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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 100]
journaal

‘Het blijft allemaal onzin’
1.
De constante, ook door hemzelf stelselmatig benadrukte ambivalentie (de elkaar
tegenstrevende, voortdurend botsende en zich weer van elkaar verwijderende
motivaties) in het werk van Willy Roggeman, manifesteert zich ook aldus: enerzijds
is er het streven zich in de taal zo zuiver mogelijk uit te drukken, een streven dus
naar abstracte structuren met de jazz als model, anderzijds is er in datzelfde taalgebruik
een even hardnekkig streven de relatief zo abstracte muziek ‘betekenis’ te geven, te
concretiseren.
Een uitdrukking als blues voor glazen blazers (titel van een van zijn eerste boeken)
of een zin als ‘De sopraansax springt direct in de zure sonoriteit van de lage registers’
(Gnomon I, NVT 1972), zijn kenmerkend voor deze belangrijke factor in het werk
van Roggeman.
Zijn laatste dichtbundel, Indras, is daar ook formeel de bevestiging van: het boek
bevat uitsluitend dubbelterzinen, waarvan de twee helften zich inwendig aan elkaar
spiegelen, terwijl ook binnen die terzinen de tegenstellingen in voortdurende botsing
zijn: yin en yang: het vrouwelijke en het mannelijke, het nihil en de schepping, de
drab en het glas, het abstracte en het concrete, het artistieke en het maatschappelijke,
het ik en het wij - het muzikale en het litteraire: het creatieve proces wordt in twee
helften binnenstebuiten gekeerd, en binnen dat proces gebeurt datzelfde in de creatieve
momenten.

2.
Het werk van J. Bernlef behoort in z'n totaliteit tot het belangrijkste van onze
na-oorlogse litteratuur. Het vertoont een hechte onderlinge samenhang, het is een
steeds maar ‘wordend’ oeuvre (en het ‘wordt’ in hoog tempo!), wat natuurlijk in de
hand gewerkt wordt doordat het centrale thema, de relatie van de mens tot ‘de dingen’,
er als een rode draad doorheen loopt. Een voordeel van die thematische eenheid, en
ook van de aard van het thema, is het ‘vakmanschap’: ieder boek van Bernlef is
technisch àf - het is een droog, helder, nuchter schrijven, wars van alle mode en
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bombast. Er is ook een nadeel aan verbonden: juist omdat de overheersende
problematiek op zo'n nuchtere manier litterair ‘verbeeld’ wordt, lijkt ieder boek soms
wéer een soort litteraire commentaar bij weer een nieuwe fase in het denken van
Bernlef: de denkbeelden worden a.h.w. aanschouwelijk gemaakt, in plaats van dat
de denkbeelden uit het werk naar boven komen. Zoals Bernlef zelf in een aan hem
gewijd nummer van De Vlaamse Gids (jrg. 57-2, febr. '73) in een stuk over zijn eigen
werk laat zien. Dat stuk is inderdaad een soort chronologische (en erg knappe) exegese
van eigen werk, waarin dan ook de opmerking voorkomt: ‘Achteraf kan alles niet
anders dan verklaarbaar worden, doorzichtig. Maar het schrijven van een roman is
voor mij niet het beschrijven van iets, maar het schrijven om iets. Achteraf loopt er
een bijna logische consequente lijn van “De dood van een regisseur” via “Het verlof”
naar het eindpunt van een ontwikkeling “De maker”.’ (pg. 12). Het inderdaad altijd
‘wordende’ van zijn werk (telkens wordt er weer een schakel toegevoegd) blijkt o.a.
uit een opmerking als (curs. v. mij): ‘“De dood van een regisseur” was een roman
die zichzelf stripteaste. Aan het slot is er niets van over. De lezer blijft met lege
handen achter. Hij is getuige geweest van een poging om een verbeeldingswereld te
scheppen, die tenslotte als een decor ineen stort. Het terrein was vrij voor “Het
verlof”.’ (pg. 13).
Door deze preoccupatie met de dingen heeft het werk van Bernlef veel te maken met
dat van Gombrowicz, door Bernlef dan ook zeer bewonderd - terecht uiteraard. Een
van de geniale kwaliteiten in Gombrowicz' werk is echter dat hij nu juist niet op een
nuchter becommentariërende, zij het litteraire manier a.h.w. verslag uitbrengt over
een nieuwe fase in zijn denken, maar dat hij dat denken zelf op een zeer bewogen,
soms bijna hijgerig-geemotioneerde manier verwoordt. Dat is mijn enige bedenking
tegen Bernlefs werk: onderkoelde lyriek is het beste wat je kunt hebben, maar bij
hem is het soms diepvries. Het verrassende van zijn laatste roman, Sneeuw, vond ik
dan ook dat dáarin een schitterend evenwicht tussen lyriek en ‘denken’ bereikt werd
- zonder aan vakmanschap, nuchterheid, eenvoud etc. iets af te doen. In de nieuwe
bundel De stoel daarentegen overheerst het intellect weer, soms zelfs de
intellectualistische
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Spielerei. Het boekje, laten we het maar een luchtig intermezzo in Bernlefs werk
noemen, gaat dus nog maar over éen ding: de stoel. Het bevat gedichten en korte
prozatekstjes van Bernlef zelf, alsmede een grote hoeveelheid citaten van anderen,
alles handelend over het begrip en het ding ‘stoel’. Als een hondje draait Bernlef
eromheen, eraan snuffelend (eronder, erop), zijn poot optillend etc. Ik citeer uit het
briljante inleidende stukje: ‘Erachter komen wie je bent. Wat ik betekent. Hoe het
portret van mijn verbeelding eruit ziet. Hierover nadenkend kwam ik tenslotte tot de
slotsom dat het geen zin had mij mee te laten voeren door de toevalligheid van het
dagelijks leven, dat mijn verbeelding op zo'n chaotische manier van materiaal voorzag
dat er nooit en te nimmer een blauwdruk, een portret van die kracht tevoorschijn zou
komen. Ik was ervan overtuigd dat je een keus moest doen. Je op éen ding
concentreren. De verbeelding van alle kanten rond dat ene ding laten cirkelen.
Suggesties laten doen, ideeën laten opperen. Maar rond welk ding, suggesties over
wat? En toen ontdekte ik dat ik de hele tijd op mijn idee gezeten had. Natuurlijk, dat
ik daar niet eerder op gekomen was! Een voorwerp, zo vanzelfsprekend dat je het
bijna niet meer zag. Niet geladen door politieke of culturele betekenis.
Ideaal. Voor zover ik mij kon herinneren waren er altijd stoelen in mijn leven
geweest. Een constante achtergrondmuziek die nu eindelijk de kans krijgt op de
voorgrond te treden. Kortom: in het midden van mijn hoofd plaatste ik een stoel,
benieuwd hoe degeen die erop zou gaan zitten eruit zou zien’.
Als ik als lezer nu even met Bernlef in zijn eigen kop meekijk, zeg ik: die stoel
zie ik daar wel staan, dus wat dat betreft is De stoel geslaagd, maar een bezwaar is
dat ik jou (er) niet zo erg (op) zie zitten.

3.
Het litteraire tijdschrift Soma verdween. Waarom? Omdat er een ander blad moest
komen, een opvolger, beweerde men. Iets nieuws, iets anders - maar dat heeft alleen
maar zin als het ook inderdaad verschilt van het vorige, anders kun je dàt net zo goed
laten voortbestaan. Nr. I-1 van De Revisor blijkt echter een exacte kopie van Soma
te zijn: dezelfde groep redacteuren en medewerkers (met wat onderling boompje
verwisselen), dezelfde formule; alleen het jasje is anders.
Waarom dan Soma vervangen? Misschien dat de ‘nieuwe’ redactie via de
Verantwoording opheldering verschaft. Maar nee: zij bevestigt alleen maar dat het
besluit om Soma op te heffen en te vervangen door iets nieuws in ieder geval niet
gebaseerd was op ideeën over het hoe en wat van dat nieuwe. Er staat immers: ‘Over
het karakter van De Revisor valt vooralsnog weinig te voorspellen: het zijn de
bijdragen van redakteuren en medewerkers die de identiteit moeten gaan bepalen’.
Ja, dàt zal best! Maar het verklaart nog steeds niets. De Revisor blijkt dus een kopie
van Soma: hetzelfde samenraapsel van stukjes, verhaaltjes, gedichtjes, kritiekjes.
Net als bij Soma (met een uitzondering voor de prachtige specials, zoals het
Gombrowicz-nummer) krijg je de indruk dat de medewerkers om de tafel zijn gaan
zitten en bij onderlinge afspraak een stapeltje hebben gemaakt van alles wat ze elders
niet kwijt konden, of wat ze niet eerder dan de vorige avond bedacht hadden. Het
proza: twee verhalen van D. Ayelt Kooiman, die de geweldige belangstelling die er
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voor hem bestaat wederom onverklaard laten, en een slaapverwekkend stuk dagboek
van A. Tuinman. De poëzie: T. van Deel, Habakuk II de Balker, T. Graftdijk, Jacob
Groot en Igor Streepjes; van de laatste een serie wintersportgedichtjes, verlucht met
bewust lullige vacantiekiekjes - hooguit een aardig idee voor de Barend Servetshow,
zoals 90% van onze moderne litteratuur niet meer is dan dat. Proza en poëzie in dit
eerste nummer van De Revisor volgen getrouw dit (o.a. Soma-)recept: het modieuze,
maar nu toch wel uitgekauwde mengsel van jeugdsentiment, geforceerde lulligheid
en binnenhuissfeer, de dreuteligheid waar we nu al een paar jaar mee opgescheept
zitten.
Het interviewtje uit 1936 met de op een persoonlijk dieptepunt verkerende Scott
Fitzgerald had een aardig idee kunnen zijn, maar helaas staat er vrijwel niets van
belang in, in ieder geval niets dat we niet al wisten. Het stukje van Pszisko Jacobs
over de Pool Pankowski, plus een stuk van de laatste, is redelijk, maar weer een
rechtstreekse voortzetting van waar in Soma al mee begonnen was.
De kritische, essayïstische, of hoe
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men ze noemen wil, bijdragen (van P. Beers, Battus, J. Donkers, T. Graftdijk en T.
van Deel) zijn van een nog magerder gehalte dan die in Soma: uitgewerkte invalletjes
of opmerkingen, soms niet eens uitgewerkt (zie hieronder), die zelfs het niveau niet
halen van een in opperste routine en verveling, tijdens een wat soezerig
zondagochtendverblijf op de toilet, op een Popla-rol neergekrabbelde recensie voor
PC.
T. van Deel bv. veegt in éen bladzij wat Vlaamse dichters op een hoop, onder wie
Marcel van Maele. Nu is het goed om te weten dat Van Deel als dichter bekendheid
geniet om verzen als de volgende (uit Tirade 190):
DE BOERDERIJ
Het stond er bij alsof het pas
begonnen was, zo stil nog, met
gras en water, het wilde wel
altijd zo in onze ogen, blijven.

Of:
BOSRAND
Konijntje aarzelt of het wel zal gaan
de bosrand uit, het weitje in, want daar
is alles anders, komt het licht van hoog
zo bovenop je vallen, terwijl nu het blad
nog zorgt en zoetjes ruist, en duiven
uit de kruinen klappen. Het vraagt zich af
of er wel reden is voor zo'n verandering.

Terwijl Van Maele een omvangrijk poëzie/proza/toneel-oeuvre op zijn naam heeft
staan, waarbij bovendien de kwantiteit van weinig belang is: 8 woordjes van Van
Maele zijn belangrijker dan alles wat Van Deel ooit geschreven heeft:
Inderdaad
een saffier verdriet
traant
aan ieder woord.

Wat vindt nu de dichter/criticus T. van Deel van het werk van Van Maele? Hoe
beoordeelt hij diens nieuwste bundel in vergelijking met voorafgaande?
Wat heeft hij te zeggen over de opmerkelijke formele en inhoudelijke
verschuivingen in dat werk? Welnu, Van Deel volstaat met éen kort citaat, en met
éen opmerking, éen zin die de lezer op de hoogte moet brengen van de nieuwe bundel
van Van Maele, éen flitsende notitie: ‘Het blijft allemaal onzin’.
De vervanging van Soma door De Revisor is nog steeds onopgehelderd. Er is, ik weet
althans niets beters, maar één motief te vinden: het commerciële. Het is immers
doodsimpel: het complete abonnee-bestand van Soma gaat over naar De Revisor, en
je krijgt er flink wat abonnees bíj die afkomen op, hopen op, etc., iets nieuws. Of
misschien komen ze wel af op het énige nieuwe dat bij de dood van Soma over de
opvolger werd aangekondigd: uitvoeriger essayïstisch werk. Een overduidelijk
lokkertje naar de lezers van het toevallig óok door Atheneum uitgegeven en opgeheven
Raster! Een lokkertje, en meer niet, want in De Revisor werd het ‘uitvoeriger
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essayïstisch werk’ met ijzeren Soma-consequentie weggelaten. De Revisor is gewoon
Soma met meer abonnees; Soma is dood, leve Soma. Tenzij, laten we het hopen, het
volgende nummer van De Revisor inderdaad geheel gevuld is met magistrale,
doorwerkte essays.

4.
Albert Vogel schreef een zeldzaam slecht boek over Louis Couperus: De man met
de orchidee. Het is een biografie zoals er 13 in een dozijn gaan, en het heeft, om te
beginnen, alle bezwaren vandien: de gegevens over het leven worden keurig netjes
op een rijtje gezet, een samenvatting dus van reeds bekend materiaal (ongeveer zoals
ze in de HP op gezette tijden iemands levensverhaal uit een reeks overbekende
bronnen ‘afschrijven’), en daartussendoor worden van de werken, even keurig op
een rijtje, uittreksels (want meer zijn het beslist niet) gegeven. Hier en daar wat
parallellen, verwijzingen etc. aangeven tussen beide, en huplakee, de 14e biografie
uit het dozijn is daar. Deze geijkte opzet, die in feite voor de hand ligt, heeft op
zichzelf natuurlijk wel mogelijkheden. In aanmerking genomen althans dat men
uitgaat van de zin van schrijversbiografieën in het algemeen; ik ga daar nu niet op
in, en volsta maar met te zeggen dat ik me kan voorstellen dat iemand in zo'n biografie
a. iets nieuws te zeggen heeft over het leven van de schrijver;
b. uit het leven van de schrijver elementen weet te gebruiken die iets relevants
meedelen over het werk van de schrijver;
c. iets nieuws te zeggen heeft
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over het werk van de schrijver;
d. uit het werk van de schrijver elementen weet te gebruiken die iets relevants
meedelen over het leven van de schrijver;
dit alles liefst in combinatie, en nogmaals onder het voorbehoud dat men de
mogelijkheden b en d in principe accepteert. Hoe dan ook: Vogel voldoet aan geen
van de vier mogelijkheden.
a. Niets nieuws. En er zijn stevige lacunes; zo worden van de Indische jeugd van
Couperus alleen wat sfeervolle kiekjes van landschap en kinderpartijtjes gegeven,
en dan wordt doodleuk besloten met de mededeling dat Couperus op zijn 15e naar
Den Haag terugkeerde! Terwijl het natuurlijk interessant is te weten hoe ‘Indië’ juist
op de puber Couperus is overgekomen. Bovendien wordt het levensverhaal zó
stereotiep verwoord dat er nog minder komt te staan dan er al staat. Soms leidt die
stereotypie tot regelrechte gillers, zoals een opmerking over Couperus'
echtgenote/nicht Elisabeth Baud: ‘(haar liefde) die ontsproot aan een wezenlijk
zielscontact en gevoed werd door een warm hart, een sterk karakter en een grote ziel’
(pg. 72). Een opmerking waar je enkele bladzijden zwavelzure grappen over zou
kunnen maken.
b. Ook dit gebeurt niet. Het blijft bij obligate opmerkingen als ‘We herkennen X
duidelijk als Y in Couperus' roman Z’; opmerkingen die natuurlijk geen enkele zin
hebben wanneer daarmee niets nieuws gezegd wordt over X of Y. Hetzelfde geldt
voor reeksen opmerkingen in de trant van ‘In zeer veel personages van Couperus
vinden we iets van hemzelf terug’.
c. Niets nieuws. Het gedeelte over het werk bestaat vnl. uit uittreksels (dat van de
Boeken der kleine zielen beslaat bv. 7 pagina's); wat er aan wordt toegevoegd is of
nietszeggend of onzin. Bv.: ‘Het (nl. Eline Vere, JJW) is een wereld geworden, die
een heel eigen leven gaat leiden, met eigen wetten. Maar de oorsprong, de bron ervan,
ligt in Couperus' eigen ziel. Hij liet zich leiden door zijn intuïtie; hij is in al zijn
boeken een uiterst intuïtief schrijver geweest’ (pg. 58), en aansluitend: ‘Het intellect
werd in het schrijfproces nauwelijks toegelaten. Zijn verzen zijn duidelijk opgebouwd
vanuit een kunde, vanuit een kundigheid, zijn boeken worden als het ware geboren,
geschapen vanuit zijn wezen’ (pg. 59). Of dit: ‘Het nieuwe boek (nl. Wereldvrede,
JJW) is zwakker dan Majesteit omdat hierin geen van Couperus' wezenlijke thema's
aan bod komen’ (pg. 83). Je vraagt je wel af hoe dat moet met het beoordelen van
iemands eerste boek!
d. Ook dit gebeurt niet. Om dezelfde reden als genoemd in b.
Dit alles wordt nog verergerd door (en voor een deel ook veroorzaakt door) Vogels
identificatie met de ‘wereld van Couperus’, want dat is juist in een boek over iemand
als Couperus iets dat de zaak wel móet verpesten. Nu kan men zich die identificatie
wel voorstellen: Vogel heeft als voordrachtskunstenaar zeer veel Couperus gedaan,
en voelt zich kennelijk in diens wereld thuis. Als bijdrage aan de punten a t.e.m. d
zou deze bekendheid met Couperus' wereld nog positief kunnen zijn, maar níet als
het blijkt neer te komen op een kritiekloze, zelfs behaaglijke en verlekkerde
beschrijving ervan. Het punt is nl. dat op zich genomen het wereldje van Couperus
natuurlijk niet te pruimen is: een belachelijk maar ook afschuwelijk soort volk.
Couperus nam daar beslist geen afstand van, zoals Vogel suggereert.
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Op pg. 11 zegt hij bv.: ‘Hij heeft echter van deze wereld van zijn jeugd vrij spoedig
afstand genomen en haar beschreven in De boeken der kleine zielen’. Het tweede is
waar, het eerste niet. In het woordje en zit de fout. Er had moeten staan: door haar
te beschrijven. Want dàt deed Couperus; hij had niet de macht en ook niet de lust
om zijn omgeving de rug toe te keren, wel kon hij er zich slechts in handhaven door
de komedie mee te spelen (zoals Vogel terecht zegt op o.a. pg. 12: ‘zijn optreden
was altijd een pose’), en vooral: door hem voortdurend van zich af te schrijven. Hij
moet, gezien het beeld dat hij ons ervan voorhoudt, en waar je inderdaad de rillingen
van krijgt, ontzettend eenzaam geweest zijn. Vogel ziet dat wel in, merkt regelmatig
dingen op als ‘de Boeken der kleine zielen kunnen we beschouwen als een afrekening
met zijn jeugdomgeving’ (pg. 113), maar wordt dan toch kennelijk tezeer
aangetrokken door dat wereldje op zichzelf.
Het wereldje waar Couperus zich slechts in kon handhaven door te poseren, en
door er zijn grandioze ‘impliciete kritiek’ over te schrijven, wordt door Vogel
kritiekloos beschreven, en dat kan natuurlijk niet. Schreef Couperus
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zijn milieu van zich af, Vogel schrijft zich dat milieu in. De truttigheid bv. in het
wereldje dat Couperus beschrijft wordt onacceptabel als die door Vogel voor Couperus
nog eens dikjes overgedaan wordt, bv. wanneer hij beschrijft hoe Couperus in snikken
uitbarstte toen hij zich, terug in Den Haag, in plaats van in een marmeren bad met
behulp van een lampetkan e.d. moest wassen; of wanneer hij beschrijft hoe de
(16-jarige!) Couperus en zijn vriendjes ‘vrolijke kwajongensstreken’ uithaalden,
zoals het onder de tafel kruipen om oude tantes die op de ‘tea’ niet van de koekjes
af konden blijven te laten schrikken; Vogel beschrijft het op een manier alsof hij er
spijt van heeft zelf nooit zó bandeloos te zijn geweest; of in zinnen als deze (curs. v.
mij): ‘Hij bezocht met zijn moeder een Chinese schrijnwerker in Batavia, die een
paar gebeeldhouwde stoelen zou maken. En die Chinese handelaar (?) stond buigend
en glimlachend, zoals Chinezen dat kunnen doen, voor de grote mevrouw (etc.)’ (pg.
39). Ronduit ergerlijk wordt Vogels genoeglijk rondstappen in Couperus' wereldje
met opmerkingen als: ‘Heerlijk uitgelaten genoot hij zijn jeugd met op de achtergrond
de overrijpe natuur, de kembang sepatoe, de oleanders, de palmen en natuurlijk de
zachte vriendelijke bevolking altijd behulpzaam om de kleine meester van dienst te
zijn’ (pg. 35). Nu kun je je afvragen of, wat de zinsconstructie althans gebiedt, de
zachte vriendelijke bevolking óok tot die overrijpe natuur op de achtergrond gerekend
dient te worden, maar afgezien daarvan: zó schrijf je in 1973 toch niet meer over
slavernij.
dec. 1973
J.J. Wesselo

Moeder
Het is een wonderbaar iets, een moeder:
Anderen mogen U liefhebben,
Uwe moeder alleen begrijpt u,
Zij werkt voor u,
Zorgt voor u,
Bemint u,
Vergeeft u alles wat ge doet,
Verstaat u, en dan, het eenige kwaad dat zij u doet,
Dat is is te sterven, en u te verlaten.

Whistlers moeders
In enkele besprekingen van Komrij's omstreeks moederdag verschenen bloemlezing
Een moederhart, een gouden hart (dichters over moeder), besteedt de recensent
aandacht aan het portret, dat de omslag van dat boek siert. Marja Roscam Abbing
deed dat in haar bespreking in NRC-Handelsblad, Rein Bloem merkt er in de
boekenbijlage van Vrij Nederland van 6 oktober een beetje slordig het volgende over
op: ‘Aangrijpender dan de meeste gedichten is het portret op de omslag, een zeer
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fraaie moeder in witte, hooggesloten japon, vierkante kaak en tegenstrijdige armen’.
Beiden vermelden niet wie de maker van deze inderdaad imponerende moeder is.
Ook het colophon van de bloemlezing geeft daarover helaas geen uitsluitsel.
Bedoeld portret is er m.i. éen van de in 1903 in Londen overleden Amerikaanse
schilder James McNeill Whistler. Die schilderde wel meer puriteinse, statige en
statische moeders. Eén ervan werd in het begin van deze eeuw veel gereproduceerd.
Zo'n reproductie sierde, ingelijst, de ‘nette’ kamer van éen van m'n oudooms. Het
stelt een oudere, zittende vrouw voor, en profile. Haar voeten heeft ze op een
voetenbankje. Ze heeft een kanten muts op, en in haar handen een kanten zakdoek.
Ze is een oudere uitvoering, lijkt het, van de moeder op de omslag van Een
moederhart. Zeker in Amerika moet dit portret nog erg bekend zijn, want de
Amerikaanse tekenaar Levine gebruikt het, nauwelijks als zodanig herkenbaar, als
achtergrond voor z'n karikatuur van Philip Roth (van Portnoy's Complaint).
Ook in de Nederlandse literatuur speelt die moeder een rolletje. In De donkere
kamer van Damocles bezoekt Osewoudt Marianne Sondaar op haar kamer
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boven de smalle kapperswinkel tegenover het stadhuis aan de Leidse Breestraat.
Marianne vertelt hem bij die gelegenheid, dat Elly Sprenkelbach Meijer zonder
persoonsbewijs door Osewoudts oom Bart Nauta op straat is gezet. Het verhaal gaat
dan verder: ‘Osewoudt stond op van zijn stoel. Hij keek naar drie Japanse kopjes die
op een dressoir van bruin eikenhout stonden, hij keek naar het plaatje dat erboven
hing: De Moeder van Whistler, compleet met prozagedicht eronder. Zo, zo, oom
Bart, jij hebt haar er uitgezet, dacht hij, Zonder vooroordelen de mist ingestuurd’ (6e
druk, pg. 108).
‘De Moeder van Whistler, compleet met prozagedicht eronder’, dat is dezelfde
moeder die bij m'n oudoom hing en die nu op mijn werkkamer hangt, achter m'n rug.
Het - anonieme - prozagedicht zou zeker niet misstaan in ‘Een moederhart’.
De tekst hiervan staat op pag. 6.
Dit ‘prozagedicht eronder’ maakt duidelijk, waarom Hermans Osewoudt uitgerekend
naar ‘De Moeder van Whistler’ laat kijken, en niet bijvoorbeeld naar Van Goghs
Zonnebloemen of Van Meegerens Hertje, wanneer Marianne hem vertelt dat Elly
door oom Bart op straat is gezet. Whistlers moeder vervult in die passage een
contrastfunctie: haar eigenschappen contrasteren met die van oom Bart, die immers
Elly de deur gewezen heeft.
Tenslotte: Elly's achternaam luidt, volgens Het Vrije Vaderland van 18 oktober
1945 (pg. 379), in werkelijkheid Berkelbach Sprenkel. Ik weet niet of het er iets mee
te maken heeft, maar ongeveer 1937 verscheen bij uitgeversmaatschappij De Haan
N.V. in Utrecht een geïllustreerde wereldgeschiedenis, met als titel De Pelgrimstocht
der Menschheid. Ik weet niet of Hermans dat boek kent. Kent hij het, dan zal alleen
het lezen van de titel al hem een sardonische grimlach ontlokt hebben. De redactie
van De Pelgrimstocht der Menschheid berustte bij een bijna-naamgenoot van Elly:
Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel.
Anton Korteweg
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César Vallejo
Acht teksten
Vertaling: Theo Hermans
Vertrouwen in de verrekijker, niet in het oog;
in de trap, nooit in de trede;
in de vleugel, niet in de vogel
en in jou alleen, in jou alleen, in jou alleen.
Vertrouwen in de misdaad, niet in de misdadiger;
in het glas, maar nooit in de wijn;
in het lijk, niet in de man
en in jou alleen, in jou alleen, in jou alleen.
Vertrouwen in velen, niet meer in één;
in de bedding, nooit in de stroom;
in de broek, niet in de benen
en in jou alleen, in jou alleen, in jou alleen.
Vetrouwen in het raam, niet in de deur;
in de moeder, maar niet in de negen maanden;
in het lot, niet in de gouden teerling
en in jou alleen, in jou alleen, in jou alleen.

(5 oktober 1937)
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Er woont niemand meer in dit huis, zeg je; ze zijn allemaal weggegaan. De hall, de
slaapkamer, de binnenkoer zijn onbewoond. Niemand is gebleven en iedereen is
weg.
Maar ik zeg je: waar iemand weggaat, blijft iemand. Het punt waar ooit een mens is
geweest, is nooit meer verlaten. Alleen die plaats is eenzaam, verlaten van menselijke
eenzaamheid, waar nooit een mens geweest is. Nieuwe huizen zijn doodser dan oude,
want hun muren zijn van steen en staal, niet van mensen. Een huis komt in de wereld,
niet als het bouwen klaar is, maar als de mensen erin gaan wonen. Een huis leeft
alleen van mensen, net als een graf. Vandaar die onontkoombare gelijkenis tussen
een huis en een graf. Maar het huis voedt zich aan het leven van de mens, terwijl het
graf zich voedt aan zijn dood. Daarom staat het eerste recht, terwijl het tweede
neerligt.
Allen hebben het huis in feite verlaten, maar eigenlijk zijn ze allen gebleven. En niet
de herinnering aan hen is gebleven, maar zijzelf. En ook zijn zij niet in het huis
gebleven, maar zij bestaan voort dank zij het huis. Functies en handelingen verlaten
het huis, per trein of per vliegtuig, te paard, te voet of kruipend. Wat in het huis
achterblijft is het organisme, de ingebeelde of effektieve drijfveer. De stappen zijn
weggegaan, de kussen, de verontschuldigingen, de vergrijpen. Wat voortbestaat in
het huis zijn de voeten, de lippen, de ogen, het hart. De ontkenningen en
bevestigingen, het goed en kwaad hebben zich verspreid. Wat voortbestaat in het
huis, is het onderwerp van dit alles.
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Het verlangen verdwijnt met de staart in de lucht. Plots wordt het leven geamputeerd,
zonder meer. In vrouwelijke strepen spat mijn eigen bloed over me en de hele stad
loopt te hoop om datgene te zien wat eensklaps ophoudt.
- Wat gebeurt er hier in deze mensenzoon?, roept de stad en in een zaal van het
Louvre huilt een kind van ontzetting bij het zien van een ander kind op een schilderij.
- Wat gebeurt er hier in dit mensenkind?, roept de stad en een grashalm schiet op
vlak in de handpalm van een beeld uit de eeuw der Lodewijken.
Het verlangen verdwijnt ter hoogte van een opgestoken hand. En ik verberg me achter
mezelf, spiedend of ik verderga in de diepte of daarentegen in de hoogte voorbijtrek.
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Kataloog van Beenderen
Met luide stem werd er geroepen:
- Dat hij zijn twee handen tegelijk laat zien.
En dit was niet mogelijk.
- Dat men terwijl hij huilt zijn stappen meet.
En dit was niet mogelijk.
- Dat hij een identieke gedachte denkt in de tijd dat een nul ongebruikt ligt.
En dit was niet mogelijk.
- Dat hij een dwaasheid uithaalt.
En dit was niet mogelijk.
- Dat een menigte zich plaatst tussen hem en een ander die op hem gelijkt.
En dit was niet mogelijk.
- Dat men hem met zichzelf vergelijkt.
En dit was niet mogelijk.
- Dat men hem tenslotte bij zijn naam noemt.
En dit was niet mogelijk.
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Ik bleef hier om de inkt op te warmen waarin ik verdrink
en om te luisteren naar mijn alternatieve grot,
nachten van gevoel, dagen van abstraktie.
In mijn amandelen sidderde de onbekende
en een jaarlijkse zwaarmoedigheid knarste binnen in me,
zonverlichte nachten, maanverlichte dagen, Parijse schemeringen.
En toch, uitgerekend vandaag, bij valavond,
verteer ik hoogheilige bestendigheden,
moederdagen, knappe dringende weelderige
tweekleurige achterkleinkinddagen.
En nog
geraak ik er, bereik ik mezelf in een tweepersoons toestel,
onder de vertrouwde morgen, de mist
die uit een ogenblik eindeloos opdoemt.
En toch,
nog steeds,
achteraan de komeet waarin ik
mijn gelukkige doctorale bacil gewonnen heb,
is het hier dat ik warm, luisterend, aarde, zon en maan,
over het kerkhof loop, onherkend,
links afsla, het gras splijtend
met een paar hendekasyllaben,
met grafzerkjaren, liters oneindigheid,
inkt, pen, bakstenen en kwijtscheldingen.

(24 september 1937)
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Wat baat het dat ik mezelf gesel met het vers
en geloof dat, in draf, de punt me volgt?
Wat baat het dat ik me een ei
over de schouder leg in plaats van een mantel?
Wat heeft het gebaat dat ik leef?
Wat heeft het gebaat dat ik sterf?
Wat baat het dat ik ogen heb?
Wat baat het dat ik een ziel heb?
Wat baat het dat mijn naaste ophoudt in mij,
dat het register van de wind begint in mijn wang?
Wat heeft het gebaat dat ik mijn twee tranen tel,
de grond uitsnik en de horizont ophang?
Wat baat het dat ik huil over mijn onmacht tot huilen
en lach om het weinige dat ik gelachen heb?
Wat baat het dat ik noch leef noch sterf?

(30 oktober 1937)
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Die als balling zal komen ging zoëven voorbij
om uit te rusten op mijn drievoudige ontplooiing;
zoëven kwam hij misdadig voorbij.
Zoëven kwam hij dichterbij zitten,
op een lichaam afstand van mijn ziel,
op een ezel kwam hij om me te verzwakken;
staande ging hij zitten, doodsbleek.
Zoëven gaf hij me al wat opgebruikt is,
de hitte van het vuur, het onmetelijke voornaamwoord
dat het dier uitbroedde onder zijn staart.
Zoëven sprak hij zijn twijfel uit
over verre veronderstellingen,
die hij met zijn blik nog verder verwijdert.
Zoëven
bekleedde hij het goede met de eerbewijzen waarop
het recht heeft krachtens de doortrapte dikhuid
door wat gedroomd is in mij en in hem gedood.
Zoëven plaatste hij zijn (er is geen eerste)
tweede verdriet vlak op mijn rug
en zijn derde zweet vlak op mijn traan.
Zoëven ging hij voorbij zonder te zijn gekomen.

