een systematisch kader, waarin alle literaire teksten ondergebracht kunnen
worden.
Dat het onwrikbaar geloof in theoretische systemen nu ook bij
literatuurwetenschappers niet meer in die mate aanwezig is als voorheen, mag men
als een belangrijke mijlpaal beschouwen in de studie van het fenomeen literatuur.
Zoals ik zal laten zien doet de wetenschapsman nu in zekere zin een stap terug naar
een eerder stadium in de studie van het literaire werk, het stadium waarin alle
mogelijkheden nog open liggen, nog alle mogelijke wegen naar het studieobjekt
gevolgd kunnen worden.1) Misschien zal men na uitvoerig theoretiseren tot de
konklusie komen dat het literaire werk het meest genuanceerd en indringendst
bestudeerd kan worden wanneer men de verschillende benaderingswijzen naast elkaar
laat bestaan. Voor een integratie van de literaire kritiek is al vaker bepleit, met name
door Marcel Janssens. Men zal in dat geval, anders dan nu het geval is, een zo groot
mogelijke tolerantie ten opzichte van de andersgeaarde theoreticus aan de dag moeten
leggen. Het is mijn vaste overtuiging dat we in de toekomst die weg zullen gaan,
maar het moet gezegd dat konkrete aanwijzingen voor die mening op dit moment
nog erg pover zijn.
Opmerkelijk is vooral dat de literatuurwetenschapper op kentheoretisch niveau
op zijn schreden terugkeert. Het gaat vooral om de problemen rond het leesproces,
de beschrijving van het literaire werk en de eraan te verbinden evaluatie. De bijdragen
van theoretici die hier besproken zullen worden, sluiten op opvallende wijze aan bij
bezwaren die in de essayistiek geuit zijn tegen een té wetenschappelijke studie van
een tekst. De bezwaren uit die hoek waren voor het overgrote deel gebaseerd op
intuitieve en empirische overwegingen, zodat ze niet of nauwelijks doorgedrongen
zijn tot de wetenschapscentra, waar men misschien al te snel geneigd is alleen aan
wetenschappelijk gefundeerde gegevens een volwaardige inbreng toe te kennen. Nu
men in die centra, op eigen niveau, op een aantal wetenschappelijke, methodologische
en filosofische problemen is gestuit, en de diepste konsekwenties ervan doorgrond
heeft, kan men niet anders dan in grote trekken aansluiten bij de bezwaren in de
essayistiek tegen de vigerende literatuurtheoretische opvattingen geuit.
Ik geloof dat we hier het verschijnsel zien, dat in de wetenschapsfilosofie bekend
staat als de korrelatie tussen voor-wetenschappelijke intuitie en resultaten van grondig
wetenschappelijk onderzoek.2) Vrijwel elke wetenschapsbeoefenaar kent dit fenomeen:
1) Vgl. mijn artikel Literaire kritiek en literatuurwetenschap, dat binnenkort in De Gids, no.
7; 1973 verschijnt (afdeling: Kroniek en Kritiek).
2) De wetenschappelijke methode is een kringloop-proces dat bestaat uit een drietal fasen:
a. de induktie op grond van waarnemingen en intuitieve inzichten;
b. de deduktie, het afleiden van feitelijke konsekwenties uit de induktief gevormde theorieën;
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de aanleiding tot een volledig wetenschappelijk verantwoord onderzoek, de globale
methodologie, zelfs een aantal ideeën omtrent resultaten, al deze zaken maken reeds
deel uit van het voor-wetenschappelijke, intuitieve stadium. Me dunkt, als we dit
voor ogen houden, dat de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst tussen een
aantal literatuurweten-

c. de toetsing van de theorie met de praktijk; Zie hiervoor: C.G. Hempel, Filosofie van de
natuurwetenschappen, Utrecht 1970 (aula-pocket 453), hfdst. 2 en 3.
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schappers en theoretisch ingestelde kritici niet zo verwonderlijk meer is.
Welke de juiste verhouding is tussen de wetenschappers en de essayisten (ik
generaliseer voor de eenvoud van het betoog), wordt het best duidelijk als we nagaan
hoe de literatuurwetenschap zich ontwikkeld heeft. Een korte historische schets maakt
veel kontroversen duidelijker omdat een synchronische benadering (een
dwarsdoorsnede op dit moment) louter een reeks meningen naast elkaar zet, terwijl
een diachronische vergelijking inzicht geeft in het ontstaan van principes, in hun
ontwikkeling en ook in hun verhouding tot elkaar.
Anbeek heeft een goed overzicht gegeven van de ontwikkeling van de funktie en
doelstelling van de literatuurwetenschap.3) Ik citeer: ‘Er is in de geschiedenis van de
literatuurwetenschap een aantal duidelijke verschuivingen te zien: van het verklaren
van literaire teksten uit de ziel van de schrijver (“de mens achter het werk”) richtte
zij zich op het individuele werk alleen, dat men (met een nogal verwarring werkende
term) “autonoom” noemde. In Nederland was de groep rond Merlyn daar een duidelijk
voorbeeld van... De literatuurwetenschap bestaat dan in feite uit een verzameling
analyses van afzonderlijke werken. Daarop is weer een duidelijke reactie gekomen:
de laatste jaren wordt steeds nadrukkelijker gesteld dat het doel van een wetenschap
nooit kan zijn het beschrijven van individuele objecten... Het gaat dus in de moderne
literatuurwetenschap om het formuleren van generaliserende uitspraken. Dat klinkt
mooi, maar hiermee is onmiddellijk een kernprobleem aangegeven: hoe kan men
ooit komen tot generalisaties over bijv. de roman, over een reeks zo uiteenlopende
werken als Tristam Shandy, Madame Bovary, Ulysses en Das Schloss?’ (p. 313).
Het overzicht van Anbeek is nogal globaal, maar geeft de aksentverschuivingen goed
aan. Inderdaad kenmerken de eerste aktiviteiten rond het literaire werk zich door het
op zoek gaan naar de mens achter het werk.4) Deze opkomst van de
literatuurbeschouwing in de 18e en 19e eeuw, bekend als de tijd van de romantiek,
wordt vrijwel altijd negatief beoordeeld, en daarvoor lijkt me de grond te ontbreken.
Natuurlijk mag het doel niet zijn de persoonlijkheid van de schrijver te rekonstrueren
uit de tekst (om een extremiteit te noemen, die al te vaak als belachelijke maatstaf
gebruikt wordt), maar het literatuurbeschouwelijke werk uit de romantiek wordt in
te veel gevallen daartoe gereduceerd. Dit is volkomen onjuist, omdat we vooral aan
deze periode zeer belangrijke resultaten te danken hebben op het gebied van
tekstuitgaven en tekstuitleg, de filologie dus. De enorme historische belangstelling
in die tijd staat ons nu bij als we ons verdiepen in vooral het tijdperk van de
Middeleeuwen. Het zou daarom oneerlijk zijn de verdiensten van baanbrekende
literatuurbeoefenaars niet te willen erkennen.
Anderzijds blijft het fat dat de historische belangstelling van de romanticus niet
onbelangrijke gevolgen heeft gehad voor het verloop van de theoretische studie van
literatuur. De nadruk op het historische leidde namelijk snel tot een opvatting die het
literaire werk een dokumentair karakter toebedeelde. In de tekst weerspiegelt zich
de samenleving, evenals de verhouding tussen de groepen in het totale
3) Ton Anbeek, Nieuwe ontwikkelingen in de verhaaltheorie, in: Raster VI/3 (herfst 1972), p.
313-329.
4) Het hierna volgende overzicht is gebaseerd op: F.C. Maatje, Literatuurwetenschap, Utrecht
19712, S. Dresden, Wereld in Woorden, Den Haag 19712 en R. Wellek/A. Warren, Theory
of literature, New York 19685.
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maatschappelijke bestel, was een opvatting die lange tijd opgeld deed. Tot op dit
moment wordt dit standpunt verdedigd, men name
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door literatuursociologen. Zij blijven ervan uitgaan dat ‘...die Teile eines sozialen
Systems von einander abhängig sind, dasz die Schriftsteller als Teile des Systems
angesehen und daz ihre Aeuszerungen als soziale Handlungen betrachtet werden
können.’5)
Ook in ons onderwijs komt men dit tegen. Bij de bespreking van bijvoorbeeld
Middeleeuwse teksten gaat het vaak niet om tekstimmanente gegevens, maar om het
verklaren van de Middeleeuwse denkstrukturen en verhoudingen in die samenleving
(theocentricisme, primitieve denkwijzen, heksenvervolgingen). Ik wil absoluut niet
bestrijden dat men een gedegen kennis moet hebben van de mens-tot-mens
verhoudingen om de hoofse en voor-hoofse romans te kunnen begrijpen. Nog minder
verzet ik me tegen de mening dat de opkomst van de rederijkerij en de ermee verband
houdende geleidelijke overgang naar de renaissance een grondige studie van de
Middeleeuwse samenleving vereist, wil men een enigszins aannemelijke verklaring
geven voor die ontwikkeling. Maar daar wil ik tegenover stellen dat een eenzijdige
nadruk op dergelijke facetten het ontstaan van een literatuurbeschouwing op basis
van interne tekstuele gegevens belemmerd heeft, zelfs lange tijd kunstmatig
tegengehouden heeft. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de tweede
helft van de 19de eeuw een eenvoudige voortzetting van de ingeslagen weg te zien
gaf. Ogenschijnlijk veranderde er het nodige: onder invloed van het positivistische
levensklimaat stelde men de eis dat de uitspraken van de literatuurbeschouwer
kontroleerbaar waren. Dit heeft echter niets te maken met de kontroleerbaarheid
zoals de Merlyners eisten. De instelling bleef historisch gericht. De positivistische
eis richtte zich daarom op de wetmatigheden van de historische aspekten van het
verschijnsel literatuur. Men kwam op die wijze op een gevaarlijk terrein, dat der
kausale gevolgen. Eén van de positivistische literatuurbeoefenaars heeft in dat
filosofische klimaat kunnen konkluderen dat het literaire werk het resultaat was van
de kennis van de auteur, van zijn ervaringen en belevenissen én van de konstituerende
eigenschappen van de schrijver. Vanuit het hedendaagse perspektief een gevaarlijke
en gesimplificeerde reduktie, binnen de gegeven historische situatie waarin positivisme
en naturalisme (Zola) hun grote bloeitijd kenden, volkomen begrijpelijk. Deze
literatuurbeoefening, die erop gericht was het werk te verklaren aan de hand van
gegevens van de persoon van de schrijver, staat bekend als biografisme.
De 20ste eeuw, in feite reeds het eind van de 19de eeuw, luidde in zuiver
wetenschappelijk opzicht een nieuwe tijd in. Men kwam tot de ontdekking dat de
natuurwetenschappelijke methoden in veel gevallen niet of in onvoldoende mate
doorzicht gaven in de onderzoeksobjecten. Aanvankelijk nogal schuchter, later op
grote schaal, maakte zich een serie wetenschappelijke disciplines los van de
natuurwetenschappelijke werkwijzen. Onder invloed van W. Dilthey kreeg de
onafhankelijkheid van de mens- of gedragswetenschappen vorm.6) Voor de
literatuurbeoefening had dit tot gevolg dat het literaire werk in verstehende zin
benaderd werd. Nogal rigoreus schrapte men het kausaliteitsprincipe, dat plaats
maakte voor een verklaringswijze, die gericht was op de ideologische achtergronden
van de tekst. De literaire tekst
5) H.N. Fügen, Wege der Literatursociologie, Neuwied en Berlin 1968, p. 16.
6) Zie, voor de gevolgen van de indeling natuurwetenschappen tegenover gedragswetenschappen,
M.F. Fresco, Zijn alfa-wetenschappen wetenschappelijk?, in: Wijsgerig perspectief op
maatschappij en wetenschap 1971-72, nr. 4, p. 251-271, vooral 251-254.
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werd beschouwd als de neerslag van een bepaalde ‘Weltanschauung’, representant
van een komplexe hoeveelheid ideeën, die afkomstig waren uit het geestelijk klimaat
waarin de tekst ontstond, kortweg aangeduid met ‘Zeitgeist’. Hoewel deze benadering
de tekst nog allerminst als autonoom beschouwt, is er sprake van een belangrijke
verschuiving. Voorheen was de tekst middel om samenleving of auteur te leren
kennen, met de opkomst van de Geistesgeschichtliche richting kwam het aksent meer
te liggen op de inhoud van het werk, ofschoon die voornamelijk nog dienst deed als
vertrekpunt, in plaats van als eindpunt.
Begin-, middel- en eindpunt wordt de literaire tekst pas tijdens de opkomst van
de autonomie-bewegingen. Hoewel de diverse groeperingen die zich louter op de
tekstuele gegevens richten, onderling nogal verschillen, kan men het bedrijven van
ergocentrische kritiek hun gemeenschappelijke faktor noemen. Zo is na lange tijd
het literair werk doel geworden, doel an sich, en niet langer meer middel-tot. Een
ommekeer die zich zo plotseling in de loop van deze eeuw voltrok, dat enerzijds een
zekere doordraverij in die opvatting niet uit kon blijven, anderzijds nog niet overal
volledig aangenomen wordt als de juiste opvatting omtrent de aard en funktie van
literatuur (personalistische kritici)7).
Hoewel het in dit artikel gaat om de jongste ontwikkelingen binnen die
autonomie-bewegingen, leek me een beschrijving van de historische ontwikkeling
van de literaire kritiek als referentiekader zeker op zijn plaats. De wetenschap dat er
tussen de louter personalistische kritiek (preromantiek en romantiek) en de
wetenschappelijke ergocentrische studie van litteratuur een scala van
ontwikkelingstrappen aan te wijzen is, zal bij de bespreking van de huidige crisis in
de literatuurwetenschap van waarde blijken te zijn.8)

2. Wetenschappelijk skepticisme
Twijfels over de mogelijkheid van een theoretisch model dat de verzameling van
alle literaire werken verantwoordt, mogelijk de aktieve en passieve literaire
kompetentie9) (d.w.z. de mogelijkheid een generatieve verklaring te geven voor de
vaardigheden van auteurs én lezers) in beperkte mate kan ‘verklaren’, trof men tot
voor kort in het algemeen in artikelen van niet-wetenschappers aan. Daarin is op
7) Deze opmerking geldt in de eerste plaats voor Nederland in de periode 1962-'68. Doordraverij
van de Merlyners, uitdrukkelijke personalistische literaire kritiek van Gomperts en de
Tiradisten.
8) In Enkele diachtonische aspekten van een synchrone wetenschap (ongepubliceerd stencil)
heb ik bijvoorbeeld, met verwijzingen naar Oversteegen's proefschrift Vorm of vent,
aangetoond dat de huidige literatuurtheoretische tegenstellingen direkt teruggegaan op
verschillen in opvatting over aard en funktie van literatuur in de jaren '30 in Nederland.
9) Het hele kompetence-idee is afkomstig uit de taalkunde. De doorlopende analogieën met de
linguïstiek kenmerken ook ons Nederlandse handboek (Maatje). De breedst uitgewerkte
overeenkomst hierin geldt de literaire kompetentie (bij Chomsky de ‘competence’, d.i. datgene
wat een ‘native speaker’ onbewust of bewust van zijn taal weet, zijn taalvermogen dus). Op
deze analogieën is nogal veel kritiek uitgeoefend. Anbeek is niet de enige die in afwijzende
zin schrijft: ‘Als een rode draad... loopt door [mijn] betoog [over het generalisatie-probleem]
de voortdurende poging van allerlei onderzoekers termen en begrippen uit de moderne
taalkunde te betrekken in hun werk. In de meeste gevallen gaat het om niet meer dan
metaforisch taalgebruik’ (Nieuwe ontwikkelingen in de verhaaltheorie, Raster VI/3, p.
313-329, cit. p. 326/327; curs. v. mij.)
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te zijn van de mogelijkheden van een overkoepelende theorie. Misschien moet ik
hier een restriktie maken. Op dit moment heeft het er alle schijn van dat het
skepticisme groter is bij de ‘Amsterdamse’ dan bij de ‘Utrechtse’ school. Ik baseer
dit louter op publikaties die niet meer dan een povere afspiegeling kunnen zijn van
de onderzoekingen op dit terrein. Daarbij komt dat de indeling in ‘scholen’
hypothetisch is, met andere woorden, zowel in Amsterdam als in Utrecht zijn
tegenstromingen aan te wijzen. Ondanks dit moet men konstateren dat de belangrijkste
waarschuwingen aan het adres van de literaratuurwetenschap uit de hoofdstad komen:
Geert Booy, Ton Anbeek, Sies de Haan, Jan Pieter Guépin.
De laatste tijd wordt te pas en te onpas geargumenteerd dat aanvallen op bestaande
wetenschappelijke systemen door middel van maatschappij-kritische
redeneringswijzen een uiting zouden zijn van een bredere, zich over de gehele
samenleving uitstrekkende, oppositiebeweging, die gericht is tegen bestaande ideeën,
hier: tegen de bestaande partijdigheid van kunst, die medeplichtig zou zijn aan de
heersende klasse.10)
Hoewel enkele vage verbindingslijnen tussen de kritiek op de literatuurwetenschap
en die algemene maatschappelijke tendens wel aan te geven zijn, kan men het
ongenoegen over de ontwikkelingen in de literatuur-theorie niet eenzijdig op rekening
van dat verschijnsel schuiven. Ik meen dat de interne studie van aard en funktie van
het literaire werk (trouwens een oeverloos onderwerp) veel meer de aanleiding is
geweest tot de recente kritiek op Maatje, Propp, Greimas en Todorov. Het ongenoegen
van vooral veel jonge critici over het esoterisch karakter van de huidige
literatuurstudie, zich uitend in zeer subjectieve, anti-wetenschappelijke literaire
kritiek, heeft aan dat verloop slechts een nieuwe dimensie toegevoegd;11) het lijkt me
niet de basis te zijn van het literatuurwetenschappelijk skepticisme.