(12 november 1937)
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Over de hoop
Ik voel deze pijn niet als César Vallejo. Ik onderga dit niet als kunstenaar of als mens,
zelfs niet als een eenvoudig levend wezen. Ik voel deze pijn niet als katoliek, niet
als mohammedaan of als ateïst. Ik heb alleen maar pijn.
Indien ik niet César Vallejo heette, zou die pijn nog precies dezelfde zijn.
Indien ik geen kunstenaar was, zou die pijn nog even erg zijn. Indien ik geen mens
was, niet eens een levend wezen, zou die pijn nog even erg zijn. Indien ik geen
katoliek was, geen ateïst of mohammedaan, zou die pijn nog even erg zijn. Vandaag
voel ik pijn vanuit de diepste diepte. Vandaag heb ik alleen maar pijn.
Ik zie af, zonder verdere uitleg. Mijn pijn is zo diep dat ze geen oorzaak had maar
toch haar oorzaak niet mist. Want wat zou die oorzaak zijn? En waar is er iets zo
belangrijks dat de oorzaak zou ophouden oorzaak te zijn? Niets is de oorzaak. Niets
kon ophouden oorzaak te zijn. Waarvoor is dan die pijn ontstaan, voor zichzelf? Mijn
pijn is van de noordenwind en van de zuidenwind, zoals die kleurloze eieren die
sommige vreemde vogels leggen van de wind. Indien mijn verloofde was gestorven,
zou mijn pijn nog eender zijn. Indien ze me de keel hadden overgesneden, tot op de
wortel, zou mijn pijn nog eender zijn. En zelfs indien het leven van een andere orde
geweest was, zou mijn pijn nog eender zijn. Vandaag voel ik pijn vanop de hoogste
hoogte. Vandaag heb ik alleen maar pijn.
Ik bekijk de ellende van de hongerlijder en ik merk dat zijn honger zo ver verwijderd
is van mijn lijden dat, al vastte ik totterdood, er altijd nog een grashalm zou
ontspringen op mijn graf. Zo is het ook met de minnaar! Hoeveel vruchtbaarder toch
is zijn bloed, terwijl het mijne zonder bron is en zonder doel!
Tot nu toe geloofde ik dat al wat in het heelal bestond vaders of zonen waren. Maar
zie, mijn pijn vandaag is vader noch zoon. Zij mist zoveel rug om te schemeren als
ze borst te veel heeft om te dagen. In een donkere kamer geplaatst zou ze geen licht
afstralen en in een verlichte kamer geen schaduw afwerpen.
Vandaag voel ik pijn, hoe dan ook. Vandaag heb ik alleen maar pijn.
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Lambert Tegenbosch
Hoon met honing
Notitie bij een cartoon van Opland
Tekenkunst schijnt niet het eerste waar het bij de cartoonist op aankomt. Cartoons
tekenen lijkt eerder een vorm van schrijven: zonder letters, ikoonschrift. De cartoonist
is schrijver, net als zijn pennende collegae-journalisten. ‘Graphic journalism’ volgens
de karakteristiek van E.H. Gombrich (‘The Cartoonist's Armoury’, in Meditations
on a Hobby Horse, 1963, p. 127-143). Hij etaleert standpunten, waarderingen
oordelen, precies als de schrijvende journalist, die, als het een beetje wil, zijn
standpunten niet alleen etaleert, maar ook analyseert en van argumenten voorziet.
Dat verschil is overigens geringer dan het verschil tussen de cartoonist en de beeldende
kunstenaar.
Marcel Duchamp, beeldend kunstenaar, hield het standpunt, dat schilderen een dom
bedrijf was. Hij beweerde, dat er in het Frans een spreekwoord bestond (hij bedoelde:
hoorde te bestaan): ‘zo dom als een schilder’. Duchamp die intelligent was en
daarenboven zo ongeveer de regels van de schaakkunst beheerste, hield daarom op
met schilderen en ging schaken.
Het is de pech van sommige intelligenties om de kansen van de ‘domheid’ niet te
kunnen vatten. Over die kans had het Paul Cézanne, toen hij Joachim Gasquet zei:
‘als ik bij het schilderen nadenk, als ik tussenbeiden kom, verdomd, dan is alles naar
de knoppen... Ik ben geen geleerde... De theorieën voeren de mensen te gronde. Je
hebt een onuitputtelijke levenskracht nodig om ze te weerstaan.’ De schilder is een
dom wezen, maar dat is, mits hij dom is op de manier van Cézanne, zijn kracht. Hij
komt niet tussenbeiden, hij analyseert niet, hij argumenteert niet, hij laat de natuur
waarnaar de schilder heet te werken, zelf het schilderij volbrengen.
‘Wel Cézanne, zei Gasquet, dan vindt u dus, dat de kunstenaar minder is dan de
natuur?’ ‘Helemaal niet, zei Cézanne, dat is gekkigheid, dat heb ik niet gezegd. De
schilder staat op één hoogte met de natuur. Op voorwaarde dat hij niet eigenzinnig
ingrijpt. Zijn hele wil moet zwijgen zijn.’
In de beeldende kunst van de cézanneskdomme schilder brengt de wereld zichzelf
in beeld: omdat schilder en wereld blijkbaar van één stof en één structuur zijn. De
natuur zwijgt en de schilder zwijgt; als onder die voorwaarde de schilder schildert,
spreekt de natuur in het schilderij. Zo alleen wordt het werk van de schilder
openbaring van de wereld. Zulke implicatie van de kunstenaar in de wereld verschilt
van het engagement van de journalist aan de wereld. De kunstenaar die van de stof
is waar ook de wereld van is, kan zich niet van de wereld distanciëren zonder zich
van zijn kunstenaarschap te distanciëren. Hij mist daardoor de afstand die kritiek
mogelijk maakt en engagement. Vanuit zijn verwevenheid met de wereld brengt hij
beelden voort die allereerst bewondering en vervolgens de kritiek van de interpretatie
oproepen. De Guernica is niet van een cartoonist die Picasso zou heten, maar van de
kunstenaar van die naam. Vandaar dat er eindeloze discussie mogelijk blijkt over de
interpretatie van het stuk: het is kritiek op de bommenwerpers boven Guernica,
engagement met de zaak van de Spaanse revolutie, maar ook méér, ook iets dat heel
Spanje betreft en, naar de waardering van de bevoegde kritiek, iets dat alle mensen
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aangaat. Over de cartoon lopen nooit zulke discussies. De cartoon is met
partijgangersduidelijkheid duidelijk. Zijn interpretatie wordt er door de cartoonist
ondubbelzinnig bij gegeven. - Dat is althans ten naasten bij wat algemeen van de
cartoon wordt gedacht.
Voor het type cartoonist dat Opland is, lijkt paradigmatisch, want een top in zijn
werk, de prent die stond afgedrukt in de Volkskrant van 20 juli 1973. Erboven stond
To tape or not to tape, eronder: President Nixon: ‘...Het
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komt m'n neusgaten uit...!’
De tekening toont de kop van de president: de zwaar omschaduwde ogen in
benauwdheid opgeslagen, want in de oren dringen de tapes als eindeloze levende
spaghettislierten. Die vervolgens op reis gaan onder het schedeldak waar bij mensen
normaliter de grijze wijze massa beweegt. Om weer in tergend veelvoud geloosd te
worden langs de geile penisneus in erectie. - Ook boven Nixons kop de slierten tape,
als slingers rond carnavalsgekken.
De prent, het echte cartooneffect, laat geen ruimte voor tweeërlei uitleg. De
president van de Verenigde Staten van Amerika zit in de nesten en de cartoonist van
de Volkskrant heeft daarom leedvermaak. Blijkbaar is hij geen vriend van de president.
Dat is wat de prent etaleert. Maar dat kan onmogelijk verklaren, waarom de prent
zó trof, dat ze meteen onvergetelijk werd.
Hoe is dat wel te verklaren?
Om te beginnen: de teksten. De bovenste is Engels, de taal van de president zelf,
maar niet helemaal zijn eigen tekst. Het is een variatie op een overbekend citaat.
Afgezien van wat de toneelfiguur Hamlet op de oorspronkelijke plaats met die
woorden kan bedoelen, is de tekst als uit het verband gerukt citaat een eigen leven
gaan leiden en lijkt dan een tamelijk fundamentele vraag. Te vertalen met niet geringer
als: zullen we voortgaan te leven of zullen we zelfmoord plegen? In feite te
fundamenteel om nog gevraagd te kunnen worden. Iemand kan vragen of we de
koffie met of zonder suiker zullen gebruiken, hij kan zich zelfs afvragen of hij met
of zonder vrouw en kinderen de wereld door wil, bij de échte vraag: voortleven of
zelfmoorden? zou ons het bloed moeten stollen in de aderen. Waarschijnlijk zullen
we uitbarsten in lachen. Of, nog safer, helemaal niets bedoelen met de vraag. Het is
weliswaar een tekst die geladenheid suggereert, maar niet nu, niet als wij hem feitelijk
gebruiken. Bij feitelijk gebruik is hij altijd ridicuul. Stel dat er werkelijk een situatie
optreedt dat zelfmoord verlokkelijk is, dan spreekt iemand niet deze tekst. Het is
misschien ‘eigenlijk’ een geladen tekst, maar een die feitelijk nooit aldus geladen
voorkomt.
Op dit dubbelslachtig geladen-ongeladen woord van de Deense prins rijmt het
woord van de Amerikaanse president: To be or not to be? To tape or not to tape?
Met dien verstande, dat niet op slag duidelijk is of to tape rijmt op to be, en
vervolgens not to tape op not to be. De president heeft ooit ervan gedroomd, dat to
tape zou betekenen to be: en wel to be in lengte van historisch roemvolle dagen. De
tapes fungerend als argumenten voor geschiedschrijvers die het tijdperk-Nixon zouden
moeten beschrijven als eindelijk de Gouden Eeuw in de geschiedenis van de Verenigde
Staten van Amerika: een eeuw gewrocht door deze President, zoals zijn goddank
woord voor woord bewaard gebleven Witte-Huisgesprekken zouden bewijzen. In
dat geval zou not to tape gelijk staan met een historisch not to be.
Maar de dingen zijn misschien wel anders gelopen. Terwijl de tape nog niet is
afgezet, en de president zelf trouwens ook nog niet, dreigt het effect van de tape al
het omgekeerde te worden van wat hij beoogde. Beter was het misschien geweest
als de president nooit had getaped. Door een overhaasting van de kant van de
geschiedschrijvers - overhaastig die hiervan een gevolg is, dat een deel van de
geschiedenis ongelukkig genoeg wordt geschreven door de contemporaine journalist
- gaat de tape niet werken als verslag van feiten, maar als zelf een feit. En wat als
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verslag van feiten een glorieus bestaansmiddel voor de president had moeten worden,
wordt als zelf feit misschien wel zijn ondergang.
Zo raakt Nixon in de voor zijn presidentiële bestaan werkelijk existentiële crisis
die adekwaat zou kunnen worden geformuleerd met to be or not to be - ware het niet
dat vele
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generaties van geleerde scholieren de tekst intussen al niet zó dikwijls hadden
gekwoot, dat hij daardoor uitdrukking was geworden van alleen maar dikke
toneelellende, dat is: gespeend van de vitale ernst van het leven buiten het theater.
En daardoor valt over het to tape or not to tape al meteen de lol die ons ook wordt
afgedwongen bij zeg de grollen van Jan Klaassen. Wie zegt to be or not to be is een
onernstige comediant. Het angstige konijn dat varieert tot tape or not to tape, is een
komiek geworden oplichter. En die heeft dat zelf in de gaten en erkent: dat het hem
de neusgaten uitkomt. Geklemd tussen een Engelstalige literaire quote en een eerder
vulgaire zegswijze van Hollandsen huize, staat de president van de Verenigde Staten
voor alle staten ter wereld goed voor schut.
Dan is er de tekening. Daarover is nog niets vermeld als wat ze voorstelt, het literaire
deel van de tekening: de benauwde blik, de neus als een penis, de overstromende
zondvloed van tapes. De tekening als tekening is daarmee nog niet ter sprake gebracht.
De tekening als tekening betreft lijnvoering en compositie. De cartoon verdient
meestal niet om onder die gezichtshoek te worden besproken: alleen in het
uitzonderlijke geval dat grote artiesten als Honoré Daumier of Goya ertoe worden
gedreven om ‘graphic journalism’ te bedrijven, heeft zoiets zin, vindt Gombrich. Het
schijnt, dat Rinus Ferdinandusse ooit heeft uitgemaakt - ik neem aan: in een contekst
van bewondering die Oplands andere capaciteiten heeft betroffen, welke dat ook
mogen zijn -, dat Opland eigenlijk niet kan tekenen. Misschien heeft Ferdinandusse
een concept van ‘eigenlijk’ tekenen waarin het tekenen van Opland niet past. Er lijkt
me een ander concept van tekenen mogelijk, waarin de uitspraak van Ferdinandusse
niet past. Dan valt nog een en ander te zeggen over Oplands lijn en beeldopbouw.

President Nixon: ‘...Het komt m'n neusgaten uit...!’

Zoals zijn tekst speelt met gevleugelde woorden en vaste zegwijzen en daardoor
eerder volks lijkt dan individualistisch of artistiek, zo is ook zijn tekentrant volks.
Ik zou kunnen begrijpen als Ferdinandusse zei, dat hij niet was geïnteresseerd in wat
dan de ‘vrije kunst’ zou heten van Opland, gesteld dat hij die maakt. Aan vrije kunst
verbinden wij iets anders als volksaardigheid. Daarvan verwachten wij een individuele
signatuur. Artistiek en individueel zijn nagenoeg verwisselbare adjectieven. De stijl
van Oplands cartoons lijkt zomin artistiek als individueel; het is de aloude stijl van
de spekulaaspop.
De lijn is lui: gesneden in de koekeplank.
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Tegelijk heeft ze een soort zware gratie, als van te veel doorvoede manspersonen
die onverwacht soepel hun wiener wals dansen. Een beetje de zwier van de kalligraaf.
Mooischrijven is het, met het puntje van de tong uit de mond, dun en dik in lieve
afwisseling: zie maar eens hoe de rondjes van Nixons neuseinde met fraaie
schrijfringen zijn neergezet. Hoon met honing. De spot zet een te fraaie en te trage
lijn om scherp te kunnen aan-
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komen. De lijn zelf is al meteen te dubbelzinnig om tenslotte een enkelvoudige
interpretatie van de cartoon te gedogen.
De verlustiging van de lijnentrekker valt in de tapeprent toevallig samen met
Oplands favoriete compositietrant. Opland tekent zijn prenten vol. Componeren is
vullen. Elke tekening is boordevol drukdoende epiek. Als een standwerker roept
Opland zijn publiek nabij. Hij weet feilloos welke grollen bij ze in de smaak zullen
vallen (hij heeft zelf toevallig precies dezelfde smaak). Dat is de smaak van wie wil
lachen niet precies om het verrassende van de grap of om de spiritualiteit van de
vondst, maar omdat lachen bevrijdt - en lachen om de autoriteiten bevrijdt van de
autoriteiten. De hele cartoon kalkt hij vol, hij laat geen ruimte voor twijfel of ernst,
ze is één uitgebreid ‘Pietje is gek’ en één en al ‘Pietje is gek’. Geen overdrijving
wordt geschuwd om de autoriteit tot voorwerp van onze lachlust te maken. - Een
enkele keer onderbreekt Opland zijn grollenreeks voor pathetische ernst: dan is
Opland stil, tekent een monument en dwingt zijn kijkers tot één minuut stilte. De
tapeprent is vol grol en is één minuut stilte tegelijk. Daarom juist lijkt ze een
superieure prent in zijn oeuvre.
De tapeprent is grafisch gesproken vol van één en hetzelfde element. De president
van de Verenigde Staten, klein koppetje geworden, zit verstard, gevangen in zijn de
de hele prent overstromende tapes, de vloed die hijzelf in beweging heeft gezet. Een
schitterend geordende chaos van krullen, en daarin de slechte zwemmer: heeft zich
te ver in de golven gewaagd en zal nu vast en zeker verdrinken, daar helpt geen
moedertjelief aan. Vol is dit keer niet hetzelfde als veel en de grol gaat zonder
stemverheffing. De tape die Nixons lust was, wordt vertaald in de lijn die Oplands
oneindige lust is, en als de president gelooft in de waardevastheid van elk woord dat
hem van de lippen komt, dan zal Opland hem inflatoir strikken in zijn eigen
verwilderde tapeproductie.
De prent To tape or not to tape is inmiddels voor wie erover spreken wil, ook een
strik geworden waarin hij pijnlijk is vast komen zitten. Irritant immers dat een
krantelezer in één ochtendlijke blik ziet wat een schetsmatige analyse als deze in
duizend woorden niet trefzeker kan geformuleerd krijgen. Over zo'n snelle feilloze
prent zo moeizaam, tastend en breedvoerig verhandelen schijnt wel verraad aan het
gebeuren van de prent.
Toch valt er nog tenminste één opmerking aan de ceel toe te voegen. Het verdriet
over de voorafgaande zwaarwichtigheden diende ter inleiding van die opmerking.
Opgemerkt moet worden: de prenten van Opland zijn natuurlijk niet nodig. Niet zoals
journalistieke berichtgeving en commentaar nodig zijn. Oplands prenten vervullen
geen nuttige functie. Stel dat Opland werkte onder niet zomaar autoriteiten, maar
onder een autoritair regime. Dan zou, onverschillig of zijn werk oogluikend werd
toegestaan of clandestien moest verschijnen, zijn carnavaleske grolligheid echt een
bevrijdende brutaliteit kunnen zijn. Een nuttige functie, alleen uit te oefenen in barre
tijden. Onder het bewind van onze democratische autoriteiten valt niets te bevrijden.
Er is geen vrijheidsvergroting als men Opland vergelijkt met een willekeurige politieke
commentator die de autoriteiten hinderlijk volgt: de commentator heeft méér functie
dan de cartoonist, want heeft méér kans op ernstige opname en tegenargument, de
enige wijze waarop onze democratie werkt. De cartoonist in de vrije wereld is luxe:
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de hofnar van weleer, en nog wat minder. Zozeer luxe, dat hij ernstig veel gelijkenis
gaat vertonen met de kunstenaar.
Ook die hoeft niet meer. En ondermeer daarom is het, dat er zoveel over hem moet
worden getheoretiseerd. Als nu ook over Opland.
En daarbij wordt de opmerking dat Opland
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eigenlijk niet kan tekenen, almaar raadselachtiger. Wat zou hij dan wèl? De vrije
wereld van ons soort democratie is bezig de cartoonist uit de kring van de schrijvende
journalistiek te dringen: hij zal terecht komen in het gebied van amusement en kunst.
Opland is geen schrijver, maar een schoonschrijver, iedere lijn van zijn tekeningen
bewijst het. En temidden van de geëngageerde journalisten demonstreert hij de
eigenaardige vrijheid van de kunstenaar. Hij kan tekenen en dat is wat hij doet. Het
effect van zijn werk is het effect van kunst. Het kunstwerk treft iemand onmiddellijk.
Geen redeneringen zijn daarvoor nodig. Zelden slaagt toelichtende en voorlichtende
uitsloverij erin om iemand van kunst te doen genieten; daarentegen begrijpt wie het
kunstwerk heeft genoten, waar de eventuele uiteenzetting over handelt. Bij
kunstwerken gaat genieten vooraf aan begrijpen, of beter: het genieten zelf is het
begrijpen, een onmiddellijk, om zo te zeggen in de waarnemende zintuigen zelf
inwonend begrip. Er is zoiets als de schok van de artistieke ervaring, een fysiek
gevoel van welbehagen en vervuld van inzicht. Journalistieke, wetenschappelijke en
in het algemeen discursieve uiteenzettingen doelen op een begrip dat ze weten meestal
niet schoksgewijs te kunnen bereiken. Ze nemen hun toevlucht tot een geleidelijke
ontvouwing van het te doorzien complex, ze voegen waarnemingen bij redeneringen
en gidsen de lezer dusdoende naar een liefst onontwijkbare conclusie.
De cartoonist in onze ambiance van persvrijheid verschilt van de schrijvende
journalist toch doordat hij tekent en doordat zijn enige middel is het middel van de
tekenkunst. Hij bereikt zijn effect door zijn kunst. Dat is niet de kunst van de rationele
argumentatie, maar van de pathetische beeldvorming.
Dat wordt uit het ongerijmde bewezen door de verklaring van meerdere van
Oplands slachtoffers, dat ze zich niet door hem gekwetst voelen. Waarschijnlijk
voelen ze zich vereerd. Dat ligt hieraan, dat kunst niet kan kwetsen, zomin als de
groei van gras kwetsend kan zijn of het losbarsten van een onweer.
Die dingen gebeuren. Ze vormen een stuk onvermijdelijkheid in de nu eenmaal
gegeven structuur van onze wereld. Een politieke mening is een min of meer
individuele en willekeurige daad en iedere politieke daad is een kans om te kwetsen.
De willekeur daarin is eventueel voor een ander vrij individu hatelijk, dreigend,
stuitend. De prenten van Opland zijn, omdat ze tekenkunst zijn, zo dom als de
schilderijen van Cézanne. Er is nooit twijfel aan de stellingname van de cartoonist,
maar daaraan schijnt geen willekeurige inmenging van een particulier individu ten
grondslag te liggen. Althans in de beste momenten slaagt zijn prent erin om, als in
de tapeprent, zoiets als onbetwijfelbare waarheid te suggereren: zo als hier verbeeld
zitten de dingen in elkaar. Misschien is die suggestie tegen rationele analyse bestand,
misschien ook niet, in alle geval vereist zo'n analyse eventueel veel omslag en blijft
het toch alsof ze de prent nooit adekwaat herhaalt. Alle praten erover blijft in het
ongeveer steken. Er is discussie mogelijk over deze exegese en over elke andere niet over de politieke exegese, die is duidelijk, wel over wat de prent méér is dan
dat: de artistieke inhoud ervan, dat onweerstaanbare pathos, dat niet een politiek
statement oplevert, maar een onvergetelijk beeld.
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R.A. Cornets de Groot
Poessie-Poezy
‘In de tijd van de absolute macht van de ouderdom’, schrijft Annie Romein-Verschoor
in Spelen met de tijd ‘was de jeugd om te kunnen meetellen geneigd als het ware
haar oudste kant boven te keren. Andersen vertelt in zijn levensherinneringen hoe
hij veertien à vijftien jaar oud uit Odense naar Kopenhagen trekt in een pak van zijn
vader, de te lange broekspijpen in zijn laarzen opgeborgen, en zich daar aanmeldt
bij de prima ballerina van de koninklijke opera om haar iets voor te dansen...’
(cursivering aangebracht CN).
Laten we eens een ‘thought experiment’ beproeven. Dat mag in een essay. Laten
we eens een rollenspel bedenken voor een jongeling die zijn oudste kant boven keert.
Laten we eens zijn persoonlijk probleem in scène zetten, zodat hij inzicht in zichzelf
en in zijn relaties tot anderen krijgen kan. We plaatsen hem daartoe in Andersens
tijd, in een maatschappij die iedere manifestatie van volwassen seksualiteit bruut
onderdrukt, en die integendeel ontvankelijk is voor elke vorm van verlengde
infantiliteit. Aangezien het een rollenspel is, geven we hem een partner, een meisje
van ongeveer zijn leeftijd, een tiener, terwille van de erotische spanning. Dat kan.
Want waar onze proefpersoon zich van zijn ‘volwassen’ kant zal laten zien, zal hij
wel voor een verouderingskuur zorgen, die zijn haardos voortijdig vergrijst: de man
van ervaring! - hoe schroomvallig tegenover dit meisje dat hij moet doen geloven in
wijsheid die hij niet bezit! Maar daarom niet getreurd: die twee begrijpen elkaar
immers opperbest, - zij zal immers onwetendheid voorwenden, die ze ook niet heeft:
ze zal zich in hoofdzaak tot zwijgen bepalen. Daarmee zijn de rollen welomschreven:
een rein kinderlijk meisje; een door schade en schande wijs geworden oudere man.
Een spel, een gedragspatroon in overeenstemming met de verwachtingen van de
toenmalige maatschappij.
Nu wil het toeval goddank dat het gedicht van E.J. Potgieter Klagt en troost. Aan
een meisje als het ware een scenario is voor zo'n rollenspel. Het is een aandoenlijk
gedicht. Tenminste voor mij: ik ben erop verslingerd. Maar ik heb misschien geen
smaak: sommige fragmenten eruit zouden in een poessie-album, deze guirlande van
lieflijkheid een meisje door haar volwassenen aangereikt, niet misstaan. Hoe gaat
het?
Nadat de ikzegger - niet zonder de tegenstellingen tussen hem en haar breed te hebben
uitgemeten, de situatie aangegeven heeft (ze spelevaren, ze smeekt hem haar
deelgenoot te maken van zijn leed) - beveelt hij haar aan ‘der jonkheid lieflijkheên’
te genieten, zolang de slagen van het leven haar het uitzicht op een ‘aardse hemel’
niet blijvend verduisteren:
O weelde, als slechts een wijl de striemen
Der vlugge riemen
Van 't bootje ons meervlak rimp'len doen,
't Omlaag, in ied'ren zin, volkomen
Een weerschijn van 't omhoog te droomen,
Op aardschen hemel hoop te voên!
Gij smaakt haar, - doch de witte vlokken
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Klagt en troost
Aan een meisje
Wat liet gij aan uw rozenlippen
Die bede ontglippen?
Och, waarom vraagt ge wat ik leed?
Nog schuilt voor uw onschuldig harte
In 't ooft des kennisbooms geen smarte,
Of dus het leven u ontgleed!
Schoon wolkjes langs de verre kimmen
Vast dreigend klimmen,
't Is louter luister om u heen:
Laat drijvend dies uw blikken pozen
Op vreugde als ge zoo frisch ziet blozen,
Geniet der jonkheid lieflijkheên!
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[Vervolg Poessie-Poezy]
In deez' mijn lokken,
Die sneeuw, aleer de winter kwam,...

Dat zijn krasse woorden, deze laatste, - maar hoe noodzakelijk! Op de eenvoudige
vraag van het meisje:
... wat bluschte
In hoofd en hart der geestdrift vlam?

krijgen we een zelfportret van de ikzegger in de meest schrille kleuren!
Heeft de wijze een crimineel verleden achter de rug? Hoor es aan:
Maar zoo vergrijp te menigvuldig
Ik niet ontschuldig
Noch van de straffe mij beklaag...

De lezer stelle zich gerust: hij heeft een verleden achter de rug, meer niet. Hij beweent
het; maar zijn schuldgevoelens staan in geen enkele verhouding tot de misstappen
die hij deed. Waarop berust het? Hij herinnert zich zijn geliefde, deze die hem in
vervoering bracht:
In zuiv'rer dampkring opgenomen,
Hield huiv'rend schromen
Met hevig blaken beurt in mij...
Die schone kan nauwelijks minder dan een
Heilige zijn! Maar dan:
Op welk een toekomst durfde ik bogen!
Geloofde, aanbad, - en werd bedrogen,
En zei de levensvreugd vaarwel!

Een H. Slet! Het beeld van de moeder, bij wier ‘verraad’ precies deze overspannen
reakties passen als: vervloeking van plezier, angst voor sex, onderwerping aan de
meest stringente eisen, gebrek aan gevoel voor verhoudingen, vrees voor spontaniteit,
wantrouwen tegenover alles wat niet onder controle van het gezond verstand te
brengen is. Men hoeft niet meer te doen dan het gedicht te lezen om te zien hoe dit
laatste inhoud geeft aan zijn ‘troost’ voor het meisje, zo rein en onschuldig als hij
zelf eens was, als hij opnieuw zou willen wezen, mocht in de tijd terug hij gaan.
Neem me niet kwalijk, lezer, dat ik me verontschuldig voor de opmerking, maar de
erotische sfeer in dit gedicht is te snijen!
Men kan niet precies zeggen, waar, noch exact, waarom, - althans: ik kan het niet.
Maar men lette erop, hoe de vergrijsde jongeling taboes uit de weg gaat,
verbloemingen aanwendt, menselijke handelingen die tevens natuur-verrichtingen
zijn in ambiguë uitdrukkingen kleedt: retoriek op het scherp van de Fehlleistung!
Niemand kan spreken over het een, zonder uitdrukking te geven aan het ander.
Daarom even een excursie naar een ander gedicht van Potgieter, naar De jonge
priester, dat een jaar jonger is dan Klagt en troost.
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Ook daar een ikzegger. Ook daar een conflict. ‘Voort uit deez' hof van lust!’ roept
de jeugdige godgewijde daar, in verzoeking gebracht door de aanblik van een kozend
paar:
... voort naar mijn naakte celle!
Waarin geen landschap
mij met liefdesdroomen kwelle.

[Vervolg Klagt en troost]
O weelde, als slechts een wijl de striemen
Der vlugge riemen
Van 't bootje ons meervlak rimp'len doen,
't Omlaag, in ied'ren zin, volkomen
Een weerschijn van 't omhoog te droomen,
Op aardschen hemel hoop te voên!
Gij smaakt haar, - doch de witte vlokken
In deez' mijn lokken,
Die sneeuw, aleer de winter kwam,
Mijn somber peinzen stoort uw ruste
En angstig vraagt ge mij: wat bluschte
In hoofd en hart der geestdrift vlam?
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[Vervolg Poessie-Poezy]
Wel verre van vrij te zijn van sex, wordt de jongen erdoor geobsedeerd, en wat hij
te biechten heeft, is voor de dichter geen geheim:
Heb deernis, Gij, die mij van schendig vuur
zaagt gloeijen...

Priesters zijn ook maar mensen, zegt Anna Bijns, iets poëtischer dan ik het hier
weergeef; maar moesten zulke mensen wel priester worden? vraag ik. Wat zegt in
deze priester de mens?
Wat eisch:! in 's levens bloei het leven te verzaken,
Omhoog, omlaag natuur de liefde te zien smaken
In alle land en lucht;
En toch ()
Te gruwen van 't genucht!

Te gruwen van 't genucht! Is het de Kerk wel, die de 19e-eeuwer deze onmenselijke
moraal voor ogen hield? Het is de gelijkschakeling van immoraliteit en seksualiteit,
die deze taal het aanzien gaf; die bevorderde dat ouders hun kroost op het stuk van
vragen die de natuur stelt, maar die de heersende moraal onwelgevallig zijn, zonder
antwoord lieten. Of, m.a.w.:
Och, had mijns vaders hand den sluijer van het leven
Voor 't vurig jongske toen bedachtzaam opgeheven
Of kloek mijn beê weêrstaan...

Potgieter van wie wel niemand met recht beweren kan, dat hij niet bewust in zijn
eigen tijd en wereld stond, - Potgieter en het Victoriaanse deugdzaamheidsbeginsel!
Wie zijn poëzie leest, die onmogelijke, gekunstelde, toch zo innemende taal, beseft
wel dat hij achter zijn vormen e.e.a. te verbergen had. Wat ging er achter zijn
eufemismen schuil?
Maar eerst een ander probleem.
Klagt en troost is van 1830, De jonge priester van '31. Potgieter was toen 23 à 24
jaar oud. Het is van belang hier vast te stellen dat hij een leeftijdgenoot van Andersen
was: hij leefde van 1807 tot 1875; Andersen van 1805 tot 1875. Hoe spreekt een
jongeman in een tijd dat de absolute macht bij de ouderdom berustte? Precies! Zijn
taal bewijst dat hij tegelijkertijd veel jonger is en veel ouder dan 23.
Daarom hoort in ons drama ook een jeugdige grijsaard thuis, niet om hem onze
visie op te dringen, maar om zijn situatie zo te verhelderen, dat hij zelf de status quo
veranderen kan. Vooruit dus: hoe verloopt volgens het scenario het spel? Waarom
is het een oudere man die het meisje vertellen moet hoe de wereld in elkaar zit?
Omdat haar eigen ouders het niet kunnen.
Ze konden het niet bij de priester, ze kunnen het niet bij haar. Daar zit ze, - in een
boot: hoe jong, hoe onervaren, met tegenover haar een plaatsvervangende vaderfiguur.
Jong.
In die tijd betekende dat ‘onwetend’, en onwetend betekende toen: ‘zonder seksuele
identiteit’. Tegenover haar, zoals gezegd, de grijsaard, - allerminst aan het seksuele
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vreemd. Zijn woorden storten haar in een vacuum: zij zwijgt, - had zij een andere
keus?