2.1.
De grote vraagtekens die zowel theoretici als essayisten op dit moment bij een
wetenschappelijke benadering van de tekst zetten, betreffen het generalisatie-model.
Dit model kan men als basis van elke wetenschap beschouwen en aangezien de
literatuurwetenschap ten aanzien van dit probleem geen oplossing in het verschiet
heeft, lijkt het erop alsof het failliet van wetenschappelijke methoden bij de
literatuurbeoefening op dit kardinale punt een feit is.
Hoe dit dat generalisatie-model in elkaar?12 In wezen is het bizonder simpel:
veralgemenen van partikuliere gegevens is een eis die
10) Een boek als Kunst als kritiek vermeldt dit zelfs op de blurb; talrijke essays handelen over
dit onderwerp. Ik verwijs hier naar de bespreking van Janssens (Nieuwe methoden in de
literatuurwetenschap, in: Handelingen van het 28ste Vlaamse Filologencongres, Leuven
1971, p. 47-63) die het als één van de drie kontemporaine tendenzen in de huidige
literatuurbeoefening ziet.
11) Zie hiervoor Marcel Janssens, Nieuwe methoden in de literatuurwetenschap en zijn Moderne
kritiek en essay (in: Moderne Literatuur, Wassenaar 1969, p. 113-118).
12 Mijn zeer summiere uiteenzetting is gebaseerd op (en daar kan men het ook uitgebreider
vinden): C.G. Hempel, Filosofie van de natuurwetenschappen; S. de Haan, Over de
grondslagen van de literatuurwetenschap I (in: Spektator 2, no. 6 (april 1973), p. 360-396);
H. Roelants, Epistemologische beschouwingen rond de menswetenschappen (in: Handelingen
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niet de literatuurtheorie, maar de wetenschapsfilosofie stelt. Het bedrijven van
wetenschap sluit namelijk in dat men niet één objekt bestudeert (b.v. Kind tussen
vier vrouwen), maar een serie objekten, die door hun overeenkomsten tot een bepaalde
kategorie (romans of gedichten of ruimer, literaire werken) gerekend worden. Bij de
beschrijving van die reeks ziet men af van een deskriptie van de aan dat objekt eigen,
dus kenmerkende eigenschappen: ze zijn wetenschappelijk insignifikant. Wél
wetenschappelijk relevant zijn de gemeenschappelijke kenmerken, die men uit de
partikuliere dient af te leiden. De verovering van de werkelijkheid begint met het
vaststellen van gemeenschappelijke trekken van verschillende soorten (romans gedichten), die men onderbrengt in ekwivalentieklassen. Feitelijk is men in dit stadium
nog aan het kategoriseren, al is een voorwaarde: een gedegen kennis van de
partikuliere kenmerken van de objekten of reeksen objekten. Het is daarom niet
merkwaardig dat A.L. Sötemann in zijn proefschrift de mening toegedaan was dat
we eerst over een grote hoeveelheid analyses van afzonderlijke werken dienden te
beschikken, alvorens met enige vrucht een verantwoorde kategorisering tot stand
kan komen.13)
Uit deze verdeling in soorten kan men een modelobjekt vervaardigen, een
hypothetisch objekt konstrueren waaraan men de gemeenschappelijke kenmerken
toedicht. Niet alleen direkt zichtbare eigenschappen moet men toekennen (b.v. een
roman is typografisch te onderscheiden van een gedicht), maar ook niet onmiddellijk
zichtbare karakteristieken (b.v. literatuur is fiktioneel). Het spreekt voor zichzelf dat
in dit modelobjekt veel details niet opgenomen kunnen worden: men moet abstraheren
van de konkrete literaire werken. Dat proces is nu evenwel nog niet afgelopen: wil
men het modelobjekt in een theorie opnemen, dan moet men doorgaan met informatie
te verwijderen en hypothetische elementen toe te voegen. Zo ontstaat een
geschematiseerd model, dat volkomen theoretisch is. Bovendien is één van de
kenmerken van dit tweede model dat het deel uit maakt van een hypothetisch-deduktief
systeem. Het systeem blijft altijd een hypothese aangezien de vergelijking tussen het
geschematiseerde model en het konkrete literaire werk zal moeten beslissen over
juistheid, onjuistheid of wijziging van het systeem. Met andere woorden: men kan
aan het geschematiseerde model het kenmerk der fiktionaliteit toekennen, maar indien
uit vergelijkingen met literaire teksten blijkt dat er wél verwijzingsfunkties van de
tekst deel uitmaken, dan zal men ófwel het kriterium der fiktionaliteit moeten
schrappen, ófwel graden van referentialiteit in moeten voeren (zoals Oversteegen
deed).14)

van het 28ste Vlaamse Filologencongres, p. 19-35). Een bizonder gekomprimeerd, maar
instruktief overzicht geeft J.M. Maes, Zin en onzin van de literatuurwetenschap (in: Nieuw
Vlaams Tijdschrift, maart 1973, p. 292-303).
13) A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar, Groningen 1973. De Merlyners hadden,
dit blijkt uit het tijdschrift genoegzaam, een soortgelijke mening. Het wordt ook nog ergens
expliciet door Oversteegen geformuleerd: ‘Ons doel is niet het algemeen geldende, maar het
voor één object kenmerkende, dus het vastleggen van dingen die wetenschappelijk wel
relevant zijn, of althans kunnen worden’ (Merlyn 2, no. 3, p. 70-71).
14) In Analyse en oordeel, deel 2 (Merlyn 3/4, p. 268-276). Op pag. 270: ‘Om de twee zo
verschillende begrippen zover mogelijk van elkaar af te zetten, zou ik voor deze “intentionele
autonomie” liever het ook door anderen gebruikte termenpaar “open” en “gesloten” willen
gebruiken. Het gaat om de graad van hermetisme, door de dichter bewust nagestreefd.’
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realiseerbaar gezien,15) maar uiteindelijk is men er niet in geslaagd dit in praktijk te
verwezenlijken. Dit resultaat is niet zo maar een gegeven; integendeel, het gaat hier
om de grondprincipia van een wetenschap, hier de literatuurwetenschap. De gevolgen
zullen dan ook vérstrekkend zijn, vooral als men bedenkt dat een belangrijke
hoeveelheid energie aan onderzoek in die richting gespendeerd werd. Energie die nu
verspild blijkt.

2.2.
In Forum der Letteren (maart 1973) verscheen het tweede deel van het artikel van
J.P. Guépin over Propp.16) Zelfs als men nog steeds een zeker optimisme bezat omtrent
de mogelijkheden van de narratieve analyse, maakt deze beschouwing een einde aan
alle hoopvolle toekomstverwachtingen. Hoe hoopvol de verwachtingen aanvankelijk
waren wordt goed duidelijk uit onderstaand citaat van M. Janssens:17) ‘Greimas
ontwerpt in het spoor van Vladimir Propp een generatieve “grammaire narrative”,
waarin hij een drastisch onderscheid maakt tussen het logische niveau en het
antropomorfe of figuratieve niveau in een verhaal, of als U wil, tussen dieptestructuren
en oppervlaktestructuren. Hij werkt met formele “opérateurs” en “actants”, met
modale categorieën of basispredicaten, die in de diepte de narratieve discursus
structureren, onder het oppervlak van particuliere figuraties. Hij ziet het verhaal
totstandkomen als een paradigmatische en syntagmatische combinatoriek die de
onderliggende matrix of raster opvult... Aldus wordt, dankzij een formele
intelligibiliteit, het particuliere gekend en vooral herkend als een min of meer
gecompliceerde her-schreven of ge-transformeerde figuratie van dragende modellen,
of a-priori-codes, die, reductief en ekonomisch, alsmaar minimaler afgepeld worden
tot zo iets als, bij voorbeeld, a is niet b, of: a versus b.’ (p. 55). En even tevoren: ‘Het
particuliere als zodanig, zo leren de generatieve teksttheoretici, kan enkel opsommend
beschreven worden, terwijl de echte wetenschappelijke arbeid erin bestaat, de
onderliggende structuratieprocessen of de logische wetmatigheden of de generatieve
modellen bloot te leggen, die particuliere figuraties mogelijk maken. De
wetmatigheden van het systeem die de linguïstische boodschap mogelijk maken, het
netwerk van funktionele relaties tussen minimale basis-componenten,... de lege
modellen... die het particuliere werk laten geschreven worden: dat is het objekt van
de nieuwe tekstwetenschap...’ (p. 54). Hoe optimistisch is Janssens hier over de
mogelijkheden van model-systemen in de literatuurwetenschap. Hoe duidelijk is ook
de voortdurende verwijzing naar, bijna gelijkstelling van de literatuurwetenschap
15) Als men Maatje's Literatuurwetenschap bestudeert, schijnen generalisatie-problemen
nauwelijks een probleem op te leveren. Vooral in het begin van zijn boek, waar hij op
meta-theoretisch niveau bezig is, valt dit op. Nog sterker is deze suggestie bij T.A. van Dijk's
Moderne literatuurteorie (Amsterdam 1971) en zijn Taal Tekst Teken (Amsterdam 1971).
Hij besteedt zelfs vrijwel geen aandacht aan problemen rond het kennisnameproces en aan
de eruit voortkomende verschillen in interpretatie. Zo is het mogelijk dat veralgemenen voor
hem niet problematisch is.
16) J.P. Guépin, Propp kan niet en waarom (II), Forum der Letteren 14, no. 1, p. 30-51.
17) M. Janssens, Nieuwe methoden in de literatuurwetenschap.
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met onderzoek in de generatieve linguïstiek.18) We zullen ons nu bezig houden met
de beschouwing van Guépin en nagaan wat er na een diepgaande analyse van die
‘onderliggende structuratieprocessen’ en ‘op te vullen matrixen of modellen’
overblijft. Guépin begint als volgt: ‘Mijn aanvankelijk

18) Daar wil ik hier niet verder op in gaan. Ik hoop in een ander stuk op de overeenkomsten
tussen moderne taal- en literatuurwetenschap te wijzen.
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entoesiasme voor Propp werd gewekt door zijn stelling dat er een vaste volgorde van
de incidenten in het russische sprookje bestond. Immers, het grote struikelblok voor
elke vergelijkende analyse van mythen en sprookjes was altijd geweest dat het niet
mogelijk bleek vast te stellen wanneer twee incidenten hetzelfde “motief”
vertegenwoordigen...’ (p. 31). Het abstrakte skelet van Propp's schema bestaat uit
31 konstante funkties,19) die in algemene termen omschreven worden. Zij worden
ingevuld door de gebeurtenissen in de sprookjes. Ze zijn in de terminologie van
Janssens (boven) de lege modellen, de onderliggende matrixen. Voorbeelden: funktie
IX - Misfortune or lack is made known; the hero is approached with a request or
command; he is allowed to go or he is dispatched. Funktie X - The Seeker agrees to
or decides upon counteraction. Deze algemene omschrijvingen worden met konkreet
materiaal gevuld. Een konkrete variant van funktie IX b.v. ‘de ter dood veroordeelde
held wordt heimelijk bevrijd’, wordt genoteerd als de zesde variant van IX, te weten:
IX6.
Uit deze twee voorbeelden blijkt al dat de funkties niet van hun semantische inhoud
ontdaan zijn en om die reden zich niet kunnen onttrekken aan een
interpretatief-subjektief moment.20) Guépin laat zien dat de subjektiviteit van de
toekenning van gebeurtenissen aan een bepaalde funktie, groot is, té groot. Het is
namelijk in het geheel niet duidelijk waarop Propp zijn funkties bepaalt. Met evenveel
recht kan men nieuwe invoeren of door Propp onderscheiden invarianten samenvoegen
tot één funktie.21) Ook bij
19) Het gaat bij deze funktie-indeling om een parafrase van de inhoud, vergelijk T.A. van Dijk
in zijn dissertatie: ‘Structural analysis mostly studying primitive narrative, in which
“personage” and “character” are less relevant, has focussed upon the description of subsequent
“actions” in a tale or myth. These actions, calles FUNCTIONS bij Propp can be reduced to
a fixed number of analytical primitives which can be found back, obligatorily or optionally,
in any narrative.’ (citaat bij Guépin, p. 43, curs. van mij).
20) Een konkreet voorbeeld verheldert waarschijnlijk zowel de werking van het funktie (c.q.
aktie-) systeem als de willekeurige keuze. Ik citeer Guépin: ‘Drie broers gaan in de tuin
wandelen en vinden een enorme steen. De sterkste, Ivan de Koeiezoon, kan de steen optillen,
er verschijnt een gewelf, daarin paarden en harnassen. Ze gaan naar hun vader en delen mee
dat ze op reis willen gaan op die paarden. Ze ontmoeten dan Baba Yaga, maar ze delen haar
zelf mee dat ze gehoord hebben van een draak die het land verwoest. Propp noteert dit in de
tabel XI, XII1, XIII1, XIV5, VIII19: De Held gaat op weg (XI), de Donor test de Held (XII1,
zie... in de tekst: broers vinden toevallig een steen en trachten hem op te tillen), de Held
weerstaat de test (XIII1, Ivan slaagt er in de steen op te tillen), het tovermiddel komt toevallig
in het bezit van de Held (XIV5, Ivan vindt toevallig de paarden), een tegenstander verklaart
de oorlog, zie het voorbeeld: een Draak verwoest koninkrijken (VIII19). Ja, op zo'n manier.
Maar de broers zijn nog helemaal niet op reis als ze de steen vinden. Ze delen daarna pas
mee dat ze op reis willen, en worden óp het tovermiddel getransporteerd, dat is onmiskenbaar
funktie XV.... Voorts mis ik IX, Het Ongeluk wordt bekend en zeker X, de Held besluit tot
Tegenaktie. Dus: XII-XIV5, XI, XV, IX, e.v. VIII19, X. Nu klopt er niets meer van de
volgorde! Propp kan niet, en als het een beetje klopt, dan is dat te danken aan de logika van
het verhaal...’ (p. 40-41).
21) Vgl. Guépin: ‘Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat de mogelijkheid om een “akteur” in
verschillende “aktanten” op te delen alleen gegeven is als het schema hierover automatisch
beslist. Alles hangt af van de vaste volgorde. Mocht deze een “mirage” zijn, dan zijn we
weer in de oude moeilijkheden terug. Alles wat ons opvalt, “nieuws” is, is dan weer een
motief’ (p. 33).
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Todorov, die werkt met narratieve eenheden, geabstraheerde eenheden in de trant
van Propp's funkties, wordt nergens duidelijk op grond van welke kriteria hij zijn
eenheden bepaalt.22) Bovendien blijkt dat de logika van een bepaald verhaal zelfs
zonder diepgaande analyse een aantal funktieblokken laat ontstaan. Zo hoort VIII,
de Wandaad, direkt bij XIX, de Wandaad is verholpen; hetzelfde geldt voor XXV,
Moeilijke taak, en XXVI, Oplossing van de moeilijke taak. Hieruit blijkt op kleinere
schaal, wat bij een groots opgezette indeling in abstrakte dieptestrukturen, funkties,
narratieve eenheden, of hoe men ze ook noemen wil, steeds meer naar voren zal
treden, namelijk de banaliteit van deze eenheden.23) Eerder heb ik verdedigd dat er
zeker algemene schemata zullen zijn, die ten grondslag liggen aan een tekst. Maar
het vervelende is dat die zo algemeen, alledaags en banaal zijn, dat zij als het ware
elk verhaal konstitueren. Aan alle liefdesromans bijvoorbeeld (zo'n 90% van alle
romans) ligt hetzelfde schabloon ten grondslag, waarbij er hoogstens een verschil in
opeenvolging van de incidenten zal kunnen bestaan, begin, eind en globaal verloop
liggen vast. Deze ‘patterns’ zijn echter zo algemeen dat zij volkomen oninteressant
zijn, zij zeggen niets over de wijze waarop de auteur de motieven uitgewerkt heeft.24)
De manier waarop, de techniek maakt het verschil tussen de verschillende romans
uit, niet het motief.
Maar, zelfs de vaste volgorde van funkties, zoals Propp ons laat zien, is diskutabel.
In Guépin's beschouwing wordt telkens weer duidelijk dat ‘...ons vertrouwen in de
juistheid van de toeschrijving van incidenten aan funkties recht evenredig is met ons
vertrouwen in de juistheid van de door Propp in het schema gepostuleerde volgorde.’
(p. 32) Door de kunstgreep dat binnen het eenmaal gekonstrueerde systeem alles
naar alles binnen dat schematische model verwijst, is de mogelijkheid tot toetsing,
tot falsifikatie vrijwel uitgesloten. Guépin komt zelfs tot de konklusie dat Propp vrij
is in het kiezen van zijn funkties. De verklaring is simpel: de funkties zijn te vaag
gedefinieerd. Zij zijn absoluut niet wetenschappelijk, in de zin van objektief of zelfs
maar intersubjektief. De toekenning van gebeurtenissen aan een of andere funktie is
een louter interpretatieve en subjektieve aangelegenheid. Wat Propp betreft is de
konklusie van Guépin voorlopig gerechtvaardigd: ‘Wie had in 1960 kunnen denken,
toen wij Propp met zoveel entoesiasme begroetten, dat de narratieve analyse zo snel
De verhouding aktant-funktie komt overeen met de relatie subjekt-predikaat: ‘de aktant zegt
wie iets doet, de funktie wat iemand doet’, zegt Guépin heel duidelijk.
22) Door De Meijer gesteld in zijn recensie van T. Todorov, Grammaire du Décamêron.
23) Zie Van Dijk in zijn dissertatie: ‘There is a striking similarity between these fundamental
sequences of narrative... Labov and Waletzky report that non-literary narrative also seems
to have these fundamental paris
(i) Orientation
(ii)Complication
(iii) Evaluation
(iv) Resolution
(v) Coda
These results may lead to hypotheses concerning NARRATIVE UNIVERSALS (cit. bij
Guépin, p. 43).
De narratieve eenheden geven dus in de eerste plaats geen inzicht in specifiek literaire
vertelsituaties. In 2.3. van dit artikel zal blijken dat deze indeling in eenheden zelfs geen
onderscheid tussen literatuur en leven kan opleveren.
24) In mijn artikel De methodologische onderbouw van een literatuurtheorie (Raam 93) heb ik
een gelijkluidend standpunt kort verdedigd.
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zo diep zou vallen.’ (p. 51). En dit geldt mutatis mutandis voor de Proppianen,
waarvan Greimas de meeste bekendheid heeft gekregen.

2.3.
Een andere vertegenwoordiger van de Amsterdamse school, Ton Anbeek, heeft zich
met vrijwel hetzelfde probleem beziggehouden:
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wat zijn de mogelijkheden van generalisatieschema's zoals Todorov, Greimas en
Propp ontwikkeld hebben?
Na al hetgeen ik hiervoor met behulp van het artikel van Guépin beschreven heb,
lijkt het me niet zinvol een gelijkluidende tirade te houden onder verwijzing naar
Anbeek's Nieuwe ontwikkelingen in de verhaaltheorie.25) Zijn conclusie is dezelfde
als die van Guépin: ‘Alle pogingen tot generalisaties over élle verhalen moeten leiden
tot zeer algemene schema's die niet relevant zijn voor enige concrete tekst; zij lopen
eerder op een oppervlakkig soort sociologie of psychologie uit, dan op een
literatuurtheorie.’ (p. 326). Inderdaad krijgen de niet-wetenschappelijke gefundeerde
narratieve eenheden een resuméachtig karakter: het verhaal wordt ingedeeld in een
aantal in algemene termen opgestelde gebeurtenissen, zoals we gezien hebben. Deze
algemene incidenten zeggen uiteindelijk niets over de tekst; zij zeggen daarentegen
even veel of even weinig over het leven. Als men een liefdesgeschiedenis, beschreven
in een literaire tekst, gaat ontrafelen in een serie opeenvolgende gebeurtenissen,
vertoont die deskriptie evenveel overeenkomst met een werkelijke liefdesromance
als met een beschrijving van de suksessieve literaire incidenten. De narratieve
eenheden beschrijven daarom niet iets specifieks literairs, zij beschrijven menselijke
handelingen, waarbij de onmogelijkheid een werkelijke van een fiktieve gebeurtenis
te onderscheiden al heel snel duidelijk wordt.
Eenheden als ‘een misdaad begaan’ of ‘erotische begeerte’ kunnen onderdeel
uitmaken van een literaire tekst, maar ook van onze faktische wereld. Dergelijke
omschrijvingen zeggen dientengevolge niets over de literatuur. Zij heffen zelfs de
scheiding tussen verbeelding en realiteit, tussen literatuur en het leven op. Vandaar
dat Anbeek kan zeggen dat generalisatiepogingen uitlopen op een oppervlakkig soort
sociologie of psychologie. ‘Het fundamentele probleem blijft... hoe precies die
“abstracte” dieptestructuur met de betekenisstructuren van de opeenvolgende zinnen
van de (concrete) tekst moeten worden verbonden.’ (Anbeek, p. 327). Het ziet er niet
naar uit dat men hiervoor een oplossing op korte termijn vindt. Ik heb zelf de
overtuiging dat men d.m.v. het postulaat van een abstrakte dieptestruktuur zelfs nooit
enig inzicht in een literaire tekst kan geven: net als in de linguistiek is de
dieptestruktuur neutraal en definieert iedere uiting. Pas de erop toegepaste
transformaties maken van de abstrakte reeks een konkrete taaluiting, of in de
literatuurtheorie: het konkrete literaire werk. Daarmee verwijdert men zich echter
van het onderzoek naar basiskomponenten en richt men zijn aandacht op de wijze
waarop de taal in een tekst gebruikt is, op een eventueel specifiek literair taalgebruik.
Het is echter jammer dat ook dit onderzoek voorlopig heeft uitgewezen dat het vrijwel
onmogelijk is transformaties aan te wijzen die typisch zijn voor het taalgebruik in
literaire werken.26) Ik kan hier nu niet verder op in gaan, (en hoop dat in een ander
artikel te doen.)
Anbeek heeft zich niet alleen negatief uitgelaten over het generalisatie-model, ook
over de literatuurwetenschappelijke vooronderstellingen omtrent de relaties tussen
literatuur en werkelijkheid.27)
25) In: Raster VI/3, p. 313-329.
26) Zie mijn artikel dat binnenkort in De Nieuwe Taalgids verschijnt.
27) Ton Anbeek, De wetenschappelijke status van de romantheorie, in: Spektator 2, no. 2
(september 1972), p. 90-104.
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Volgens Anbeek is een theorie van het literaire werk niet alleen problematisch,
zij is zelfs onmogelijk. Daarvoor heeft hij twee

Ton Anbeek, Bestaan recensies uit oncontroleerbare, zinledige beweringen?, in: Tirade 187
(mei 1973), p. 297-305.
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soorten argumenten, wetenschappelijke en filosofische. Wetenschappelijk is zijn
vaststelling over ‘...de onmogelijkheid om tot generalisaties over de roman te
komen...’ (p. 100); filosofisch is zijn mening dat ‘...de roman sterk op de wereld is
gericht...’ (p. 100/101). In mijn artikel De methodologische onderbouw heb dit tweede
argument nogal heftig aangevallen onder verwijzing naar het fiktionele karakter van
een literair werk.28) Hoewel ik nog steeds van mening ben dat de taaltekens in een
literair werk niet op dezelfde wijze naar de fysische werkelijkheid verwijzen als de
woorden en zinnen in een wetenschappelijke studie, neem ik mijn kritiek in zoverre
terug, dat ik erken dat onder bepaalde omstandigheden het literaire woord een
verwijzingsfunktie heeft. Een verwijzingsfunktie die van tekst tot tekst, van genre
tot genre verschilt en mogelijk te beschrijven is in termen van graden van fiktionaliteit.
Ik denk hierbij aan het onderscheid van Oversteegen in open en gesloten werken,
waarbij de relaties met de buitenwereld in het tweede geval tot een minimum beperkt
blijven, terwijl in het eerste geval een vrij duidelijke verbinding tussen tekst en
werkelijkheid bestaat. Anbeek meent dat een groot deel van de literatuur een direkte
of indirekte relatie met de werkelijkheid heeft door te stellen dat de struktuur van de
roman de struktuur van het menselijk gedrag representeert.29) Hij haalt bijvoorbeeld
met instemming Mooij aan, die al meer dan 10 jaar geleden formuleerde: ‘Een
afbeelding van de werkelijkheid, en dus ook van het menselijk leven zelf, in de
romankunst bleek illusoir. Niet illusoir daarentegen is het afbeelden van de schema's,
die aan het menselijk leven ten grondslag liggen.’ (p. 101). Een direkte correlatie
tussen leven en literatuur dus. Gaat men op zoek naar de abstrakte schema's die aan
de roman ten grondslag liggen, dan komt men noodzakelijkerwijs uit bij de schema's
van het menselijk gedrag. Een bevinding die gelijk loopt met de resultaten van Anbeek
en Guépin naar aanleiding van Propp en de Proppianen.

2.4.
De derde wetenschappelijke skeptikus is S. de Haan die in zijn omvangrijke artikel30)
over Maatje's Literatuurwetenschap een aantal ontstellende misverstanden bloot legt
ten aanzien van de grondbeginselen van de wetenschaps- en literatuurtheorie van die
Utrechtse theoreticus. De Haan maakt een onderscheid tussen Maatje's
wetenschapstheorie en zijn literatuurtheoretische uitgangspunten. Die dienen idealiter
zeer nauw met elkaar in verband te staan, voor een kritisch onderzoek daarentegen
is het te prefereren ze te onderscheiden. Daar komt bij dat Maatje zélf een (op zich
niet gerechtvaardigde) scheiding in zijn boek aanbrengt tussen de literatuur- en de
wetenschapstheorie. Hier was tevoren door Mosheuvel in zijn recensie in De Nieuwe
28) Ik ben me ervan bewust dat ik hier de termen ‘roman’ en ‘literair werk’ door elkaar gebruik;
als ik Anbeek's artikel goed interpreteer is dit wel toegestaan.
29) Ook in zijn Tirade-artikel houdt hij dit staande: ‘Het feit dat in een roman of verhaal het
leven gepresenteerd wordt “zoals het geleefd wordt”, heeft tot gevolg dat het geven van
oordelen over boeken gebeurt op grond van allerlei (niet bewijsbare) noties over “het” leven’.
30) S. de Haan, Over de grondslagen van de literatuurwetenschap I, in: Spektator 2, no. 6 (april
1973), p. 360-396. Inmiddels is deel II verschenen in no. 8 van dezelfde jaargang, p. 505-534.
Tezamen bijna 70 pagina's kritiek op Maatje's boek!

Raam. Jaargang 1973

Taalgids al op gewezen.31) Hij ziet zelfs geen duidelijke verbinding tussen de
theoretische postulaten in de Inleiding en de praktische uitwerking in de rest van het

31) L. Mosheuvel, Bespreking van Literatuurwetenschap in: De Nieuwe Taalgids 1971, nummer
3.

Raam. Jaargang 1973

41
boek: ‘Ik heb gezocht, maar een duidelijke schakel tussen Maatjes axioma der
nietreferentialiteit zoals dat in het begin van de Inleiding wordt gesteld en de
structuurdefinitie aan het eind daarvan heb ik niet kunnen vinden. De bepaling van
structuur wordt afgeleid uit een overzicht van theorie en praktijk der diverse
autonomiebewegingen en niet uit de aan het begin ontwikkelde theorie.’ (p. 223,
curs. van mij).
Nadat De Haan een overzicht geeft van de huidige stand van zaken in de
wetenschap en hij tracht te formuleren ‘...waarom men - volgens de
wetenschapsfilosofen - een theorie nodig heeft in de moderne empirische wetenschap,
wat wetenschap in het algemeen is, en hoe een theorie werkt’ (p. 364), gaat hij
Maatje's wetenschapstheorie toetsen. Ik schrijf over: ‘Als we nu kijken naar Maatje's
wetenschapstheorie, zoals die expliciet blijkt uit de eerste paragrafen van zijn boek,
en impliciet uit de formulering van zijn theorie in de rest van zijn boek, dan kunnen
we vaststellen, dat in Maatje's model van wetenschap de deduktieve funktie van de
theorie volledig ontbreekt. Maatje spreekt alleen in oneigenlijke zin over voorspellen
en verklaren; hij verwaarloost het onderscheid tussen theoretische en empirische
uitspraken, en daarmee het verschil in funktie van beide soorten uitspraken. In zijn
formulering van een literatuurtheorie geeft hij ook niet duidelijk aan wat hij beschouwt
als de empirische data waarmee deze theorie zich heeft bezig te houden. Ik geloof
dan ook, dat veel van de kritiek die ik hierna op Maatje's boek zal uiten, terug te
voeren is op het ontbreken van een gedegen methodologische fundering van de
theorievorming in de literatuurwetenschap in het algemeen en in dit geval die van
Maatje in het bizonder.’ (p. 365, curs. van mij). Dit betreft niet zo maar kritiek op
een aspekt van de literatuurwetenschap, het gaat hier integendeel om de
methodologische basisprincipes van deze discipline, die op dit moment geen
aanspraak mogen maken op een wetenschappelijke status. Een
pseudo-wetenschappelijk aanzien geeft Maatje zijn theorie als hij in abstrakte termen
een theorie voorstelt als een mechanisme dat de gegevens van ons objekt (een literair
werk) opneemt (de input) en na verwerking een reeks wetenschappelijke uitspraken
produceert (de output). Het is inderdaad niet meer dan een wetenschappelijk aanzien,
daar ‘...Maatje niet laat zien hoe men gegevens invoert in zijn theorie, en hoe zijn
theorie die verwerkt tot wetenschappelijke uitspraken.’ (De Haan, p. 366). In Maatje's
voorstelling is een theorie een toverdoos waarin men de gegevens van het leesproces
stopt, die er na een tijdje kant en klaar uitrollen. Natuurlijk is zo'n voorstelling niet
alleen onjuist, maar ook in hoge mate misleidend. Er blijkt onder meer uit dat hij de
mogelijkheden van een wetenschapstheorie schromelijk overschat: in de eerste plaats
is een literatuurtheorie niet te vergelijken met een machine waarin men aan de ene
kant een blok hout stopt, die aan de andere kant een afgewerkt raamkozijn aflevert.
Voortdurend moet de mens ingrijpen bij de verwerking van de tekstuele gegevens,
hoe sterk men de theorie ook tracht te expliciteren en te formaliseren. In de tweede
plaats zijn zowel de gegevens bij de input als bij de output niet meer dan
waarnemingsgegevens. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze onwetenschappelijk
zouden zijn, maar heeft wel tot gevolg dat ze pas wetenschappelijk genoemd kunnen
worden als er verifieerbaarheids- en falsifikatieprocedures op toegepast zijn. Er komt
dus heel wat meer bij een theoretische opzet kijken als Maatje ons wil doen geloven:
terwijl de onontbeerlijke aanwezigheid van toetsingsprocedures, het inrichten van
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theorie bij de opbouw van een weten-
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schaps- en literatuurtheorie noodzakelijk zijn, vond Maatje konkreet uitgewerkte
aanwijzigingen daarvoor overbodig. Het is me overigens ook niet duidelijk waarom
de outputgegevens niet getoetst behoeven te worden. Hier is in feite maar één
verklaring voor te geven: nadat de (niet-wetenschappelijke) input een verwerking in
de toverdoos heeft ondergaan, worden ze op slag, zonder enig verder nadenken, echt
wetenschappelijk. Dit bevestigt opnieuw Maatje's geloof in de superioriteit van de
wetenschap, een geloof dat ik allerminst met hem deel: ik geloof niets tenzij het
empirisch getoetst is. Vergelijk Hempel: ‘Als een uitspraak... niet althans in beginsel
toetsbaar is... kan zij niet zinvol als een wetenschappelijke hypothese of theorie
worden voorgesteld of overwogen, want geen enkele denkbare empirische bevinding
kan er dan mee overeenstemmen of mee in de strijd zijn.’
Een ander, bizonder kwetsbaar gedeelte van Maatje's theorie is zijn
beslissingsmodel. Dit mechanisme heeft als taak de literaire van de niet-literaire
teksten te onderscheiden, of algemener geformuleerd: het moet uitmaken of het
onderhavige objekt tot de te onderzoeken verzameling behoort. Nu is de vraag wat
literatuur en wat lektuur is al lang een gekompliceerde kwestie, zodat het bij voorbaat
uitgesloten moet worden geacht dat Maatje hiervoor een sluitend systeem kan
ontwerpen. Desondanks doet hij een poging. Het is dan erg jammer dat hij ook dit
beslissingsmechanisme voorstelt als een toverdoos (in zijn terminologie een
‘black-box’). Dit is zo mogelijk nóg misleidender dan zijn voorstelling van een
theorie in het algemeen. De problemen die bestaan rond de literaliteit van een tekst
zijn zo kolossaal,32) dat een oplossing zoals Maatje suggereert, er in geen verhouding
mee staat. Hoewel het aangeven van de argumenten voor en tegen het bestaan van
literaire taal, of ten aanzien van een specifieke zijnswijze van het literaire werk in
dit methodologische stuk thuis horen, zal ik ze niet dan terloops naast elkaar zetten.
Er bestaat een gigantische hoeveelheid secundaire literatuur over de onderscheidingsmechanismen tussen literatuur en lektuur, die in een aparte bijdrage verwerkt zou
moeten worden. Maatje komt trouwens na het formuleren van zijn eis betreffende
deze onderscheiding en na een abstracte omschrijving van een mogelijke oplossing
(d.m.v. de toverdoos), niet meer expliciet op het probleem van de literaliteit terug;
een belangrijke tekortkoming!
Dat komt bij Maatje meer voor. Hij noemt op p. 4 een viertal eisen waaraan een
wetenschappelijke literatuurtheorie dient te voldoen, maar in zijn boek wordt slechts
aan de derde eis voldoende aandacht besteed. Dit zijn de wensen: ‘Idealiter dient de
theorie... te kunnen bepalen:
1. of een bepaald object... inderdaad behoort tot het object van de
literatuurwetenschap, d.w.z. tot de verzameling van alle objecten die we
samenvatten in de categorie HET literaire werk;
2. welke van de verzamelde gegevens van het betreffende object
literatuurwetenschappelijk relevant zijn...;
3. hoe dat object kan worden beschreven (in welke termen en begrippen);