[Vervolg Klagt en troost]
Helaas! in steê van de idealen,
Wie gulden stralen
Allengs bezwemen in 't verschiet,
Hoorde alle driften ik vergoden,
Schoon elke beker dien zij boden
Zoo wrang een nasmaak achterliet.
Als 't wereldkennis deed verwerven,
'k Zou graag ze derven
Mogt op mijn pad terug ik gaan;
En willig goud en glorie geven
Om, andermaal begroet door 't leven,
Weer rein aan moeders schoot te staan.
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[Vervolg Poessie-Poezy]
Ze is - alleen, alleen met hem - niet in staat met zichzelf, dat is met het meisjesachtige
niet-beseffen, identiek te zijn. Een bewijs? hier is, in poessie-poëzy het bewijs van
het misverstand tussen volwassene en kind:
Wat zoudt ge u wreed te leur zien stellen
Dorst ik voorspellen,
Dat op geen doornen gij zult treên,
Dat, welke smart haar boog moog heffen,
Ge u door geen enk'len pijl voelt treffen,
Gij ongedeerd blijft, gij alleen.

Natuurlijk heeft de spreker gelijk. Maar wie krijgt zulke woorden over zijn lippen
tegenover een meisje, - zo'n meisje?
Zij mag dat niet, zei ik, die eigen identiteit; van hem niet. Maar zij mag ook dat
andere niet: de fouten die hij beging, toen hij de beker der driften ledigde tot op de
bodem. Maar tot welk doel roept hij haar seksualiteit dan wakker?
‘O weelde’, zegt hij tot haar wie het gegeven is ‘op aardschen hemel hoop te voên’.
Maar hoezo? weelde? indien hij er - getuigend van zichzelf - op volgen laat:
Ik droomde voor een Eden blakend,
Om, droef ontwakend,
Te gruwen van de werk'lijkheid!

Juister zegt de priester het, wiens woorden nú de hare konden zijn:
Te gruwen... van 't genucht!
Er is een kloof, die harde zakelijkheid, sociale conventies en morele normen van
de innerlijke wereld der diepste verlangens scheidt. Sloot zij er de ogen voor, dan
bezwijmde het meisje. Maar dat doet ze niet. Misschien luistert ze naar hem, redeneert
ze de gaping weg, - niet om een paradijs, maar om het vege lijf; misschien ook verzet
ze zich tegen zijn advies:
Ver van 't gevoel den toom te vieren,
Leer 't kloek bestieren
En regel door 't verstand uw lot.

Want hij en de wereld houden vooral de rede voor aanvaardbaar. En ‘rede’ dat is
niet haar kennis, maar de zijne. Zijn agressief idealisme praat haar de opbouw aan
van een arsenaal aan afweerwapens: volgzame beantwoording aan verwachtingen,
eisen, behoeften van anderen; maskerade, huichelarij, ontkenning van gevoel; de
vestiging kortom, van de machten van zijn wereld - deze planeet, die nu eenmaal
geen Eden is:
't Is offers geven
Aan d'afgod dien men wereld noemt,
Wien wij om 't zeerst tot slaven strekken...

Weet men een streven dat in heviger mate de autenticiteit van dit meisje bedreigt?
En toch! Toch kun je niet zeggen dat mijn proefpersoon (want ik ben nog altijd
toeschouwer van een rollenspel) van alle gevoel verstoken is. De intensiteit ervan is
op het meisje afgestemd. 't Is, dat die gevoelens door de wereld worden doorkruist;
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't is, dat hij het kind raadt ‘der jonkheid lieflijkheên’ te genieten, hoewel hij haar de
middelen daartoe niet laten mag. 't Is, dat hij wel aannemen moet dat zij tegen de
eisen van zijn beschaving

[Vervolg Klagt en troost]
Maar zoo vergrijp te menigvuldig
Ik niet ontschuldig
Noch van de straffe mij beklaag;
Weet ook wat mij aanlokkend vleide,
Wat jamm'rend ik vergeefs beschreide,
Wat onverdiend ik noode draag!
In zuiv'rer dampkring opgenomen,
Hield huiv'rend schromen
Met hevig blaken beurt in mij;
De hartstogt zou den hoogsten luister
Verspreiden over 't aardsche duister,
Door liefdes heil'ge poëzy!
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[Vervolg Poessie-Poezy]
opgewassen is, - dat ze, in weerwil van het haar voorgespiegelde lot, het vermogen
om lief te hebben, niet kwijt zal raken.
Laten we ons es afvragen wat er in Klagt en troost ‘eeuwig menselijk’ is, en wat
door de kultuur bepaald, - moeten we dan niet inzien, erkennen en toegeven dat er
zo goed als niets ‘eeuwig menselijk’ - dat zo goed als alles door de kultuur is bepaald?
Een paar voorbeelden. Het verlangen naar de moeder? Gekleurd door het beeld van
het in seksueel opzicht volstrekt onschuldige kind. Het besef van de kloof tussen
realiteit en verlangen: dit verlangen dat als non-existent wordt behandeld?
Maar hoe is het dan mogelijk dit gedicht ‘aandoenlijk’ te vinden of ‘innemend’?
Waar gaat het om?
Het gaat erom de eigen realiteit te leren kennen, het gevoel te hebben van iemand te
zijn, - een werkelijk probleem, een echt avontuur, ongeacht de gevolgen, ongeacht
het inzicht achteraf. Wat verwondert is niet dat Potgieters jongelingspoëzie - nee:
zijn positie als dichter door de maatschappij werd bepaald, maar dat hij er genoegen
mee nam uitsluitend dat te voelen wat hij mocht - wat zeg ik? - wat hij moest voelen.
Door dat probleem in de boezem van het meisje te leggen, zag hij zichzelf: een levend
drama, een mens, iemand van zijn leeftijd, in wie het gevoel niet door wetten en
fatsoen tot liefdeloosheid werd teruggebracht.
Ik weet natuurlijk wel dat mijn rollenspel er ook een is tussen Ik (het meisje) en
Ueber-Ich (de vaderrol) - een conflict tussen die twee, een ‘narcistische neurose’,
preciezer: een uiting van ‘melancholie’, expressie van geïsoleerd te zijn (het bootje),
van onderwerping aan de heersende moraal, die de cultivering van contactstoornissen
in het vaandel geschreven heeft. Dus zwijgt zij. Ze houdt de gevoelens van angst en
schuld in valse schaamte verborgen. Maar zulke schaamte is een kracht achter het
ik van wie weigert ten onder te gaan. Haar zwijgen openbaart dan ook, behalve dit
haar opgelegd wantrouwen in eigen percepties en verlangens, vooral de ervaring van
de voortdurende geldigheid van het lustprincipe. Wie zich overgeeft aan stille fantasie,
wie zwijgt, brengt geen taboes ter sprake die in de ban kunnen worden gedaan. Wat
wil men? Hij heeft nu eenmaal de wijsheid in pacht, en het realiteitsprincipe plus de
wereld aan zijn kant. Zo valt haar het mystsche toe, en de behoefte het bestaan in
tijdloze dimensies te overstijgen. Want voert het bootje (het ‘oceanisch gevoel’) haar
niet terug naar die wereld, zo verwant aan deze van Freuds ‘primair narcisme’, waarin
het subject met alles en iedereen verbonden is? Achter haar valse schaamte gaat een
streven schuil naar een contrabeschaving, in vreedzame coëxistentie, zo mogelijk,
met het superego, een streven dat men niet meer met de term ‘narcistisch’, met de
woorden ‘egoïstisch zich uit de wereld terug trekkend’ kan afdoen. Veeleer maakt
het een nieuw verbond met de werkelijkheid mogelijk, in het teken van de liefde die
de vrees voor contact als een pathologisch verschijnsel doorziet.
Zo - als het meisje - keek Narcissus in het water en zag er ‘een weerschijn van 't om-
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[Vervolg Klagt en troost]
Hoe vloog, zoo dikwerf de avondsterre
Ons riep van verre,
De tijd voor 't minnend paar te snel!
Op welk een toekomst durfde ik bogen!
Geloofde, aanbad, - en werd bedrogen,
En zei de levensvreugd vaarwel!
Getuigen, bij 't veheelde schrikken,
Die vochte blikken,
Van welk een deerenis gij beeft?
Laat meerder dan mijn dank u loonen,
Laat d'englenwacht door trouwe toonen,
Dat zij haar zuster niet begeeft.
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[Vervolg Poessie-Poezy]
hoog’, d.i. zijn eigen spiegelbeeld. Dit narcisme, deze wederopstanding van het zo
vernederde lichaam - dat is 't wat het meisje het Ueber-Ich voorhoudt. Natuurlijk
was het zwak, weerloos toen, voelde het zich getyranniseerd. Maar het gaf zich niet
over. Het versterkte zich allengs in de 1½ eeuw die verstreek.
In onze tijd kan een moderne romancier geen alweter meer zijn. Een vraag: is een
essayist soms een alweter? Niet noodzakelijk, al is er een tendens in de verwachtingen
dat de essayist die zich met literatuur inlaat, alwetend zal zijn. Zijn essay behoort
een fundament van onomstotelijke feiten te leggen. Daarom is aan zo'n essay werken
identiek met het schrijven van een foutloze studie. En dienovereenkomstig is het
lezen van zo'n essay bouwen op de waarheid. We kunnen er niet om heen: van alle
essayisten is deze de meest waarheidlievende: een kleine god, een specialist, - wie
weet: een grote! Hij is alwetend op zijn gebied, en verschilt daardoor w.i.w. in
materieel opzicht van de alwetende romancier, maar stemt natuurlijk formeel met
hem overeen. Van beide alweters is de verteltrant immers ‘auktoriaal’.
Ik ben geen alweter. Ik schrijf bij wijze van spreken ‘personale essays’, geachte
lezer. Mijn oplossingen zijn discutabel, en vaak, helaas! een bron van ergernis. Mijn
antwoorden werken ook anders dan evidente waarheden: ze houden bezig. Ze zijn,
hoe dan ook, nooit slaapziek. Hoogmoedig? Maar niet te hoogmoedig. Ik heb ten
slotte de pretentie niet dat foutloosheid uitgerekend bij mij haar herberg gevonden
zou hebben. 't Kan me ook niet schelen of ik de hand gelegd heb op alle feiten, en
of ze wél in het rijtje zijn geschikt. Maar ik zie in ieder geval enkele feiten, - de
mijne, zoals een camera objecten ziet, - de zijne. Daarom weet ik ook niet vooruit,
in tegenstelling met de specialist die het allemaal allang heeft uitgezocht. Mijn ideeën
komen pas met het schrift. Ik weet dat mijn queeste niet zonder misstappen te maken
is. Daarom overkomt het me wel dat ik me nu en dan schuldig maak aan de kunst
van het hineininterpretieren. Maar dat doe ik toch alleen maar wanneer de
werkelijkheid waar ik greep op wil krijgen, daar harder door wordt. In dat geval is
dat interpreteren - behalve mogelijk - ook oirbaar, en misschien geboden.
Door deze tirade moreel gesterkt durf ik de nu volgende zijpaden op:
Volgens de psychiater Thomas A. Harris liggen in het ik van ieder mens vermaningen
(de Ouder), gevoelens (het Kind) en verwerkingen van beide (de Volwassene)
opgeslagen. In iemands leven kan een van deze drie de overhand hebben. In De
ikzegger uit Klagt en troost domineert, hoewel het kind spreekt, de Ouder (de
ongecorrigeerde indrukken uit de vroegste jeugd en het pakket van ge- en verboden).
Verklaart dat het gevoelen bij de lezer dat de jonge wijze veel ouder en veel jonger
is dan hij is?
‘Langzaam slaagt het kind er in,’ zegt Mitscherlich in Op weg naar een vaderloze
maatschappij, ‘de aanwijzingen van ouderen op te volgen, tegen de drang van zijn
begeerten in. De herhaling van een situatie waarin het kind graag zou toegeven aan
zijn driftmatige verlangens, maakt de herinnering aan het verbod, in verbinding met
een bepaalde partner, weer levendig, en hetzelfde verbod werkt nu
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[Vervolg Klagt en troost]
Toch heeft mijn hart een reeks van dagen
Zoo kalm geslagen
Als nu, o lieve! 't uwe doet, 't Gebloemte smetteloos ontloken,
En 't beekkristal nog niet verbroken,
Strekte ook ten beeld van mijn gemoed.
Wat zoudt ge u wreed te leur zien stellen
Dorst ik voorspellen,
Dat op geen doornen gij zult treên,
Dat, welke smart haar boog moog heffen,
Ge u door geen enk'len pijl voelt treffen,
Gij ongedeerd blijft, gij alleen.

Raam. Jaargang 1974

26

[Vervolg Poessie-Poezy]
van binnen uit, als ware de betreffende partner in levende lijve aanwezig.’
Een driejarig kind dat alleen in een tuin is, ziet een pruimeboom staan, en draait
er verlangend om heen. Ten slotte zegt het: ‘Jantje mag niks pakken’.
‘Het kind spreekt zichzelf toe, niet anders dan wanneer de moeder op dit moment
haar stem had verheven’.
Potgieter, die - in zijn Klagt en troost - de lijn van Van Alphens De pruimeboom
doortrekt!
En toch zijn we ook hiermee niet uit de brand. Nog steeds is er een aantal
problemen - niet omdat ik stupide ben, maar omdat ik te onbezonnen ben om haast
te maken met denken. Het tweede zijpad dus, dat ons naar de tiende strofe voert:
Getuigen bij 't verheelde schrikken,
Die vochte blikken,
Van welk een deerenis gij beeft?
Laat meerder dan mijn dank u loonen,
Laat d'englenwacht met trouwe toonen,
Dat zij haar zuster niet begeeft.

Zulke ogen! Victoriaanse, avant la lettre, waarin de ziel zichtbaar aanwezig is. Maar
duidt dat niet op een fundamenteel dualisme, dat de toenmalige vrouw niet
ingeschapen was, maar aangepraat? Wat lees ik, als getuige bij dit rollenspel, af van
dit gelaat? Geslotenheid? Zij zwijgt. Maar de dichter helpt ons. Ze is sprakeloos
gevangen in ambivalente verschrikking. Verwarring dus. Innerlijke strijd tussen
gewekte begeerte en zuiverheid, die haar in de laatste regels voorgehouden wordt, nee, waar zij als zuster der engelen de belichaming van is.
De eeuw was er niet alleen een waarin de vrouw geheiligd werd, maar ook een
waarin ze werd gelouterd door leed. Dat blijkt uit de 12e strofe, de wrede, al eerder
geciteerd. Welke vernederingen het lieve kind te wachten staan, ziet men in de twee
volgende strofen waar de suggestie van uitgaat, dat men met haar lichaam maar kon
doen, aangezien zij bij uitblijven van verdriet zich ‘wreed te leur zien stellen’ zou...
Was het dan niet noodzakelijk dat haar ik zich handhaven zou? De twintigste eeuwer
houdt het voor onmogelijk; maar toen gebeurde het, anderhalve eeuw terug, al knaagde
in het binnenste de worm. Het ik van het meisje versterkte zich, tot het in onze tijd
het lichaam terug vond, die soft machine, waarin de ogen heel duidelijk op het
concrete zijn afgestemd en die geen andere realiteit verraden, dan deze die het lichaam
zelf ervaart; die geen andere moraal erkennen dan deze die alleen in dit aanwezige,
voortvluchtige moment kan bestaan.
Een derde invalsweg.
Het meisje beantwoordt aan een destijds algemeen schema, dat arm en rijk, oud
en jong niet scheidde. Belangrijk is niet dat ze overkomt als een wezen van vlees en
bloed. Belangrijk is dat de waarden die in haar leven, reëel zijn: haar jeugd, haar
schoonheid; haar onschuld, deugdzaamheid en waardigheid. De opvatting dat in dit
leven niet goud en glorie de zaken zijn waar het op aan komt. Uiteraard zijn deze
idealen toevallig deze van decadente, moraliserende en keiharde wereld van de
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ik-zegger. Het is zijn kring die de vrouw idealiseerde door haar het recht op gevoel
en echte romantiek te ontzeggen. Alleen in dat milieu

[Vervolg Klagt en troost]
Er zullen tranen u ontvloeijen,
Uw wang besproeijen,
Als drupp'len daauw de rozenblaân:
Maar niet als deze laafnis brengen,
Daar gij geen meêlij moogt gehengen,
Daar gij ze in lachjes schuil leert gaan.
O bitt're taak, zich op te tooijen
En 't hoofd te omplooijen
Met blad'renvlecht en bloemenkrans!
Al blijft de worm in 't binnenst knagen,
Al steekt de blik, ter sluik geslagen,
Zoo somber af bij al dien glans.
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[Vervolg Poessie-Poezy]
was het immers mogelijk huichelarij met plichtsbesef te vereenzelvigen (str. 14 en
15), omdat daar het wereldse niet in tel was: wat betekende het aardse en vergankelijke
voor iemand die uit een overvloed van goud en glorie putten kon? De valsheid van
deze romantiek! Want wie konden het aardse niet verachten?
Dat waren allen die er niet mee gezegend waren, die deze elitetaal niet spraken,
de eenvoudigen van hart.
Potgieter kon het verband tussen het verbloemen der driften en het verval der
zeden niet lang verborgen blijven. Het pleit voor de dichter dat hij later getracht heeft
in de taal van het volk te dichten: in zijn Liedekens van Bontekoe. Een van die
Liedekens (t.w. Machteld) spreekt van dat verband in zoveel woorden, al volgt er in
de toegevoegde moraal ook een concessie aan de publieke opinie (ik houd die
toegevendheid voor een reden waarom zijn volkstaal van zoveel minder gehalte is
dan deze van Brederode, Huygens of Hooft; het is poëzie conform Oubol, helaas).
Maar inderdaad, als de eenling verlangens koestert die door de gemeenschap
worden veroordeeld, moet hij die wel verborgen houden en A zeggen door over B
te praten. Dát deed de Potgieter van de eerste jaren dertig.
En zo kan men zich ook voorstellen waarom het meisje zich in zich zelf terug trok;
haar partner was niet open. Zijn taal verbloemde de driften, benauwd als hij was voor
de met mana geladen zaken, die hij in zijn woorden niet onderbrengen kon. Hoe zou
hij dan openheid van haar verwachten? Zou de retoriek van het cliché ‘uw onschuldig
harte’ hem werkelijk doen geloven dat voor dit meisje de ‘sluijer van het leven’ nooit
was opgelicht? Dan is het geen wonder dat hij haar niet bereikt; dat hij integendeel
iets van vijandschap bij haar bespeurt in de 16e strofe. De valsheid van deze
sentimente romantiek vervalst ook het eufemisme. Dat blijkt. Zijn woorden
verschrikken het kind: dat doel beoogde het eufemisme nooit.
En toch. Toch is het meisje onder de indruk. Waarom? Omdat hij, bij alle agressiviteit,
buitengewoon hoffelijk is: naar wezen en verschijning de vertegenwoordiger van
een elitecultuur.
‘Hoffelijkheid maakt indruk’, zegt W.F. Hermans. ‘En wanneer gedachtewisseling
onmogelijk is, dan is indruk maken tenminste al iets.’ Er ís geen gedachtewisseling
in Klagt en troost. Het meisje onderwerpt zich aan zijn idealistisch streven om, hoe
ongelukkig ze ook mag zijn, vooral niet lastig te wezen.

[Vervolg Klagt en troost]
Dat huich'len heet de kunst te leven!
't Is offers geven
Aan d'afgod dien men wereld noemt,
Wien wij om 't zeerst tot slaven strekken;
Hoe kan de wijsste zich onttrekken
Daar dwaasheid in haar kluisters roemt!
Eer gij de vriendschap mogt misprijzen
Dat dus ze u ijzen,
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Dat, dierbre! ze u verstommen deed,
Geloof dat ze op de wilde vloeden
Uw boot voor klippen tracht te hoeden,
Die ze ongewaarschuwd zelv' niet meed.
Ik droomde voor een Eden blakend,
Om, droef ontwakend,
Te gruwen van de werk'lijkheid!
Gij wacht u voor dier dweepzucht togen,
Als heur bedwelming is vervlogen,
Zoo vaak, zoo vruchteloos beschreid,
Ver van 't gevoel den toom te vieren,
Leer 't kloek bestieren
En regel door 't verstand uw lot;
Zie uit naar hemelsche bestemming,
Dan vraagt ge in bange hartsbeklemming,
Geen troost van menschen, maar van God!
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C.O. Jellema
Gouden regen
Japans van samenhang
met wateroppervlak en witte eenden,
hoelang al de echte
regen trotserend?
De wind een page wenkt in 't paviljoen
van paarlemoer. De lucht is grijs.
Wat wil hij dat wij doen? Versta
geen moer van zijn maleis. - En hier,
de gouden regen strooit, geschud,
mij al zijn bloesems voor de voeten.
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Walter Haesaert
Ik, aarde of geboeide
Ook de mensen trappen in mijn lenden:
tussen het heupbeen en de laatste
losse rib is er de ruimte en het eindeloos
rennen van de katten, 's nachts.
Soms imiteren zij het schreeuwen
van mijn kinderen, de koepel
van een andere vacht is rijk
en uiterst zacht.
Ook de mensen leven in mijn ruimte:
er is het roepen overdag,
in de gangen van hun stem
is iedere winter streng.
Het in de greep van angsten komen,
het hoorbaar zuchten van een vrouw
in wie een dagdroom wordt verwekt.
En weer het eindeloos rennen
van de katten 's nachts: hoor
het gerucht dat uit hun tenen
wast, geluid wordt en als warme
lucht de stenen van mijn huizen tast,
tot de bewoners, met de haren recht
de grote tuin inlopen,
de diepere tuin
waar kippen iedere dag, in geur en kleur,
de beste groeten aan hun buren overmaken.
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Sichttunnels, in den Sprachnebel geblasen (Paul Celan)
I
Ach lieve, op het dak van morgenvroeg
maakt reeds de vrees zijn vluchtprogramma
op: eerst neem ik al mijn vrienden mee
tot aan de herberg angst, daar drinken wij
jenever, spelen kaart met magere hand
en kijken in de lege flessen.
Samen verteren wij de inhoud van het telwoord
tederheid. De waard, een man van dag en jaar,
aanvaardt de uitdaging en sterft ter plaatse.
Dan wordt hij grond en water.
Een tijd nadien ontstaat het vuur,
nader toegelicht door lispeling en fluisterstem,
maar niet verklaard of goed te praten:
vuur is aan de oorsprong ijs dat echter
één nacht kneedbaar wordt.
En dan?
Ach lieve god, dit uur, dit ogenblik
is als een grijnslach uit uw hand ontsnapt
en loopt verloren, net een sneeuwman
met een zomerhoed.
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II
Ach lieve, dit zeg ik zo maar daar ik
merk dat al mijn soortelijke zekerheden
onverwacht de warmte van mijn zomertent ontvluchten. Ik maak me weinig zorgen:
jarenlang herkauwden ze de sprietjes uit mijn mond
en bleven overnachten in het kruiswoord
van mijn raadsel. En al de kinderen die ik
aan het toeval overliet, en al de mindere
nummers die ik heb opgevoerd, zonder publiek.
Soms kon ik urenlang, mezelf als enige getuige,
tegen de gevel van een groot wit huis
aardig wat schaduw spelen,
de zon keek op mijn schouder
en ze vond het goed.
Niets liet toen vermoeden dat zij mij
als wilde wingerd zou omklemmen.
Ach lieve god, het dwaas insekt
dat aarde heet en aan uw vingers gonst
en tussen beide polen poogt te evenaren
goedheid, angst en het weerbarstig strelen,
is slechts met windkracht negen neer te halen,
maar, als het valt, trek ik mijn vleugels in.
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III
Ach lieve, dit is mijn weerbericht:
met enkele wolkenvelden maak ik geen
onweerachtig ogenblik. Ik wacht
tot de gegevens talrijk, de verwachte
uitweg duidelijk afgesloten, de eenzaamheid
is ingewerkt. Dan wordt een vreselijke
toorn in al mijn ledematen wakker:
september maak ik vochtig, van maart
tot eind augustus span ik de blauwe en de rode
aders strak, tot barstenstoe.
Dit is slechts het begin, ik deel wat vloeistof uit
en wacht met ongeduld op het verhoopte resultaat:
nacht aan dag lig ik te loeren op het veld
tot al uw kreten als verdoofde muggen
in mijn handen vallen, dan nijp ik.
En mijn nagelpunten kraken.
Ik lieve god, ik heb uw hartstocht ongewijzigd
nagebootst, mijn woorden trillen vaak, ik weet het.
Na de zondvloed heb ik mij schromelijk vergist,
anders kon ik nu griezelig eenzaam zijn,
het heerlijke verdriet te zonnen leggen in mijn tuin
waar ik weer nieuwe rozen snoei, zonder genade.
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Zo sprak de zon, of de geliefde
In dit versteende bed dacht ik aan u,
mijn koel bewaarde, groene aarde.
Ondanks de wind die uit mijn vlammen
trad, ondanks de zekerheid
dat ik mezelf verschroei,
ervaar ik u als dorst en water,
als klimplant zonder achterdocht.
Niet dat ik aardig ben, verwijzend
naar de lijnen, de gedroomde,
in uw hand, ben ik de razernij,
een onweer dat slechts bliksem kent.
Maar ik kon niet vermoeden
dat de eenzaamheid uw lichaam aaide,
dat evenaar en keerkring als verlichte
slangen rond uw middel dwalen,
en langzaam uiterst langzaam
met het gif de dood herhalen.
Soms, in een droevig ogenblik, verduister
ik mijn brand, gooi ik naar u
met regenvlagen, neem me niet kwalijk.
Ik kom u halen, aarde,
op mijn allermooiste schip.
Maar wacht tot morgen,
mijn laatste zintuig staat nu stil.
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Wiel Kusters
Wat bezielt de gasfitter?
In 1968 heeft Kees Fens ervoor gewaarschuwd bij de ‘gij’ uit Achterbergs Ballade
van de gasfitter meteen aan de gestorven geliefde te denken die in zo vele van zijn
gedichten figureert. ‘Alleen gewenning kan tot vereenzelviging van een “gij” met
een “zij” leiden.’1)
Volgens hem zullen we bij deze ‘gij’ eerder aan een spiegelbeeld van de ‘ik’
moeten denken.
Fens wijkt op dit punt af van wat de meeste vroegere kommentatoren, zoals Andries
Middeldorp in Nieuw kommentaar op Achterberg (Den Haag, 1966), over de ‘gij’
hebben geschreven.
Voor K. Meeuwesse, die in 1970 fragmenten van een interpretatie publiceerde, is
de mening van Fens niet zonder meer aanvaardbaar Wel verwerpt hij de
vereenzelviging van ‘gij’ met de huiseigenares uit het derde sonnet, maar ‘het
mannelijke (de dubbelganger, als men wil) en het vrouwelijke schijnen (...) in de “u”
van deze ballade samen te gaan, iets waarover men zich bij Achterberg niet behoeft
te verwonderen. Men herinnere zich slechts de aanhef van “Sexoïde” uit de bundel
“Cenotaaf” van 1953.’ Vers 11 van het eerste sonnet:
De appelkoopman lokt u met zijn roep.

verwijst volgens hem duidelijk naar een vrouw die door de roep van een fruitventer
naar buiten wordt gelokt. ‘Verklaart men het vers liever in bijbelse zin, dan ziet men
met bekwame spoed uit de appelkoopman en de “u” respektievelijk een duivel en
een Eva-figuur te voorschijn komen.’2)
Een duveltje uit een doosje dus. Wie echter door de lokkende appelkoopman aan
het sprookje van Sneeuwwitje herinnerd wordt - en deze gedachte ligt voor
Achterbergs werk toch even voor de hand als een associatie met de bijbel - kan in
de ‘gij’ toch een mán blijven zien, daar immers ook het vrouwtje uit het sprookje
door een koopman vervangen is.
Ik geef toe dat niet iedereen deze konstruktie zal willen onderschrijven. Maar ook
al accepteren we de stelling van prof. Meeuwesse, dan rest er toch nog een andere
mogelijkheid om het gelijk van Fens in deze kwestie althans tegenover de overige
kommentatoren aan te tonen. Hiertoe moeten we ons afvragen: Wat bezielt de fitter?
Het antwoord ligt wanneer men de ‘gij’ vereenzelvigt met de gestorven vrouw voor
de hand. De gasfitter is dan immers uit op een hereniging met haar. Maar is zijn
gedrag wel in overeenstemming met dit verlangen? Mij dunkt van niet. In het volgende
zal ik o.a. proberen duidelijk te maken dat de fitter er in de eerste acht sonnetten over
denkt de ‘gij’ te likwideren.
De eerste regel van het eerste sonnet bevat een eerste indikatie in deze richting.
Ge hebt de huizen achterom bereikt.
1) Kees Fens, De onoverwinnelijke gasfitter (I), in: Raster II/2, blz. 159. Deel II van zijn opstel
verscheen in nr. 3 van de derde jrg., blz. 197-208.
2) K. Meeuwesse, Bij Achterbergs Ballade van de gasfitter. Fragmenten van een interpretatie,
in: Ons Erfdeel XIII/3, blz. 19-23. Het citaat op blz. 20.
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‘Het “achterom bereikt” maakt op mij de indruk van een zich in veiligheid gesteld
hebben, een gevlucht zijn,’ schrijft Fens op blz 165 van De onoverwinnelijke gasfitter
(I), en een pagina verder, naar aanleiding van het sextet: ‘het slot ligt in de sfeer van
de kleine of grote misdaad, lijkt mij. Zoals de hele strofe weinig goeds zegt van de
verhouding van “ik” tot “gij”.’ Jammer genoeg heeft hij het in het verdere verloop
van zijn opstel bij deze verontrustende konstatering gelaten. Sonnet II citeer ik hier
in zijn geheel.
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Dan - op klaarlichte dag bij u aan 't werk,
vermomd als man van de gemeente - gaan
mijn ogen in het rond en zien u staan.
Maar langzaam wordt de zoldering een zerk.
De muren zijn van aarde. Wij beslaan.
De kamer is verzadigd, naar ik merk.
Het kan ook niet. Ik draai de schroeven aan.
Zolang ik mij tot deze taak beperk
blijven we voor elkaar incognito,
terwijl ik bezig ben, gebukt, geknield,
of op mijn buik naga wat er aan scheelt.
En al maar denken: het is beter zo.
Doodzwijgen, door een hamerslag vernield.
Doodstilte, die de hamerslagen heelt.

Wat gebeurt hier? Vers 3 wijst op ‘zoeken en dan ontdekken, een niet gebruikelijke
situatie in een kamer, die overzichtelijk mag heten, tenzij het in de ruimte donker is,
maar het gebeuren wordt door de dichter in de eerste regel gesitueerd met “op
klaarlichte dag”.3) De regels laten zich alleen verklaren als men aanneemt, dat de “ik”
een raam, een spiegel zoekt.’ Ook de betekenis van ‘Wij beslaan.’ ligt niet bepaald
voor het grijpen, tenzij men aan een spiegelbeeld denkt.4)
Als de fitter de ander ziet, ondergaat de kamer een metamorfose en verwordt tot
graf. Zwaar drukt de dood op hem, tot de ‘gij’ uit het gezicht lijkt te verdwijnen
(waterdamp) en de fitter zijn werkzaamheden hervat. Inmiddels realiseert hij zich
dat ‘gij’ nog aanwezig moet zijn, hoezeer zijn beeld ook vervaagd is. Dat ‘gij’ zich
uit eigen beweging terug zou trekken is immers ondenkbaar, daarvoor heeft hij de
‘ik’ tot dan toe te hardnekkig vergezeld. ‘De kamer is verzadigd’, als gevolg waarvan
het spiegelbeeld alleen maar onzichtbaar - en m.a.w. ook onkwetsbaar - is geworden.
De fitter wendt zich af, schijnbaar verdiept in zijn klus, maar inwendig één en al
spanning en concentratie. ‘En al maar denken: het is beter zo.’ Aan deze regel en de
er op volgende wordt in alle mij bekende interpretaties voorbijgegaan. Ik stel daarom
de volgende verklaring voor, die aansluit bij het voorafgaande. De ‘ik’ bedenkt dat
hij ‘gij’ maar beter kan doodzwijgen, zoals hij het tot dan toe gedaan heeft. De
hamerslag waarmee hij ruit of spiegel zou verbrijzelen, zou het door hem
gepraktizeerde dood-zwijgen onmogelijk maken, de doodstilte die de hamerslagen
heelt verbreken en hem dwingen zich voor zijn daad te verantwoorden. Hamerslag
en hamerslagen staan hier duidelijk tegenover elkaar, niet alleen als enkelvoud
tegenover meervoud, maar ook als subjekt en objekt van vernieling. In het laatste
geval immers worden de hamerslagen geheeld, wordt m.a.w. de schade die zij
berokkend hebben hersteld, de pijn die zij veroorzaakten verzacht. Op de betekenis
die we aan deze hamerslagen moeten hechten kom ik zo meteen terug. Inmiddels
zien we in het derde sonnet hoe de ‘ik’ andere mogelijkheden tot likwidatie van ‘gij’
overweegt, geruisloze dit keer:
Zal ik de woning onder water zetten?
3) In Raster II/2, blz. 164 wijst Fens op de dubbele betekenis van “op klaarlichte dag”. Dat
“klaarlichte” bepaalt de tijd van handeling, maar evenzeer de situatie waarin de “ik” zich
bevindt. Het woord suggereert dat de fitter iets ongeoorloofds doet. Vgl.: De misdaad werd
op klaarlichte dag gepleegd.
4) Vgl. Raster III/2, blz. 198v.
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Of gaten in de gasgeleiding slaan?
Ik zie de val, moet op de fittings letten
en maak de denkfout haastig ongedaan.