32) Zie b.v. J.G. Kooy, Taalkunde en literatuur, in: Merlyn, jg. 4 juli 1966, p. 243-258; G. Adé,
Linguistiek en literatuurstudie, Antwerpen 1972; Ton Anbeek en G.E. Booy, Oude en nieuwe
literatuurtheorie, in: De Gids 135 (1972), p. 108-115. Erg ‘gekleurd’ is de uitzetting van
T.A. van Dijk, Taalteorie en literatuurteorie, in: Taal Tekst Teken.
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4. welke conclusies uit de beschrijving kunnen worden getrokken m.b.t. de relatie
tot andere objecten die ook tot het object, tot het literaire werk... behoren.’ (p.
4)
Zowel De Haan als Mosheuvel wijzen op dit
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kwalijke gebrek van ons enige literatuurwetenschappelijke handboek. Het is niet
anders dan een onjuiste voorstelling van de inhoud van de drie hoofdstukken over
de belangrijkste verschijnselen bij de studie van een literair werk. Volkomen
onbegrijpelijk is voor mij dan ook een vrijwel ongewijzigde herdruk.
Ten aanzien van het literatuurtheoretisch gedeelte zijn gelijke misverstanden aan
te wijzen. Ik zal er niet uitgebreid op in gaan, dat deed ik eerder (De benadering van
het literaire werk, in: Raam 87-88-89, p. 215-223). Mijn toen geuite bezwaren tegen
Maatje's ‘formule’ dat een tekst als literair ervaren wordt als ze fiktioneel en
waardevol is, komen grotendeels overeen met die van De Haan. Het axioma van
Maatje dat de taalvormen in een tekst niet-referentieel zijn, blijkt in het geheel de
status van een axioma te ontberen, sterker hij laat in het midden of de
niet-referentialiteit een theoretisch of een empirisch gegeven is. Zo schrijft De Haan:
‘Maatje beweert allebei, en stuurt zo op een wel zeer fundamenteel punt de lezer het
bos in. Wil Maatje zijn bewering over de niet-referentialiteit als een verklarend
principe gebruiken, dan kan het niet in de waarneming gegeven zijn; is het in de
waarneming gegeven, dan behoeft juist de niet-referentialiteit theoretische verklaring.’
(p. 381) Maatje beweert dat het a. in de waarneming gegeven is (‘het... heeft een
empirische basis’) en dat het daarom b. geen theoretische verklaring nodig heeft. Op
deze wijze omzeilt Maatje één van de grootste literatuurtheoretische problemen,
namelijk de relatie roman-werkelijkheid. Daarnaast is hij bovendien inkonsekwent
in zijn opvatting. In het begin van zijn boek houdt hij vast aan een volledig
niet-referentieel karakter van de taaltekens, terwijl hij bij de bespreking van het
creatio-mimesisstandpunt stelt: ‘Maar toch berusten de betekenissen, berust ook de
inhoud... van het werk op het feit dat diezelfde taaltekens in normaal referentieel
taalgebruik wél een gewone verwijzingsfunctie bezitten. De inhoud van een fictioneel
werk zou niet communicabel kunnen worden gemaakt als diezelfde dragers van de
inhoud, de taaltekens, in gewoon taalgebruik niet die communicerende functie
hadden.’ (p. 172). Door deze inkonsekwentie wordt het al heel moeilijk uit te maken
wat nu precies fiktioneel of niet-referentieel is. Het laatste citaat komt wel heel dicht
bij de opvatting dat elk oordeel over een tekst gebaseerd is op kennis van ‘de’
werkelijkheid. Hoewel het onderkennen van referentiële aspekten in de literatuur
niet a priori anti-autonomistisch is, geeft Maatje het bestaan van een dergelijke relatie
in theorie niet toe.33) Zijn boek had aan diepte gewonnen als hij dit wel gedaan en
onderzocht had van welke aard die schakels waren en hoe zij tot uiting komen in de
tekst. Datzelfde geldt voor de behandeling van het kennisnameproces, waarbij te
vlug over de individuele waardesystemen heen gelopen wordt.
Ik zal nu niet verder gaan met een kritische benadering van Literatuurwetenschap
en ook afzien van een uitvoeriger bespreking van het voortreffelijk artikel van De
Haan. Waar het mij om ging in deze paragraaf, is het aangeven van een
aksentverschuiving in het
33) Er zou natuurlijk een apart artikel te schrijven zijn over autonomie en niet-referentialiteit.
Ik zei het al, het is één van de grootste literatuurtheoretische problemen, waarover ook buiten
het wetenschappelijke kamp sterk autonomistisch gedacht wordt. Paul de Wispelaere is het
voorbeeld van een essayist die qua opvatting in de wetenschappelijke sektor thuishoort. Zijn
artikel Roman van de werkelijkheid en werkelijkheid van de roman (in zijn boek Met kritisch
oog, 's Gravenhage, Rotterdam, z.j) mag men als zijn kredo beschouwen. Overigens spreekt
de titel van zijn nieuwe boek, dat voor 1973 aangekondigd is, voor zichzelf: Een wereld
apart.
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theoretiseren over literatuur bij literatuurwetenschappers. Daarbij kwam tot uiting
waar de skeptische geluiden te horen zijn, en vooral welke onderdelen van de
literatuurwetenschap bloot staan aan wetenschappelijke kritiek. Zij zullen in grote
trekken overeenkomen met bezwaren uit de niet-wetenschappelijke sfeer; ik hoop
dat in paragraaf 3 duidelijk te maken.

2.5.
Alvorens over te gaan tot een inventarisatie van de essayistische kritiek, moet gewezen
worden op de kontroverse Amsterdam tegenover Utrecht. Die laat zich ook aflezen
uit bijdragen in de vaktijdschriften: Spektator versus De Nieuwe Taalgids. Ik zal uit
het maart-nummer van De Nieuwe Taalgids enkele citaten lichten waaruit het verschil
in opvatting over het literatuurwetenschappelijke bedrijf blijkt: het artikel34) is van
F.C. Maatje en handelt over J. Weisgerber's boek Proefvlucht in de romanruimte.
Op p. 97 deze - voor de literatuurwetenschap optimistische - uitspraak: ‘Toetsbare
uitspraken (de falsifieerbaarheid geldt hier als sub-norm voor de algemenere
verifieerbaarheid) kan men alleen doen op grond van een theorie-van-het-object,
...En die theorie omlijnt dan meteen het werkterrein van de betreffende wetenschap,
i.c. de literatuurwetenschap...’. Maatje had van Weisgerber verwacht: het ‘...toekennen
van een evenwichtige plaats aan de categorie RUIMTE naast die van de TIJD, en in
verband daarmee, een functiebeschrijving van... zo belangrijke begrippen als
VERTELLER, VERTELLINGSINSTANTIE, VERTELPERSPECTIEF en
ORIëNTERINGSCENTRUM...’ (p. 90). Het lijkt erop dat Maatje zijn geloof in een
literatuurtheoretische aanpak, zoals hij in Literatuurwetenschap (op onvoldoende en
inadekwate wijze) heeft proberen duidelijk te maken, nog steeds heeft bewaard. Dit
standpunt lijkt mij symptomatisch voor de sfeer van De Nieuwe Taalgids, hoewel ik
hier eerlijkheidshalve moet vermelden dat ook dit Tijdschrift voor Neerlandici
binnenkort tenminste één kritische en skeptische bijdrage over de grondslagen van
een theorie van het literaire werk zal bevatten.35)

3. Essayistische bezwaren
Ik ben me er volkomen van bewust dat de onderscheiding, op bepaalde punten de
scheiding, tussen kritiek op de literatuurwetenschap vanuit de essayistiek en die
vanuit wetenschappelijke kringen een zwakke indeling is. Ik heb er eenvoudigweg
geen objektieve kriteria voor. Aan de andere kant geloof ik dat intuïtie en gezond
verstand deze onderscheiding mogelijk maakt. Hij is in ieder geval niet gebaseerd
34) F.C. Maatje, Ruimte, verhaal, verhaalruimte, in: De Nieuwe Taalgids 66, no. 2 (maart 1973),
p. 89-109.
35) Ik tracht erin op semi-wetenschappelijke wijze aan te tonen dat het literaire kennisname-proces
niet voldoet aan de eisen van de algemene methodologie voor de gedragwetenschappen,
zoals De Groot in zijn Methodologie uiteengezet heeft. Daarnaast komt het probleem van de
afgrenzing van literatuur tegenover lektuur aan de orde.
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op de maatschappelijke funktie van de desbetreffende schrijver. M. Janssens, die
hieronder besproken wordt, heeft net als bijvoorbeeld Anbeek of De Haan een taak
bij een wetenschappelijk instituut.

3.1.
Het Liber Amicorum Dr G. Knuvelder (Raam 87-88-89/1972) opende met een
programmatisch36) artikel over de huidige litera-

36) Dit epitheton ornans baseer ik op het redaktionele voorwoord van Raam 94. De uitwerking
van de argumenten van Knuvelder door Wesselo, Kruithof en Willems, zoals op die zelfde
pagina aangekondigd wordt, stelde me echter bizonder teleur.
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tuurwetenschap. In de vuurlinie bevat - en dit kan men zonder overdrijving zeggen
- vrijwel alle kanttekeningen en bezwaren die door essayisten de laatste jaren
uitgesproken en geplaatst zijn. Door deze gelukkige omstandigheid kan ik een
werkwijze volgen, die men gewoon is exemplarisch te noemen. Het 28 pagina's
tellende artikel gebruik ik hier als voorbeeld dat het andere essayistische werk
grotendeels representeert.
De algemene tendens van Knuvelder's essay laat zich simpel omschrijven: naast
de ergocentrische studie van het literaire werk heeft zowel de extrinsieke als de
literair-historische benadering een volwaardig bestaansrecht; omdat de puur-intrinsieke
studie een aantal nog niet opgeloste problemen opwerpt, moet men twijfelen aan de
exklusieve rechten van de ergocentrische literatuurbeoefenaars. Geheel vanuit de
theorie beschouwd, heeft Knuvelder allerminst bezwaar tegen het primaat van de
systematische literatuurwetenschapper,37) zoals blijkt uit zijn Problemen der
literatuurgeschiedschrijving, waar hij expliciet stelt: ‘...binnen de eerste cirkel: het
centrale object waar alles om draait: het werk zelf; daaromheen in de eerste kring,
het gebied van de intrinsic approach: de literatuurwetenschap in strikte zin, de
poëtica...’ (p. 11). Maar in de praktijk wordt het moeilijker dit standpunt te verdedigen.
Aan de tekst wordt, of men wil of niet, een waardeoordeel verbonden en juist deze
evaluatie levert de grootste problemen op: ‘Geeft de hedendaagse literatuurwetenschap
op onze vraag naar die waarde een antwoord?’, vraagt Knuvelder zich af. (Vuurlinie,
p. 3). Het antwoord daarop hangt af van de wijze waarop men de relatie ziet tussen
het technisch en esthetisch lezen. Een grote, meestal exklusieve nadruk op de techniek
van het literaire werk mag men verwachten van de literatuurwetenschapper: onderzoek
naar vertellersperspektief, tijd-ruimte-behandding, romanpersonages, enz. De gewone
lezer komt er meestal niet aan toe. Hij konkretiseert de talige gegevens van de tekst
in verband met zijn eigen bestaan, het boek wordt een eigen wereld in het hoofd van
de lezer. Wat er bij de lezer na het lezen overgebleven is, hoeft niet noodzakelijk een
nauwkeurige afspiegeling van de tekstuele gegevens te zijn, zal dat meestal ook niet
zijn. Het voorwerp, liever: het beeld van het voorwerp, zoals dat in de geest van de
lezer opgenomen is, noemt Knuvelder in navolging van Ingarden een esthetisch
voorwerp.
Het esthetisch lezen is dus niet in overeenstemming met de eisen van het
literatuurwetenschappelijke leesproces, dat onder meer gekenmerkt wordt door zo
nauwkeurig mogelijk lezen en zo volledig mogelijk verantwoordend lezen. Esthetisch
lezen is uitermate subjektief, terwijl van technisch lezen in theorie verwacht mag
worden dat het kennisnemen redelijk objektief geschiedt, in ieder geval intersubjektief,
met andere woorden dat er tussen verschillende technische lezers een
interpretatie-overeenkomst bestaat van tenminste 90%.
De verhouding tussen deze onderscheidende kennisname-processen zou onder
ideale omstandigheden zó moeten zijn: de esthetische kwaliteiten van de tekst kunnen
gerelateerd worden aan de technische. Inderdaad, onder ideale omstandigheden, want
37) Over de wending naar de ergocentrische literatuurbeoefening van de theoreticus Knuvelder
heeft Corn. de Deugd een goed artikel gepubliceerd: Moderne literatuurwetenschap en de
geschiedenis van de Nederlandse letteren, in: De Nieuwe Taalgids 60 (1967), p. 1-11. Als
ik Knuvelder in In de vuurlinie goed interpreteer, neemt hij weer iets van zijn mening terug,
zoals hij uiteenzette in Aasgieren der Filologie?, in Versl. Med. Kon. Vlaamse Acad. 1963,
p. 128 e.v.
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(Knuvelder, Vuurlinie, p. 7). Het leggen van deze verbinding is dé taak van de
literatuurwetenschapper, maar dat die opdracht eenvoudig is, lijkt een schromelijke
overschatting van de literatuurwetenschap. Bewijzen zijn in dit geval vrijwel nooit
overtuigend of afdoend, omdat het esthetisch lezen een subjektieve kwestie is, met
als gevolg dat een technisch perfekt werk lang niet altijd direkt een esthetisch
genoegen zal bewerkstelligen. Aan de andere kant kan een tekst de lezer in hoge
mate boeien terwijl bij een analyse van de techniek van het vertellen belangrijke
tekortkomingen aan het licht treden! Kortom, technische perfektie en (esthetisch)
leesgenoegen lopen niet volgens een wiskundige formule synchroon. Knuvelder wees
daar ook op: ‘Is de theoretische schakeling van technische kwaliteiten naar esthetische
op zich al een moeilijk probleem, in de praktijk wordt men voor deze schakeling
teruggeworpen op persoonlijke evaluatie van een tekst, dat wil zeggen: de individuele
lezer maakt voor zich uit of een bepaalde techniek hanterend werk hem al dan niet
esthetisch treft.’ (Vuurlinie, p. 7/8). Is men eenmaal op dat niveau gekomen, dan is
men aan de heidenen overgeleverd: de tekst bevat onnoemelijk veel ‘open plekken’
(Ingarden), die door de ene lezer anders worden gelezen dan door de andere. Dit is
het extreme subjektivisme dat veel essayisten verdedigen en waarop hun bewijsvoering
tegen een theorie van HET literaire werk berust. Naast het subjektieve moment in
het leesproces, dat moet uitlopen op subjektieve faktoren in de beschrijving en
beoordeling, ligt het voor de literair-historicus Knuvelder natuurlijk voor de hand
dat de invloed van het historisch proces op een literaire tekst niet onbelangrijk is:
‘Het werk heeft zijn historie (gehad), waardoor de visie op het werk onontkoombaar
beïnvloed wordt’, en even verder: ‘Het werk verandert in de loop van de jaren van
plaats doordat nieuwe werken verschijnen en ook dáárdoor kan (doorgaans: zal) het
waarde-oordeel veranderen.’ (Vuurlinie, p. 8). Dit verschijnsel verhindert ons een
volkomen onbevooroordeelde beschrijving en evaluatie toe te kennen.
Dit beperkt zich echter niet alleen tot oudere werken. Als een literair geïnteresseerde
lezer bijvoorbeeld het gedicht Doornroosje van Achterberg onder ogen krijgt en er
door geboeid wordt, gaat hij op zoek naar andere gedichten van de auteur. De behoefte
aan weten, aan kennis omtrent de achtergronden van auteur en oeuvre doen hem het
Commentaar op Achterberg en het Nieuw Commentaar op Achterberg, het speciale
nummer van Maatstaf en talloze tijdschriftartikelen ontdekken. Als deze lezer na
zo'n ontdekkingstocht het gedicht herleest, doet hij dat ongetwijfeld met andere
ogen.38) Janssens zegt terecht: ‘Wat geschreven werd over Achterberg..., ervaar ik
als context van mijn eigen lectuur. Ik kan dit niet straffeloos tussen haakjes zetten...’
(p. 135). Hoewel ik hier een wending gemaakt heb van het probleem
objektiviteit-subjektiviteit bij beschrijven en beoordelen van literatuur naar het
probleem tekst-kontekst, blijf ik binnen het kader van de eerste onderscheiding. De
kontekst is subjektief, ongetwijfeld, maar daarom niet te verwerpen als hulpmiddel
bij de studie van literatuur. Nadat men echter eenmaal kennisgemaakt heeft met de
kontekst is het misschien onmogelijk deze buiten beschouwing te laten: opnieuw een
faktor die meer naar de subjektiviteit van de literatuurbeoefenaars verwijst dan naar
een objektieve literatuurtheorie. Het artikel van Knuvelder tracht dit met de nodige
eruditie en overtuigingskracht voortdurend door te drammen. Het wordt op den duur
nogal vervelend, maar... in vrijwel alle opzichten heeft hij gelijk.
38) lk heb dit voorbeeld ontleend aan Janssens, Moderne kritiek en essay.
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3.2.
In zijn lezing Moderne kritiek en essay, gehouden voor de School voor Taal- en
Letterkunde in Den Haag, heeft Marcel Janssens een vier-tal bezwaren uitgesproken
tegen de moderne literatuurwetenschap, die ten dele overeenkomen met die van
Knuvelder. Bekend klinkt dit geluid: ‘Laten we, om te beginnen, de criticus aan de
kritiek terugschenken. Het is toch evident dat een tekst niet bestaat zolang hij niet
door een lezer in de leesakt gerealiseerd wordt.’ (p. 129). Hij vervolgt op dezelfde
pagina met: ‘De kritische akt die in dialoog treedt met de “litterariteit” van een
gegeven linguïstisch tekensysteem, verschilt toch wezenlijk van de linguistische
benadering van diezelfde taaltekens, hoezeer de linguist er ook om bekommert moge
zijn ten gerieve van de criticus de dragende dieptestructuren van de taal bloot te
leggen.’ Hoewel Janssens zich niet direkt uitspreekt, houdt dit een aanval in op de
objektief-literairwetenschappelijke methode zoals die later door Maatje uitgewerkt
is en ten tweede op de linguïstische literatuurtheorie van T.A. van Dijk die vrijwel
uitsluitend oog heeft voor de talige aspekten van een tekst en de metafysische
kwaliteiten (de idee van waaruit de tekst geschreven is) met opvallende minachting
in zijn handboek behandelt.
De overeenkomst tussen Janssens en Knuvelder is duidelijk, maar ook korreleert
dit bezwaar met de wetenschappelijke kanttekeningen van De Haan. ‘De term “literair
werk” is... een theoretische term... De empirische strekking ervan zal moeten worden
aangegeven door middel van een of meer brugprincipes, korrespondentie-regels die
in voortheoretische termen tekstimplikaties van het theoretische konsept aangeven.
Of een bepaald konsept in een bepaald konkreet geval van toepassing is, wordt beslist
door de betreffende wetenschappelijke onderzoeker, die daartoe in staat gesteld moet
worden door de theorie, door brugprincipes. De theorie kan de mens in dezen nu
eenmaal niet vervangen, of... een literatuurtheorie kan b.v. niet lezen.’ (p. 372, curs.
van mij). Hoewel De Haan zijn wetenschappelijke achtergrond niet onder stoelen of
banken steekt, kan de interpretatie van dit citaat niet anders dan gelijk lopen met
Knuvelder's en Janssens' kritiek.
Het tweede bezwaar van Janssens, dat in de vorm van een wens gepresenteerd
wordt is ‘...de zo groot mogelijke inclusiviteit van kritische gezichtspunten’ bij de
benadering van een tekst. Deze wens komt voort uit de verspilling van energie door
volkomen verschillende studie-wijzen van literatuur: ‘De literatuurkritiek is door de
inbreng van zoveel verschillende wetenschappelijke disciplines in methodisch opzicht
werkelijk zo divers geworden, dat men zich soms afvraagt of de psycho-analystisch,
de sociologisch of de wijsgerig georiënteerde commentatoren nog allemaal wel over
dezelfde tekst praten.’ (p. 131). Omdat ik hier zelf ook al eens opgewezen heb en
omdat deze wens van een pluralistische samenwerking geheel voor zichzelf spreekt,
zal ik er niet verder op in gaan. Het derde bezwaar tegen de huidige literatuurstudie
komt men overal tegen: ‘De hedendaagse literatuurstudie zweert bij de tekst en niets
anders dan de tekst’, maar: ‘de ware hermeneutische, tegelijk methodisch-strenge
én avontuurlijke ontdekkingstocht bestaat in een oneindig herhaalbare reeks heenen terugreizen tussen middelpunt en buitenste omtrek, tussen tekst en context.’ (p.
133/134). Janssens vindt de beperking tot de autonome tekst niet zinvol en verdedigt
een redelijke inbreng van buiten-tekstuele gegevens. Dit treft men - genuanceerder
- eveneens bij Knuvelder aan: ‘Deze autonomie is reëel. De wereld van het werk is
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moeten worden doorgesneden’ (Vuurlinie, p. 22). Zijn voorstelling wordt echter
nogal zwart-wit als hij met instemming Tegenbosch aanhaalt: ‘Het gaat in kunst
nooit om “kunst”... Het gaat in kunst altijd om iets dat ligt buiten de kunst als maken
en gemaakte.’ (Vuurlinie, p. 23). Knuvelder en Tegenbosch bevinden zich echter in
goed gezelschap, ook Maatje geeft een verkeerde voorstelling van de relatie
kunst-samenleving. Op de autonomie-omschrijving van Maatje is - en hiermee komen
we opnieuw op een overeenkomst tussen de huidige kritische literatuurwetenschap
en de essayisten - heel wat af te dingen. Tegen Maatje's omschrijving, die
exemplarisch is voor de literatuurwetenschap vóór de opkomst van het skepticisme,
is in beide kampen terecht geageerd. Maatje zegt: ‘Met autonomie van het literaire
werk bedoelt men dat de som van de betekenissen der taaltekens onafhankelijk van
wat buiten die taaluiting ligt existeert...’ (p. 38). Ik gebruik De Haan's artikel maar
weer om het korrelatiepatroon dat ik hier aan wil duiden, te verhelderen: ‘De
generalisering wat de inhoud van het autonomiebegrip betreft, is voor de Nederlandse
Merlynbeweging al vast onjuist: in Oversteegen's artikelenserie Analyse en oordeel
die ook in Maatje's literatuurverwijzing voorkomt, wordt “autonomie” gedefinieerd
als betrekking hebben op het literaire werk als een afzonderlijke entiteit: een literair
werk is een geheel, gekenmerkt door een uniek stel regels, dat men op die interne
wetgeving kan analyseren, luidt Oversteegen's omschrijving. Hij onderscheidt zijn
opvatting van “autonomie” nadrukkelijk van Maatje's; wat hij noemt, autonomie in
de zin van “los van z'n omgeving”. Daarvan zegt Oversteegen, dat ieder literair werk
relaties heeft met z'n omgeving...’ (p. 389). In aansluiting op dit citaat merk ik op
dat het frappant is hoe sterk de autonomie-gedachte in de geschiedenis van de
literatuurwetenschap aangevallen is. Ik geloof dat pogingen tot weerlegging van het
standpunt van de autonomist even wezelijk zijn als de pogingen te bewijzen dat een
theorie van HET literaire werk subjektieve elementen moet bevatten. Beide pogingen
betekenen eerstens een skeptische houding ten aanzien van de grondbeginselen van
de literatuurwetenschap en in de tweede plaats een wending van vermeend
objektivisme naar subjektivisme. Van objektief wetenschap bedrijven naar subjektieve
literaire kritiek. Wat precies de oorzaak van deze tendens is, vergt een uitgebreid
onderzoek dat, als ik mij niet vergis, terecht zal komen bij deze stelling van Ton
Anbeek: ‘De literaire kritiek bestaat uit door en door subjectieve oordelen, maar dat
is onvermijdelijk. Dat hangt... samen met de aard van het object.’ (curs. van mij).39)
Terug naar Janssens. Zijn vierde bezwaar, op de manier van een stelling
geformuleerd: ‘...een tekst is een historisch gegeven. De intertextualiteit van een
tekst... moet ook rekening houden met zijn historiciteit, die eveneens tot de context
van het werk behoort.’ (p. 133). Op zijn mening dat zowel de historiciteit als het
kritisch kommentaar van een tekst tot de kontekst gaan behoren, geeft hij de volgende,
bizonder aannemelijke toelichting: ‘Een belangrijke tekst trekt doorheen de
geschiedenis “een breed lichtend spoor” van commentaren achter zich, die a.h.w.
rond de tekst vastklitten, zich daar als bestuiving op vastzetten en, naar ik meen, ook
tot de historische context van de voortbestaande tekst behoren.’ (p. 134). Deze vierde
en laatste kritische kanttekening bij de moderne literatuurwetenschap lijkt me
voornamelijk een typisch essayistisch bezwaar, terwijl voor de andere gold dat ook
de moderne literatuurwetenschappers ze konden delen.
39) In zijn artikel in Tirade, zie noot 27.
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Voor deze laatste stelling geldt dit minder, althans als we ons op de toelichting van
Janssens richten. Zijn stelling dat de tekst een historisch gegeven is kan natuurlijk
geen enkele literatuurwetenschapper negeren, hoewel het beschrijven en beoordelen
van oudere, bijvoorbeeld Middeleeuwse teksten voor de theoreticus nog allerminst
een opgelost probleem is.
We zien bijvoorbeeld dat Maatje's autonomie-beschrijving juist stuk loopt op die
oudere teksten, waarvan het niet duidelijk is hoe men ze in een systematisch kader
van een literatuurtheorie moet plaatsen. T.A. van Dijk heeft verdedigd dat het
misschien beter is voor elke tijdsperiode een literatuurtheoretisch kader te ontwerpen.
Dat lost echter niet veel op, schept alleen een nieuw probleem: dat der periodisering
van literaire werken. Welk standpunt men ook kiest, men zal een keuze moeten doen
tussen historisme, presentisme, perspectivisme of cultureel relativisme (Fokkema).
De literatuurtheoreticus, die alle moeite heeft bij de opbouw van een redelijk
objektieve theorie van HET literaire werk, is echter voorlopig nog niet toe aan de
keuze van één van deze historische methodieken; het ziet er jammergenoeg ook niet
naar uit dat hij er op korte termijn aan toe zal komen.

3.3.
In De Nieuwe Taalgids en Levende Talen zullen binnenkort twee bijdragen van me
afgedrukt worden die door kombinatie van wetenschappelijke en essayistische
argumenten een genuanceerd overzicht proberen te geven van de mogelijkheden en
vooral van de onmogelijkheden van de literatuurwetenschappelijke benadering van
een tekst.
De overeenkomst tussen de essayistiek en de wetenschap in het denken over en
toetsen van theoretische systemen bij de studie van literatuur, blijkt overigens naast
de onder 3.1. en 3.2. geschetste korrelatiepatronen ook nog uit de vergelijking van
mijn artikel De benadering van het literaire werk met dat van De Haan. Hij bestrijdt
de wetenschappelijke waarde van - zoals hij dat noemt - Maatje's sleuteltermen
‘fiktionaliteit’ en ‘het empirische feit van de toegeschreven waarde’ (d.w.z. een
literair werk is waarde-vol). In mijn artikel heb ik hetzelfde gedaan, zij het op
intuïtieve gronden.40)

4. Voorlopige balans
Met Anbeek te besluiten dat een theorie van het literaire werk onmogelijk is op grond
van methodologische en filosofische argumenten: te weten een onvoldoende
wetenschappelijke fundering van het literairtheoretische bedrijf (en met name van
de mogelijkheid tot generalisering van de tekstuele gegevens tot een zinvol kader),
en voorts een inadekwate opvatting van de relatie kunst - maatschappij/samenleving,
om hierop de literatuurwetenschap te veroordelen, gaat me vooralsnog te ver. Wel
40) Vooral ook Maatje's voorstelling van de individuele waardesysteem vond ik inadekwaat.
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mag men van de literatuurtheoreticus eisen dat hij zich gaat bezinnen op deze
problemen en eventueel zijn ontwerp voor een theorie ingrijpend wijzigt. Een revisie
in het teksttheoretisch gedeelte lijkt me onnodig: het onderzoek naar
vertellersinstantie, vertelperspektieven, naar tijdsverdichting, naar ruimtebehandeling,
kortom naar de technische middelen waardoor de konkrete literaire tekst tot stand
komt, wordt door de huidige skeptici niet verworpen. Dit geldt met name wel voor
een aantal vooronderstellingen bij de opbouw van een literatuurtheorie. Een
genuanceerder opvatting van het leesproces, van de beoordeling van de tekst, van
het autonomie-standpunt, van de relatie tekst - werkelijkheid en van het gesuggereerde
be-
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staan van specifieke literaire taal is zeker noodzakelijk, in ieder geval wenselijk. Het
zou daarbij ideaal zijn als deze gegevens in een handboek bij elkaar stonden: een
grondige revisie van Maatje's handboek is daarvoor de uitgelezen weg.
Met klem wil ik er tenslotte op wijzen dat het hier gepresenteerde overzicht geen
andere pretentie heeft dan een voorlopige balans te zijn. Het is in theorie goed
mogelijk dat een literatuurtheoreticus in navolging van Propp of Levi-Strauss wel
in staat is een schematisch model te konstrueren dat aangeeft hoe men van de abstrakte
dieptestructuur een direkte relatie legt met de zinnen van een literaire tekst. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan Bierwisch' transformaties op mikro- en makro-tekstueel niveau,
in Nederland op ongenuanceerde wijze overgenomen door T.A. van Dijk. Het
onuitgewerkte karakter van deze theorieën laat op dit moment nog geen definitieve
konklusies toe, al lijkt Van Dijks opvatting over specifieke transformaties in de
literatuur gemakkelijk aanvechtbaar.
Hoe aanvechtbaar literatuurtheorieën in het algemeen zijn, zal uit het bovenstaande
hopelijk duidelijk geworden zijn. Een alternatief te bieden is daarentegen veel
moeilijker. Op dit moment is de enige uitwijkmogelijkheid de subjektieve literaire
kritiek. Maar ook subjektieve literatuurbeschouwing is een studiemogelijkheid.
Misschien zelfs wel de enig mogelijke benadering van het verschijnsel literatuur,
alle opvattingen van literatuurwetenschappers ten spijt.
juni 1973
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Christine D'haen
‘De antieke sonnetten’ van Hedwig Speliers
‘De Antieke Sonnetten’ maken deel uit van de bundel ‘Een Bruggehoofd’, verschenen
bij Manteau in 1963, en bevatten driemaal 10 sonnetten:
1. De Sonnetten van Themis' hinde
2. De Orfeussonetten
3. De Arachnesonnetten

Ik bespreek hier alleen de eerste reeks: De Sonnetten van Themis' hinde.

1. Inleiding.
In onze tijd is het schrijven van sonnetten een daad, een keuze, die niets anders kan
zijn dan over-bewust; zijn het dan nog antieke sonnetten, dan is de keuze dubbel
tegen-draads, tegen de algemene literatuurstroom in; het bepalend lidwoord ‘de’
isoleert, personifieert, identificeert deze gedichten nog eens bijzonder. De grote
thematische en vormelijke eenheid van de dertig sonnetten, hun volgehouden rhythme
en hun visionaire inhoud laten toe te denken dat het hier om een voor de dichter zeer
belangrijke en representatieve tekst gaat.