Maar deze overwegingen worden prompt verworpen, omdat ze tot zelfvernietiging
zouden leiden en het leven zouden kosten aan een buitenstaander, de huiseigenares.
Ook in dit geval voorziet de fitter de onkwetsbaarheid van ‘gij’. De brief die de vrouw
in het gefingeerde krantebericht in haar hand klemde,
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afkomstig van haar man of minnaar, had net zo goed van de dubbelganger afkomstig
kunnen zijn:
‘Hoe groot de wereld is, ik kom weerom.’

Nu de fitter ook in dit sonnet zijn moorddadige gevoelens jegens ‘gij’ tot uitdrukking
heeft gebracht, wordt het tijd dat wij ons afvragen wat de reden kan zijn van deze
monomanie. Het komt mij voor dat deze in verband gebracht moet worden met de
hamerslagen van II, 14. Deze verwijzen m.i. naar het sluiten van een doodkist. Het
heeft er alle schijn van dat de fitter iemands dood wil wreken op zijn dubbelganger.
Ligt het niet voor de hand hier, en uitsluitend op deze plaats, het inmiddels
doodgeschreven thema van de gestorven vrouw in de interpretatie te betrekken? ‘Ik’
weet of waant zich schuldig aan haar dood, maar projekteert deze schuld buiten
zichzelf, in een spiegelbeeld, en beveiligt zich op deze wijze onbewust tegen de
dreigende zelfvernietiging.
Na afloop van zijn eerste avontuur, waarin ‘gij’ tenslotte niet alleen onzichtbaar maar
zelfs afwezig bleek:
Of ik iets bovenmenselijks verricht,
keer ik met een verklarend handgebaar
mij naar u om, maar gij zijt niet meer daar.
Er is alleen het late middaglicht.
(Sonnet IV)5)

zodat hij moet toegeven:
Ik heb me dus voor deze keer vergist.

wordt hij er door zijn directeur opnieuw op uitgestuurd. De telefoon gaat.
De directeur. Zijn stem is hard en schel,
met een verborgen, weke ondertoon.
‘Ga morgen naar dezelfde straat, mijn zoon.
Je weet hoeveel belang ik in je stel.’
(Sonnet V)

Wie van mening is dat we deze verzen op realistische wijze moeten verklaren als de
karakterisering van een gasfitterspatroon en zijn verhouding tot een personeelslid,
deugt niet voor een funktie bij de vakbond. Zonder zo ver te willen gaan als mevr.
A.F. Ruitenberg-De Wit in haar boek Formule in den morgenstond. Een studie over
het dichtwerk van Gerrit Achterberg (Amsterdam, 1968) die de directeur beschouwt
als symbool van ‘de besturende kracht in het innerlijk van de persoonlijkheid, de
centrale leiding van het psychische leven, het goddelijke principe’ (blz. 106), zou ik
in de directeur toch iemand anders willen zien dan de directeur van een
gasfittersbedrijf.
In sonnet VI wordt hij nog een keer genoemd, terwijl er in VII sprake is van een
lid van de directie. In XI treedt hij tenslotte zelf weer handelend op:
5) Prof. Meeuwesse had hier misschien een bevestiging kunnen vinden van zijn stelling dat het
mannelijke en vrouwelijke in de ‘u’ schijnen samen te gaan. De fitter maakt waarschijnlijk
een gebaar van: karwei geklaard. Maar voor wie kan zo'n gebaar bestemd zijn anders dan
voor de bewoonster van het huis?
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Ik neem de kortste weg naar het kantoor.
De directeur persoonlijk laat me binnen
en onderwerpt me aan een mild verhoor.
Ik hoef verder geen leugens te verzinnen.
Diep in zijn bril wemelt het, of hij huilt.
Hij drukt mijn hand, vermant zich en meesmuilt.

De directeur is m.a.w. niet alleen degene die de ‘ik’ opdracht geeft niet bij de pakken
neer te zitten wanneer zijn eerste poging om het spiegelbeeld te achterhalen is mislukt,
maar
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ook degene die hem zes sonnetten later van zijn opdracht ontslaat. Wat is er in de
tussentijd gebeurd?
Aan het slot van IV is de fitter tot de konklusie gekomen dat hij zich vergist heeft.
De ‘gij’ was in het eraan voorafgaande gedicht niet alleen vervaagd, hij bleek zelfs
helemaal afwezig. Nu wil de hoofdpersoon de ‘gij’ echter met zekerheid achterhalen:
Geen ezel stoot zich tweemaal aan een steen.

Als een heuse inbreker gaat hij op terreinverkenning. Bij het flatgebouw aangekomen
waarin de gezochte zich moet bevinden, treft hij daar alleen de conciërge aan, die in
slaap gevallen is en ‘de cijfers in zijn hoofd’, de informatie die hij de fitter had kunnen
verschaffen, vergeten heeft. De fitter durft hem niet te wekken:
Hij zou het hoofd verliezen. Dat kon niet.
Dat kostte ook de directeur zijn kop.

Dat de directeur persoonlijk verantwoordelijk zou zijn voor de daden van zijn
personeel buiten werktijd is weinig aannemelijk. De laatst geciteerde regel zullen
we straks dan ook trachten te benutten bij het beschrijven van onze visie op deze
figuur. Sonnet VII begint met een zwerftocht door de buitenwijken van de stad.6)
De fitter voelt zich vrij als een vogel, al heeft hij een bestemming. Deze vrijheid
ervaart hij als een ‘ongekend veilig gevoel’, tot er een lid van de directie voorbijfietst.
Op dat moment voelt hij zich gesignaleerd en richt zijn schreden naar het flatgebouw.
Na groot inwendig verzet gaat hij er in het achtste sonnet binnen. Een dienstmeisje
wijst hem de weg naar boven. Terwijl hij in de lift omhoog suist, bemerkt hij dat
zich daar geen gas bevindt.
Hier zit geen gas. God is het gat en stort
zijn diepten op mij uit om te beleven
aan een verwaten fitter hoe verheven
hijzelf bij iedere étage wordt.
Verdieping na verdieping valt omlaag.
Ik weet niet waar of wat ik moet beginnen.
Misschien schiet me een laatste woord te binnen
als ik hem naar de eerste oorzaak vraag.

De fitter hoopt God naar de eerste oorzaak te kunnen vragen. Volgens K. Meeuwesse
alluderen deze regels op het begin van het Johannes-evangelie en de Openbaring van
Johannes.7) Dit is best mogelijk, maar m.i. wil de ‘ik’ van de Godheid toch in de
eerste plaats de reden, de grond van zijn gedrag vernemen; misschien wil hij vragen
naar het waarom van zijn schuld, het waarom van haar (?)8) dood. Hij treedt nu in
een volkomen vreemde wereld, waarin hij zijn uitgangspunt - vervulling van zijn
opdracht: het uitschakelen van zijn spiegelbeeld - volledig vergeet. In de hoogste
etages van de flat schijnen ‘de nieuwe aarde en de nieuwe hemel uit “De Openbaring”
als het ware gesecularizeerd te zijn. Als in een soort U.N.O.-gebouw, zou ik haast
6) Ik spreek hier van buitenwijken, omdat de fitter zich pas in vs. 14 naar de stad (= centrum?)
begeeft.
7) Ons Erfdeel XIII/3, blz. 22.
8) Vgl. hiervóór, blz. 36.
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gezegd hebben. De fitter wordt er wreed gedesillusioneerd,’ aldus prof. Meeuwesse.9)
Hij krijgt er geen antwoord op zijn vraag naar de eerste oorzaak en denkt bij zichzelf
Ben ik daarvoor onder de grond gekropen?

d.w.z. heb ik mij in mijn poging de grond van mijn schuld te vernemen dan vergeefs
ver-

9) Ons Erfdeel XIII/3, blz. 23.
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nederd? De vuile was die hij bereid was buiten te hangen, het eigen troebele innerlijk
dat hij bloot had willen leggen, neemt hij bij het afdalen in de ‘put van glas’ weer
mee terug. Zijn relaas werd door de heren als ‘smoesjes’ aangemerkt.
In de omgeving hang ik nog wat rond.

Zoals veel van het taalmateriaal door Achterberg in deze ballade gebruikt - een
voorbeeld was reeds de regel ‘Ben ik daarvoor onder de grond gekropen’ - heeft ook
deze zin een dubbele betekenis. De fitter blijft nog wat in de buurt van het flatgebouw,
maar ook: hij hangt nog wat vuile was in het rond, zet zijn zelfbekentenis nog even
voort, al is er ook niemand die luistert.
Inmiddels is het middag geworden. Vitaliteit bruist door de stad.
Scholen gaan uit. Het spitsuur is gekomen.
De kinderen, door moeders meegenomen,
vertellen. Fietsen bellen. Auto's snellen langs mij heen, of ik daar jaren stond.

De fitter staat weer midden in het leven. En het wonderlijke is, dat dit leven in de
stad al jaren schijnt te duren, of het er bij wijze van spreken altijd al geweest is. De
fitter konstateert het met een zeker verbazing, alsof hij zich afvraagt hoe het mogelijk
is dat hij de stad ooit anders heeft kunnen beleven.
Het straatrumoer
lijkt verder af.

heette het nog in IV, kort nadat hij zich met zijn spiegelbeeld had gekonfronteerd en
de kamer die hij verliet tot een graf was geworden. Sonnet X betekent alleen al om
deze reden een kentering in het bestaan van de fitter.
Deze kentering wordt de lezer bevestigd door de merkwaardige metafoor waarmee
het elfde sonnet begint:
De gasfabrieken draaien op hun as.

Deze regel duidt dan ook niet, zoals Fens meent10) op een totale desorganisatie, maar
op het weer op gang komen van het leven bij de ‘ik’. De gasfabrieken werken weer;
geruime tijd hebben ze bij gebrek aan brandstof op non-aktief gestaan, maar nu
draaien ze op hun eigen afvalprodukt. De verbrandingsresten brengen het
produktieproces weer op gang en de kringloop, die ook in het spel van de kinderen
wordt verbeeld, neemt een aanvang.
Dit is het punt waarop ik met een samenhangende interpretatie van de sonnetten I
t/m XI voor de dag meen te kunnen komen. Volgens mij is de Ballade van de gasfitter
het poëtische verslag van een ‘gang door de psychiatrie’. Ik stel voor de cyclus als
volgt te lezen.
De fitter voelt zich schuldig aan de dood van een niet in het gedicht figurerende
of zelfs maar genoemde figuur. Slechts de hamerslagen van II, 14 lijken naar haar
te verwijzen. Eventueel kan men deze gestorvene identificeren met de centrale vrouw
uit Achterbergs poëzie. De fitter projekteert zijn schuldgevoelens in zijn spiegelbeeld
10) Raster III/2, blz. 206.
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en achtervolgt deze dubbelganger met de bedoeling hem te likwideren en daarmee
schuld en schuldbesef te delgen.11) In dit streven wordt hij bemoedigd door een
directeur, die zich nauw bij de situatie van de ‘ik’ betrokken voelt (V, 8 en XI, 13).
Onder verwijzing naar Achterbergs posthuum uitgegeven bundel Blauwzuur (1969),
waarin hij zich zo onverhuld heeft uitgesproken als in geen van zijn andere werken,
zou ik in deze leiding gevende figuur de bestuurder

11) Vgl. hiervóór, blz. 36.
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van een inrichting willen zien. Het in deze bundel opgenomen gedicht Directeur
begint als volgt:
Vanmorgen heb ik hem zien fietsen door de lanen.
Zijn bril flikkerde in de zon.12)

Misschien volgt men in zijn kliniek een geneeswijze die door de buitenwacht
gemakkelijk verkeerd beoordeeld kan worden. Wanneer de fitter op zekere nacht,
zoals we reeds zagen, het flatgebouw bezoekt om er zich alvast enigszins te oriënteren
(sonnet VI), kan dit wanneer hij onvoorzichtig te werk gaat de directeur zijn kop
kosten. Deze directeur is persoonlijk verantwoordelijk voor het doen en laten van de
fitter.13)
In het zevende sonnet geniet de fitter van de vrijheid die hem om therapeutische
redenen wordt toegestaan. Het vogelvrij zwerven door de lege straten geeft hem een
ongekend veilig gevoel. Voor de ‘ik’ uit Blauwzuur betekent de geslotenheid van
het asiel een voortdurende dreiging:
O zielsterreur in deze huizen.14)

Wanneer hij iemand van de directie ontmoet, begeeft hij zich haastig naar het
flatgebouw. De daghit die hem binnenlaat, maakt een gebaar van: ‘je bent getikt.’
En de fitter beaamt: ‘Wat ik wel weet; zodat ik tot God bid.’
(Sonnet VIII).
Achterberg geeft ons hier een sleutel tot de interpretatie van zijn gedichtencyclus
in handen, mits we het aandurven deze harde woorden serieus te nemen. De fitter is
getikt, maar hij wil inzicht en genezing zoeken bij God zelf, ‘wat hem nog geen fitter
heeft geflikt.’
De God met wie hij in aanraking komt, is echter een zelfgenoegzame God en zeker
niet de echte. Hij immers
stort
zijn diepten op mij uit om te beleven
aan een verwaten fitter hoe verheven
hijzelf bij iedere étage wordt.
(Sonnet IX)

Hoewel voor zijn gevoel op weg naar God bereikt hij deze niet. Wel ontmoet hij
Heren van alle natie, tong en ras

die ik als halfgoden-psychiaters meen te mogen karakteriseren. Zij zijn allen hier
aanwezig en zeggen de fitter op shockerende wijze de waarheid of wat zij daarvoor
houden. Ook hier kan verwijzing naar Blauwzuur misschien verhelderend werken.
Men vergelijke de verzen 2 t/m 4 van sonnet X:
Heren van alle natie, tong en ras
roepen in koor, of 'k een verschijning was:
je hoeft ons hier geen smoesjes te verkopen.
12) Blauwzuur, Den Haag 1969, blz. 20.
13) Vgl. hiervóór, blz. 37.
14) Blauwzuur, blz. 8.
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met de volgende regels uit het gedicht Spreekuur, opgedragen aan ‘doktoren en
professoren in ziel en taal’:
God in de hemel, beesten van mensen
hebben mij in hun macht.
Zij komen samen ter conferentie
en spreken zacht
in gebroken talen, niet thuis te brengen;

en regel 3 van het elfde sonnet, waarin de fitter meedeelt dat hij ‘zonder ook maar
iets te mogen hopen’ als een geslagen hond is moeten afdruipen, met
en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht
tegen de rover, die het slacht.15)

15) Blauwzuur, blz. 28.
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eveneens uit Spreekuur. Voor het verband tussen engelen en heren (=psychiaters)
kan men terecht in Lichtslag:
Tussen de engelen en klieren
van vreemde heren wordt beslist
- strijd tussen licht en mist over de mate mijner uren.16)

Hoe teleurstellend zijn bezoek aan de hoogste etages van het flatgebouw aanvankelijk
ook mag lijken, feit is dat de fitter er gelouterd vandaan komt. Misschien heeft hij
deze genezing aan zichzelf te danken, misschien ook niet. Hij weet alleen dat er toen
hij afdroop een vacuum moet zijn ingeslopen, zoals hij het in XI zelf noemt. Een
weldadige leegte en rust is er in hem ontstaan. Zoals de kinderen zich, na tegen hun
moeders gepraat te hebben (Sonnet), weer voegen in de kring en als in herinnering
meedraaien, zo voelt ook de fitter zich weer opgenomen in het leven. Ook hij heeft
gepraat en ook hij hervindt de aansluiting bij het gezonde bestaan van vroeger.17)
Terstond begeeft hij zich dan ook naar de directeur. Hij hoeft er zich niet beter voor
te doen dan hij is. De directeur onderwerpt hem alleen nog aan een mild verhoor,
kontroleert de genezene in een kort gesprek. Dan wordt de fitter ‘ontslagen’.
Ter afronding van dit artikel zou ik van de resterende sonnetten, XII t/m XIV,
alleen het volgende willen zeggen. In het slotgedicht, waarin - en dit is geen breuk
in de struktuur - een nieuwe ‘ik’ ten tonele verschijnt, staande aan het graf van de
fitter, beleven we misschien een spiegeling van het voorafgaande. Zoals de ik-fitter
zich van zijn spiegelbeeld trachtte te ontdoen en tenslotte zo goed als genas, wordt
de ik-auteur in dit sonnet voorgoed bevrijd van de fitter, die voor hem zoveel betekend
moet hebben als de ‘gij’ voor deze laatste. Daarmee is ook voor de auteur de
‘genezing’ een feit geworden. Hoe opgelucht klinkt het niet:
Hij rust in God. De aarde dekt hem toe.

16) Blauwzuur, blz. 9. De heren psychiaters figureren verder nog op blz. 31 van deze bundel.
17) Op de betekenis van het stadsverkeer in dit verband heb ik reeds gewezen.
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nieuwe boeken

‘Alles is chaos al staat alles op zijn plaats’
Kees Ouwens, Intieme handelingen. Amsterdam 1973. (Atheneum/Polak
& Van Gennep.)
Een van de redenen waarom Kees Ouwens, uit de stal van Querido, van uitgever
veranderde, zou kunnen zijn dat zijn poëzie in de kleine vijf jaar sinds zijn eerste
dichtbundel, Arcadia, in ‘De Boekvink’ (‘Litteratuur in miniatuur’) uitkwam, te groot
geworden is. Ik bedoel dat letterlijk. Intieme handelingen heeft om en nabij anderhalf
keer de oppervlakte van zijn voorganger, en nog is de zetspiegel herhaaldelijk te
smal om de gedichten regel-matig te laten verlopen. Na het expressionisme - toen,
ik noem maar wat, prins Noto Soeroto De geur van moeders haarwrong schreef - is
zulke brede poëzie nooit meer vertoond.
Je kunt Ouwens' teksten ook ‘vierkant’ noemen, om met Achterberg te spreken:
ze zoeken het evengoed in de lengte, zodat hier en daar de bladzijde bijna zo vol
raakt als een met proza (vooral als zo'n pagina, waar op het zetloon bezuinigd is door
de regel niet meer op te vullen). Die ‘volte’ komt mede tot stand doordat, behalve
in het begin van de bundel, waar de gedichten ook smaller zijn, strofen ontbreken.
Ook als prozagedichten zouden ze het er goed afbrengen: de versregelgrens lijkt
dikwijls tamelijk willekeurig achter een voorzetsel of een lidwoord getrokken, en is
maar zelden werkzaam in een pun zoals de poëzie daar al een kwart eeuw gretig
neerzet. Slechts een enkele maal frappeert het enjambement, of voegt het een betekenis
toe. Deze poëzie verbergt zijn kleine verrassingen niet per se achter het regelwit,
maar speelt ze even grif middenin het vers uit. Zinsneden als: Een eend schopte ik
de plomp in, of Een vogel floot niet buiten, daar het donker was zouden het goed
doen aan het eind van het vers - waar bijvoorbeeld wel deze kleine wending is
aangebracht: Ik wekte de indruk bekommerd te zijn./Maar dat was niet zo.
De plaats van die speldeprikken in de regel doet even onberedeneerd aan als de
plek waar het einde van een zin valt: in het begin, halverwege of aan het slot van het
vers. Dat versterkt de neiging om, met de zo goed als continue ‘snelheid’ van het
gedicht mee, over de (verdoezelde) regelgrens heen te lezen, en wellicht hoort dat
bij brede gedichten. Smalle, die bij het verspringen van de regel gas bijgeven door
de lezer te overrompelen met een vondst of vondstje, verlopen hortend, terwijl brede
zich gelijkmatig voortbewegen: ze zijn te zwaar om te dartelen.
Deze ononderbroken beweging bepaalt in Ouwens' werk de opbouw van het
gedicht. In driekwart van de teksten uit Intieme handelingen poneert de beginregel
een situatie: Er viel regen, of Het was dag: een Natureingang in rudiment, gekrompen
tot dagelijkse opmerking. Vaak is de ik-figuur alvast in beeld: Ik had mij in een hel
verlicht landschap bevonden, of Stilte heerste toen ik mij gereed maakte het dorp
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achter mij te laten: de inzet verbreedt zich om de spreker een plaats te bieden in de
lijst van het landschap. Er zijn een paar uitzonderingen: her en der treedt de
u-jij-zij-figuur al van meet af op, een enkele keer (Krachtiger paden sloegen wij nu
in, zodat wij ons ver van de sterfelijkheid waanden) blijft iedere inleiding achterwege.
De eerste twee gedichten
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- die ouder lijken - zijn van een heel andere soort.
Maar overwegend volgen Ouwens' teksten steeds dit stramien: uit de situatie in
de eerste regel(s) ontwikkelt zich, in meestal enigszins plechtige en ‘poëtische’
bewoordingen, waar af en toe A. Roland Holst niet vreemd aan lijkt, in uitgesponnen
volzinnen, vol abrupte wendingen, interrupties, tegenstellingen, vergelijkingen,
opsommingen en uitroepen, lineair het verhaal van vertrek en tocht.
Dat is dan meteen het overheersende motief: vertrekken en zich verplaatsen. Dorp
of huis, soms de stad verlaten, en dan, doorgaans te voet, het land in. Op de
achtergrond wordt daar wel eens wat agrarisch bedrijf uitgeoefend (door Knokige
lichamen, vol/van vermoeide arbeid of bol van het dagelijks vet), maar verder is het
‘vrije natuur’, van vóór de industrialisering, een ruimte waarin de ik-figuur verlopen
loopt, en die, min of meer symbolistisch, met de wandelaar onder een noemer is
gebracht:
...Een grijs daglicht maakte mijn gezichtsveld mistroostig
en lelijk. Onophoudelijk zat mijn hoofd tussen mijn opgetrokken schouders.
Ik was blij noch droevig...
Al gauw had ik de stad achter me. Ook daar onherbergzame grijsheid.
Een sloot, eigenlijk een rivier, kronkelde met modderige traagheid
zijn rioolwater door platte weilanden. Bomen stonden in hele bossen bij
elkaar met stompzinnige onverzettelijkheid in de richting van de hemel.
Ik probeerde deze redeloze eigenzinnigheid te ontlopen door mijn hoofd af te wenden.
Maar daar werd mijn oog ter plaatse getroffen door ditzelfde teveel van hetzelfde.
Er was geen verlossing.

Werkt zo de zichtbare omgeving als beeld voor wie erin ronddoolt, veelvuldig gaat
de wandeling door de duisternis, die hem nog sterker insluit in zichzelf:
Welhaast buiten de tijd geschiedde het, zo'n naargeestige nacht
aldaar, vol woekerende grassen en onkruid, met niemand in de verste
verten, geen sterveling denkbaar zelfs, noch enige aanwezigheid
van iets, dat ook maar op de geringste warmte wees, dus:
slechts wezenloze zeeën van die tragische duisternis.

Ik zou het thema van Intieme handelingen een Queeste noemen, hadden vertrek en
reis een doel. In Arcadia was dat er: In uw naam begeef ik mij in het zomerse land,
nu lijkt het er soms wel te zijn: O, duisternis, over het knarsende grind van de
landweg/was ik op weg naar haar, maar in dat gedicht is angst de uitkomst, en in
een ander heet het: Ik wist wel, dat ik haar zoekende was, maar/alles verliet me; het
draait erop uit dat hij haar noch zichzelf meer kan vinden. En negen van de tien keer
is er geen einddoel, is het verplaatsen zelfstandig geworden: Onduidelijk was het
waarheen wij gingen, staat er de ene keer, dan weer: Alsof wij iets misten, zo
vertrokken wij, en een derde gedicht verklaart:
Al zou ik hemel en aarde bewegen, geen stap verder kwam ik in deze
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duistere nachten, waarin ik hoegenaamd niet op reis was weliswaar,
maar toch een noodzaak mij dwong mijn heil in oorden te zoeken
die onvergelijkbaar waren met deze en die op niet af te leggen afstand
van mij verwijderd bleven, leek het.

Vergeleken met Arcadia, waar de verre, verafgode beminde - die zich nog wel eens
liet ontmoeten - de wandelingen zin gaf, is in Intieme handelingen een vervaging
gaande: alleen het zoeken is overgebleven, of zelfs: het zoeken is ongericht gáán
geworden. In zijn eerste bundel bouwde Ouwens een constructie van motieven op
die, verbonden met zijn roman De strategie, een volbloed freudiaans probleem bleek:
het verlangen naar de ideale Vrouw, onbereikbaar, heilig verklaard, verbonden met
de moeder, en in alles het tegendeel van de aardse vrouw, het wijf, de eenzaamheid
die daaruit volgt, de masturbatie, om de andere bladzijde bedreven. Zowel Vrouw
als wijf is op de achtergrond geraakt, de moeder is verdwenen, de onanie wordt nog
slechts aangeduid, te hooi en te gras, kortom, in Intieme handelingen zijn verlangen
en eenzaamheid los gemaakt van concretiseringen - voor zover een droombeeld
concreet mag heten - en een eigen leven gaan leiden in een in zichzelf gekeerd spreken
dat geen andere personen kent dan de ik, ze hoogstens toelaat als beelden:
... ook leek het rijden geen
einde te nemen, en alles om mij heen droeg zekere beloften,
die ik alleen zag, zoals in bomen en in wiegende grassen - zoals ook dat
gezicht, voorbijkomend in auto, en ik, met schrijnend hart, zag het na.

De volstrekte eenzaamheid van de ik-figuur, die, al verdubbelt hij zichzelf in de
wij-vorm, nergens wordt opgeheven of zelfs maar verzacht, ligt aan al deze Intieme
handelingen ten grondslag. Ze vervormt, of vormt, zijn wereld tot leegte, maakt van
het hollandse landschap bij nacht een onafzienbare steppe, en bij dag een uitgestorven
vlakte, ziet het vee als achterbaks en de boer als iemand die plotseling tot in al mijn
vlees gehaat moet worden. Zijn wereld is een woestijn: Ach, geweeklaag, het is alom
ellende/en diepste droefenis en over de/akkers galmt een klagerig gejank - vox
clamantis in deserto, in een gedicht dat, vanzelf, Uit de diepten heet. In die
verlatenheid valt soms, in een openhartig verlichte,/zich voor niets schamende
huiskamer iemand te bespeuren als een meid, die aan tafel zat, en die binnen en
buiten, warmte en koude, licht en donker ineens scherper afbakent - Vervuld/van
woede en haat was ik plotseling, omdat zij het waagde te bestaan/zonder mij, en dat
niet wist.
In het titelgedicht, met een soortgelijke situatie, is de ik-figuur letterlijk een
buitenstaander, een buitengeslotene:
... Onophoudelijk
passeerde ik de moderne huizenbouw der gezetenen, tot
die ophield, en het gras begon. Het was buiten zeer ongezellig.
Geen licht duidde een plaats aan voor intieme handelingen.
Hier wist ik niet wat me te doen stond...
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... En opnieuw opende geen
deur der hoeve zich voor mij, noch zag ik enig licht. Dat was alles.

Een buitenstaander, bij tijd en wijle voyeur, maar van de weeromstuit een
binnenvetter: verhef Intieme handelingen tot titel van de bundel, en alle gedichten
worden innerlijke monologen, geprevel dat de handeling - de wandeling - begeleidt,
dat in de lengte en in den brede uitweidt over de leegte die alleen door deze
gedachtenspinsels nog structuur krijgt. Het laat zich autistisch noemen (waarmee ik
geen enkel medisch etiket wil opplakken, spaar me), doordat het een wereld van
verlatenheid opent, een bewustzijn dat zich met leegte vult, en zich schrap zet door
die te benoemen.
Al in Arcadia was de ik-figuur op zichzelf aangewezen, maar er liepen anderen
in de gedichten rond, een probleem lag vast, de constructie en de zelfspot in
Barbarber-idioom relativeerden de desolaatheid. In dit nieuwe werk is de
vereenzaming voortgeschreden, vormelozer geworden en daardoor ongrijpbaar: het
gaat nu om ervaringen waar de theorie en de humor enkel nog in ogenblikken van
reflectie vat op hebben. Vertellen en beschrijven zijn in Intieme handelingen
registreren van wat in de ik-figuur omgaat: anderen bestaan niet, een omgeving
bestaat niet, er zijn alleen indrukken van een vijandig landschap en afstotende mensen;
in een hoofd en een lichaam gebeurt alles.
En omdat niets van wat in hem omgaat, getoetst kan - of mag - worden, heerst de
onzekerheid, is het steeds: kreeg ik de indruk, het was alsof, ik voelde dat, zijn
verschijning en innerlijk gescheiden: Het wekte misschien de indruk dat ik uitrustte,
maar ik was/springlevend. Terwijl alles om hem heen doordat hij erover schrijft
uiting wordt van de angst en de twijfel die hem beheersen, blijft het vreemd en
bedreigend doordat het niet toegeëigend is, en dus blijft het onbetrouwbaar, vol
nukken en grillen, en het naamloos duister, dat mij barmhartig opnam in zijn/bed
kan elk moment omslaan in die gretige machten der duisternis, waarvan niets mij
nog zou kunnen redden.
In deze eenzaamheid is vertrekken, is zwerven een zaak van nergens bijhoren, van
niemand zijn dan voor zichzelf, en dat dan nog door over niets anders te praten. Soms
heeft het er dan de schijn van, dat de ik-figuur aan zichzelf voldoende heeft: Ik was
mijzelf genoeg, staat ergens, en: O, ik hield van mij, maar daar volgt dan op: Ik was
ongetwijfeld zeer bang, en: en daarom weende ik, alsof ik verloren ging. Tevredenheid
is hooguit een bevlieging: wie alleen staat, verliest zichzelf zodra hij zichzelf
gevonden heeft'.
... Ik was mijzelf
zo dierbaar, dat wist ik, maar ook vervuld van haat jegens
alles wat ‘ik’ was, en dat was sterker. Heel langzaam ging
ik vernietigd worden, zo wreed, met niets om mij heen dan donkere
atmosfeer, waarin ik ook niets vermoeden kon dan nimmer eindigende
en reddeloze nacht.

In dit op zichzelf teruggeworpen zijn betekent ook de geliefde geen oplossing meer.
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vuld kan zijn met gebed, magie, dagdroom, muziek, schrijven en lezen, daarin voelt
Cornets de Groot zich op zijn best. Literatuur verwijst voor hem dan ook niet naar
zichzelf, maar evenmin naar de realiteit van konkrete dingen. Literatuur verwijst
naar de open ruimte. Intieme optiek is een vorm van meditatie gericht op die
psychische open ruimte, die ervaringen toelaat: ‘verifieerbare en onverfieerbare’,
zegt De Groot (p. 11).
Deze beide ervaringen berusten ‘op gegevens uit de tekst en op wat door de lektuur
bewust wordt’. Maar met gegevens uit de tekst kunnen akrobatische toeren worden
uitgehaald. ‘Ik beweeg in de ruimte die openstaat voor het gedicht, en die het gedicht
voor mij opent. Ik laat het gedicht geboren worden, ik laat me leiden door wat daar
ontstaat, gelijk het gedicht dat emoties losmaakt in de ziel, zich grijpen laat door wat
vrijkomt aan energie.’ (p. 27). Hoe fantastisch de essays worden laat zich goed
illustreren aan de konfrontatie van de intieme optiek met de Middeleeuwse tekst
Beatrijs. Cornets de Groot vindt dat ‘er bij Beatrijs helemaal geen sprake van een
zekere kontinuïteit in haar wezen’ is, want ‘per tijdsinterval moet zij haar identiteit
opgeven’. Na de nodige spekulatieve argumenten konkludeert hij: ‘Van de Beatrijs
zijn alleen de eerste 222 verzen volledig aanvaardbaar. De rest verwerp ik: geheel,
- op morele, en van dat geheel het slot ook op vooral formele gronden.’ (p. 99). Dat
het slot toegevoegd is, wisten we al, maar dat na vers 222 het verhaal een
‘wankompositie’ (p. 99) vertoont, is duidelijk een visie binnen een héél intieme
optiek.