2. Verhaal.
Een man krijgt opdracht van de godin Themis met boog en pijl te jagen op een hinde,
met de belofte dat hij daardoor goddelijk zal worden (I). De jager wil de hinde doden,
maar de hinde behoort aan de godin, moet levend gevangen worden (II). De jager
lijdt onder de woede van de godin, en zou hulp willen zoeken bij Zeus (III). Zeus is
onbereikbaar, de hinde lokt de jager meer en meer (IV). De jager besluit eindelijk
de hinde te verwonden, zoals een man paart met een vrouw, zelfs al zijn er nadelige
gevolgen aan verbonden (V). Wanneer de jager overleden zal zijn, zal iemand hem
prijzen (VI). De hinde zal op de tempels verheerlijkt worden (VII).
De jager had de hinde tot zich opgetild; het resultaat van die handeling was de
vrede (VIII). De jager zal door het volk als held vereerd worden (IX). De jager was
de gejaagde; de jacht gebeurde om God (X).

3. De Mythe
Themis is de godin van de Orde, van de eeuwige wetten, vrouw van Zeus, moeder
van de Uren, van de Parquen; zij vond de orakels uit en de riten. Zij leerde aan Apollo
de kunst van het waarzeggen. Het was zij die Delfi bezat vóór Apollo, en zij had het
eerste orakel in Olympia. Als dochter van Gaia is zij een voedster. In het laatste
gedicht wordt Eurystheus genoemd, de koning van Tirynthe en Mykene, die Herakles
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zijn werken opdroeg: hem bracht Herakles de hinde van Arkadie, een reusachtig dier
dat hij (H.) opdroeg aan Artemis (niet aan Themis); het had een gouden gewei, en
liep zo snel dat Herakles het een jaarlang moest achtervolgen. Hij kwetste de hinde
licht met zijn pijl, en nam haar dan op de schouders. Artemis verweet hem, dat hij
de hinde had willen doden. We moeten dus de jager uit de gedichten identificeren
met Herakles, zoon van Zeus. Volgens de meeste legenden werden de Werken hem
aangeraden door het orakel van Delfi, tot uitboeting van een moord, en tot het
bekomen van de onsterfelijkheid.
Er is in de legende van Herakles geen sprake van Themis. De dichter heeft een
verbinding tot stand gebracht tussen de godin van de Orde, en een opdracht, een taak:
langs een omweg, daar Themis in Delfi gezeteld had, waar Herakles zijn opdracht
kreeg, kunnen we de verbinding van die twee elementen aanvaarden.

4. Geleding van de groep sonetten.
- In I krijgt de spreker, de auteur (A) de opdracht vanwege de godin Themis, een
hinde te jagen; hij zal daardoor goddelijk worden. (Tijd: verleden: ‘vroeg mij’).
In II is de opdracht aanvaard; er was nochtans een discrepans tussen de wil van A
en de wil
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van Themis. (Tijd: verleden volgend op I). I en II vormen een eerste groep.
- III tekent een rust: A is nog niet aan zijn taak begonnen, is in slechte conditie,
wil hulp halen bij Zeus (en/of te Delfi). (Tijd: tegenwoordig).
In IV is Zeus onbereikbaar (teg. tijd); de hinde ondertussen lokte hem verder
(verleden tijd) (aarzeling tussen twee tijden maar hoofdzakelijk teg.). We kunnen
van III en IV een groep maken.
- In V besluit A te handelen. Er is geen tijd, geen werkwoord: ‘zo mijn traag
besluit’. Het besluit is genomen buiten de tijd, het projecteert (‘haar los te snijden’)
de daad, in een steeds herhalen door de verbeelding van een uit de tijd genomen actie.
- In VI zal iemand (een hand een mond) later A gedenken. (Tijd: toekomend).
In VII is de tijd eerst tegenwoordig, maar met future betekenis: ‘Hoog een metope
is voor de hinde haar voorkeur’, de hinde kiest zich haar toekomstige plaats uit. De
andere strofen herdenken de jacht (verleden tijd). Ook hier dus aarzeling tussen twee
tijden.
VIII verhaalt het ogenblik van het optillen van de buit: verleden tijd in de toekomst.
IX beschrijft de hulde die A zal gebracht worden na zijn dood (toekomende tijd).
X geeft eerst een raad voor de toekomst, bij het beitelen van het beeld van A, en
geeft dan een verklaring van de voorbije jacht (verleden). We kunnen VI, VII, VIII,
IX en X samenzien als een groep, waarin toekomst en verleden interfereren.
De geleding ziet er dan zo uit:
1: I en II (verleden a en verleden b)
2: III en IV (tegenwoordig)
3: V (tijdeloos besluit)
4: VI, VII, VIII, IV, X: verleden - toekomst

Betekenis
De merkwaardige tijds-interferentie moet iets nader bekeken worden.
Tegenwoordig is alleen III en IV, waar de dichter lijdt.
Tijdeloos is V, waar het besluit tot dichten wordt genomen.
Toekomend is de posthume integratie, en in die toekomst het herdenken van het
verleden geluk van het zelf-hervinden.
Het is echter dat wat tegenwoordig is, dat voor de dichter het meest acute is: zijn
lijden omwille van het dichterschap.

5. Isotopieën1)
Het is duidelijk dat de jacht op de hinde aangeduid wordt met termen, die toelaten
verschillende betekenissen in de tekst te zien:
woordnarkose (I 5)
schreef (II 3)
1) Isotopen zijn in de scheikunde atomen wier kernen hetzelfde aantal protonen, maar een
verschillend aantal neutronen bevatten.
Greimas ziet een tekst als verklaarbaar op verscheiden semantische (betekenis-) niveaus dank
zij het begrip isotopie.
Het eenvoudigst, volgens Rastier, is isotopie: iedere herhaling van een linguïstische eenheid.
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moedertaal, moederland (II 12)
spreken (III, 4)
lippen (IV, 6)
sagen (IV, 7)
harpspel (IV, 8)
klanken van de woorden (IV, 9)
woord (V 8)
konsonanten (VI, 8)
stem (VI 12)
spraak (VI 13)
bevruchten (1 8)
zaad (II 1)
drong ik in de vrouw (V 5)
een mannelijk lid (V 6)
dij en eikel (V, 7)

Zonder hier verder te specifiëren, kunnen we
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zeggen dat er sprake zal zijn van taal, en zelfs taalkunstwerk, en van sexualiteit.
Maar een volgende lijst laat toe, een nieuw isotopieveld uit te tekenen:
godin (I 6)
goddelijk, god (I 12)
godin (III 2)
god (III 11)
god (IV 1)
godin (V 6)
godin (VI 9)
godgewijde (VI 14)
geheiligde (VIII 3)
God (X 14)
Buiten de betekenis ‘jacht’, zal in die sonnetten de betekenis ‘schrijven’, de betekenis
‘sexualiteit’ en de betekenis ‘religie’ moeten gezocht worden.

6. De spreker (subject)
De spreker (A) wordt door de godin met een opdracht belast. Zijn doel is, goddelijk
te worden. Hij is aangeraakt door het woord van de godin, toch onaangeraakt,
sterfelijk. Hij had de hinde willen doden, maar de godin eist ze levend op. Hij is ten
volle aangerand door de bekoring van de hinde. Hij ligt te rotten in de schaduw van
de godin, geobsedeerd door haar woede. Stenen en reptielen wekken hem. Hij wil
hulp zoeken bij Zeus, uitstel vragen - de verlokking van de hinde betovert hem. Hij
neemt een traag besluit: als ware zij een vrouw waarmee hij paart zal hij de hinde
verwonden, zelfs al sterven koningen en knapen en schreien moeders.
Later zal hij, door het feit van de jacht, door het moedig doorstaan en bezweren
van de woede der godin, als een held vereerd worden. Hij is met wrok bezield, hij
is ‘vol wereld’. Jaren heeft hij de hinde achtervolgd. Maar machtiger dan zijn pijl
was de hand waarmee hij de hinde aan zijn borst tilde; hij legde ze in zijn nek en
haar hartslag liet hem zijn jeugd herbeleven. De gehele bevolking aanvaardt hem als
uniek, als volksheld: hij was een behendig man. Maar tragisch was zijn lot: hij was
niet de jager alleen, hij was de gejaagde; de jacht geschiedde om God.
Als we de spreker A noemen, het gejaagde dier B, en A' de transformatie van A
tot God (beloofd in I), dan kunnen we hier stellen:
A = B → A'
{ de jager { de hinde
{ de dichter = { het gedicht → God
{ de man { de vrouw
De identificatie in het laatste sonnet van A: Herakles, laat toe de dichter te zien
als iemand, aan wie een zware taak is opgedragen.
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7. Het object (B)
De hinde wordt aangeduid door de woorden flanken, ranke schoft, wit vel (haar
kwetsbaarheid). Zij leeft in verwilderd, verwijderd gouden onkruid, draagt sterren
in het gewei, overbrugt heuvels met lichte stap (zij is een ideaal, een super-ego).
Haar domein bestaat uit heuvels, die zij overbrugt als waren het wateren, zij stapt
van oever tot oever, de ene oever moedertaal, de andere moederland (in dat water
zijn scherpe vissen (bliksems) (haar domein is dus een taal-domein).
Zij is smetloos, edeler dan lippen, lichter dan sagen, verder dan harpspel, dan
klanken van woorden (superego op taaldomein), smal (weinig bereikbaar). Zij zal
losgesneden worden als een vrouw (als wat ascetisch is: het woord), haar bocht zal
versmald worden. Zij zal op een metope afgebeeld worden: zij die in Arkadië op de
heuvelen weidde, verrukkelijk met gouden gewei, achter wier gewei de zon stralend
zonk, werd jarenlang achtervolgd.
Zij werd zacht gekwetst, zij was als een zachte regen, zij werd aan de borst van
de jager getild, op zijn schouders gelegd. Toen herleefde voor de jager zijn jeugd,
en heerste een toe-
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stand van vrede. Het gejaagde dier was de incarnatie van de jager zelf.
Na de identificatie van de hinde = vrouw = gedicht / jager = man = dichter → God,
kunnen we zeggen:
A en B zijn kwetsbaar
A zoekt naar B als naar zijn ideaal
B bevat de jeugd van A
B bewerkt voor A vrede, harmonie, sociale integratie
B moet licht-geraakt, maar niet gedood worden (gepreserveerd, behandeld niet als
een voorwerp maar als een eigen-levend wezen) B is moeiteloos, heeft gemak, leeft
vanzelf. De verhouding van de dichter tot het gedicht is vergelijkbaar met zijn
verhouding tot de vrouw. De literatuur herschenkt de dichter zijn verloren verleden,
reïntegreert hem met zichzelf, en socialiseert hem. Zij vergoddelijkt hem, of liever:
zij symboliseert zijn streven naar de godheid in hemzelf. De houding van de dichter
tegenover de taal is er een van nederigheid, voorzichtigheid, liefde, maar er is ook
een nooit-aflatend zoeken.

8. De opdrachtgever (C)
De opdrachtgever is een vrouw. Zij wordt als zodanig nadrukkelijk gekwalificeerd:
zij is een ‘vrouw verrukkelijk’. Zij is Themis (zie 3). Zij is ‘in haar woordnarkose’,
zij is een almachtige godin. De hinde behoort haar toe. Zij is ongenadig: haar loeren,
haar woede bedreigen A. Met de taal echter (zijn wapen) heeft hij haar bezworen.
Volgens de interpretatie A = dichter
B = gedicht
is C = de roeping, de inwendige drang, de evolutieve drang van de dichter, zijn
libido die hem geen rust laat, tot hij haar bezweert met taal. Die C is een soort ‘anima’,
een vrouwelijk innerlijk beeld.

9. De opdracht (D).
De opdracht wordt in II, 2 aangeduid als een ‘felle leugen’. De dichter immers is een
‘onaangeraakte sterfelijke’ en schreef zich zo voor de godin op. Het moet een leugen
zijn, dat hij als een god goddelijk zou worden. Daardoor zou het verklaarbaar worden,
dat de dichter aarzelt, dat hij ‘lig(t)... te rotten’ in de schaduw van de godin, dat hij
zijn besluit zó traag neemt. Ook is het resultaat van zijn jacht wèl dat hij sociaal
erkend wordt, de vrede bewerkt met hemzelf en de maatschappij (dit laatste
posthuum!), maar hij is het doorboorde wild (hij lijdt), en zijn vergoddelijking wordt
nooit actueel: de jacht is ‘om God’, meer wordt er niet gezegd.
De opdracht, D, is dus dubbelzinnig, oorzaak van lijden, en de vervulling altijd
virtueel.

10. De bestemmeling (E)
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De bestemmeling, Eurystheus, wordt maar één maal genoemd, in X. De dichter
schenkt hem de buit. Juist op het ogenblik van de schenking zijn de gelaatslijnen van
de schenker ‘tragisch’.
E is de maatschappij, het niet-ik dat het gedicht ontvangt. Volgens paragraaf 6
geeft de dichter zichzelf.

11. De helper (F).
De helper zou Zeus moeten zijn (de God van de dichter; hij noemt Themis ‘de godin’,
maar Zeus ‘mijn God’. Heracles is zoon van Zeus). Zeus echter verwijdert zich,
tijdens de akt van het bidden. Hij is onbereikbaar voor het dier (hij is een spoor, maar
niet volgbaar door het dier); ‘hij is het pad dat in zichzelf verdwijnt’; als je een dood
kind ziet zie je de roepende moeder erin belichaamd: zo, afwezig maar aanwezig, is
Zeus.
Ik veronderstel dat ‘Delfoi’ een verkeerde plaatselijke attributie is voor Zeus. Maar
het is ook mogelijk, Delfoi naast Zeus te stellen, en te zeggen: de helper is de god
van Delfoi, óf Zeus.
Ik zie in de helper de eigen natuur van de
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dichter, (de natuurlijke vader). Wat hij zou zijn zonder zijn opdracht, zijn roeping
tot dichter. (‘Dans la manifestation mythique qui nous préoccupe, on comprend bien
que l'adjuvant et l'opposant ne soient que des projections de la volonté d'agir et des
résistances imaginaires du sujet lui-même’.)
(Greimas S.S. p. 180).
Daar Zeus niet wil helpen, kunnen we zeggen dat de eigen natuur van de dichter
hem remt, hem niet bijstaat; zijn super-egotische roeping heeft zijn eigen (irrationele)
wezen verdrongen. Bovendien is opponerend de eigen wil van de dichter, het dier
te doden, zijn onwil om te gehoorzamen (zijn traag besluit). Onwillig, verlaten door
zijn god, onderwerpt de dichter zich aan zijn roeping.

12. Omstandigheden: tijd (T) en plaats (P).
De tijd wordt voorgesteld als ruimtelijk uitgestrekt rond de hinde, en gecondenseerd:
de jaren als dagen, schraal een landschap. De dichter vraagt uitstel, duur en
tussenruimte tussen de opdracht en de uitvoering. Eeuwen hebben zich aan de zijde
van de dichter opgestapeld en hem innerlijk bevolkt. Eenmaal zal de dichter met
ontroering herdacht worden.
Jaren heeft hij de hinde achtervolgd. De tijd van de vrede wordt gekenmerkt door
een licht, bekoorlijker dan dat in alkoven, terwijl ‘op andere tijden’ de havikken de
zee bespieden. De neusvleugels van de hinde waren ‘als een landschap breed
opengestrekt’. De vlakte was ‘een vriendin’.
Volgens 4 is er een progressie in de tijd: verleden → heden → toekomst. Maar in
sonnet X blijft de toekomst open.
Zijn eigen tijd wordt voor de dichter gereintegreerd door het gedicht.
TP / A = B = A → A'
Of: het gedicht betekent voor de auteur de verwezenlijking van tijd en plaats. Tijd
en plaats zijn bestaansnoodzakelijkheden van de dichter. De dichter, strevend naar
het goddelijke door het gedicht, vergoddelijkt ook tijd en plaats.

13. De functies.
Volgens Greimas (na Propp) kan men het mythisch verhaal zien als de progressie
van de ‘quête → requête’ d.w.z. de queeste, de zoektocht streeft naar de erkenning
van de held en zijn beloning. Nog volgens Greimas komt door het verhaal een
vereniging tot stand tussen het sociale domein en het individuele. We hebben gezien
dat beide stellingen in deze gedichten bewaarheid worden.
Greimas ziet de functies (de betekenis-dragende handelingen) als een
communicatieproces, waarbij een symbolisch voorwerp (een waarde) meegedeeld
wordt: een boodschap (het weten), een kracht (het kunnen), een begeerde (het willen).
We hebben gezien hoe het voorwerp B hier als gedicht een boodschap is, de vervulling
van een kunnen, en een voorwerp van een begeren of willen.
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Het voorwerp B, dat de dichter A zelf is, wordt meegedeeld, geschonken, en, daar
het ter vergoddelijking dient, wordt die vergoddelijking ook aan de bestemmeling
medegedeeld. In de eerste sekwens beschouwt Greimas de held als gealiëneerd, hij
lijdt; in de tweede sekwens wordt hij gereïntegreerd, hij geniet van de volheid van
zijn krachten.
In dit mythisch verhaal, wordt de bestaande orde gesteld als onvolmaakt (jaren
als dagen, dunner, schraal, mij ontsnappend, een onweer: I). De mens is gealiëneerd,
zijn situatie onhoudbaar. Er komt een belofte van redding: de mens, als individu (de
held, de moedige jager, de zekere, de behendige) zal ‘goddelijk worden als een god’,
als hij het lot van de wereld op zich neemt, de wereld transformeert na lijden en strijd
(VIII, terzinen). (Greimas, S.S. p. 213)
De dichter schenkt aan de wereld het gedicht,
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een boodschap, een bron van kracht en een voorwerp van verlangen; dit gedicht is
de dichter zelf, op weg naar vergoddelijking. De dichter is op die manier een heiland,
een redder, een middelaar in de transformatie van de wereld.