2
De opbouw van Intieme optiek is weinig gelukkig. Alle opstellen, lange en korte,
staan achter elkaar afgedrukt, gescheiden door een illustratie. Je zal zelf een
inhoudsopgave moeten maken om een en ander te kunnen terugvinden. De achterin
opgenomen ‘bladwijzer’ voldoet niet. Beatrijs wordt b.v. niet als trefwoord
opgenomen. Ook Vestdijk niet, terwijl het boek een groot (en goed) opstel over
Vestdijk bevat. Dat zal te maken hebben met de instelling die Cornets de Groot ook
in de tekst zelf doet blijken door opmerkingen als deze: ‘Noem me gerust een
charlatan, literatuurtheoloog of losbol’. Of deze: ‘Bij de benoemingen tot hoogleraar
in ons land speel ik een belangrijke rol: iedereen die een rotstuk tegen mijn boeken
in de NTG publiceert, wordt kort daarna professor. Eerst was dat Sötemann, de laatste
keer was het W. Blok.’ (p. 19). Inkonsekwent is De Groot ook: ‘ik word een beetje
beroerd van het gepolemiseer’ zegt hij op p. 9, maar van p. 19 tot 29 doet hij niets
anders dan W. Blok op zijn vingers tikken naar aanleiding van diens bespreking van
De Groots Labirinteek.
Gevolg van een en ander is dat je als lezer een essaybundel leest om het
schokkende, extravagante en vindingrijke van de opstellen - zelf. Niet om ‘er iets
aan te hebben’. De kritiek wordt bij Cornets de Groot op zichzelf een kreatieve daad:
‘Hoe hij schrijft en van waaruit is dan belangrijker dan wat hij schrijft’, zei Kees
Fens eens. In ieder geval heeft De Groot, die door Marcel Janssens eens de
‘kruidenmenger van de Nederlandse kritiek’ is genoemd, niet kunnen vermijden dat
ook dit boek vol staat met uitspraken en argumenten die men het best als subjektieve
willekeur zou kunnen betitelen. Om dat subjektieve kom je moeilijk heen. Cornets
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de Groot bant ook de overbodige subjektiviteit niet uit, hij wil het bewust niet: ‘Van
afspraken die kritici, literaten en vaklui met elkaar gemaakt hebben, ben ik zo vrij
afstand te nemen.’ (p. 9) Hij zegt nadrukkelijk: ‘ik zal mij zo subjektief mogelijk
opstellen tegenover zaken die hier de revue passeren’ (p. 10).
Ruud Kraayeveld
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Zo is dat
Maria van Antwerpen, Net als een klein kind heb ik er behoefte aan gepakt
te worden met liefde, Amsterdam-Brussel 1973 (Paris-Manteau).
Louis Paul Boon, Zomerdagdroom, Amsterdam 1973 (De Arbeiderspers).
Fernand Lambrecht, Simultaan, Brugge 1973 (Sonneville, i.s.m. Nygh &
v. Ditmar).
Willie Verhegghe, De adem van Amor, Brugge 1973 (Sonneville, i.s.m.
Nygh & v. Ditmar).
Hans v.d. Waarsenburg, Tussen nat mos en een begrafenis,
's-Gravenhage-Rotterdam 1973 (Nygh & van Ditmar).
Willy Roggeman, Indras, 's-Gravenhage-Rotterdam 1973 (Nygh & van
Ditmar).
Het beklemtonen van bijzonderheden rondom een boek, die met dat boek verder
niets uitstaande hebben, is steeds meer een commerciële vereiste geworden, wil je
van een boek eens flink wat exemplaren verkopen. Dat hebben we dan te danken aan
een paar eeuwen kapitalisme, met een renaissancistisch/humanistische erfenis, waarin
de schrijver als een zeer bijzonder, verheven wezen werd beschouwd, waarin dus
een litteratuurbenadering ontstond die zich slechts uitvoerig bezighield met het leven
van deze opperwezens, en met het in esthetische categorieën beschrijven van hun
werk. Aan werkelijk onderzoek heeft dit niet veel opgeleverd.
Na de tweede wereldoorlog is echter dit aspect steeds meer door de handel
overgenomen: de verkoop van een boek steeg immers, naarmate er meer publiciteit
omheen was die met de tekst op zich niets van doen had: opvallende en ‘bohémienne’
levenswandel van de schrijver, een censuurschandaal, rechtszaken, echtscheidingen,
optreden in TV-kwizzen en Heilige missen, etc. etc. Van prettige factor bij de reclame
is dit aspect echter steeds meer voorwaarde geworden. Je bent als schrijver haast
gedwongen éerst je persoonlijkheid aan de media te verkopen, voor je überhaupt aan
een verkoopsucces van je boek kunt denken (Peter Handke: ‘Moet ik dan altijd eerst
een voorstelling van mezelf geven, opdat men me opmerkt?’). Een goed getimed
interview, waarin je laat uitkomen dat je zwerver, psychopaat, bordeelhouder,
kabouter, wapenhandelaar, molenaar of (het origineelste dat men schijnt te kunnen
bedenken:) arbeider! bent, is een minimumvoorwaarde.
Bij Manteau hebben ze dat nu ook begrepen, alleen: ze hebben er daar hun kop
een beetje bij verloren. Van Maria van Antwerpen gaven ze Net als etc. uit, en de
uitgave van dat boek wordt uitsluitend ‘gerechtvaardigd’ door wat niets met de tekst
te maken heeft: de schrijfster is ‘geboren te wetteren 6-4-'48, 1952-1958 opgevoed
in nonnenklooster, 1961-1966 verblijf in verschillende tehuizen en in observatie
1966-1972 landloper, vagebond, zwerver, beatnick. gehuwd te genève met Gertrude
Bandi 1969 februari 1969 een zoontje Igor. zomer 1970 tripongeval, gedeeltelijk
geheugenverlies. gescheiden in 1971. verblijf in de psychiatriese kliniek van
carcasonne 1971. overleden in oktober 1971 in het hospitaal van montpellier. juiste
datum onbekend. gewekt uit de lazarusslaap drie dagen later. geen vaste verblijfplaats.
1972 dochtertje lisa. studies: lager onderwijs 2 jaar lager middelbaar, autodidaktisch
kunstschilder, schrijver, musikant.’ (achterflap).
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Volgens een folder van Manteau kwam dit persoontje, omhangen met oosterse
kralen en doeken, blootsvoets etc. of iets dergelijks, het pand van Manteau binnen,
een schoolschrift onder de arm waarin een tekst die ze eigenlijk wel wilde uitgeven.
Bij Manteau hebben ze kennelijk in een vlaag van verstandsverbijstering (het kan
ook een mislukte opwelling van handig koopmanschap geweest zijn) gemeend deze
sfeer optimaal te moeten overbrengen door het (ge)schrift fotografisch te reprodu-
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ceren. Dus alles wat Maria van Antwerpen opgeklad heeft, neergekrabbeld, de
bloemetjes die erbij getekend zijn, taalfouten en ontspoorde zinnen krijgt de lezer
onder ogen. Nou, als dat oosterse esthetiek is mag ze het houden. De tekst, die bestaat
uit dagboekaantekeningen en gedachten, overpeinzingen etc., die is er dan ook naar.
Humbug. Alles wat je maar aan zweverige flauwekul kunt bedenken staat hier op
een rijtje. Zó begint deze dame: ‘alles is niets: sint Theresia van Lisieux. vanuit deze
optiek lees je wat hieronder geschreven is.
vermits je het toch leest, on the way, lees dit geschreven met gelatenheid
voortgesproten uit verdraagzaamheid. met rust en vooral monotonie.’ Nu, dan stop
je er maar eens mee.
Dat je dat terecht gedaan hebt zie je een paar regels verderop bevestigd: ‘lees dit
geschreven op de tonen van indiese muziek en met de blote voeten van een verdrietige
kwajongen: het geschreven is geen zure pruimen.’ Ja, lieve kind, maar zo lees ik toch
maar liever niet.
Pg. 6 (en meer niet; u gaat het zelf maar eens doorbladeren in uw boekhandel, op
blote voeten wel te verstaan): ‘van schrijven word ik neerslachtig en minder of meer
slecht gezind. toch trekt de schrijftafel me steeds again onweerstaanbaar aan. de
keukentafel dan meestal, of een stoel in het zonnetje. gedreven door een onpeilbare
dwingende macht. k'heb niets te zeggen.’ Zo is dat.
Het laatste geldt zo langzamerhand helaas ook voor L.P. Boon. Die blijft bezig met
zijn vriendelijk soort porno-verhaaltjes. Na Mieke Maaikes obscene jeugd, dat tussen
de flauwe grappen door, die het zelfs als parodie opgevat niet haalden, nog wel een
paar leuke geile stukjes had, en enkele prachtige vooroorlogse porno-ansichtkaarten
bevatte, verscheen nu Zomerdagdroom. Dat Boon na Pieter Daens en Als het onkruid
bloeit zin had in wat spielerei, valt hem niet kwalijk te nemen, maar het begint nu
wel vervelend te worden. Het voorwoordje belooft al niet veel: ‘Dit is de
zomerdagdroom van een zich diep ongelukkig voelend jongetje. Neem hem niet
kwalijk dat zijn droom naar iets ver en onbereikbaars voerde, het zou ook u kunnen
overkomen als u in het leven had moeten missen wat het leven anderen schenken
kon. Dromen vergoeden véél, ik hoop dat ook u ergens een leemte ermee opvullen
kunt. En wat ik vragen wou: als u aan het slot van deze wondervolle droom komt,
laat u dan niet omspoelen door al te groot verdriet. Droom liever verder.’
Volgt een ‘sprookje’: het jongetje, levend in een arme grotestadsbuurt, met een
paar afschuwelijke kijverige ouders, droomt dat hij een prins is die naar zijn ouderlijk
kasteel terugkeert, waar zich het leeuwendeel van zijn droom afspeelt: een beschrijving
van het intensieve sexleven van de kasteelbewoners, oftewel: een natte droom. Na
afloop waarvan het jongetje weer in zijn bed wakker wordt. Dit alles geschreven in
een soort hyperkeurig schoolopstel-Nederlands, wat bij Boon natuurlijk helemáal
niet kan. Bovendien krijg je dan zinnen als deze: ‘Opnieuw en nog feller trilde en
zinderde het tussen zijn dijen, net zoals het bij het aankijken van Bedsa was gebeurd,
maar nu klopte ook nog zijn hart sneller en dacht hij: En deze zal ik niet alleen
liefdevol begeren, maar ook nog begeertevol liefhebben’ (pg. 31), maar daartussendoor
ook wel eens wat meer Boonse taal als: ‘Jezus, wat een tieten, dacht hij’. Als het
parodistisch bedoeld is, is het híerdoor mislukt (net zoals de enkele serieuze
opmerkingen van Van het Reve verloren gaan in de charlatannerie), als het serieus
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bedoeld is is het nog zieliger. Het boek heeft nog het meest van een soort
pornografische Kleine Johannes; slaapverwekkend.
Twee slechte dichtbundels verschenen bij Sonneville, i.s.m. Nygh & van Ditmar.
Om te beginnen: Simultaan van Fernand Lambrecht. Als je het nawoord van Hedwig
Speliers zou
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geloven stelt het heel wat voor: ‘Elke vorm van realisme is moord op de verbeelding.
De verbeelding en haar stilistische zuster, de metafoor, loslaten betekent zelfmoord.
Zij zijn immers meta-werkelijkheden, entstoffen voor het zijn. Daarom ook rekent
Fernand Lambrecht zich, naar het einde van Simultaan toe, tot De verliezers. In een
taal die zichzelf opheft in taal-loosheid, is het pessimisme van Lambrecht dicht bij
het nihilisme genaderd.
Partikeltjes hoop liggen her en der verspreid in afzonderlijke strofen. Een hoop
geput uit de Oosterse filosofieën ondermeer.’ Deze flauwekul kan echter de
graatloosheid van deze poëzie niet verhullen. Het kernthema is, ook hier, het probleem
van het dichten zelf - waar hebben we het anders over tegenwoordig?
Je moet echter heel wat in je mars hebben wil je daar nog iets opmerkelijks over
kunnen zeggen. Lambert probeert het d.m.v. een soort vijftiger-achtig beeldgebruik,
erg sfeervol hoor, dat wel, maar weinig hout om in te snijden. Je krijgt dan:
ik die mijn naam verloor in de melkweg van woorden
stamel taaltekens naar je toe
hinkend
met ontwrichte stem
en stenen in de mond
(pg. 13); of dit soort schoolkrantontboezemingen:
ik woon in het huis dat ik nacht noem
zacht noem ik het
waar in mijn nachten van grauwvuur en vonken
dionysische paarden steigeren
en me voeren naar het land van rood
(pg. 21).

Eén versje vond ik wel leuk, maar dan, helaas, ook omdat het zo uitstekend op de
bundel van Lambrecht zelf terugslaat:
genoeg
geprefabriceerde etikettewoordjes
genoeg gedesinfekteerde woordeitjes
met surreële sausjes
geef mij maar hete koffie. (pg. 39)

Zo is dat.
Heel wat irritanter nog is De adem van Amor van Willie Verhegghe, vooral omdat
een niet-litterair gegeven ook daar weer kwaliteit-bepalend schijnt te moeten zijn.
Aan alle kanten (in en op het boek) wordt nl. meegedeeld dat de hele bundel in éen
nacht geschreven is. Nu, het is te merken - al behoort het er niets toe te doen; maar
als ze het er nu toch bijzeggen, zeg ik op mijn beurt: oh, vandaar. Vijfentwintig
gedichten, de uitdrukking van het gelukkig leven van de dichter met zijn (natuurlijk
in een belendend vertrek slapende) vrouw en kinderen bevattend.
Je ziet die Verhegghe al zitten, als een echte dichter midden in de nacht eenzaam
maar bezield scheppend - scheppen maar jongens:
Een uurtje geleden
zaten we nog te kaarten.
Ik gaf je zoveel harten mee
als maar mogelijk was;
en je lip ging erbij krullen,
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want je lust een hartje,
vooral als het van mij komt,
waar of niet, harte-dief? (pg. 15). Of:
Toen we nog niet helemaal
bij mekaar over de ‘vleselijke vloer’
kwamen
en er die zomer
juist zoveel lekker fruit
op de bomen hing,
paste dit of dat van jou
zo mooi in mijn handen
dat ik mijn voor eenmaal
grage poten niet kon thuishouden
enzovoort. (pg. 23).

Blijkens zijn snorkerig voorwoord heeft Marnix Gijsen hier waardering voor: ‘Hij
is een gelukkig man die in kristallen woorden over zijn geluk spreekt. Er zijn er
weinig, ik zou haast zeggen, geen onder de jonge dichters die dit kunnen. Een dichter
om jaloers op te zijn.’
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Wie hier éen kristallen woord in vindt, krijgt de bundel van me cadeau, inclusief de
giller van een voorwoord. De illustraties van Felix Everaert scheur ik er dan wèl
eerst uit, want díe zijn erg leuk.
Na al deze drabbige ellende nog wat goeds resp. zeer goeds te melden:
Tussen nat mos en een begrafenis van Hans van de Waarsenburg en Indras van
Willy Roggeman.
Wat mij betreft behoort Hans van de Waarsenburg tot de weinige Noordnederlandse
dichters (nu ja, Maastricht!) van belang. Zijn preoccupatie met dè centrale thematiek
van al zijn werk: het ouder worden, het verval (van mens en natuur) en de dood, heeft
hij in deze bundel wederom uitgebouwd. Ik bedacht eerst dat Van de Waarsenburg
een soort herfstige gedichten maakt, toen bedacht ik dat het veeleer wintergedichten
waren, tot ik erachter kwam dat het daartussenin zit, en toen zag ik de titel weer:
tussen nat mos en een begrafenis. Klopt dus.
Het grote voordeel van het werk van Van de Waarsenburg is, vind ik, dat hij, die
zich toch met loodzware, een beetje noorse-trilogie- en Bergman-achtige zaken
bezighoudt, dit (i.t.t. Bergman) volkomen acceptabel weet te maken door een
tegenwicht in de vorm van een stevige dosis (zelf-)spot, die wisselt van navrant
sarcastische zwarte humor tot vriendelijke ironie. Deze licht spottende, weemoedige
kant van het werk, waar mijn voorkeur bij Van de Waarsenburg naar uitgaat,
overheerst. Strofen als:
powezie en liefde hangen daarom
nog in de flarden van een wolk
die je samen wel eens kunt vinden
tussen nat mos en een begrafenis (pg. 1)

of:
rondom wordt het steeds meer najaar
taal wolkt in de grijze plastik zakken
op de stoeprand (pg. 9) (vergelijk dat eens met de taalfilosofie van Lambrecht!)
bepalen de sfeer van deze gedichten. Kopen maar en lezen.

Kopen en bestuderen moet men de onverbiddelijke topper: Indras van Willy
Roggeman. Na Nardis, zijn eerste verzamelbundel, verscheen er geen dichtwerk van
Roggeman meer, wel een indrukwekkende hoeveelheid essaybundels, prozaboeken,
of een combinatie van beide. Zowel in de essays, prozafragmenten als ook in zijn
studies over jazz (genres waar voor Roggeman geen principieel verschil tussen is)
staat het creatieve proces, de worsteling centraal.
Een worsteling met twee machten: enerzijds zeg maar het ‘gegeven’, dus datgene
wat uitgedrukt moet worden (de ‘existentiële drek’ uit vorig werk), anderzijds met
het uitdrukkingsmateriaal zelf, de taal (of, gelijkwaardig daaraan, in de jazzmuziek
de klank). Twee ambivalente spanningsvelden die loodrecht op elkaar staan. Op de
snijlijn van de twee vlakken ontstaat de homoïostase, titel ook van Roggemans vorige
boek.
In de gedichten Indras (voor een deel in het Engels geschreven) is deze dubbele
dialectiek tot in de structuur van de gedichten weergegeven: het zijn zonder
uitzondering dubbelterzinen, waarin de tweeledige spanning ook formeel wordt
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uitgedrukt. Zelf zegt Roggeman hierover op de voorflap: ‘Indras is een lyriekeenheid
in spiegelstructuur. Alle gedichten zijn dubbelterzinen. De dubbelterzine is de
ambivalente synthese van het binaire en het ternaire. Haar horizontale drieledigheid
kan zowel de klassieke blues als het Aristoteliaanse syllogisme beweging geven,
haar verticale tweeledigheid inviteert tot spiegeling, contrapunt, swingdualiteit van
spanning en ontspanning.’
De strijd tussen, en wisselwerking van, het creatieve individu en het ‘gegeven’ uit
zich in lyriek, de botsing der krachten binnen het
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materiaal, het gedicht (of de jazz-compositie, of: combinatie van beide, want de
bundel bevat ook een reeks jazz-gedichten, voorgedragen bij een sessie), uit zich in
een haarstrakke, compacte, rationele structuur. Ook tussen lyriek en rationaliteit een
‘ambivalente synthese’. Wat dit laatste betreft viel me voor het eerst op dat Roggeman
dáarin veel verwantschap vertoont met Marcel van Maele (wat altijd meegenomen
is, en ook wel voor de hand ligt; dat Van Maele en Roggeman onze twee grootste
na-oorlogse auteurs zijn dient zo langzamerhand iedereen te weten). De grote
overeenkomst zit dáarin: de eenheid van lyriek en ratio. Typische voorbeelden daarvan
zijn zinnen bij Roggeman als ‘Over lichtzangers hangen slierten ontzetting’ (pg. 22)
of ‘Kiemen kranszwammen in tijdschors ontzetting’ (pg. 33), zinnen die zó van Van
Maele hadden kunnen zijn.
De dualiteit binnen de poëzie wordt ook fraai geïllustreerd door twee motto's die
Roggeman zijn bundel meegaf. Ik citeer ze:
1. ‘He ain't one of those satisfied singers. How can you sing the Blues when you're
satisfied? The Blues is unsatisfied singing. Hollering, shouting, crying, getting mad
- that's the Blues.’ (Big Bill Broonzy);
2. ‘J'entrevois maintenant que la Poésie est une méthode de penser.’ (Alain).
De synthese van lyriek en ratio levert, net als bij Van Maele (hoewel bij Roggeman
nog veel strakker en compacter, ‘logischer’), een onderkoelde lyriek op; alléen lyriek
is zo glibberig. Op een gestold oppervlak kan men nog denken. Daarom is een beeld
bij Roggeman nooit alleen maar sfeer (vgl. wat Speliers daar i.v.m. Lambrecht over
zei!), het heeft ook een rationele inhoud. M.a.w., het heeft iets te betekenen. Regels
als ‘IJltevliezen als ruimtelijk bewustzijn groeien tussen tijdvingers’ (pg. 15), ‘De
woordlens zingt zon en focus’ (pg. 19) of ‘Broodkruim licht en schaduw breekt.
Dwalende kleurkwadraten. Het schaakbord mens ontbindt in schilfers waan en zin.’
(pg. 92) spreken hier boekdelen. Het is zowel gedachten lyrisch verwoorden, als
lyriek d.m.v. gedachten verwoorden.
Ook alleen maar vanuit deze optiek kan men de gedichten lezen. Als voorbeeld
van een samenballing van al de creatieve ambivalenties binnen de structuur van éen
dubbelterzine, een gedicht op pg. 97, dat wat hij betreft representatief is voor het
werk van Roggeman: Niemand kent groei en verval als helften van de sferen.
Luchtledig is zuivere adem. Rust en beweging schuiven saam tot denkcilinders.
Vrouwen dragen hun hart helder in het hoofd van mannen. Bronzen nachttuinen
zieden van zonmuziek tussen sneeuwzwarte woordzuilen.
Zo is dat.
J.J. Wesselo

Van Harten
Jaap Harten, Madame Tussaud in Berchtesgaden, Amsterdam 1972, LRP
397.
1
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Om te beginnen een korte inventaris van markante punten in de jongste
prozapublikatie van de kunstbroeder van onze nationale demofiel Gerard ‘Het zingend
hart’ Reve, Jaap Harten, met de vermoeiende titel Madame Tussaud in Berchtesgaden.
a. ‘Je moet maar eens aan je roman beginnen (...). Ik zucht en denk dat het er wel
nooit van zal komen. Krabbels over politiek en penoze - dat wel.’, staat er te lezen
op p. 222. En zo is het precies. Wel vermeldt de titelpagina dat het om een roman
gaat, maar dat moet een Literaire Reuze-vrijheid zijn. Het boek is zeker geen roman,
zelfs helemaal geen
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fictie. Veeleer is het een alliage van autobiografische notities, memoires,
dagboekpassages, verslagen en reportages, in een mengvat geplengd met een scheutje
historie. Terecht wordt het een autobiografisch boek genoemd, al in de eerste zin
van de overigens zoals gewoonlijk weer slordige, propagandistische informatie die
aan de eigenlijke tekst voorafgaat. De autobiografische non-fictie wordt nog versterkt
door het aanspreken van de ik-figuur/verteller met Jaap (p. 20, 70).
b. Het boek is geschreven in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd. Deze
presentatie suggereert subjectiviteit en actualiteit, elementen die inderdaad
fundamenteel blijken te zijn: het is steeds louter Jaap Harten van wie de informatie
komt en gebeurtenissen uit de contemporaine werkelijkheid vormen het decor daarbij.
De komst van ‘pagodedwerg’ Hirohito naar ons land in de zomer van 1971 staat in
dat verband centraal. Nauwkeurige dateringen zijn o.m. te vinden op pagina 23
(augustusdag van het jaar 1971) en 176 (18.9.71).
c. Er staan nogal wat generaliserende frasen in het Hartenboek. Waarheden als
een koe, soms min of meer zelf gearrangeerd, soms origineel. Een enkel voorbeeld.
‘Gestilde driften zijn geen driften.’ (p. 9) ‘Nieuwe taal wordt gemaakt in hoerenkasten
en gevangenissen: woorden die tot op het bot gaan en waar de schrijver dan maar de
bikker van moet worden.’ (p. 10) Een mooi staaltje van dit laatste is trouwens te
lezen op bladzij 27, waar Polly zegt: ‘Begrijp me goed: ik heb de ziekte aan die
meiden van het leger, want met derlui geslijm zitten ze ons kategorisch uit ons
winkeltje te drukken. Bij iedere tamboerijnslag denk ik: de kompjoeter van Onze
Lieve Heer vult weer een zwart hokkie voor me in op de kaart van goede zeden en
gedrag.’
Met algemene reflecties en excursies is Jaap Harten ook niet zuinig. Voor mij
hoeft dat niet zo.
d. De tekst is gemarineerd in melancholie en romantiek en vervolgens geflambeerd
met galgehumor. Nescio (‘de huisgod van mijn jonge en oude jaren’, p. 16) en Piet
Paaltjens (‘Snikken en grimlachjes van het verleden is vaak al wat er overblijft’, p.
25) zijn de schuldigen. Jaap Harten houdt nu eenmaal meer van mineur dan van
majeur. (p. 65)
e. Scherpe karakteristieken staan er soms in het boek. Zo komen de hoertjes Polly
en Rosa, Hannes, de incarnatie van een Nescio-figuur, en de broodpoot Günter K.
goed uit de verf. De korte schets van Edith Piaf (p. 37) vind ik verbluffend raak.
f. Veel wordt er verhaald uit het homofiele wereldje. Je moet er van houden om
er steeds door geboeid te kunnen blijven.
g. Uit drie delen bestaat het boek. Deel twee (p. 119-192) dat voornamelijk gaat
over een bezoek aan Frau Hess, om de ‘waarheid’ over Rudolf Hess te weten te
komen vind ik het minst geslaagd. Dat deel had wat mij betreft gerust weg kunnen
blijven. Hoeveel mensen interesseren zich werkelijk voor moeder Hess en wat ze
over haar man weet. Immers: wat weet een vrouw over haar man? Niet dat wat
politiek-historisch van belang is. Menselijke dingen? Ja, maar een moedervlek op
z'n padvindersstok, of zijn gewoonte om neuspeuter vanachter het avondblad tussen
duim en wijsvinger weg te schieten in de richting van slapende huisdieren, of soms
dat hij zo lief is voor kinderen of oude vrouwtjes altijd helpt bij het oversteken - het
zijn gegevens die iemand met werkelijke belangstelling in de figuur Hess een worst
zullen wezen. En wat meer is: wat kan een vrouw na dertig jaar ‘absolute abstinentie’
nog voor vermeldenswaardigs zeggen over wie eens haar levensgezel was? Weinig
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meer dan sentimentele, gestolde herinneringen, gesublimeerde reminiscenties en
niets dan goeds. Daarom was de expeditie Hess al voor de conceptie geaborteerd.
‘Er is geen brug te slaan. Idioot die ik ben. Wat wilde ik toch?’, constateert Jaap
Harten zelf.
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(p. 172) En: ‘Want dat wijf snapt niks wat ze niet wil.’ (p. 175) Inderdaad.
h. Met veel - althans te veel - vertoon worden in een niet te stuiten stroom namen
genoemd uit artistieke kringen. Vooral schrijvers natuurlijk, maar zij niet alleen.
Genet. Gorter. Breitner. Nescio. Dickens. Brahms. Paaltjens. Piaf. Van der Elsken.
Rembrandt. Mondriaan. Struycken. Seghers. Kouwenaar. Roland Holst. Couperus.
Picasso. Vinkeles. Helmers. Grimm. Dante. Cremer. Van Gogh. Modigliani. Von
Kleist. Tucholsky. Hölderlin. Wolf. Schubert. Laotse. Nijhoff. Lodeizen. Hanlo.
Sousa. Heine. Mesdag. Maris. Reve. Flaubert. Thijssen. Cohen. Campert. Gauguin.
Lautrec. Goethe. Slauerhoff. Shakespeare. Wagner. Welletjes; ik word bekaf van het
overtypen, hoewel het eind nog niet in zicht is.

2
Mijn bezwaren tegen dit boek van Jaap Harten gaan in feite schuil in wat ik net
gezegd heb over de ongebreidelde massa grote namen uit kunstzinnige milieus.
Namen, dat zou nog gaan, maar vaak spelen citaten of werken van deze illustere
lieden mee in het tekstverband. En dat is niet leuk meer. Het boek is daarom te
esoterisch, te elitair en te erudiet. Het is al te zeer een ‘déja vu’, een ‘tête à tête’ voor
artistieke bentgenoten. De sfeer is te veel - met excuses voor de dubbelzinnigheid die van jongens-onder-mekaar.
De gemiddelde lezer - en de reeks waarin het boek verscheen, de LRP-reeks,
veronderstelt zo'n lezer - wordt derhalve buitengesloten.
Ik vind dat niet juist. Wil Jaap Harten zo blijven schrijven, dan moet hij zijn werk
maar in eigen beheer gaan uitgeven. Er zullen er genoeg zo slecht zijn dat ze zijn
boeken blijven lezen. Ik ook.
Coen Bersma

Vergeten deuntjes
C.C.S. Crone, De schuiftrompet, Amsterdam 1972 (Querido).
Zo nu en dan duikt er wel eens zo'n vergeten schrijver op van vlak voor of vlak na
de tweede wereldoorlog, van wie een uitgever het aandurft het verzameld werk uit
te geven - in de veronderstelling waarschijnlijk dat het huidige publiek dat wel de
moeite waard zal vinden, temeer omdat die vergeten schrijvers vaak bijzonder weinig
gepubliceerd hebben (ook toen weinig in trek dus), zodat je het gemakkelijk in éen
pocketje kunt samenvoegen. Joris Vriamont was ook zo iemand; je hoort van een
fijnproever dat het zeer bijzonder is, dat blijkt het inderdaad te zijn, er wordt zelfs
wel lovend over geschreven in de kritiek - maar toch hebben die uitgaven zelden
succes, en duiken ze weer even snel de vergetelheid in als ze er uit gekomen waren.
Om een of andere reden schijnt het publiek allerlei eigentijdse schrijvers, die ongeveer
hetzelfde genre beoefenen als de vergeten meesters, maar dat peil kwalitatief op geen
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stukken na halen, te prefereren. Met andere woorden, men leest liever Van Keulen,
Biesheuvel, Komrij of Heeresma, en vergeet wederom Crone, die het vóor 1940 al
veel beter deed.
Crone hoort thuis in de ‘Utrechtse school’ van vlak voor de oorlog, een school
waar nu figuren als Kuik en Peter Vos op voortbouwen. Hij schreef weinig: éen
novelle in 1936 (Gymnasium en liefde), éen in 1939 (Het feestelijke leven), dan een
reeks korte, niet gepubliceerde verhalen, de drie verhaaltjes Drie in de pan, geschreven
in 1936 maar pas in 1943 als een soort pamfletuitgaafje gepubliceerd, en de novelle
Muziek over het water, geschreven en gepubliceerd in 1940. Dit alles is in 1947 al
een keer verzameld uitgegeven; het nu ver-
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schenen boek De schuiftrompet is daar een herdruk van. Het blijkt een prachtig boek
te zijn.
Zoals zoveel in die jaren ging zijn werk (dat grotendeels in éen jaar tijd, 1936,
geschreven is) over gewone mensen, nette ‘burgermensen’, aan wie uiterlijk weinig
bijzonders is op te merken. Maar ook het leven van deze doodgewone, fatsoenlijke
mensen staat in het teken van liefde en dood, eenzaamheid en armoede. De
somberheid, nog versterkt door de crisissfeer, druipt ervan af, maar is nergens onecht,
bedacht. Dit is voornamelijk te danken aan Crones fabelachtige techniek.
In de eerste plaats schrijft hij in een bijzonder droge, in de goede betekenis van
het woord verfijnde en superieure stijl. Dat betekent dat hij, door haarscherpe en rake
observaties, zeer veel met zeer weinig woorden weet te zeggen. Een stijl die iets
wegheeft van Carmiggelt/Nescio/Elsschot - enfin, dan weet u het wel. Ten tweede
beschikt hij over dat zeldzame vermogen om het ideale evenwicht te vinden tussen
persoonlijke betrokkenheid bij zijn personages enerzijds en litteraire afstandname
anderzijds. De betrokkenheid maakt hij duidelijk door het hanteren van de ik-vorm,
maar telkens rijdt hij de camera met een sneltreinvaart achteruit om ‘objectief’
gedachten en gevoelens van mede-personages weer te geven - inclusief die van
hemzelf; want soms springt hij ook voor een mededeling over zichzelf (althans de
ik van het verhaal) over naar de derde persoon. Op pg. 47 staat bv.: ‘De hospita kwam
zeggen, dat er bezoek voor hem was. Verschrikt herinnerde hij zich, Fermont, Kakie
en mij te hebben uitgenodigd, zijn nieuwe kamers te komen zien’ (curs. v. mij). Door
dus in de ik-vorm te schrijven, maar de werkelijke hoofspersoon (in dit eerste verhaal
de leraar Tamme) in de hij-vorm te beschrijven, vermijdt hij de huilerige egotrip,
maar ‘leeft hij wel met zijn personages mee’, letterlijk. Bovendien geeft deze vorm
veel meer de mogelijkheid al die gebeurtenisjes, al die trieste feitjes, te registreren
zoals het moet, nl. met een hoop onderkoelde, relativerende ironie.
Een paar voorbeelden van hoe Crone in een paar woorden een ‘sfeer neerzet’.
Over de wiskundeleraar in Gymnasium en liefde: ‘Maandag was Tamme jarig. Onze
klas heeft hem bloemen gegeven. In ruil daarvoor overhoorde hij de les niet en heeft
weer de aardigheden verteld uit zijn leraarsloopbaan’ (pg. 11). Of: ‘Vanavond liepen
Theo en ik door de Heerenstraat. De weduwe en Ina Weyssen kwamen uit het
sterfhuis. Bang dat we haar moesten condoleren, hebben we aandachtig de etalage
van een melkhandel bekeken’ (pg. 19). En uit hetzelfde verhaal: ‘Drie keer was hij
met Beppie wezen fietsen. Onderweg bespraken ze letterkundige onderwerpen. Maar
een vierde keer ging ze niet met hem mee. Later had hij van Theo gehoord, dat die
wel eens aan haar vlechten mocht trekken’ (pg. 37).
Of uit het verhaal Het feestelijke leven, over een klein meisje (waarvan de lezer
al weet dat ze jong gestorven is), in de Sinterklaastijd: ‘Hoor ik daar geen
paardevoetjes, zong Eefje. Vader meende ook zoiets. Er kwam een lijkstoet aan’
(pg. 68).
De novellen en verhalen handelen voortdurend over hetzelfde: de ellendige
triestheid en uitzichtloze verveling, met onderdrukte verlangens naar werkelijke
liefde, en de constante aanwezigheid van de dood, in het leven van deze ambtenaren,
kantoorbedienden, leraren. Nog éen, wat uitvoeriger, voorbeeld, waaruit wederom
mag blijken hóe veel Crone in minder dan een bladzijde van deze miezerige sfeer
weet over te brengen: ‘Die kerstmorgen glinsterden ijsbloemen op de ruiten. Door
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het gaatje, dat Lodewijk er in asemde, zag hij het kippenhok, waarop een omgewaaide
bloempot lag. 's Avonds bond vader aan de punt van zijn wandelstok een kaarsje en
stak daarmee
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die van de kerstboom aan. Toen Rika piano begon te spelen, viel moeder over de
stok, die nog op de grond zwierf. Op de divan ging ze liggen klagen over haar pijn
en werd, omdat niemand op haar lette, kwaad op Lodewijk, die met de kaarsen
kunstjes deed. Daarna was alleen de piano te horen, totdat vader het merkte en zacht
de liedjes meeneuriede. Zijn stem beefde een beetje. Hij keek in een glinsterende
kerstboombal. Moeder staarde naar Rika's haren, die in het licht van het pianolampje
vettig glansden. Na het Ere zij God vroeg ze, of die voor de feestdagen niet gewassen
hadden kunnen worden. Vader moest zorgen, dat hij op de mouw van zijn beste pak
geen kaarsvet kreeg, en Henk at zijn stuk banketkrans met te grote happen. Het
Buysmannetje wilde schreeuwen van verdriet, maar hij liep machteloos om de tafel
heen, totdat hem werd toegesnauwd, of het niet bedaarder kon. Later zat hij weer op
zijn stoel bij het raam. Er kwamen tranen in zijn ogen. Moeder voelde zich van haar
val genezen en pookte de kachel op. Ze vroeg, wat hij toch had.
Hij zei, dat er niets bijzonders was. Ze begon op te spelen, omdat ze meende, dat
er hondepoep op het kleed lag. Die zou wel aan zijn schoenen hebben gezeten. Toen
bleek, dat het een vertrapt plakje plokworst was, zei ze geen verontschuldiging. In
bed wilde hij daarna aan het licht en de koorzang uit de nachtmis denken. Maar er
kwam niets en hij merkte, dat hij niet eens kon huilen.’ (pg. 58).
De centrale thematiek van de verhalen wordt eveneens door vorm-kenmerken
benadrukt.
Niet alleen dat bijna alle verhalen in de ik + hij-vorm staan; ook doordat bv. de
personages, in de verschillende verhalen, in verschillende situaties tegenover het
leven staan (het ‘feestelijke leven’ zoals het regelmatig genoemd wordt), maar vaak
dezelfde namen dragen.
Heet in het ene verhaal het jonggestorven dochtertje Eefje, in het andere heet de
jonggestorven echtgenote zo. Bovendien worden vaak dezelfde formuleringen en
min of meer symbolische begrippen in verschillende verhalen gebruikt (ze zijn niet
voor niets zo kort na elkaar geschreven!), zoals de steeds opduikende schuiftrompet,
als teken van triestheid (het ís ook geen vrolijk geluid!). Daardoor zijn in feite alle
verhalen een soort versies, met verschillende personages, van éen en hetzelfde verhaal,
éenzelfde wijsje op de schuiftrompet - het verhaal van Crone zelf hoogstwaarschijnlijk.
J.J. Wesselo
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[Nummer 101]
journaal

Foei Ferdinand
(konsekwenties van een romanprocédé)
Een van de meest kenmerkende eigenschappen van de avonturenroman is de intrige.
Ferdinand Huyck, een van de aardigste boeken uit de negentiende eeuw en Van
Lenneps meest leesbare werk, maakt daarop volstrekt geen uitzondering: bijna niets
in het verhaal draagt niet bij tot de ontraadseling van Van Lintz' identiteit en van de
omstandigheid, dat de oude heer Blaek zo gebrand is op het huwelijk van zijn zoon
Lodewijk uitgerekend met nicht Henriëtte.
Om een intrige op gang te houden, is het natuurlijk noodzakelijk, dat er gedurig
ontmoetingen tussen de tegenspelers plaats vinden. Als die ontmoetingen niet
organisch uit het verhaal kunnen voortvloeien, moet het toeval in meer of mindere
mate de gebeurtenissen gaan beheersen.
In ‘Ferdinand Huyck’ speelt het toeval een wel erg grote rol. Zo ontmoet, in
hoofdstuk 29, de oude heer Blaek wel heel toevallig ten kantore van notaris Bouvelt
zijn tegenspeler Van Lintz. Voor de intrige is dat noodzakelijk, omdat door deze
hernieuwde kennismaking Van Lintz Blaek kan chanteren, teneinde laatstgenoemde
te dwingen hem naar het buitenland te helpen ontsnappen. Doet hij dat niet, dan zal
immers Van Lintz Blaeks fraude ten opzichte van nicht Henriëtte aan de grote klok
hangen.
Van Lennep heeft echter niet alleen de helpende hand van het toeval wat al te vaak
nodig voor z'n intrige, hij moet ook het karakter van z'n hoofdpersoon geweld aan
doen om de intrige aan de praat te houden. Ferdinand, onze held, heeft een bijna
schandalig vlekkeloos karakter. Hij is zelfingenomen, vroom, nuchter en zeer
goedhartig, niet in staat tot enig kwaad. Illustratief in dit opzicht is het volgende Van
Alphenachtige tafereel met zijn moeder uit hfst. 10:
Ma: ‘Hebt gij nimmer iets volbracht, dat gij U schamen zoudt mij te vertellen?’
Ferdinand: ‘O! Geloof mij’, antwoordde ik, haar omhelzende. ‘Altijd is mij den
gedachte voor den geest gebleven: ik mag een zoo goede moeder als de mijne is in
niets bedroeven’.
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Toch moet Van Lennep Ferdinand soms onwaardige dingen laten doen. Dit is mede
een konsekwentie van de ik-vorm die hij voor zijn roman gekozen heeft.
De ik-persoon, verteller en belever, kan nooit ‘uit het beeld’ zijn. Hij moet alle
voorvallen hetzij zelf beleven, hetzij van anderen vernemen, anders kan hij ze niet
vertellen. Als Van Lennep om de een of andere reden geen gebruik kan maken van
‘boden’ om aan de ‘ik’ zaken mee te delen die essentieel zijn voor de intrige (zoals
bijvoorbeeld Reynhove dat doet, wanneer hij in hoofdstuk 27 een tip van de sluier
oplicht die rond de verhouding Lodewijk-oude heer Blaek-Henriëtte hangt), dan
moet hij Ferdinand, met een hoe smetteloos karakter die ook door hem geprojecteerd
mag zijn, soms bijvoorbeeld laten afluisteren. Van Lennep móet de ‘ik’ wel
luistervinkje laten spelen, omdat Ferdinand - en met hem de lezer, want die heeft
geen ander kanaal waarlangs hij informatie kan krijgen behalve de ik-persoon
Ferdinand - anders bepaalde zaken niet te weten komt die hij toch beslist weten moet,
wil er van de intrige nog wat terechtkomen.
Ferdinand luistert inderdaad het gesprek tussen Van Lintz en Blaek sr. af en krijgt
zo, in hoofdstuk 31, het een en ander te horen over de reden, waarom Blaek zijn zoon
met Ferdinands geliefde Henriëtte getrouwd wil zien. Weliswaar verontschuldigt hij
zich: ‘Ik had mijn hoofd reeds terug willen trekken; want ik schaamde mij, de
luistervink te spelen; maar deze laatste vraag prikkelde mijn nieuwsgierigheid te
zeer, dan dat ik den trek kon weêrstaan om het antwoord af te wachten’, maar hij
doet het dan toch maar. Hij moet wel, hij wordt ook maar gestuurd: hij is immers
belever en verteller in éen persoon, en als hij niet afluistert, via wie kan de lezer dan
vernemen wat er aan de hand is? Het romanprocédé dwingt hem zijn karakter geweld
aan te doen door af te luisteren. Zo gezien is Ferdinands verontschuldiging overbodig,
althans voor de literatuurwetenschap.
Iets dergelijks doet zich voor in De Familie Kegge, waar Hildebrand, evenals
Ferdinand belever en verteller, het beslissende gesprek tussen de charmante Van der
Hoogen en diens vriend Bout afluistert, althans toevallig opvangt, wat hem in staat
stelt
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‘ijselijk verlegen’ met dit negende hoofdstuk te zijn, ‘omdat hij er zelf de mooie rol
in speelt’. Voor de literatuurwetenschap - niet voor Hildebrands zelfrespect - is zijn
ijselijke verlegenheid al even overbodig als Ferdinands verontschuldiging: ook hij
is de dupe van een romanprocédé, dat hem in het belang van de intrige wel moet
laten afluisteren. Met dit afluisteren houdt overigens de paralellie tussen Ferdinand
en Hildebrand niet op: zoals laatstgenoemde Suzette Noiret helpt, wanneer die door
de charmante Van der Hoogen wordt lastig gevallen, zo redt Ferdinand Van Lintz'
dochter Amelia uit handen van Lodewijk. En beiden brengen een avondje door in
gezelschap van maatschappelijk lager geplaatsten: Hildebrand plakt koek bij de De
Grooten, Ferdinand vereert de ‘dichterlijke samenkomst’ van Blaeks huispoëet
Helding met zijn bezoek. Als Santje Huyck, Ferdinands zus, zoals Busken Huet in
het tweede deel van zijn Litterarische Fantasiën en Kritieken beweert, ‘als twee
droppelen water... op Saartje Burgerhart gelijkt’, dan mogen we Ferdinand zeker het
éen jaar jongere neefje van Hildebrand noemen.
Uit het afluisteren van beide overigens vlekkeloze neefjes kunnen we, dacht ik,
de conclusie trekken dat de toepassing van een bepaald romanprocédé (ik-roman)
binnen een bepaald genre (avonturenroman, of tenminste een romantype waarin de
intrige belangrijk is) de schrijver niet vrij laat in het typeren van het karakter van de
ik-persoon. Ferdinands karakter wordt de dupe van de omstandigheid, dat Van Lennep
hem in de ik-vorm een avonturenroman laat vertellen waarin hij zelf, zij het zijns
ondanks, een hoofdrol speelt.
Misschien kunnen we het voorzichtig zó formulieren, dat in een in de ik-vorm
geschreven avonturenroman de ik-persoon, tegen de oorspronkelijke bedoelingen
van de schrijver in, geen smetteloos karakter kan hebben. Anders komt er van de
intrige niets terecht.
Anton Korteweg

De twee Maria's
In Raam 100 beoordeelt J.J. Wesselo Net als een klein kind heb ik er behoefte aan
gepakt te worden met liefde (1973) van Maria van Antwerpen.
Hij ergert zich vooral aan de flaptekst die deze uitgave moet rechtvaardigen: ‘geboren
te wetteren 6-4-'48, 1952-1958 opgevoed in nonnenklooster 1961-1966 verblijf in
verschillende tehuizen en in observatie 1966-1972 landloper, vagebond, zwerver,
beatnick. gehuwd te genève met Gertrude Bandi 1969 februari 1969 een zoontje Igor.
zomer 1970 tripongeval, gedeeltelijk geheugenverlies. gescheiden in 1971. (...)
studies: lager onderwijs 2 jaar lager middelbaar, autodidakties kunstschilder, schrijver,
muzikant’.
Eerder dan ergernis wekt deze merkwaardige opsomming van wederwaardigheden
bij mij verbazing, en dit niet alleen wegens de grammatikale mannelijkheid van
termen als landloper, vagebond, zwerver &c, maar vooral ter oorzake van Maria's
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huwelijk met ene Gertrude, van wie ik gezien haar naam toch moet aannemen dat
zij tot de vrouwelijke sekse behoort.
Een intrigerende aangelegenheid. Zeker voor wie als ik net de lektuur beëindigde
van deze ‘roman’ uit de 18e eeuw: De Bredasche Heldinne, of merkwaardige
Levens-Gevallen van Maria van Antwerpen, &c, Om deszelfs Merkwaardigheid
beschreven door De Heer F.L.K. (1751).
De auteur, Franciscus Lievens Kersteman, wijst met nadruk op de authenticiteit
van zijn verhaal. Ook zijn heldin werd al vroeg door vreemden opgevoed. Door haar
mannelijke inborst en sociale nood gedwongen komt zij er met 16 jaar toe dienst te
nemen als soldaat in het Staatse leger.
Zelfs trouwt zij na een aantal jaren met de dochter van een sergeant, Johanna
Kramer.
Behalve haar naam is het deze seksuele ambiguïteit die de 18e-eeuwse Maria
verbindt met de bij Paris-Manteau publicerende auteur. Men sla er bijv. de pagina's
28, 38, 56 en 45, 54, 91 van Net als een klein kind maar op na, om achtereenvolgens
een vrouwelijke en een mannelijke Maria voor ogen te zien.
De avonturier en advokaat van kwade zaken Kersteman, geboren in 1728 en overleden
rond 1792, heeft zich behalve met letterkunde uitgebreid beziggehouden met
astrologie.
Ik bedoel maar.
Wiel Kusters
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Schat
Dubbeltjeszoekers vinden altijd wat, dat is een wet. Het is ook een wet dat ze meestal
niet meer vinden dan dubbeltjes, maar omdat een dubbeltje raar kan rollen, denken
dubbeltjeszoekers altijd dat ze op het spoor zijn van een schat. En omdat schatten
zich in oude huizen bevinden, woont een dubbeltjeszoeker daar niet rustig. Ik woon
in een oud huis en ben een snuffelaar. Al twee jaar zoek ik de schat. De kans dat die
er is, moet na vijf eeuwen van bewoning door waarschijnlijk rijke en gierige, sluwe,
maar toch vergeetachtige of plotseling overlijdende mensen, in een omgeving die
regelmatig geteisterd is door oorlog, vervolging, bezetting, brooddronken soldeniers
en brandschattende huurlingen, zeer hoog aangeslagen worden. De kans dat ik ze
vind, kan na twee jaar bronstig snuffelen en vooral ook na een half jaar beton storten
en vloeren leggen niet laag genoeg getaxeerd worden. Maar zij is, theoretisch
gesproken - en waarom zouden we niet theoretisch spreken, als dat eens gelegen
komt? - niet uitgesloten. Wij beschikken nog over een zolder en twee zachte vloeren.
De zolder sluit ik uit. Die is te onveilig en te brandbaar. Ik heb er alleen wat
gereedschap aangetroffen, in het riet gestoken, vergeten en inmiddels antiek geworden.
Schatten worden in de grond begraven, dat is de regel.
Van de twee nog op te breken vloeren bevindt één zich in het schap, een diepe, oude
provisiekast waarvan de plavuizen vrijwel los in het zand liggen. Maar wat vond ik
in het schapraai, tierelaai? Ik vond daar alleen een paar zinken dubbeltjes uit de
oorlog en bij het voorzichtig optillen van een paar plavuizen ook nog wat ouderwets
ongedierte als pissebedden en zilvervisjes.
De rest van de vloer laat ik nog even liggen bij wijze van appeltje voor de dorst.
Ik vermoed achteraf dat de schat gewoon daar ligt; ik zal hem een dezer dagen wel
eens pakken als ik even tijd heb.
Systematisch doordenkend kwam ik in elk geval op die dag - want elke dag heeft
een ander systeem - aan de kelder toe. Die bestaat uit twee gedeelten waarvan het
ene een kruisgewelf en een plavuizen vloer en het andere een tongewelf en een stenen
vloer heeft. Die stenen vloer is met kalk gemetseld en tamelijk onwrikbaar. Hij klinkt
ook niet hol en dat wordt in schatgraverskringen altijd als een veeg teken beschouwd.
Maar in die afdeling staan wel een paar gemetselde bakken. Ik vermoed dat daar ooit
gepekeld spek in bewaard werd. Hoe dan ook, de bodem van een dezer bakken liet,
toen ik hem onlangs schoonmaakte, een hol geluid horen. En wie schetst mijn
verbazing - och, laat maar, ik zal het zelf wel weer doen - toen ik daar drie of vier
losse stenen ontdekte, precies boven de plaats waar het zo veelbelovend hol klonk.
Losse stenen in een spekkuip, dat kan niet, want spekkuipen moeten dicht zijn.
Wanneer die losse stenen bovendien zo verdacht ‘natuurlijk’ bestrooid zijn met kalk
en andere kelderachtige rommel, dan is het gewoon een kwestie van even logisch en
nuchter redeneren. Hier moest de schat verborgen liggen. Zenuwachtig en toch een
beetje plechtig, bijna langzaam - want als je zeker bent hoef je niet te haasten -,
zonder één juichkreet te slaken - want de vijand loert overal - haal ik mijn
gereedschappen. Ik daal weer af en sluit de deur achter mij. Op dit grote moment wil
ik helemaal alleen zijn. Niemand zal mijn tranen zien. Straks, als de spanning
gebroken is en als ik een gave vondst kan tonen, zal ik kalm en waardig mijn vrouw
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inlichten. Zij ligt niets vermoedend in de zon te lezen. Wat zal ze opkijken! Maar
dat is toekomstmuziek.
De stenen komen er vlot uit, alsof ze eeuwen lang op dit ogenblik hadden gewacht.
Het zand daaronder is zacht en vochtig, exact zoals ik mij dat voorstel boven een
schat. Het probeert er zo argeloos mogelijk uit te zien. Ik speel mee en woel er
vluchtig met mijn handen in, zonder bedoelingen. Het geeft zijn geheim niet prijs;
allicht niet, de schat ziet dieper. Dit was nog maar een voorlopige kennismaking,
een beschroomd aftasten, een soort van voorspel. Schatten moet je niet bruusk en
ruw overvallen. Dus prik ik uiterst voorzichtig en bijna teder met een dun stokje in
het zand en stuit op iets hards. De toekomstmuziek zwelt weer aan.
Zachtjes prevel ik voor mij zelf de zin die ik zal zeggen als ik mijn vrouw ga
verrassen. Het moet een understatement worden, iets in de trant van ‘kijk eens, wat
ik nog in de kelder vond’.
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Ze zal denken, dat het om een fles drank of om een lekker hapje gaat, passend bij dit
uur van de dag. En dan ineens dit! De gedachte dat ze voortaan op elke verjaardag
vol eerbiedige trots zal vertellen met welk een bovenaardse kalmte ik daar aangesloft
kwam met de inmiddels beroemd geworden goudschat van de Flaas in de hand waarop ik dan, trillend met de neusvleugels en pretlichtjes in de ogen, alsof ik zelf
de jarige was, zou zeggen ‘och, jij’ of iets in die geest, waar ik nog eens over na moet
denken - die gedachte wond mij bijna evenzeer op als het vooruitzicht op goud. Want
zonder de afloop te verraden kan ik wel zeggen dat goud ook niet alles is. Het gaat
om de liefde.
Nu nog even kalm blijven. Tot mijn elleboog schiet ik in de rulle bodem, gulziger
en bruusker dan ik mij had voorgenomen. Het harde voorwerp, laat ik het maar
meteen zeggen, is een baksteen, weliswaar van goede kwaliteit en heel antiek,
minstens een dubbeltje waard, maar toch niet wat ik verwachtte. Het lijkt een slechte
mop. Natuurlijk moet ik even iets wegslikken. Zoiets moet je verwerken. Maar ik
mag zeggen dat ik bij mijn positieven bleef. Ik stelde mij een voor de hand liggende
vraag: hoe kan die steen daar gekomen zijn? Nu het goud mij ontglipt, wil ik toch
minstens een gave theorie de mijne noemen. Nog vervuld van de schat denk ik, dat
de boodschap van die steen alleen maar luidt: mis poes. Hij moet natuurlijk de
aandacht afleiden van de echte schat. De grutto's en kievitten in de polder houden er
precies dezelfde taktiek op na; zij slaan luid alarm boven een plek waar hun nest niet
is, om zo de aandacht af te leiden. Dat is natuurlijk de functie van de steen; hij moet
mij op een dwaalspoor brengen. Ook dat is een wet: echte schatten zijn elders. Maar
op de weg daarheen hebben de verbergers signalen aangebracht, ironische
vingerwijzingen, plagerige tips, superieure hints voor het snuffelend nageslacht.
Eenvoudige logica voert mij tot de conclusie dat deze tip luidt: niet in de hoek,
sufferd, waar iedereen zoekt, maar middenin de vloer waar iedereen gewoon overheen
loopt. Schatten zijn elders, maar toch dichtbij. Door schade heb ik deze eenvoudige
boerenwijsheid moeten leren.
Nu was het mij, niet om op te scheppen, maar omdat het de waarheid is, al eerder
opgevallen dat midden in de kelder de plavuizen die daar liggen, buitengewoon hol
klonken. Maar normaliter sta je daar niet bij stil. En ze liggen zo dicht bij elkaar dat
ze er bijna niet uit te krijgen zijn. Om niet voor de tweede keer gefopt te worden
door een sluwe vrek uit de vroege zestiende eeuw besluit ik nu een andere methode
toe te passen. Ik wrik een ijzerdraad tussen de voegen op de hoek van een tegel en
jawel hoor, ik stuit op iets hards, ongeveer zeventien centimeter diep. Natuurlijk
weer een steen, denk ik, precies die tweede steen waar een ezel zich niet aan stoot.
Ik peil dus op een andere hoek. Op zeventien centimeter stokt mijn ijzerdraad. Ik
hoor nu ook, dat het geen metaal is waar ik op stoot. Ervaren schatgravers weten dat
meteen. Maar het is even goed merkwaardig. Nog op zeven andere hoeken drijf ik
de pin in de bodem.
Telkens blijft hij op dezelfde diepte steken. Het onderzochte oppervlak is intussen
zo groot geworden, dat ik langaamaan moet gaan vermoeden dat hier een hele
sarcofaag onder de grond zit. Daar zou natuurlijk, behalve een skelet, ook een heleboel
goud in kunnen liggen. Terwijl ik zo in snijdershouding op de kille keldervloer zit
te worstelen met een blinde lust om alle plavuizen eruit te kwakken en eindelijk eens
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flink op te treden, zoals het een man en kostwinner past, valt mijn glazig starend oog
op de keldertrap. En nu pas, na een jaar van intense, authentieke bewoning, na talloze
afdalingen en na de meest absurde opmetingen bemerk ik dat de onderste trede
daarvan zeker vijftien centimeter lager is dan de andere.
De rest is gauw verteld, want dat is maar theorie. De eerste kelder moet
oorspronkelijk zeventien centimeter dieper zijn geweest. Toen de tweede werd
aangebouwd, bij gelegenheid van een uitbreiding van het huis, hebben ze over de
oude vloer heen wat zand gegooid en daarop plavuizen gelegd. Toen kan daar die
steen terecht gekomen zijn onder de plaats waar de kuip staat. Het kan ook op duizend
andere manieren gebeurd zijn. Het kan me ook niet zo heel veel schelen. Maar dat
van die vloer vind ik stiekem toch wel leuk: een kelder met een dubbele bodem.
Corn. Verhoeven
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Terug naar Forum?
1.
In Literair Lustrum 2 schrijft J.J. Oversteegen in het sterkste understatement dat ik
in de literaire kritiek van de laatste jaren onder ogen gehad heb: ‘Over Gomperts'
oratie [De twee wegen der kritiek] is enige (!) diskussie geweest’. In Merlyn 4/3 (mei
1966) formuleerde de toen heel wat minder zachtaardige Oversteegen het zó: ‘Dat
Gomperts lijdt aan een teveel aan ontzag, gecombineerd met een forse wrok ten
opzichte van het wetenschappelijke bedrijf, is zijn probleem. Maar òns probleem is,
dat de universiteit te goed is voor dit soort propaganda’. (177-8). De man die op 25
februari 1966 onder meer van mening was dat ‘de criticus altijd oordeelt op grond
van een geheel van persoonlijke ervaringen, controleerbare kennis en aprioristische
overtuigingen’ verkocht volgens Oversteegen ‘eerstejaars studentenpraat’.
Ondertussen is er het een en ander veranderd. De literatuur van de laatste jaren
heeft een andere weg gekozen, de kritiek moet meegaan, en tenslotte zijn Oversteegen
en Comperts kollega's geworden. De eerste houdt in LL wel onverkort vast aan zijn
ergocentrisch standpunt, maar meent door zijn ‘eigen plaatsbepaling’ niet
noodzakelijkerwijze onbillijk tegenover ‘andersdenkenden’ te zijn. De afzonderlijke
subjektivisten waaronder Kaleis, Nuis, Henk Romijn Meijer en Cornets de Groot
komen er desondanks niet best af.
Ik ken maar één tekst van Oversteegen waarin hij zeer soepel is, namelijk in zijn
proefschrift Vorm of vent. Dat in de wetenschap er niet zo iets bestaat als ‘gelijk’ of
‘ongelijk’ zal daaraan debet zijn.
Hoe het ook zij, wel of geen vreedzame coëxistentie (‘Het zal wel samenhangen
met een diepgewortelde theologiserende instelling, die meebrengt dat critici niet
gauw willen aannemen dat twee tegengestelde “leren” tegelijk waarheid kunnen
bevatten’, Oversteegen LL, 62), in ieder geval lijkt de literatuur zélf voor een heel
bepaalde kritische methode gekozen te hebben: de niet-strukturele.
Deze konklusie is af te leiden uit de door Oversteegen bewust gemaakte tendens
die men met een onmogelijke term defiktionalisering noemt. Vooral Paul de
Wispelaere laat in zijn overzicht van het proza in LL aan de hand van vele konkrete
voorbeelden zien dat er ‘wantrouwen tegen de fictie’ bestaat. In een ander recent
overzicht - de moderne kritiek betreffende - van Marcel Janssens (Wegwijzers in de
Nederlandse kritiek in: Ons Erfdeel 4/73), komt dezelfde ontwikkeling tot uiting:
‘onze kritiek gaat na de saturatie van de werkimmanentie weer naar een harmonisering
van de tekst in de kontekst’. En: ‘De autonomiegedachte werd inmiddels versoepeld’.

2.
Of de tendens om binnen de literatuur de fiktie ter diskussie te stellen doorgewerkt
heeft in de steeds kreatiever wordende kritiek, is moeilijk vast te stellen. De
aansluiting van de literatuur bij de werkelijkheid, van de kritiek bij het existentiële
zijn misschien gelijktijdig ontstaan uit één en dezelfde oorzaak. Onvrede met de
heersende omstandigheden. Die omstandigheden waren: lijvige struktuuranalyses in
de vakbladen (RTg) en de daarvoor geëigende litteraire tijdschriften (w.o. Maden)
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en eenmaal per week op de laatste pagina van het cultureel supplement van het
dagblad vijf nietszeggende regeltjes. Met andere woorden: de literatuur verkeerde
in een maatschappelijk isolement. Er was meer (specialistische) nadruk op de vorm
dan op de kommunikatie. De jongste ontwikkeling is dat schrijvers en kritici, net als
Multatuli, gehoord, gelezen, besproken willen worden. Wat zij doen is niet
vrijblijvend, met alleen maar esthetisch aantrekkelijk. Hun boodschap kon niet, of
slechts zeer moeizaam overkomen wanneer de fiktie gehandhaafd bleef. Oversteegen:
‘De fiktionaliteit als konventie isoleert de literatuur in zekere mate van de
buitenwerkelijkheid, en daardoor wordt het onmogelijk om nog direkte uitspraken
over die buitenwerkelijkheid te doen binnen het werk’. (LL, 89). Hoewel er misschien
oorzaken voor het meer aansluiten bij de wereld buiten het boek aan te wijzen zijn
- ik denk bijvoorbeeld aan de konkurrentie die de literatuur, meer dan ooit, te voeren
heeft met de andere meer op passief opnemen gerichte kommunikatie-media - is het
hier en nu mijn bedoeling wat meer op de kritiek in te gaan.
Door het nauwe verband tussen het fiktionaliteitskriterium en de ergo-centrische
kritiek is de laatste wel niet ondeugdelijk, maar

Raam. Jaargang 1974

6
toch minder relevant geworden. Als het immers een deel van de literatoren gaat om
een boodschap, een visie die dmv de tekst overgebracht moet worden, lijken
analysemethoden, gericht op de meer formele en konstruktionele kanten van het
werk, even weinig zinvol als het tellen van het aantal gangen van een diner, zonder
te letten op datgene wat men eet. De literator is een kok die een gerecht klaar maakt
opdat het gegeten wordt; de (vaak artistieke) wijze waarop een schotel opgemaakt
wordt, is sekundair. Natuurlijk gaat deze vergelijking, zoals elke, mank. In de
literatuur is de vorm niet sekundair, maar hoe men het ook wendt of keert, de gewone
lezer gaat het toch om het verhaal, de visie of - om de bovenstaande vergelijking te
gebruiken - om de vis, de biefstuk, de doperwten. De funktie van het voedsel is
duidelijk: er moet gegeten worden.
De funktie van literatuur is heel wat minder makkelijk te omschrijven. Toch moeten
we naar dat glibberige terrein. Ik geloof dat in de afgelopen jaren sterk de nadruk op
de aard van een roman of gedicht is komen te liggen, in verhouding tot onderzoek
naar de funktie van litteratuur een opvallend zwaartepunt. De lezer was natuurlijk
altijd in het geding, maar vaak werd er over gezwegen of deze rol met een
gemeenplaats afgedaan.
Het is m.i. onjuist de lezer zo ver mogelijk weg te moffelen, of zijn rol als een
soort konstantie te zien. Het isolement van de litteratuur waaruit de auteurs zelf zich
trachten te bevrijden, heeft met die lezer veel, zo niet alles te maken. Isolement
betekent (in deze kontekst) niet of onvoldoende gelezen worden. Als nu de literatuur
de kloof tussen fiktie en werkelijkheid probeert te overbruggen, gebeurt dat door
teksten te scheppen die lezers interesseren, waar lezers belang in kunnen stellen.
Defiktionalisering heeft in de eerste plaats te maken met de funktie van literatuur.
Verandert die, dan wijzigt zich de aard van het literaire werk ook. Literatuur die
maatschappelijk gericht wil zijn, kan dit alleen door ontkenning van de afspraken
dat de ‘voorgestelde personages en gebeurtenissen niet werkelijk zijn’.
De funktie van litteratuur is zeer kompleks, maar zoveel is zeker: een lezer gaat
alleen lezen wanneer het boek hem interesseert, zijn nieuwsgierigheid opwekt, aan
zijn behoeften appelleert. Vandaar dat Wayne C. Booth is zijn veelgelezen The
Rhetoric of Fiction kan zeggen dat ‘the very structure of fiction’ en onze esthetische
waardering ervoor vaak berust op ‘practical interests’, op onze bewondering of afkeer,
op onze liefde of haat, op onze goed- of afkeuring van de daden van één of meer
hoofdpersonen. Ons oordeel over een boek, zegt Booth, is niet te scheiden van die
emotionele betrokkenheid (129-30). Het is misschien goed hiernaast, om de gedachten
te bepalen, een citaat van Gomperts te zetten over de kritikus (uit zijn Twee wegen):
‘Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het zelfstandig en oncontroleerbaar oordelen,
met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn ingewanden’. (14).
Goed, de literatuur is voor een deel veranderd, de lezer krijgt een wereld
voorgeschoteld die vrij direkt aansluit bij de wereld van het moment, bij zijn
werkelijkheid. Heeft de kritiek haar antwoord klaar.