14. De prosodie
De gedichten zijn sonnetten. Ze hebben er de hele logische, streng-syntactische
structuur van. De zinnen worden aan elkaar geschakeld met want / Toen / maar / tot
/ wijl / noch, enz. De gedachte is van kwatrijn tot kwatrijn, van terzine tot terzine,
en van kwatrijnen tot terzinen gemakkelijk te volgen in zijn aan het schema gebonden
gang. We kunnen zeggen dat het gebruik van het sonnet symbolisch is voor de
orde-schepping die het gedicht is. Het gehoorzaamt aan Themis, het is een
integrerende en harmonie-bewerkende verschijning. Er is geen rijm. Door het
ontbreken van het rijm is nergens een deel van het gedicht, of een gedicht, afgesloten.
De hele tekst blijft open.
Het metrum, dat een zeer bijzonder half-hortend en half-lyrisch rhythme
veroorzaakt, bekomt dit rhythme door een constante aarzeling tussen 4 en 5 aksenten
/ 3 en 4 aksenten. Ik geef alleen het eerste sonnet tot voorbeeld. De verplichte aksenten
duid ik in cursief, de facultatieve in tekstletter aan.
De járen als dágen dúnner ópgestápeld
worden om haar flánken schráal een lándschap
míj ontsnáppend en mijn píjl de doélgeríchte
noóit stond een ónweer zo hóog ópgetékend
in haar wóordnarkóse vróuw verrúkkelijk
vroég mij Thémis de godín almáchtig
mijn hánd met bóog en píjl te láden
mijn víngers te bevrúchten met de jácht
wánt wíe de ránke schóft kon tréffen
kon tréffen in de kúilen van haar húid
de hínde met de réuken van wít vél
zou góddelijk wórden als een gód
zou bezítten de woéde van de óchtend
een vínger wíjzend óp de hórizónt.

Het komt mij voor, dat de inhoudelijk-harmonische delen die aarzeling minder kennen
dan de inhoudelijk-onrustige.

15. Syntaxis
Het meest opvallende syntactische verschijnsel is de omkering van de normale
woordorde in:
schraal een landschap

← een schraal landschap
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mijn pijl de doelgerichte

← mijn doelgerichte pijl

vrouw verrukkelijk

← verrukkelijke vrouw

de godin almachtig

← de almachtige godin

van kanker ongeneeslijk

← { van ongeneeslijke kanker

van kanker ongeneeslijk

← { ongeneeslijk van kanker

mijn esboog zo veerkrachtig

← mijn zo veerkrachtige esboog

Andere verplaatsingen als:
zal... dit moet een held geweest zijn stamelen hoog een metope is voor de hinde
haar voorkeur hij van de aarde een jager om de vlakte een vriendin mij hulpvaardig
tonen, dat wat steeds even uitgesteld wordt, vertraagd, even naar later verplaatst, dàt
is wat verwacht wordt in de normale orde; er is dus, zoals in het metrum, een
discrepans tussen verwachting en realisatie. Het is opvallend dat juist in VIII en IX,
waar de harmonie uitgedrukt wordt, die verplaatsingen het minst (of eigenlijk niet)
voorkomen.

16. Woordbetekenis
We kijken eerst naar de uit het kader springende woorden.
1. een hoog opgetekend onweer
2. in haar woordnarkose
3. reuken van wit vel
4. de woede van de ochtend
5. een vinger wijzend op de horizont
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

wateren van moedertaal tot moederland
reptielen / spreken mij met waanzin wakker
in wat van dij en eikel is ascetisch
konsonanten wandelend door mijn lichaam
de zenuw van zijn taal
de fries van zijn wrok

Al de andere woorden en beelden zijn de normaler in de context verwachte.
Van deze elf onverwachte woord / beelden zijn er 5 rechtstreeks in verband met
de taal: 2, 6, 9, 10 en ook 1. Het ongewone van die zegging gebeurt dus op een
ogenblik van verhevigde betekenis, en dient om het isotopieveld ‘taal’ te introduceren
met een zekere kracht, een zekere dwang, een zeker onbehagen.
7 ‘Met waanzin’ betrek ik ook op het taalkunstwerk; immers, ‘harmonious madness’
(Shelly, To a Skylark), en ‘orthoos mainesthai’ (op een juiste manier ijlen) (Plato,
Phaedros, 244 E), is kenmerkend voor de poëzie in bepaalde poëzie-opvattingen.
4 ‘de woede van de ochtend’ en ‘de vinger wijzend op de horizont’ kunnen in
verband gebracht worden met de open toekomst die het gevolg is van de jacht.
8 lijkt mij te wijzen op het ascetische van de sexuele connotatie: immers, ‘wat van
dij en eikel is ascetisch’ is juist ‘het van kleur veranderende woord’, de overgang
sexualiteit → ascese → kunst (niet een consecutieve overgang, maar een immanent
aanwezig zijn) wordt hiermee gesteld.
11 ‘de fries van zijn wrok’ verklaar ik zo, dat de hinde, eerst in een continu veld
(fries) nu in een afzonderlijk afgebakend geheel komt (metope). (Er is inderdaad een
metope voorstellend Heracles met de hinde in Delfi).
3 ‘de reuken van wit vel’ is een synesthesie (die twee zintuigelijke indrukken in
1 uitdrukking verbindt).
1 ‘een hoog opgetekend onweer’ verbind ik met de taal-isotopie en met het
betekenis-geheel van de ‘woede’ die de jacht aanvuurt. De tederste, de meest
gevoelvolle en de meest vitaal-verbonden woorden zijn gekozen voor de hinde:
ranke schoft / zijn dierenstap even licht / smetloos / lichter / smaller / verrukkelijke
hinde / als een regen na schroeiende hitte / levende vlees / soepele huid /
zachtademende buik / weke langzame klop van het hart / het doorboorde wild.
Dit geheel van aanduidingen laat voelen dat de hinde = het gedicht, betekent:
leven, bestaan, echt, reëel, fysisch, vleselijk leven. Een geprivilegieerde
betekenisdrager, de laatste regel van de tien sonnetten, bevat, met een samenballende
en verrassende kracht, de verbinding:
‘maar om God de kwetsbaarste ter aarde’
waar

{ God = kwetsbaar = buit

waar

{ God = aards, aanwezig

waar

{ God - kwetsbaarste = meest te
beschermen
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gesteld wordt, en, met een prachtige symmetrische omkering
het moeilijkst te jagen = het kwetsbaarste
Poëzie =

{ het moeilijkst te treffen

Poëzie =

{ het moeilijkst te beveiligen

De dichter had trouwens, uit eigen wil, de buit willen doden (de poëzie vernietigen
of voor hem zelf gebruiken). Het is de wil van de godin echter, dat de poëzie (hinde)
niet voor hemzelf gedood zou worden, maar levend geschonken. We moeten dus aan
paragraaf 13 toevoegen, dat de buit B niet voor A bestemd is, maar moet weggegeven
worden; hij mag, net als de vrouwen in het systeem van Lévy-Strauss, niet uit de
circulatie getrokken worden in ego-
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istische benutting, maar moet geschonken worden aan de maatschappij.

17. Het grafisme
Er zijn, buiten het eerste woord van elk sonnet, geen andere hoofdletters dan de
eigennamen, en in de laatste regel de hoofdletter aan ‘God’, die dus dubbel sterk
werkt, door de evolutie van ‘god’ naar ‘God’: hier is het een absolute en transcendente
(en bitter-onbereikbare) waarde geworden. De God van het laatste sonnet is niet meer
de godin van I en niet meer Zeus, het is een nieuwe, andere, en transcendente God.
Er zijn, buiten de punt op het einde van ieder sonnet, geen leestekens. Dit betekent
dat het gedicht als een grote stroom moet gelezen worden, en het laat toe een woord
even goed met het deel ervóór als met het deel erna te verbinden bv. in:
Toen bleek het zaad haar woord inwendig als een felle leugen mij te hebben
aangeraakt kan ‘inwendig’ even goed bij ‘woord’ als bij ‘aangeraakt’ staan, wat niet
zou kunnen als er zou staan ‘haar woord inwendig.’

18. Klankexpressie
Ik denk niet dat wij reeds in staat zijn veel echt zinnige dingen over de klankexpressie
te zeggen. Ik wil er mij dan ook van onthouden, niet omdat dit aspect minder
belangrijk zou zijn, integendeel, het is juist essentieel.
Het kan trouwens uitsluitend op micro-plan gebeuren, d.w.z. in het fijnste en
accuraatste detail, en dat is hier onmogelijk voor tien sonnetten te doen.
Het vraagt echter geen geoefend oog om te zien dat de op andere gebieden zo
harmonische VIII en IX ook op klank-gebied (met h en m en v) de meest harmonische
zijn. Ook de harmonische vorm van de naam van de Orde-godin Themis speelt een
grote rol.

19. Aanvulling
1. Ik heb niet gesproken over de page die in IV 7 sagen vertelt aan Heracles, en hem
met zijn harpspel vermeit. Die page is dus duidelijk geassocieerd met het
taal-kunstwerk. Daar hij in oppositie geplaatst wordt met de hinde (zij is beter), zou
hij de natuurlijke kunst kunnen personifiëren versus de goddelijke kunst die de hinde
is (populaire kunst tegenover edeler, hoger kunst).
2. In V gebeurt het verwonden van de hinde ‘al sterven in november ook de
koningen liggen van lijken vol de dode kampen de knapen op hun zijde en moeders
schreiend’.
Er schijnt dus een funest gevolg te zijn aan de jacht. De Koning (vader) en de
moeder, en ook de jonge knaap, worden omwille van het gedicht gesacrifieerd. Het
beeld van de page hoort in die context.
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Het zoeken naar het volmaakte kunstwerk gaat gepaard met vernietiging op
levens-vlak.
3. Cipressen en water komen in VI en X voor. In VI staan zij in verband met de
‘ingewanden’ die in de urne berusten, in X zijn zij de trouwste begeleiders van de
moede en dorstige held: de donkere verticale cypres en het klare horizontale water.

20. Besluit
De Orfeus-sonnetten en de Arachnesonnetten - hier niet behandeld - belichten andere
en even boeiende aspecten van het dichterschap. Mijn bewondering voor deze
stilistisch zo zuivere, thematisch zo diepe, zo feilloze, trefzekere, beheerste en
aangrijpende poëzie is even groot als mijn verwondering, dat de Vlaamse poëziekritiek
in 1963 een meesterwerk ongemerkt heeft laten voorbijgaan. De dichter was 26 jaar
toen hij dit schreef (1961). Dit plaatst de Vlaamse literatuur op een benijdenswaardig
niveau.
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nieuwe boeken

Tijdschrift voor Vestdijkkunde
Vestdijkkring, Kroniek 1 en Vestdijkkroniek 2, 48 en 61 pag. Resp. f 6,- en
f 8,-. (Voll. jaarg., 4 nummers, f 20,-)
Op 2 februari 1972 werd de Vestdijkkring opgericht, die zich volgens de statuten ten
doel stelt ‘de kennis van, belangstelling voor en het inzicht in het werk van Simon
Vestdijk te bevorderen.’ Eén van de meest opmerkelijke initiatieven die men in die
Kring genomen heeft, is de oprichting van een tijdschrift dat uitsluitend aan het
onderzoek naar het zo omvangrijke en ook wel kurieuze oeuvre van Simon Vestdijk
gewijd wordt. Nu onlangs het tweede nummer verschenen is, heeft het tijdschrift
bewezen geen ééndagsvlinder te zijn. Het eerste nummer heette kortweg Kroniek,
wat in het jongste nummer gewijzigd werd in Vestdijkkroniek. Het eerste nummer
(lente 1973) had als ondertitel: ‘Driemaandelijks tijdschrift voor letterkunde en
literatuurwetenschappen’. Een nadere uitleg van het doel van het tijdschrift maakte
geen gewag van Vestdijk: ‘Het stelt zich ten doel de belangen te bevorderen van de
letterkunde en de literatuurwetenschappen. Daartoe wil het openstaan voor iedere
bijdrage van een zeker niveau en zal het er voor waken de spreekbuis te worden van
een bepaalde richting of stroming in de letterkunde respectievelijk
literatuurwetenschappen.’ (pag. 1). Al deze toelichting is in deel 2 verdwenen. Op
het omslag is een nieuwe ondertitel verschenen: ‘Tijdschrift voor Vestdijkstudie.’
Dit komt ook beter overeen met wat men wil. Het eerste nummer gaf zeker de indruk
dat men te maken had met een algemeen literair tijdschrift, dat toevalligerwijs aan
Vestdijk gewijd was; tenminste: bij niet al te precieze lezers. Die suggestie werd
door de vormgeving versterkt: het tijdschrift lijkt kwa uiterlijk en opmaak zeer sterk
op het verdwenen Soma.
Het tweede nummer maakt duidelijk wat het in feite is: het huisorgaan van de
Vestdijkkring. Het volgt de interne uitgave Mededelingen van de Vestdijkkring op
en dat is toe te juichen voor het Vestdijkonderzoek.
Dit tijdschrift is makkelijker te vinden, vooral: terug te vinden, terwijl bovendien
verspreiding op grotere schaal mogelijk is (al kan de prijs voor losse nummers een
beletsel zijn).
Over Vestdijk is na Ter Braaks Duivelskunstenaar in boekvorm nog slechts weinig
verschenen. Boeken van Cornets de Groot (De chaos en de volheid, Vestdijk op de
weegschaal) zijn maar ten dele bruikbaar vanwege het nogal eigenzinnige karakter
van zijn analyses, waarin het astrologische aspekt blijkbaar onmisbaar is. Van de
laatste jaren is eigenlijk alleen het speciale nummer van Raster van belang (Vestdijk
70). Het is dus hoognodig dat het onderzoek naar het omvangrijke werk van Vestdijk
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van de grond komt. Dit Vestdijktijdschrift kan een wezenlijke bijdrage leveren in
dat proces. Misschien nog belangrijker is het voornemen van de Vestdijkkring met
een bepaalde regelmaat een Jaarboek, gewijd aan de grote man uit Doorn, uit te
geven (aangekondigd in Kroniek 1).
Hopelijk zullen er onder de ‘notoire Vestdijk-kenners’ nog een aantal anderen dan
Hartkamp, Abell en Cornets de Groot zijn, want tegen hun wijzen van literaire kritiek
bedrijven in de Kroniek heb ik nogal wat bezwaren.
Tegen Hartkamps kritische methode, waarvan we een specimen zagen in het
Vestdijknummer van Maatstaf (zeer slecht nummer, overigens), richt ik me vanwege
het psychologiserende karakter ervan, over Cornets de Groot heb ik zojuist al een
aantal aanmerkingen gemaakt.
Blijft Abell over, die twee afleveringen van zijn interpretatie van De Kellner en
de Levenden in de Kroniek geplaatst zag.
Abells werkwijze is als volgt: hij tracht aan te tonen dat een formalistische
benaderingswijze onvoldoende is en gebruikt daarbij een derge-
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lijke toepassing van E. Ternoo over De Kellner... Abell: ‘Door het gebruik van de
formalistische benadering wordt wel de bouw van de roman beschreven, maar de
roman blijft... onbegrijpelijk’ (p. 5). Hij stelt daar tegenover ‘een psychologische
benaderingswijze... een benadering vanuit de Vestdijkiaanse psychologie, zoals men
die neergelegd vindt in De toekomst der religie, Het wezen van de angst en
verschillende essays’ van Vestdijk. Zoiets is natuurlijk erg gevaarlijk en vooral op
een zeer principieel punt: nl. ten aanzien van de verhouding fiktie tegenover
nonfiction. Wie garandeert - om te beginnen - dat de antwoorden op de levensvragen
die Vestdijk gegeven heeft in bovengenoemde boeken, enige zinvolle relatie met
zijn romans hebben? Men gaat dan van een onbewezen vooronderstelling uit. In zijn
soort is de Interpretatie van Abell goed, heeft men echter bezwaren tegen het soort,
dan kan men er slechts weinig waardering voor opbrengen. In Kroniek 1 staat nog
een lange bijdrage van Nol Gregoor met veel foto's. In Spekmarkt, het huis van Anton
Wachter krijgt men van Gregoor informatie over de woonomstandigheden van de
mens Vestdijk. Van de schrijver wordt niet gerept; liever: mens en schrijver worden
niet onderscheiden.
Op de andere bijdragen kan men soortgelijke kritiek uitoefenen: voordat men zich
met Vestdijk in een essayistisch geschrift bezig gaat houden, zou men zich zeer goed
moeten bezinnen op de te gebruiken kritische methode. Daarmee staat of valt de
waarde van het opstel.
Overigens schijnen er zich binnen de Kring zelf konflikten te ontwikkelen met
betrekking tot de inhoudelijke status van het tijdschrift. De opzet dat er naast
‘amateuristische’, ‘literatuurwetenschappelijke’ en ‘letterkundige’ bijdragen in de
Kroniek zullen verschijnen, werkt een konfliktsituatie uiteraard sterk in de hand.
Ook in kranten en andere tijdschriften verschijnen de laatste tijd wat meer
publikaties over Vestdijk. Eén van de gevaarlijkste soorten opstellen zijn de
biografische. Dit kan men nu ook weer zien.
In Vrij Nederland van 8 september 1973 wijdt M. van Amerongen een pagina-groot
artikel aan de herdruk van Vestdijks De Schandalen. Van Amerongen acht deze
roman een sleutelroman en zegt dan ook zonder voorbehoud: ‘Willem Wegener is
Vestdijk-zelf’, ‘Emy Crammacher is Kinny Gablenz-Schuurbeecke-Boeijen’. ‘Onder
de “kunstenaars” die bij de val van W. betrokken zijn, bevinden zich Geert van
Oorschot, Anton van Duinkerken, maar vooral Johan van der Woude, het literaire
model voor de omgekochte kunstcriticus Kees Huuske.’ Als je deze uitspraken leest,
vraag je je toch wel af of de boekbespreker begrijpt wat het wezen van literatuur is.
Een roman is geen krantebericht. De suggestie die dan ook van Van Amerongens
artikel uitgaat is gevaarlijk: er wordt niet onderkend wat aard en wezen van literatuur
is.
Ruud Kraayeveld

De laatste otter in de Kempen
Robin Hannelore, De Geselbank, De Bladen voor de poëzie, Orion/Desclée
de Brouwer, Brugge 1972.
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Er zijn drie redenen om aandacht te besteden aan de bundel De Geselbank van de
Vlaamse dichter Robin Hannelore.
De eerste heeft te maken met de dichter als literair producent. De thans 36-jarige
heeft in korte tijd een omvangrijk literair oeuvre op zijn naam gebracht. Immers
publiceerde Hannelore aan poëzie elf titels, waaronder b.v. ‘Visum voor Gomorra’
(1965), ‘Raka’ (1966),
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‘De Ridderzwammen’ (1967), ‘Abutilon’ (1967), ‘Guerilla Utopia’ (1968), ‘Modder
voor de Neushoorns’ (1969), ‘Mandragora’ (1970). Daarnaast waren er zeven titels
proza, en ik noem ze even allemaal, in verband met het jaar van verschijning:
romans ‘Het achtenvijftigste Facet’ (1969), ‘Apologie voor een Rat’ (1970), ‘De
Zaak Matys’ (1971);
novellenbundels ‘Voyeur’ (1970), ‘De Vaaltgieren’ (1971);
‘eksperimentele roman’ ‘Trojka voor spoken’ (1970, met co-auteurs);
en het experimentele kinderboek ‘Miranda en de negen vlinders’ (1970).
Samen met Lampo publiceerde hij voorts het interviewboek ‘Er is meer, Horatio’
(1970).
Deze reeks van publicaties is op zich al indrukwekkend, maar hij wordt nog frappanter
wanneer we letten op het productiecijfer van het jaar 1970. Waarschijnlijk heeft
Hannelore in 1970 een literair record gevestigd door in één jaar tijds zes werken van
letterkunde (eerste drukken) het licht te doen zien: gedichtenbundel, roman,
novellenbundel, experimentele roman, kinderboek, interviewboek.
Niets minder dan een creatieve explosie!
Ik ontleen deze gegevens aan de bibliografie op de achterkant van De Geselbank.
Kloppen ze derhalve? Een briefje aan de uitgever kan mogelijke mystificaties
ontmaskeren. Antwoord van Fernand Bonneure: ‘in antwoord op uw schrijven en na
de heer Hannelore telefonisch ondervraagd te hebben, kan ik u mededelen dat deze
auteur inderdaad in 1970 al de door u opgegeven titels gepubliceerd heeft. Hij heeft
voorts sinds 1958 niet 11, maar 12 poëziebundels uitgegeven’.
Alleen reeds vanwege de prestatie verdient Hannelore dus vermelding in de annalen
van het Nederlands-Belgisch literair statistisch genootschap.
De tweede reden om in te gaan op deze bundel schuilt in de standpuntbepaling
van de auteur, alweer op de achterzijde van het boekje. Na de waslijst met
bibliografica vervolgt de tekstschrijver: ‘De Geselbank is een bundel gelegenheidsen natuurgedichten, wars van elk eksperiment.
De relativerende polemist Robin Hannelore heeft moeten inzien dat de poëzie ten
hoogste een speelgoedwapen voor kinderen is. Niet begrijpend keert hij zich af van
het volksvreemde gedaas van zijn modieus schrijvende tijdgenoten. De waanzin van
zijn tijd is voor hem een fait accompli: in plaats van er zich verder aan te kwetsen
wendt hij zich af, zoekt hij wat men geluk noemt in de natuur, in de schoonheid van
elke dag, in de eeuwigheid van de kleine dingen. Tussen de restanten en de ruïnes
van de natuur stelt hij zich op, bereid om voor deze laatste vrijheden en eigendommen
van de kleine mens écht te vechten, zonder woorden, met gaffel en riek als het moet’.
Dat is nogal wat, in één alinea, en op de achterkant van een poëzieboekje. Een
verklaring die trilt van boosheid, een motie van wantrouwen tegen de tijd èn de
literatuur.
En bovendien een standpunt dat in niet geringe mate contrasteert met de
mededelingen die eerder werden gedaan: de behaagzuchtige etalage van letterlievende
dienstvaardigheid waarmee de achterzijdetekst opent.
Zoëven nog vooroplopend experimentator (‘eksperimentele roman’, kinderboek
als ‘eksperiment’), is Hannelore nu ‘wars van elk eksperiment’. Nog zo pas driftig
kanonnier van de ene gedichtenbundel na de andere, heeft Hannelore nu moeten
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inzien dat ‘poëzie ten hoogste een speelgoedwapen voor kinderen is’. Kort voordien
een heibels polemist, dreigt de schrijver thans de pen te zullen verwisselen voor écht
vechtgereedschap, zoals gaffel en riek.
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Vanwaar die boosheid en die contradicties? Op welke pijnbank is de dichter terecht
gekomen?
Men kan zich schouderophalend van die vragen afmaken, omdat aan flapteksten
niet zwaar getild hoeft te worden. En waartoe verplicht het boze luim van een poëet?
Maar dan wordt vergeten dat Hannelore op zijn wijze een actuele kwestie ter sprake
brengt, nl. de functie van literatuur in onze maatschappij en dat hij, hoe humeurig
ook, met zijn geselbank-perspectief een eigen oplossing van het vraagstuk suggereert.
Het dilemma van zijn schrijverschap, zoals dat blijkt uit de agressieve toon jegens
‘modieuze’ kunstbroeders en de waanzin van onze tijd, heeft kennelijk te maken met
het feit dat de auteur, onlangs, heeft kennis gemaakt met de vraag, zoveel jaren eerder
reeds door Hölderlin-Heidegger op klassieke wijze geformuleerd: ‘Wozu Dichter in
dürftiger Zeit’1).
Meer vandaags gezegd: de dichter ziet het met de literatuur in onze maatschappij
niet meer zitten. En die frustratie gaat zo ver dat hij zijn lier aan de wilgen wil hangen
en zich in werkpak steken om nuttig de verdediging van ‘laatste vrijheden en
eigendommen van de kleine mens’ ter hand te nemen: een soort regionale contestatie
van boeren en buitenlui tegen aanstormend milieubederf.
Naast de bekende oplossingen van het l'art pour l'art en de kritisch-operationele
kunst, stelt Hannelore een eigen variant, die ik occasionalistisch zou willen noemen.
Het beste wat je kunt doen wanneer je merkt dat de poëzie geen ene steen verschuift
in het bestel, zo parafraseer ik de intentie van zijn bundel, is je terugtrekken op
onomstotelijk utiele zaken en de poëzie in die oriëntatie een plaatsje.
geven, bij zulke praktische activiteiten betrekken, in een dienende houding. Dat
komt dus neer op het schrijven van, inderdaad, gelegenheidspoëzie, maar déze
gelegenheden worden bepaald door wat voor de (kleine) mens de voorwaarden van
welzijn uitmaken in de directe leefsituatie. Een anecdotische poëzie wordt aldus
omschreven, in de marge van de praxis, maar gericht en geoccasionaliseerd door wat
beslist niet de traditionele dimensie van de kleinburger is, doch juist het grotere
maatschappijgeheel dat met zijn structureel geweld het leven van een iegelijk, in een
hoop opzichten, ontwortelt.
Derhalve schrijft Hannelore tóch ‘geëngageerde’ poëzie, maar van een solitaire,
defensieve en wanhopige soort, puur privaat gefundeerd in de boze rebellie van de
op zich opererende individu, en zonder relatie met de idee der oppositionele
solidariteit.
Nu is tegen te werpen dat deze parafrase van 10 regels prozatekst een hoge dosis
medecreativiteit van de uitlegger bevat en dat men toch in staat moet zijn om
auteursinformatie met enige korrels zout te nemen en als attitudes te waarderen.
Misschien wil Hannelore niet anders dan met een zuur tekstje reclame maken voor
zijn zaak, wil hij, desnoods ten koste van innerlijke tegenspraken, de aandacht van
het oplettende lezertje gaande maken.
Of, nog weer anders, wellicht was de creatieve boog van de dichter dermate
gespannen (het jaar 1970!), dat de kater niet kon uitblijven, van welk creatief ontij
ons het nijdig blazen achterop De Geselbank toesist.

1) het Rilke-opstel in Holzwege.
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Het een sluit het ander niet uit, en ik blijf bij de ‘zware’ interpretatie dat Hannelore
meent wat er staat en dat hij wel degelijk een specifieke oplossing van het vraagstuk
van de functie van kunst intendeert.
De adstructie voor die stelling ontleen ik aan de gedichten van de bundel zelf,
waarmee ik bij punt drie ben gekomen, de derde reden om De Geselbank te lezen en
te bespreken.
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Afscheid van letterkundeland is een thema dat op verschillende bladzijden verdicht
wordt. Zo b.v. de titel ‘Adieulied op het tema van de leeuwerik’ en verschillende
strofen van het gedicht zelf:
Daarom sta ik op uit mijn zetel / trek ik de
blauwe overal en de groene gummilaarzen aan/
draai ik de knop om achter mijn rug /
onherroepelijker dan ooit / een stervende
het lakzegel van de zon brak.
Mocht je me ooit ontwaren / in een ander
dokumentair programma2) / denk dan niet te
lichtvaardig / dat ik niet opgewassen was /
tegen de sprong van de os op de ezel.
Want ik kan even recht ploegen als typen /
zie je al die jaren bewerkte ik het papier /
even verbeten als een keuterboer zijn akkertje /
en waar zijn de vruchten / waar bleven trots
en eerbied.

Dit is het laatste gedicht van de bundel en de zinnetjes staan er tamelijk onopvallend,
maar het ‘waar zijn de vruchten / waar bleven trots en eerbied’ zinspeelt toch zonder
meer op de 12 poëzietitels en de 8 andere en het manco aan respons-zijde. Het wijst
naar de menselijke al te menselijke aanleiding, de ervaring van persoonlijk-literaire
frustratie, die het afscheid van de typemachine heeft geoccasionaliseerd.
Het failliet van de poëzie vormt een tweede thema dat in de bundel gevarieerd wordt.
De dichter meldt van zich zelf dat hij een ‘tekenaar’ wordt van ‘onthutsende figuren’
en het eigen genre de rug toekeert, omdat het woord niet langer verzekerd is van een
gegarandeerd bereik:
‘'s avonds teken ik onthutsende figuren / op
het papier / een kruising van bloemen en
dieren / ik teken mijn liefde / omdat de
woorden / zo akelig hun draagkracht verloren’.

Andere omschrijving voor het failliet van poëzie: ‘Antigedicht met uitgestorven
stervende en gedevalueerde woorden’, één van de titels.
Of ‘en de goedheid waarin ik geloof / is rot /
neen ik ben geen dichter / ik ben ersatz een
imitatie een stand-in / zoiets als een kerstboom
een paaskaars een priester / ik wil geen dichter
zijn / want ik proef nu met de tong van de
wind / ik proef chemicaliën olie en gassen’.
En: ‘ik stel voor ik stel niets voor / want met
het ezelskaakbeen van Kain dat men soms
poëzie noemt / kan men zelfs geen loopjongen
bang maken’.
2) natuurlijk wordt bedoeld het programma: ‘Dichter Hangt Lier Aan Wilgen En Jaagt Met
Gaffel Vreemden van Erf’ - E.W.
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Failliet van de poëzie als wapen, daar gaat het om bij Hannelore. Die beperking: als
wapen dient noodzakelijk te worden toegevoegd, want poëzie in haar geheel en als
zodanig dóórdoen: dat mag men van iemand die zojuist een nieuw boekje voor de
Bladen voor de Poëzie met zorg gereed maakte niet verwachten. Diep in zijn hart,
onderhuids, onverhoeds wil Hannelore best weten dat hij nog steeds poëzie schrijft
en dat het hem zeer behaagt te beseffen soms onvermijdelijk een dichter te zijn.
Want ondanks alles ‘er zit een gedicht te zijn / tot de tandafdrukken van de zon
uit mijn huis verdwenen zijn.’
En ‘dikwijls stel ik vast / dat ik een beetje helderzie helderschrijf / vooral als de
vuurdoorn en de dwergmispel gloeien / of als de lucht zwart ziet van de zwaluwen’.
Op een kwansuise manier, bijna onopgemerkt, komt Hannelores in wezen romantisch
dichterschap tot ontbotten. Op die momenten van pure stemming wordt ‘het
verlammend besef
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een dichter te zijn / eensklaps een godgeleerde glimlach’. O zo. Dat stukje antipoëtisch
proza op de achterkant was dus tóch wel een beetje attitude, een omgekeerde en
achter gemopper verscholen liefdesverklaring?
Dat het accent in de bundel tenslotte toch in de mineurtoonsoort valt komt voor
rekening van de gedichten die eigenlijk de kern van de bundel vormen en die De
Geselbank de grootste actualiteit verlenen. Inderdaad staat Hannelore met die
gedichten tussen de restanten van de natuur en noteert hij woedend de aanslagen die
op zijn geliefd natuurgebied de Kempen worden gepleegd door industrie, politici,
artsen, plannemakers en uitgetreden pastoors die de laatste boerderijen betrekken.
Een nu en dan desperaat poëtisch verslag van afbraak en milieubederf.
De chemische regen (van Tessenderloo?): ‘de mensen luisterden ziek van angst /
naar het worstelende groen / in het dwangbuis van de schurftige wind’. Deze regels
zijn uit een gedicht waar als titel boven staat ‘In 1971 stierven er om vooralsnog
ongekende redenen ruim 100 bijenkolonies in de Kempen’.
De smeer: ‘het spoelwater van de zuivelfabriek / het bloed van de kippenslachterij
/ die in de open slagaderbreuken van Grobbendonk stinken’.
De weemoed: ‘waarom is de groene kikker uitgestorven en de koolhaas en de
zwarte raaf’. ‘Het is nu bijna twintig jaar geleden / dat ik de laatste otter zag in de
Kempen’.
De wanhoop: ‘wij kunnen nooit optornen / tegen de steekpenningen van de
verbeeste domkoppen / kom liefste laat ons heengaan uit de Kempen / want dichters
zijn als bijen / zij bevruchten de woorden / en morgen liggen wij wellicht dood / een
koningin en een dar bij een dode taal.’
Met de notatie van het funest gebeuren wordt de pijnbank waarop de laatste vrijheden
van de kleine mens zijn terechtgekomen concreet en poëtisch verzichtbaard. Dat
maakt de wonden groter.
Hoe in die wonden de krachten groeien die leiden naar genezing? Of zulke priváte
contestatie een ‘wapen’ is?
Al staat deze dichter kritisch tegenover de officiële geëngageerde richting (‘de
mensen die denken dat zij altijd maar aan andere mensen moeten denken’), zijn
humeurig vrijheidsgevoel brengt hem onvermijdelijk in het maatschappijkritische
vaarwater. Tegen wil en dank, lijkt het. Private anarchische rebelsheid, die rebels
blijft, moet vroeg of laat bekennen de aanvang te zijn van structurele oppositie.
Eldert Willems
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