3.
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Volgens Oversteegen heeft de kritiek geen hechte basis meer’ (LL, 93). Vóór de
aangeduide ontwikkeling ‘beschikte de wetenschap over een algemeen uitgangspunt,
dat uitgewerkt kon worden in een (al dan niet) streng autonomistisch programma,
en de kritiek kon haar taak van middelaar tussen tekst en publiek volledig waarmaken
door een nauwkeurige beschouwing van die tekst zelf, en een beschrijving ervan in
termen, waarvan de lezer het al dan niet zinvolle karakter persoonlijk kon vaststellen’
(LL, 93). Dat behoort tot het verleden - tenminste als de literatuur weigert terug te
keren naar oude afspraken. De verscheidenheid van kritische methoden in Literair
Lustrum 2 weerspiegelen volgens Oversteegen ‘de gesignaleerde onzekerheid in de
literatuurbeschouwing’, de literatuurwetenschap is klem gezet en de kritiek wordt
teruggeworpen op een positie van improviseren. Hierin kán men lezen:
niet-ergocentrische kritiek staat gelijk met improviseren. Laten we dat niet doen, en
ons bepalen tot de meer voor de hand liggende interpretatie dat er moeilijkheden
ontstaan wanneer men plots niet meer volledig de zin inziet van alleen-maar structureel
romanonderzoek.
Kennelijk moet de kritikus de romanwereld met andere middelen te lijf. Mooij
heeft er een aantal genoemd in De Gids (no.
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7/1973). Ik ga ze uiteraard niet uitgebreid bespreken. De verschillende
waardeoordelen, met de eraanvastgekoppelde kritische methode, noem ik, omdat ze
de uitspraak van Oversteegen dat de kritiek geen hechte basis meer heeft, sterk
relativeren.
Er zijn talloze uitwijkmogelijkheden voor de kritiek: ze kan zich gaan toeleggen
de verhouding tekst - realiteit (bij de historische roman zeer wezenlijk), op een
gevoelsmatige methode (in de trant van Van Deyssels bekende zin ‘Ik houd van
proza dat als een man op mij af komt’). De kritiek kan morele en intentionele (in
hoeverre is de bedoeling adekwaat gerealiseerd) argumenten bezigen en daarop een
kritische methode grondvesten. Welke methode men daarentegen ook kiest, de
strukturele blijft van belang, kan gewoon niet gemist worden.
Wordt de invloed van de nietstrukturele kritiek al merkbaar groter? Op die vraag
zou ik geen antwoord durven geven, (zelfs niet na nieuwe publikaties van Spe.... en
Cornets de Groot) voordat een uitgebreid kwantitatief onderzoek uitsluitsel geeft.
Wel is vast te stellen of andere dan formalistische methoden bestaansrecht hebben,
of m.a.w. in de aard van literatuur een andere komponent aanwezig is naast de
structurele.
Daartoe wil ik citeren uit Oversteegens proefschrift: ‘weliswaar meen ik dat een
literatuurbeschouwing (kritiek of wetenschap) die de bijzondere aard van de literaire
uitingsvorm... negeert, zichzelf de pas afsnijdt..., maar daartegenover wil ik stellen
dat de literatuurkundige zich evenzeer zou vergissen als hij... het “gelijk” negeert
van de polemicus die de volle maat wil geven aan het literaire werk als uitspraak
over het bestaan...’ (p. 494-5). ‘Hij zal zich ook met het gelijk van Forum moeten
bezig houden...: het feit dat alle literatuur onder meer... een uitspraak over de
werkelijkheid is’ (495). Dit uit zijn verband gerukte citaat laat een Oversteegen zien
die kan relativeren. Een wetenschapsman die beide (tegenstrijdige?) aspekten van
literatuur ziet: haar sociale, levensbeschouwelijke en haar specifieke, autonome
komponenten. Hij kiest voor het laatste, de literatuur van nu - in doodsangst - voor
de sociale, levensbeschouwelijke aspekten. Terug naar Forum. Het lijkt de enige
manier om te overleven.
Ruud Kraayeveld

Recensie
Met besprekingen in kranten over romans, gedichtenbundels en essayistiek is het ook dat weten we al lang - slecht gesteld. De recensie bestaat grotendeels uit
‘small-talk’, blijft oppervlakkig, geeft voornamelijk een samenvatting van de inhoud,
een lichtvaardig oordeel. Het is begrijpelijk dat een zo onbelangrijk verschijnsel als
een literair tijdschrift, nóg oppervlakkiger ‘besproken’ wordt. Hoe sukkelig en vooral
impressionistisch dat dan wel gedaan wordt, wil ik graag tonen. Op een of andere
vrijdag in januari ('74) wijdde Max van Rooy een paar kolommen in de NRC aan
o.a. Raam, te weten nummer 99. Tweeenvijftig regels, waarvan er 24 één zin
omvatten, die ik nu in zijn geheel citeer: ‘Ruud Kraayeveld en Mark Insingel kappen
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zich een, voor anderen, tamelijk ontoegankelijke weg door het Woud der literatuur
en ook de verhandeling die Christine D'haen houdt over De antieke sonnetten van
Hedwig Speliers lijkt uitsluitend geschikt voor leergierige beoefenaars der
taalwetenschap, of miskende jonge dichters die op hun bekende zolderkamer alles
wat op het gebied van de literatuur wordt geschreven en getheoretiseerd, verbeten
in hun kop zitten stampen bij gebrek aan eigen genialiteit en dat terwijl de kaars
walmt, de kurk van de fles rode landwijn zojuist is afgebroken en de rest van de
wereld bevolkt wordt door sexbeluste, geheel beschonken doch zeer vrolijke
generatiegenoten.’ De lezer is blij dat hij deze zin niet hoeft te ontleden. Hij denkt
dat Van Rooy zijn vuurwerk heeft laten zien, maar wordt met stomheid geslagen als
er nog twee (betrekkelijk) kleine zinnetjes volgen, zoals het ‘Leve de Koningin’ als
klap op de vuurpijl oplicht aan het eind van het traditionele vuurwerk op 30 april:
‘Knarsetandend zit de gedreven dichter te tobben en te blokken en lekt het dakraam.
Allemaal dingen waaraan ik moet denken, wanneer ik Raam lees.’
De kritiek houdt zich nog steeds niet met haar onderwerp bezig. De kritiek leert
ons meer omtrent de kritikus dan omtrent het onderwerp van zijn gebabbel. Twee
dingen waaraan ik denken moet, wanneer ik Max van Rooy lees.
Ruud Kraayeveld
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Joop Waasdorp
De wezenloze
Bill Doblin en zijn levenswijze moeten eerst even aangeduid worden. Bill woonde
in een golfijzeren hut die hij niet zelf had gebouwd maar jaren geleden van een
werkploeg overgenomen. Dat keetje beviel hem best want aan golfijzer valt nu
eenmaal niks te onderhouden en Bill was tegen onderhoud. Hij kwam er eenvoudig
niet toe omdat hij te veel land had, zei hij altijd. Inderdaad had hij aardig wat grond.
Alleen, met het meeste was niks redelijks te beginnen. De ene helft was wildernis
waar je in omkwam, de andere helft was met hoog vloedtij wee maal per dag
verdronken land. Er blijft dan over een flauw verhoogd terreintje rond de hut. Van
dat stukje was iets te maken geweest maar Bill peinsde er niet over. Zijn halve leven
had hij zich in die hut verschanst, omgeven door een kapotte heining van prikkeldraad.
Flessen, oude pannen en hout gooide hij achter de hut. De deur had geen drempel,
de ramen waren stuk. Bill Doblin leefde in een onvoorstelbare rotzooi. Met de
civilisatie en de vooruitgang deed hij niet mee.
Aan de punt van het eiland scharrelde hij al tijdenlang alleen.
Bill had in een periode van dertig jaar tien boten versleten. Dat wil zeggen, hij
had ze door de paalworm laten vervreten. Elke drie jaar dus een boot. Was er weer
eens een praam zo lek als een vergiet geworden, de bodem van steven tot roer vol
parasieten, dan had hij het schip een kleine baai vlakbij zijn hut binnengevaren en
het daar op een zandig stukje aan de grond gezet. Aldus was ontstaan het bekende
schepenkerkhof van Bill Doblin: tien half in het zand weggezonken wrakken. Ze
lagen met verroeste stukken motor weg te rotten. En toch kon het er mooi zijn. Er
waren genoeg rustige avonden als de maan dat hoekje bescheen. Het water kabbelde
tegen die donkere boothompen, er streek een briesje over dat strookje zand, ach.
Toen ik Bill leerde kennen was hij zeventig jaar en aan zijn elfde boot bezig, een
aardig motorvaartuig. Plotseling was hij op zijn manier zuinig op dit scheepje
geworden. Hij streek er wel eens wat verf op. Eens wilde hij zelfs het onderhoud
serieus aanpakken. Hij zette zijn schip droog en inspecteerde de bodem. Maar een
van de stutten stond niet voldoende schoor waardoor de boot op zijn stuurboordszij
kwakte en alle kajuitruitjes aan die kant braken. Dat liet hij zo.
Gezegd moet worden dat Bill een zekere handigheid had. Als helmstok bijvoorbeeld
gebruikte hij een stukje hol ijzerpijp. Bij mooi weer schoof hij daar een lange boomtak
in, zodat hij, midscheeps staande, op het kajuitdak kon leunen en met een van zijn
ongewassen voeten kon sturen. Iedereen kende hem zo, speurend over het water van
de baai.
Eens per week, op donderdag, voer ik met Bill in dat bootje dertien mijl over de
baai naar een kustplaats. We verkochten daar onze zeekrabben aan vaste

Raam. Jaargang 1974

9
winkeltjes en sloegen het een en ander in. Er was een nette weg aan het water. Je
kon een poosje kijken naar oude mannetjes die op een tegelvloertje een soort damspel
speelden. Ze verschoven de stukken met hun wandelstok. Verder kwam Harry met
zijn houten been en zijn vodden wel eens langs, ook zo'n beetje een goede bekende.
Voor de rest had het plaatsje eigenlijk weinig aantrekkelijks.
Het deed zich wit voor maar hield zijn zwarte handje weg. Je bleef aan de schone
schijn kleven als je niet van het goede merk was. Zeker, de huizen en het beweeg
deden een poosje prettig aan. We kochten ook een krant, niet zozeer om te lezen,
maar meer om het nieuwe papier aan de hand te voelen. Kortom, we roken een
ogenblik aan de civilisatie.
Donderdag was dus de grote dag. Bill ging er prat op dat hij de tocht onder alle
weersomstandigheden maakte. Donderdags werd er gevaren, regen of schijn, nat of
fijn, zoals het rijmpje zegt. Maar er kwam een donderdag die niet in het schema paste.
Een gierende storm trok alles wat niet oervast zat uit de grond. Plompe witte vogels,
niet te vreten om hun vissige smaak, zochten beschutting op de schorren. De baai
was een schuimmassa. Woeste regen sloeg op alles neer. Er was natuurlijk geen
scheepje op het water te zien. Alles lag uitgestorven.
Ook in de nacht van donderdag op vrijdag zette het noodweer door. Tegen het
ochtendkrieken kwam een moeizaam herstel op gang. Wel zag de hemel nog zo vaal
als een dweil, maar het was tenminste droog geworden. Hier en daar kringde ook
alweer een zeehavik.
Op de steiger zag ik Bill Doblin in zijn boot aankomen. Hij was duidelijk op het
oorlogspad. Zijn armyjas zat met een touw om zijn lijf gesjord, zijn hoofd had hij in
een oude hoed begraven, zijn lippen zagen blauw. Bill was niet helemaal zichzelf.
Als een zenuwachtige haan, net zo rukkerig, draaide hij zijn hoofd naar alle
windstreken. De wereld was grijs en verstormd. Dit scheen Bill evenwel niet te
imponeren. Met zijn kromme vinger wees hij opgetogen al die slechte tekenen aan.
Zelfs vroeg hij met een zekere trots: ‘Weet je dat we op de gevarenlijst staan?’
Plotseling kwam er iemand uit de bosjes te voorschijn. Het was de wezenloze.
Bill noemde hem Bob of Bobby. Dit mens was een echte eilander. Ga maar na:
zijn vader was in de baai verdronken, zijn broer bivakkeerde ergens aan de kust, zijn
ene zuster had een buitenechtelijk kind gekregen en verbleef in een klooster, zijn
andere zuster had zich in een huurflat, ook op het vasteland, van kant gemaakt. Zijn
moeder had op zekere dag het eiland vervloekt, was vertrokken en sindsdien
onvindbaar. Deze Bob was dus overgeschoten. Hij woonde een paar kilometer naar
het zuiden en verbouwde knollen. Wezenloos was hij inderdaad. Van gevaar of tijd
had hij geen benul. Toch speelde hij het klaar om de meeste
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donderdagen op tijd voor de afvaart te verschijnen, een mirakel dat we nooit hebben
doorgrond. Met een mand aan de arm kwam hij over de schorren aansjokken. Weer
of geen weer, altijd droeg hij een korte broek. In Bill's boot hadden we een leren
autokussentje voor hem gereserveerd. Als hij op zijn vaste plaatsje zat waren meestal
zijn geslachtsdelen voor driekwart zichtbaar. Ik zei daar nooit iets van. Mij kon het
niet schelen. Bill liet dit ook passeren omdat hij nu eenmaal nooit over sexuele dingen
sprak. Hoe dan ook, op die uitgekotste vrijdagmorgen stond de wezenloze daar ook
weer.
‘We varen!’ besliste Bill.
Bij goed weer konden we zes knopen uit de motor halen. Nu, met altijd nog een
zware zeegang tegen, deden we niet meer dan drie. Bij het grote baken, midden in
het eerste wijde stuk van de baai, dreunden de golven tegen de boeg. Bill kon
natuurlijk niet met zijn boomtak sturen. Op de achterplecht hield hij de ijzeren
roerstang vast. Hij was bijna uitgelaten. Technisch keek hij naar het zwoegende
motortje in de kajuit. Voor de zoveelste maal begon hij te vertellen hoe hij dit schip,
goed beschouwd voor een koopje, had gekregen. Vergenoegd keek hij ons aan,
blauwe lippen in een geel gezicht.
Ter hoogte van het eerste eilandje, een pluim op het water, meer was het niet,
begon het opnieuw te regenen. Vijf minuten later zaten we in een gruwelijke stortbui.
‘Dat is nou een wolkbreuk’, schreeuwde Bill ons toe. ‘Van jullie zal ik toch nog
zeelui maken!’ De wezenloze sloeg een stuk oud zeildoek om zich heen en ik kroop
in het kajuitje. In het dichte regengordijn konden we niet vaststellen waar we voeren.
Bill zat niet langer op te hakken. Als een drijfnatte homp plakte hij aan de
achterplecht. Er was een beetje west in de windrichting gekomen. Door de kapotte
roefraampjes vloog telkens water naar binnen. Sissend spatte het op de warme motor.
Ineens schreeuwde Bill: ‘Ik kan niet meer sturen! Het roer is weg!’ Het was zo. De
roerstang zwaaide zonder druk heen en weer. De boeg viel af naar oost. We werden
als wrakhout weggeslagen. Ik kroop duivelsvlug uit de kajuit en greep het ankertouw.
Maar de wezenloze zat er met zijn voeten in verward.
Ik rukte het touw omhoog. ‘Til je stomme poten dan op!’ schreeuwde ik hem toe.
En die arme sufferd deed het en hoe! Hij slingerde zijn voeten die in onverslijtbare
werkschoenen staken zo wild en hoog de lucht in dat hij achterover buiten boord
kieperde. Ik gooide hem nog het anker na maar we zagen hem niet meer.
Het anker was te licht (net weer iets voor Bill Doblin) en krabde over de bodem
zodat we eerst een heel eind dwarszee wegsloegen. We zetten de motor af, omdat
we zonder roer toch geen richting konden geven. Ik verwachte dat we binnen
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het kwartier op de verlaten kust van het eiland zouden stranden. Maar het anker kreeg
houvast, vermoedelijk aan een wrak. Door dit vaste punt trok de boeg zichzelf in de
wind. Daar lagen we dus, nog altijd in gemene regen, voor dat ankertje te rijden.
Bill's hoed was afgewaaid. Op zijn knieën lag hij voor de kajuit, zijn handen om de
rand. Hij zag er uit als een getrapte Russische boer. Daarbij zei hij op een trieste
toon: ‘Sla de kraaien, ik kan niet meer, ik ben kapot’.
Het was heel ongewoon die ouwe krabber zo te horen praten en ik kreeg een beetje
medelijden met hem.
Toen viel me iets in. Twee grote roestige spijkers sloeg ik met een oud bijltje in
de achtersteven. Daartussen legde ik een halfvervreten roeiriem. Bill zag me in de
weer en kroop de kajuit in. Languit legde hij zich over de motor. Zijn hoofd kwam
haast in het oliebad onder het vliegwiel. Hij gaf een enorme ruk aan het rad, zo
geweldig, dat hij op de bakboordsbank terecht kwam. Daar bleef hij liggen.
De motor sprong aan, een mirakel met al dit vocht en net op tijd ook want een
seconde later brak het ankertouw. Langzaam werkten we vooruit. Het regende nog
steeds hard en ook de baai ging nog te keer als een wilde. Met die oude riem gaf ik
een soort sleeproer. De tocht leek veel op de bedevaart naar Echternach: drie stappen
naar voren en twee terug. Vanuit het kajuitje gaf Bill mij een trillende grijns. ‘Alleen
wij kunnen dit’, zei hij. ‘Niemand anders dan wij alleen’. Over de wezenloze zei hij
niks.
Een halve eeuwigheid lagen we zo te stampen. De spijkers bogen, in de cockpit
stond een decimeter water. Na ik weet niet hoe lang minderde de regen. Schuins
vooruit aan bakboord schemerde het zeegat. Dit betekende dat we nog niet eens
halverwege de tocht waren. De hemel had nog steeds geen licht. Waarheen zijn we
eigenlijk op weg? vroeg ik me af. We maakten naar schatting twee kale knopen per
uur. Nog acht mijl te varen. De motor stoomde en kookte. We konden benzinegebrek
krijgen. Bill wist doorgaans niet eens hoe ver de tank leeg was. Haalden we inderdaad
de kustplaats dan zou alles al dicht wezen, alles uitgestorven, wij verkleumd in de
avond. Waar was het allemaal goed voor?
Ik besloot te keren.
Bill lag nog steeds in zijn doorweekte armyjas in de kajuit. Ik gaf een paar slagen
met de riem. We vlogen dwarszee en sloegen eerst een stuk in de richting van de
grote zandbank, maar ik bleef toch de vermolmde spaan tegen de spijkers werken.
Het leek wel of Bill Doblin in een verdoving lag. Nota bene terwijl er zo veel gaande
was met zijn schip: het roer weg, een halve zee in de cockpit, wilde drift naar de
ondiepte en iemand die hij altijd nog als een vreempie beschouwde op de achterplecht
in de weer, maar de oude zonderling bleef in de kajuit liggen.
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Met veel moeite kreeg ik de boeg naar het noorden. We lagen nu ruim voor de wind.
Wat eerst tegen gebeukt had raasde nu van achteren. De storm slingerde ons weer
terug alsof we een kurk waren. De schroef sloeg soms door. Het was wel een
verrafelde, stinkende dag! Alles ellende. Geen rust. En het was niet nodig geweest.
We hadden met gemak voor deze keer nog een dag kunnen wachten.
De krabben waren uit de omgevallen zakken gekropen. Ze zwommen met
losgetrokken bindtouw in het klotsende water van de cockpit, hun grote scharen wijd
open. Met het bijltje sloeg ik ze dood. Daar ging onze vangst. Ik werd des duivels
en kwam overeind om die eigenwijze oude man een hieuw met iets te geven.
Maar Bill was in beweging gekomen. Hij werkte zich uit het kajuitje en ging, totaal
ontredderd, in de cocpit zitten. ‘Bil, verdomd nog aan toe!’ zei ik wild, ‘waar heb ik
deze vervloekte ellende aan verdiend? Barst toch met je verhalen over die doodgewone
vuile stinkende rimboe van je! Nooit is er iets behoorlijks aan die rotpunt in zicht
geweest en jij, godbewaar me Bill, jij noemt dat leven!’ Spinnijdig keek ik hem aan.
Er trok een glimlach om zijn mond, zo weemoedig dat ik niks meer kon zeggen.
We hadden het koud in onze doornatte kleren. De wind bleef gieren. Regen viel
er niet meer. De lucht was gebroken. In het westen, boven de bergen, ontstond een
stuk zuivere hemel. Alles kleurde bij, een vuile tekening werd om zo te zeggen
schoongeboend. De motor stopte. Geen benzine meer. Het kon ons niet veel schelen.
Met storm en tij achter spoelden we toch al hard genoeg naar huis.
Ik had de boot dicht onder de westkust van het eiland gebracht, niet meer dan
vijftig meter van de mangroven. Langs die begroeiing, dat donkere scherm dat een
deel van ons bestaan was geworden, zwiepten we op bruisende golven in de richting
van honk. Het grote baken kwam opnieuw in zicht. We waren terug in bekende
contreien. En toch was het er leeg en vreemd als een graf.
Op twee mijl afstand van de punt liepen we op een stalen oesterstaak, door de
zeegang onzichtbaar. Een roestige speer, druipend van aangroeisel stak plotseling in
de kajuit omhoog. Onmiddellijk maakten we water. Het spoot naar binnen door een
verschrikkelijk gat. Dichten was onmogelijk, de boot zaagde zichzelf middendoor.
Na een halve minuut waren we zinkende. We rukten de bovenbladen van de banken
en gingen daarmee overboord. Er zal een meter of vier water gestaan hebben. Met
een vinnige trap zette ik me af tegen de stootrand. Bang was ik niet, eerder verdrietig
dat het zo moest gaan, in de grauwte, ver van de bewoonde wereld door die bokkige
oude man met zijn rotboot, zijn verwarde gepraat, zijn onmogelijke denkbeelden. Ik
haalde de strook modder die nog vóór de mangroven lag en Bill Doblin ook. Hij was
een druipende klomp misère.
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Klagen of vloeken deed hij niet. Wel keek hij nog een keer om naar de brokken van
zijn praam.
We strompelden door de mangroven. Bill ontdekte een bewijs van een pad.
‘Volg mij maar’, zei hij. ‘Doe wat je vader je zegt’. Ik liet hem dus voorop sloffen.
Eerst liepen we een tijdje naar het oosten. We kwamen aan een hek. Het spoor werd
een werkelijk pad. We sloegen linksaf. Opnieuw bereikten we een hek.
Eindelijk een verbreding en toen een huisje.
De avondhemel was helder geworden. De wind gierde in een zuivere ruimte.
Sterren schitterden. En dat huisje stond daar zo onschuldig en romantisch.
Het had een trapje naar de deur. Er omheen lag een keurig onderhouden terreintje.
De bladeren van twee bananebomen streken tegen de planken.
Dat huisje gaf een gevoel van thuiskomst, van houvast, van hoe het leven voor
een mens behoorde te zijn. Ook een droevig besef dat het niet van mij was en dat ik
hier niet hoorde. Er stond een fraaie struik met bloemen bij het raam.
Bill Doblin trok zijn druipende armyjas uit en gooide hem op de grond. Hij ging
het trapje op, voelde aan de deur. Dicht. Toen kwam hij die paar treden weer af en
ging naar het venster. Hij gluurde naar binnen. Zo bleef hij staan. Ik wou niks tegen
hem zeggen of hem iets vragen. Daarom liep ik ook naar het venster. En daarbinnen
in een kamertje zag ik met mijn eigen ogen de wezenloze. Bij een klein lampje zat
hij aan tafel in een boek te turen. Zonder zijn bril, maar verder was hij het helemaal.
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Joop Waasdorp
Onvergetelijk Zwitserland
Het was in de zomer van 1946. Ik zat in een kamer van Hotel Schweitzer Hof in
Zürich, een enorm gebouw waar het personeel in generaalsuniform rondliep.
Mijn toenmalige zwager zou me daar oppikken, wat wel nodig was ook want ik
had geen cent op zak. En die kamer had ik niet hoeven te nemen. Ik was namelijk
nog geen vijf minuten binnen of de huistelefoon ging en stond mijn zwager, een
lange dunne figuur, al beneden. Hij was per spoor helemaal uit Belgrado gekomen.
Gingen we nu Zürich eens bekijken? Geen sprake van, we reizen direct door naar
Luzern, zei mijn zwager. Ik vond het best, de kamer werd betaald. Dat kostte een
aardige smak geld wat mij persoonlijk niks kon schelen omdat mijn zwager volgens
afspraak alles zou bekostigen. Nee, voorschieten, loog hij later toen we weer in
Amsterdam waren. ‘Ik krijg achthonderd gulden van jou’. Die gaf ik hem toen niet,
maar daar gaat het nu niet om.
Hoewel pas uit de trein gestapt (ik kwam van Amsterdam en hij dus van
Joegoslavië) gingen we opnieuw naar de trein. Per tram. Blinkend gelakte trams
reden er daar in Zürich. Zelfs de wielen waren gepoetst. Op straat lag geen papiertje,
geen vodje, geen hondepoep, niks. Ofwel de Zwitsers en hun dieren produceerden
dit soort afval niet ofwel ze deponeerden de kleinste ongerechtigheid direct in
openbare vuilnisbakken, kunstig verdekt opgesteld (want we zagen ze nergens) ofwel
heel Zürich werd onmerkbaar voortdurend gestofzuigd. Zo ongelofelijk proper was
alles.
Toen we op het perron van een station stonden te wachten zagen we geen trein.
Een ogenblik later stond er wèl een trein, ook weer zo'n smetteloos voertuig.
Hoe kon dat? We hadden niks horen aankomen. De trein moest op een moment
dat we even niet opgelet hadden geruisloos zijn binnengegleden of zoiets. Toch
vonden we het gek.
We reden tussen heuvels door en langs heuvels heen. Ze werden steeds hoger, net
als op zee met de golven gebeurt wanneer de wind aanwakkert. In Luzern namen we
onze intrek in hotel Osmose, een kleine zaak, ongehoord degelijk ingericht. De
eetschaal, de lepels, de suikerpot, alles was van zilver, echt zwaar zilver. Het houtwerk
was glanzend gelakt eiken, er mankeerde geen schroefje, de kleedjes lagen allemaal
recht. En proper dat het ook daar weer was! Het is misschien een beetje raar gezegd,
maar je kon in hotel Osmose pap uit de W.C. eten.
Toen we uit het raam keken zagen we vlakbij een berg. Volgens een keurig boekje
over de omgeving dat als service voor de gasten op tafel lag heette die berg Pilatus,
beslist een knaap van een hoogte. We huurden fietsen en gingen wat
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toeren. Waarom? Zomaar. Het waren piekfijne lichte karretjes en we trapten voort,
sloegen een mooie geasfalteerde weg in die omhoog voerde. Al gauw kregen we in
de gaten dat we bezig waren de Pilatus te bestijgen. Er kwam geen eind aan die weg,
bovendien werd hij steeds steiler. Eindelijk keerden we maar om waardoor we
onmiddellijk ijselijk hard naar beneden suisden en mijn zwager met zijn broek tussen
de ketting van zijn fiets kwam, wat ik kon zien gebeuren omdat ik in tweede positie
lag. In doodsangst raasden we eerst allerlei middeleeuws aandoende klinkerstraatjes
van Luzern door voordat we enigszins konden afremmen en schrapend en knarsend
uiteindelijk tot stilstand kwamen bij een rijtje kraampjes, toevallig voor de deur van
ons hotel Osmose.
Het was daar markt. Op de kraakhelder geschuurde planken van die hagelwitte
kramen lagen propere bosjes radijs en wortelen. Iemand deed zo'n bosje in een dure
leren tas. De kooplui droegen groene jagershoedjes en prezen hun waar niet aan. Ze
zeiden eigenlijk niks. Het publiek had ook groene jagershoedjes op en zei ook niks.
Het was een mooie zomerdag. Ook was er nog een groot meer. We besloten op
dat meer te gaan roeien. Meteen huurden we een boot wat niet helemaal glad verliep.
De botenman vroeg namelijk eerst drie keer of we überhaupt kónden roeien. Ja, zei
ik, we kunnen heel best roeien, er is niks aan de hand.
Ik zette me aan de riemen, mijn zwager ging op zijn gemak achterin zitten.
De boot, een soort wherry, was een lichtlopend stuk precisiewerk van spiegelend
mahonie zonder één krasje en we zetten koers naar een lage rots in de verte.
Het ging goed. Alleen werd de rots steeds hoger als ik af en toe omkeek om de
koers te controleren. Toen we er dicht bij waren was hij zo hoog geworden dat ik
me niet erg op mijn gemak voelde. Hij helde van nature een ietsje voorover en ik
had het idee dat hij steeds schever ging hangen. Op het laatst dacht ik dat hij elk
ogenblik voorover in het meer kon storten en ons verpletteren.
Zoiets heet geloof ik Alpendruk. Maar hoe het ook heet, ik kon het daar niet meer
harden. Trouwens, afgezien van die rots, moesten we zo langzamerhand tóch terug,
anders haalden we vóór het donker het botenhuis niet meer. En dan erbij, er stond
in het boekje over de omgeving dat het weer, het weder, in Luzern van zonnig
plotseling grauw met rukwinden kon worden. In elk geval was ik blij dat ik van die
verrekte rots weg kon. Hard roeiende zag ik hem gelukkig langzaam maar zeker
ineenschrompelen tot het onschuldige formaat van de Hilversumse kei of een Drents
Hunebed.
In hotel Osmose kregen we een stevige schotel sperziebonen met gebakken
aardappelen. De radio zei: Kuuchie, Mütterlie, Gute Nabend Miettenand. Toen gingen
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we naar buiten om het amusementsleven te verkennen. Iets voorbij het botenhuis,
aan het water, lag een paviljoenachtige café met muziek. We hoorden tenminste
pianoklanken. Binnen zat inderdaad een strijkje. Behalve de muzikanten was er geen
mens. Ze waren bezig aan een koekoekswals en toen het uit was begonnen ze hun
muziekinstrumenten in te pakken. Muziek dus afgelopen. Achter in de zaal zette een
kelner zich in beweging, kennelijk met de bedoeling onze bestelling op te nemen
maar dat was niet nodig want ik had geen zin om in dat dooie bierhuis te zitten en
ik liep naar de uitgang met mijn zwager achter me aan.
Buiten zagen we alleen een oud dametje. Met een camera in de hand slofte ze op
knoopschoenen afwezig langs het meer. Zelf sloegen we ook aan het sloffen, slenteren,
hangen. Op een hoek stonden twee jongemannen van amper 25, maar toch al bedaagd.
Sekure Pietjes, dat kon je zo zien. De ene had een dikke kabelsteekpullover aan, van
het soort dat Hollandse meisjes in die tijd voor hun verloofdes breiden. We schoven
langs ze heen en ja hoor, het waren Hollanders. De pullover was juist doende een
ontzettend smerige mop aan zijn maat te vertellen. Afijn, dat was alles wat er bij
avond in Luzern op de been was - die oude dwalende vrouw en deze twee smonzelaars.
Andere levende wezens, hetzij mens of dier, kwamen niet in zicht.
Afgezien van dat wezenloze paviljoen was ook nergens een koffiehuis of bar open.
Ze bestonden niet eens. Wel ontdekten we een soort winkelraam, flauw verlicht,
waarachter iets gespeeld werd, iets uitgestrekens, een stuk van Bach geloof ik.
Was dit een bar? Het leek en klonk meer op de wekelijkse muziekavond van de
amateurclub. Voor de goede orde probeerden we nog even of de deur tóch misschien
los was, maar nee, hij zat stevig op de knip. We dwaalden verder door holle
keisteenstraatjes, de huizen solide en afgestoft, achter gordijnen werd een lamp
uitgedaan. De tocht kreeg iets van een Gothisch gruwelsprookje. We werden
lammenadig en doodmoe.
De volgende morgen zouden we zo vroeg mogelijk per sneltrein naar huis gaan.
Dat sprak vanzelf. Vlug weg en alle teleurstellingen vergeten - leek nog het beste.
Hoewel een land dat met al die hoogten en laagten plus huizen en mensen niks
voorstelt toch iets onvergetelijks is. In negatieve zin weliswaar, maar zoiets blijft
toch in je geest hangen, anders was ik er in dit stukje niet over begonnen.
Dat dit Zwitserland zo totaal zonder kraak of smaak was, dat je het gevoel had dat
je op sterk water stond, maar dat intussen zo'n stomme berg of rots toch op je loerde,
alsof een dommelende boswachter je ineens de hersens wou inslaan en dat je na
zonsondergang dan ook nog urenlang in de versteende stilte van zo'n plaats armoedig
en verlaten moest rondstrompelen - ik vond het allemaal
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zo'n onverdiende geniepige ellende dat ik er toch nog iets tegen wilde doen, al was
het niet mooi van me.
Na het ontbijt - onze koffers stonden al beneden - glipte ik gauw nog even terug
naar de kamer om de handdoeken eerst drijfnat te maken en ze dan boven de tafel
en de stoelen uit te wringen. Net toen ik in het douchecelletje stond om die lappen
onder de kraan te houden stak mijn zwager zijn hoofd om het scherm. ‘Kom je nou
nog of niet?’ vroeg hij kribbig. ‘Wat sta je daar nou te doen?’
‘Ik wou een stukkie Zwitserland verzuipen’, zei ik, ook nijdig, tegen hem.
‘Maar jij bemoeit je ook overal mee!’
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Eddy Mielen
Lezen en luisteren
Een verkenning van het werk van Joop Waasdorp
‘Dan denk ik, want denken is ook een soort dagdromen, wat heeft het toch allemaal
om hakken, die hele klereboel. En dan denk ik: ik moet niet te veel in huis halen. Ik
moet het overzichtelijk houden, want anders raak ik lelijk de kluts kwijt.’
Het bovenstaande is een uitspraak van Joop Waasdorp tegen Igor Cornelissen in
een interview voor Vrij Nederland (18-7-70). Het is trouwens niet zomaar een
opmerking of gezegde, want heel zijn credo en literaire maatstaf liggen erin besloten:
duidelijkheid scheppen en ordening aanbrengen in een voor hem revolutionaire
wereld. Een wereld waarin alle gebeurtenissen zich ‘ineens’ en ‘plotseling’ voltrekken
en dooreenlopen. Het is zijn primaire uitgangspunt bij het schrijven van verhalen.
Dit uitgangspunt vindt zijn neerslag en bevestiging in o.m. de onderwerpen die
Waasdorp bij de kop neemt, in zijn beschrijving van personen en - zeer duidelijk in de verhaal- c.q. verteltechniek waarvan de schrijver zich bedient.
‘Je moet er wel voor zorgen dat de mensen je begrijpen, dan moet je dus eenvoudig
schrijven. Dat betekent niet dat je je lezers naar de mond moet praten, nee, je moet
wat je wil aangeven eenvoudig en duidelijk zeggen, zonder Jan Klaassen, zonder dat
het nodig is dat je lezers een woordenboek bij de hand houwen,’ licht Waasdorp ten
overvloede toe in hetzelfde interview.
Dit artikel wil niet meer zijn dan een kleine verkenningstocht naar Waasdorps
figuren, stijlmiddelen en zijn pogingen tot genoemde duidelijkheid. Daarbij is
uitgegaan van Waasdorps werk zoals dat in boekvorm verscheen onder de titels Het
naakte leven (Meulenhoff, 1965), Welkom in zee (Meulenhoff, 1970) en De
Vogelverschrikker (Rap, 1972).
Toen in 1965 Het naakte leven van Joop Waasdorp verscheen, bleef het boek door
het publiek vrijwel onopgemerkt, hoewel de literaire dag- en weekbladkritiek de
bewondering niet onder stoelen of banken stak. Maar zoals zoveel debuten, had ook
dit werk tegen dat de auteur, die laat publiceerde, niet bekend was uit voorpublikaties,
geen lid was van een bepaalde literaire groep of schreef naar voor die tijd geldende
verlangens. Pas in 1970 bij Welkom in zee mocht hij zich verheugen in een wat breder
publiek. En ook de pers was weer unaniem vol lof en prees zijn korte verhalen. Pas
na dit succes bleek een herdruk van zijn debuut noodzakelijk. Hoewel zijn direkte
stijl, woordkeus en vertelkunst vermeld werden in (elkaar napratende) recensies, zijn
Waasdorps verhalen toch nooit gemeengoed geworden, want daarvoor wijken ze te
veel af van het binnenkamerverhaal dat in Nederland zo populair is.
Zijn verhalen geven beurtelings verslag van oude herinneringen, belevenissen in
barre streken of zijn impressies van een gebeurtenis die alleen maar opvallend of
bizar is. Zijn schetsen hebben een diversiteit aan onderwerpen. Geen gladde
registraties en afgeronde gehelen, maar een direkte notatie van hoe iets gebeurde en
van wie, wat, waar.
Nagenoeg alle verhalen van Waasdorp worden verteld in de ik-vorm. De tijd van
het gebeuren is in alle gevallen het praeteritum: de verteller blikt terug. Niets
bijzonders dus. Vanwege de vertelafstandelijkheid koos de auteur de gewone
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werkwoordsvorm van de verleden tijd. Het verleden wordt tegenwoordig gesteld:
het betreft steeds een voorbij gebeuren dat nu verteld wordt. De ik-vorm heeft tot
gevolg dat men aan het vertelde meer ‘geloof’ hecht dan wanneer de verhalen in de
wat subjektievere hij-vorm hadden gestaan. Dat ‘geloven’ verloopt meestal zonder
moeite, omdat de verteller er rond voor uit komt dat J. Waasdorp te Amsterdam en
de auteur Waasdorp dezelfde personen zijn. Zijn schetsen zijn merendeels gebaseerd
op ware feiten, autobiografische herinneringen en het nudisten-
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eiland en St. Helena (Het naakte leven) bestaan werkelijk. Het is ook zeker dat de
schrijver er geweest is, evenals dat hij het grootste deel van zijn leven een
zwerversbestaan heeft geleid, aan de kost komend door baantjes variërend van
journalist tot krabbenvanger en van morsige roerganger tot garnalenvisser en
scharensliep. De wereld van Waasdorp bestaat dus echt. De schrijver Waasdorp is
geen romancier die zijn verbeelding raadpleegt, maar een verslaggever die aan de
lezer zijn observaties meedeelt, met een ruime schakering qua onderwerp. Hij is in
dat opzicht een persoonlijk verteller die aan een even persoonlijk publiek iets te
vertellen heeft. De epische situatie is alom aanwezig: de driehoek
verteller-gebeuren-publiek, een primaire vertelsituatie. Er is een persoon die iets
vertelt en die we duidelijk aan het werk zien.
Op het eerste gezicht lijken sommige verhalen wat onbeholpen in elkaar
‘getimmerd’. Waasdorp kent dan ook geen vast matrijs waarin hij zijn relaas giet. In
het ene geval kan de eerste zin van een verhaal een uitroep zijn: ‘Hoe iets plotseling
kan veranderen, hoe een wereld ineens kan kelderen,’ (Het naakte leven, blz. 146)
in het andere een exact aangeduide gebeurtenis: ‘Op maandag 30 september 1968
kreeg Amsterdam een belangrijke boksgebeurtenis,’ (Welkom in zee, blz. 120). Soms
blijkt uit de aanhef al dat de auteur duidelijk bezig is een verhaal te schrijven: ‘Dat
dit verhaal opgetekend kon worden is te danken aan een vis, geen eetbare, maar toch
een nuttige vis,’ (Het naakte leven, blz. 82) of: ‘Dit verhaal speelt gedeeltelijk in de
nabijheid van een groot huis, in rustieke stijl gebouwd op een dijk,’ (Welkom in zee,
blz. 7). In zulke gevallen staat Waasdorp boven zijn stof zou je kunnen zeggen en
wordt de lezer aan het objektieve feit herinnerd dat er slechts verteld wordt. Dan is
de auteur misschien nog wel het meest te vergelijken met iemand die voor een kring
toehoorders een ‘mop’ of ‘anekdote’ te berde gaat brengen, waarbij het vaak meer
draait om hoe en wat er verteld gaat worden dan om het ophouden van een fiktie.
Zo'n spreker kent zijn publiek en komt er soms zelf even tussen, niet als de
anekdoteverteller maar als Jan of Piet, hoe zijn naam ook mag zijn, om even iets
terzijde te zeggen (b.v. ‘Hij liep daar - en ik begrijp het nog steeds niet,’ of: ‘Goed,
ik dronk een glas mee - en ik hou al niet van hier,’). We zijn dan even niet in de
plaats of tijd van de anekdote, maar terug bij de kring luisteraars voor wie de causeur
spreekt. Zo'n zinsnede op verlaagde toon kun je een tussenkomst of interventie van
de verteller noemen vanwege het verschil in optiek. Een stijltechniek die ook door
Biesheuvel en Reve graag gebezigd wordt.
Deze tussenkomsten zijn dus geen eigen vindingen van Waasdorp; ze worden bij
het vertellen meer gebruikt. Toch wilde ik er nog even de aandacht op vestigen,
omdat deze interventies bij Waasdorp een speciale funktie hebben. En hierin misschien
het duidelijkst het karakter van zijn verhalen doen verschillen met die van auteurs
die wel het gehele verhaal een fiktie ophouden.
Ze hebben bij hem een vooruitwijzende, humoristische of bekommentariërende
funktie. Hij vindt het in veel verhalen noodzakelijk zelf iets nader toe te lichten of
kommentaar te geven. Ter verduidelijking uit de talrijke voorbeelden van een
ik-buiten-de-verhaaltijd een kleine bloemlezing: ‘Nu krijgen we Arnold,’ (bij het
introduceren van een nieuw personage) (Welkom in zee, voortaan: W.i.z., blz. 137),
‘Nu de financiële kant van de zaak, die van mij bedoel ik,’ (Het naakte leven,
voortaan: H.n.l., blz. 15) ‘Verder moet ik nog zeggen, anders zit ik er aan het eind
mee dat (...),’ (W.i.z., blz. 138) ‘Maar laat ik ditmaal nog even bij dat smalle fietsje
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blijven’ (W.i.z., blz. 41) ‘Laat ik een stukje voorgeschiedenis melden,’ (De
Vogelverschrikker, voortaan: d. Vv., blz. 35) ‘Verschillende leden zullen we
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afzonderlijk behandelen, anders wordt alles onduidelijk,’ (H.n.l., blz. 146) ‘Nu komt
er een eigenaardig persoon op het toneel,’ (W.i.z., blz. 59). Het einde van het eerste
deel van De Vogelverschrikker sluit Waasdorp zelf af: ‘Einde eerste deel van dit
relaas over hoe je niet een film moet maken,’ (d. Vv., blz. 28). Andere korte zinnen
waarin de schrijver expliciet opduikt zijn te talrijk om op te sommen. Ze zijn van het
kaliber: ‘Ik vergat haast mezelf,’ ‘Daarop kom ik straks,’ of ‘Maar laat ik naar het
verhaal teruggaan.’ Hij gebruikt ze in zijn opzet het vertelde zo overzichtelijk mogelijk
te houden. De interventies staan in dienst van de doelgerichtheid en de ordening die
de auteur nastreeft. Het sterkste voorbeeld van Waasdorps minachting voor
verhaal-tijd en verhaalde-tijd vinden we in het verhaal Kunst en Klank wat zo begint:
‘Jaren geleden woonde ik in een dorp. Hoe het daar was, heb ik al eens gezegd in
een stukje over een groepje mensen die, de een na de ander, doodgingen als werden
hun namen afgeroepen.
Wanneer ik die lettertjes nog eens overlees, vind ik dat ik dit plaatsje toch nog
niet zo slecht heb aangegeven en dat het niet misplaatst is als het nog een keertje zo
doe,’.
Waarna een beschrijving volgt die hij al eerder gaf in het verhaal Wie volgt (H.n.l.,
blz. 146). Soms richt Waasdorp zich persoonlijk tot zijn lezers: ‘Lezend Nederland,
om mij heen ontstonden overal bloemstallen,’ (W.i.z., blz. 158). Het doet misschien
wat denken aan 18-eeuwse auteurs die zich nogal eens wendden tot de ‘goedmoedige
lezer’.
Die interventie is een verschijnsel dat in de traditionele Hollandse vertelkunst toch
niet zo sterk aanwezig is. Volgens Käte Hamburger zou ‘inmenging in het reeds
duidelijk fiktieve verhaal’ een ‘Stilfehler’ zijn.1) Hamburger spreekt van een breuk
met de fiktie omdat het ‘ik’ dat daar optreedt h.i. niet betrokken is op de
romanpersonages en juist daardoor een echt, reëel ‘ik’ is, nl. dat van de auteur.2)
Stanzel reageert hier positiever op en meent dat wanneer de verteller in zijn werk
naar voren treedt door de lezer aan te spreken of door kommentaar of bedenkingen
te maken bij het gebeuren, de lezer de kloof die er bestaat tussen zijn wereld en die
van de roman als het ware aan de hand van de verteller overschrijdt. Stanzel komt
tot een ‘auktoriale’, ‘neutrale’ en personale’ ‘Erzählsituation’. Bij die ‘overbrugging’
lezen we dus auktorieel, dus vanuit de auteur.3)
Volgens Seidler is de verteller op te vatten als een menselijk wezen en wanneer
deze verteller tezelfdertijd vertelt en kommertarieert dan stoort het z.i. de romanillusie
niet, maar bouwt het optreden van de verteller het vertelproces in het geheel van het
verhaal in.4) Dat kan gebeuren via uitroepen en apostrofen tot de lezer of de
personages. Zij geven warmte en sfeer aan het verhaal. Daarnaast kunnen ook
beschouwingen en zinspreuken worden ingeschoven die de diepere achtergrond van
1) Vergelijk ook K. Hamburger, Die Logik der Dichtung, (Stuttgart, 1957), blz. 86, 87 e.v., bij
haar analyse van verhaalstijl.
2) In Das Epische Präteritum (Stuttgart, 1953), blz. 338 bespreekt Käte Hamburger de wat
mindere auteurs die ‘Plötzlich das Jetz und Hier ihrer Ich-Origo in die Erzählung einbrechen
lassen und die fiktieve Gegenwärigkeit der Gestalten und Eriegnisse damit zu ihrer
Vergangenheit machen’.
3) K. Stanzel, Die typischen Erzählsituationen im Roman. Dargestellt an Tom Jones, Moby
Dick, The Ambassadors, Ulysses u.a. (Wie, 1955), blz. 20-23.
4) Herbert Seidler, Die Dichtung. Wesen. Form. Dasein (Stuttgart, 1959), blz. 475.
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het gebeuren belichten.5) Maatje verwijst in dezen naar het boek Godwi van Clemens
Brentano, waarin een passage voorkomt waarin de auteur (verwijst) ‘naar een element
van de fixatie en niet gewoon naar een moment in het vertelde verhaal’ en de verteller
(ontmaskert) ‘het be-

5) Idem, blz. 499, 500.
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staan als fictioneel, als van de woorden afhankelijk’.6)
Als de gebeurtenissen té chaotisch samenvloeien naar de zin van de schrijver,
komt hij er zelf tussen om te voorkomen dat er een onduidelijke situatie zou ontstaan.
Dat is geen ‘maniertje’ of ‘versiersel’ van hem, maar eerder een noodzaak om de
juiste volgorde van feiten te handhaven. Hij is immers degene die de touwtjes in
handen heeft, de auktoriële verteller die weet wat er volgt. Maar desondanks moet
hij zichzelf vaak korrigeren ‘opdat de zaak niet uit de hand loopt en het voor de lezer
duidelijk blijft,’ (VN 18-7-70). Vandaar ook de vele opmerkingen tussen haakjes ter
verduidelijking en ter verklaring in de geest van ‘We zullen dit straks weer zien,’ of
‘Waarom weet ik niet’.
‘Ik moet ook niet te veel in huis halen. Ik moet het overzichtelijk houwen. Want
anders raak ik lelijk de kluts kwijt. Kallempies an, ik moet die bloody, fucking, brave
new world een beetje kunnen overzien,’ is niet voor niets een geliefde spreuk van
de auteur (VN 18-7-70).
Uit alle verhalen van Waasdorp blijkt zijn bekwaamheid in het karakteriseren en
typeren van personen en situaties. Soms met behulp van een paar woorden; in andere
gevallen weet hij in enkele rake zinnen een kompleet dorp met landschap inkluis af
te schilderen: ‘Eigenlijk kwam de hele streek op de volgende begrippen neer: de
koeien op stal, de centen in de trommel, de pet aan de spijker en de hemel zo vaal
als een kraai,’ (H.n.l., blz. 146). Hij doet op zijn eigen praattoon verslag met een
ekonomisch woordgebruik en met voortreffelijke metaforen. Hij geeft blijk van een
uitstekend observatievermogen. Vooral als het om personen gaat, konstateert hij
slechts: koel en relativerend. Voortdurend is hij gepreokkupeerd door het detail, de
afwijking van het oude vertrouwde patroon of door een stereotiep van een persoon.
Dergelijke personen krijgen in zijn verhalen onmiddellijk voor het hele vervolg hun
metonymische namen toebedeeld, zoals: beenkap, de dwerg, de bril, de prediker, de
uilenvrouw of de pullover.
Waasdorps visie op de wereld, zijn ironie, cynisme en betrokkenheid spelen bij
het schetsen van personen en situaties uiteraard mee. Weliswaar altijd gemengd met
relativerend tegenwicht. Representanten van Waasdorps vertelkunst: ‘Daar was Toby,
een amicaal, oersterk type met een onduidelijk verleden. Hij woonde op een
bananengrondje aan de kust, daar waar de baai op zijn smalst was (...) Toby was voor
ons een oude hoed met twee geweldige oren eronder, wat aan zijn persoon iets van
een vleermuis gaf,’ (H.n.l., blz. 82) ‘Een Zwitser, Karl F., iemand met een scherp
Mephisto-gezicht en een witte excentrieke sportpet op. Hij bleek een geboren komiek.
Niet alleen kon hij allergekst uit de hoek komen, maar ook als hij niks zei, moest je
lachen,’ (d. Vv., blz. 7) ‘Mijn broer had wild zwart haar, waar hij nooit wat aan deed.
Het kon eruit zien als veren van een zieke vogel. Mijn vader was een soort Landru.
Soms ging hij op pad met een grauwe zak waar wel een mens in kon. 's-Morgens
ging hij ermee weg en 's-avonds kwam hij ermee terug. (...) Hij leek mij een opruimer,
een zuiveraar, voor wie de ratten zich verdrinken om niet in zijn helse gas met
verglaasde ogen te sterven,’ (H.n.l., blz. 152). Als laatste een voorbeeld uit Nooit
naar de maan: ‘De vrouw van de baas was aan het breien. De baas keek nooit veel
naar haar om. Ze was lelijk, kop en kont, iedereen kon het zien, maar ze was toch
6) F.C. Maatje, Literatuurwetenschap (Utrecht 1971), blz. 72-74.
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een vrouw, de baas zijn vrouw, altijd bij hem in de houtzagerij. Zij was hoedanook,
toch de vrouw die hij uit andere vrouwen genomen had,’ (W.i.z., blz. 97).
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Nog even over die personen: de figuren in de verhalen van Waasdorp (in 1956 naar
Australië geëmigreerd en in 1962 weer terug in Amsterdam) leven ieder uitsluitend
voor zích; echt kontakt met anderen is uitgesloten en wordt vaak niet gewenst. Van
liefhebben is geen sprake, men bereikt alleen iets over de rug van een ander. Men
bevindt zich in een wereldje ver van de ‘beschaafde’ wereld, waar men niet met,
maar ten koste van elkaar leeft. Een wereld waarin je moet weten hoe je een krab
vastbindt om aan de kost te komen, een wereld waarin je een fiets gapt om er ergens
vandoor te gaan, en waarin er altijd iemand uit is op de schat die een ander opgraaft.
Al zijn figuren zijn Orwell-achtige eenlingen; gaat men toch een relatie aan, dan is
dit uit nood geboren. De huwelijken in zijn verhalen zijn zulke verhoudingen, maar
hoewel men niet met elkaar, men kan toch ook niet zonder elkaar leven. Ieder blijft
een eenzaam vechter voor zijn stukje terrein. Terrein dat je nooit in bezit neemt,
omdat alles nu eenmaal stuk loopt: elk voornemen, elke voorstelling, verwachting
en verhouding. Maar omdat men aan het leven hecht, gaat alles desondanks op de
oude voet verder.
Een eiland bij Waasdorp is een eigen staatje met eigen bewoners en eigen wetten.
Wat erop neerkomt dat ieder handelt naar eigen belang. Uit het hierbij afgedrukte
verhaal ‘De wezenloze’ zijn dergelijke zaken gemakkelijk af te lezen. Ik wilde even
bij dit verhaal stilstaan.
Het begint met de presentatie van Bill Doblin. Bill heeft het altijd druk met niets
doen, hij leeft in een onvoorstelbare rotzooi, is fel tegen onderhoud en parkeert zijn
tien in de loop der jaren versleten boten op het strand.
Alleen op zijn elfde is hij plotseling (waarom?) zuinig geworden. De verteller gaat
elke donderdag met Bill mee naar de kuststad om krabben te verkopen en even aan
de civilisatie te ruiken. Op een keer is het zulk noodweer dat ieder redelijk denkend
mens het wel uit zijn hoofd zou laten om uit te varen’. De wereld was grijs en
verstormd. Dit scheen Bill evenwel niet te imponeren. (...) Zelfs vroeg hij met een
zekere trots: weet je dat we op de gevarenlijst staan?’. Plotseling komt er iemand uit
de bosjes te voorschijn: de wezenloze.
‘Toch speelde hij het klaar om de meeste donderdagen op tijd voor de afvaart te
verschijnen, een mirakel dat we nooit hebben doorgrond. (...) Weer of geen weer,
altijd droeg hij een korte broek’.
Ook de wezenloze doet in het leven waar híj zin in heeft en met z'n drieën trekken
ze zich niets van de storm aan en varen uit. Die storm is namelijk een faktor van
buitenaf en komt in hun schema niet voor. Het noodweer houdt aan, het roer breekt
af en Bill moet het bijna afleggen. Het lukt de verteller het mankement provisorisch
te verhelpen, welke triomf door Bill benadrukt wordt met: ‘Alleen wij kunnen dit,
zei hij. Niemand anders dan wij alleen. Over de wezenloze zei hij niks’. Door de
noodsituatie moesten ze wel een ogenblik bondgenoot zijn. Bill spreekt over wij en
sluit toch de wezenloze bewust buiten. Het moment daarop windt de verteller zich
op over deze natte zeereis en de verbondenheid van zoëven maakt plaats voor woede:
‘Ik werd des duivels en kwam overeind om die oude eigenwijze man een hieuw te
geven’. De verteller zegt Bill ongezouten de waarheid. Voor de kust slaat de boot
lek en moeten ze het vege lijf zien te redden (de wezenloze is op dat moment buiten
het beeld). De verteller is niet bang, maar verdrietig dat het zo moet gaan en ook Bill

Raam. Jaargang 1974

klaagt of vloekt niet. Men schikt zich in het onvermijdelijke. Veilig op het eiland
aangespoeld, komen ze bij een huisje, waar ze, als ze naar binnen kijken, de wezenloze
zien. De wezenloze (die hier blijkbaar woont) is al op onnaspeurbare wijze thuis
gekomen en zit, alsof er niets gebeurd is, aan tafel in een boek
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te turen. Waasdorp zou zeggen: ik begrijp er allemaal niet zo veel van.
En hierna komt dan de humor in het werk van Waasdorp ter sprake en een ander
stijlmiddel, dat hiermee samenhangt en dat de auteur zeer vertrouwd is, de ironie, in
alle nuances en soms tenderend in de richting van bitter cynisme als hij zijn
maatschappijkritiek spuit. Deze ironie geeft de schrijver mogelijkheid tot relativeren,
tot het objektiveren van de situatie. Waasdorp bezit een humoristische verteltoon,
zonder fratsen en zoals we al zagen met een treffende beeldspraak. Hij maakt vaak
gebruik van allerlei stijlfiguren met een komisch effekt. Zijn wat wrange humor is
de humor in optima forma: je kunt erom lachen en je wordt erdoor ontroerd. Door
zijn gebruik van het alledaagse woord verkrijgen zijn personen, sprekend ingevoerd
of getypeerd, hun levensechtheid. Daarbij wordt een uitdrukking als ‘duur kosten’
niet geschuwd: de natuurlijkheid wordt voorrang verleend.
In dat verband is ook het soms archaïstische woordgebruik het vermelden waard,
wat woorden als ‘deponeren’, ‘aanschouwen’ en ‘betrachten’ kent in de betekenis
van het alledaagse ‘neerleggen’, ‘bekijken’ en ‘in achtnemen’. We zagen al dat bij
Waasdorp de werkelijkheid van het verhaal niet alleen door de verhaalinhoud wordt
overgebracht, maar wordt versterkt door het vertelproces zelf.
Door de komische vertelhouding met interventie wordt de vertrouwdheid tussen
lezer en verteller geïntensifeerd. De schrijver Waasdorp wordt de spreker Waasdorp.
Naast de humoristische elementen in de verhalen is veelal ook de plot hier het produkt
van. Bijvoorbeeld: ‘En we kregen een mooi nieuw behangetje. Maar niet heus,’ (d.
Vv., blz. 43). Een zeer beknopte bloemlezing uit verhalen waarin de auteur de
stijlfiguren komisch laat funktioneren: ‘Het werd zomer, winter en tenslotte oorlog,’
(W.i.z., blz. 56). ‘Dan geeft het nog der Telegraf om te lezen, in vier wochen kunnen
wir Hollandisch sprechen, als wir der Telegraf elke dag lezen,’ (W.i.z., blz. 95). Hij
sprak nog altijd roomboter en wij Margarine,’ (W.i.z. blz. 137), als hij een baron
beschrijft. ‘Aanmoediging, mits met mate gegeven is op zijn plaats, zal men in Den
Haag gedacht hebben,’ (W.i.z., blz. 157), schrijft hij als hij een nul op zijn rapport
krijgt.
Een grappige enumeratie treffen we aan in: ‘Guenther stelde hem aan ons voor
als zijn zwager, reiziger in toiletzeep en Helga's aanstaande man,’ (d. Vv., blz. 21).
Het is moeilijk in Waasdorps werk een alles overheersend thema of motief aan te
wijzen, daar is hij teveel ‘gewoon verteller’ voor.
Hoewel de verhalen uit Het naakte leven thematisch nog wel onder de ene noemer
van het barre bestaan te brengen zijn en er een zelfde dekor is, vormen de verhalen
uit Welkom in zee een grote variatie: een verhaal over een houten fiets, militaire
keuring, een korrespondentie met Henry Miller en verhalen over bokswedstrijden
staan naast elkaar. Hierin verschillen deze bundels ook wel van elkaar. Misschien
dat deze uiteenlopendheid aan onderwerpen ook schuldig is aan de relatief geringe
belangstelling voor Waasdorps werk. De grote kracht van de verhalen schuilt hierin
dat Waasdorp onbelangrijke gebeurtenissen en feitjes om weet te buigen naar een
niveau van wel-van-belang. Er vallen bij hem dan ook geen hoofd- en bijzaken en
geen hoofd- en bijfiguren aan te wijzen. In het verloop van een gebeurtenis is alles
even belangrijk. Alles grijpt nl. ineen. Vandaar dat van een intrige in engere zin geen
sprake is.
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‘Kleine, meestal onbeduidende dingen, blijven je, vreemd genoeg, jaren bij. Het
verleden was niet voor de geest te halen wanneer je geen houvast had aan de
pietluttigheden,’ (W.i.z., blz. 67). Er bestaat samenhang en zijn taak is het dat verband
aan te tonen en vast te leggen op papier. Hij weet kleine bizarre
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voorvallen te isoleren uit het grote geheel en door die ‘vervreemding’ krijgen deze
een eigen leven.
We kunnen in zijn geval ook nauwelijks spreken van een ‘gedreven’ schrijverschap.
Niet zelden is de drijfveer alleen het geld dat voor een verhaal betaald wordt, zoals
hij zelf toegeeft: ‘Ik ben uitsluitend gaan schrijven om geld te verdienen,’ (HP
18-9-73).
Zoals de titel van zijn eerste bundel Het naakte leven al doet vermoeden, volelt
Waasdorp zich aangetrokken tot het primitieve, barre leven. Een leven waarmee een
onaangepaste Joop Waasdorp zich kan identificeren. Die bundel vergunt ons een blik
op het ‘oerbestaan’. Een bestaan als krabbenvanger of als manusje van alles op een
boerenbedoening. In figuurlijk opzicht is dat naakte leven ontdaan van alle
psychologische kompleksiteit.
Zijn figuren vertonen de rudimentaire trekken ook - en eigenlijk juist - in hun
verhouding tot anderen. Op een nauwelijks bewoond eiland of tussen de cowboys
ben je nu eenmaal op elkaar aangewezen en voer je een eenzaam gevecht om het
bestaan. Zijn boksverslagen in Welkom in zee zijn de konkretiseringen van dat
figuurlijke ‘hoofd boven water houden’ en ‘tegen de stroom op boksen’. De schrijver
die gebiologeerd is door het bizarre en opvallende, weet door zijn lijnrechte wijze
van vertellen de schijn van alledaagsheid op te houden (Onderuit, Houten fiets uit
W.i.z., De Wezenloze en ‘De bosclub uit H.n.l.). De wereld is nu eenmaal zoals die
is en daar kun je je niet over blijven verbazen, maar hoogstens pogen alles zo
realistisch mogelijk te beschrijven.
Er is van Waasdorps werk ook beweerd dat het raakpunten zou vertonen met dat van
Nescio (getuige de reklametekst voor Welkom in zee had Renate Rubinstein al iemand
gesproken die Waasdorp beter vond dan Nescio).
Weliswaar zijn er stilistische overeenkomsten en zijn beiden mikroproduktief,
toch is Nescio vaker symbolist, terwijl Waasdorp aan de ‘oppervlakte’ blijft. De
laatste bedrijft meer de pure verhaalkunst, wat een fragmentarisch en gevarieerd
karakter van de vertellingen met zich meebrengt. Bij Nescio verhult de grimmige
ironie bittere woede of machteloosheid, Waasdorp accepteert een situatie
gemakkelijker: ‘Ik ben nu eenmaal een cultuurpessimist,’ (HP 18-9-73), geeft hij
toe en legt zich daarbij neer. Gemeen hebben ze wel dat ze beiden vertellers zijn die
een cynische houding t.o.v. het maatschappelijk gebeuren aan de dag leggen (hoewel
verschillend getint). Beiden zijn doordrongen van de tijdelijkheid van het bestaan,
waarbij Waasdorp zijn machteloosheid verbergt onder de dekmantel van de
tragikomedie. De heimwee van Nescio is te substitueren voor het ‘gevoel van de
onvervulbaarheid van het leven’ van Waasdorp. Uit het VN-interview: ‘het is zo raar
als je erover nadenkt, ik bedoel de onvervulbaarheid van het leven. Het klinkt diep
en dat moet dan maar even, maar ik bedoel: er is altijd een stukkie weg van de puzzel.
Soms heb je het gevoel dat het allemaal als water door je handen loopt. Daar hoef je
niet van in paniek te raken, daar het niet om, maar het is wel een feit.’ (VN 18-7-70).
‘De wereld mag best veranderen, dat gaat nu eenmaal zo, maar het moet niet te
snel gebeuren,’ licht de auteur toe in het HP-verhaal, ‘je hebt toch een verleden met
een landschap, dat is je omgeving, waarom moet die nou vernietigd worden?’ (HP
18-9-73). Enkele zinnen uit zijn verhalen kunnen zijn gedachten over het geluksidee
nog het best uitdrukken: ‘Ach, St. Helena. Kan ik nu, hier in Amsterdam, een halve
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wereld daarvandaan, anderen duidelijk maken, waarom ik soms in de verte wil turen?’
(H.n.l., blz. 12). Waasdorp noemt heiwee een ongeneselijke ziekte.
‘Voor de rest, zou zo'n kamer in een sofbuurt van een grote stad met een lieve
vrouw in
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oude jurk aan de andere kant van de tafel werkelijk het geluk zijn?’ (H.n.l., blz. 47).
Over zijn leven in een nudistengemeenschap op een schraal eiland stelt hij vast:
‘En zo ontstaat gaandeweg een hoopje bullen waarnaast je zit, staat, hurkt. Een honk.
En een honk is je woonplaats. Misschien ben je daarom zo overdreven zuinig op dat
armoedje. De grote dingen in het leven, wel, daar gooi je met je pet naar, maar een
glazen potje, een een gebroken roeiriem of iets dergelijks waar niemand een cent
voor geeft, draag je naar je hol,’ (H.n.l., blz. 50). ‘Het leven bestaat grotendeels uit
vulsel, een soort stro, hier nog meer dan ergens anders,’ (H.n.l., blz. 38).
Het volgende citaat dat spreekt van overgave en berusting zou zo bij Nescio
vandaan kunnen komen: ‘Binnen die verlichte ramen wonen mensen. Zo vredig en
vanzelfsprekend. De jongen moeten opgroeien, de ouden worden spoedig doden en
dan naar het graf gebracht. Zolang zij bij elkaar zijn, moeten ze met elkaar leven’,
(H.n.l., blz. 55). Evenals bij Nescio heb je ook bij Joop Waasdorp het gevoel
binnengeleid te worden in een besloten gemeenschap mensen die je aan het eind van
het verhaal ként. En zoals Nescio zich opwond over een ophaalbruggetje dat gesloopt
werd, zo kan Waasdorp zich kwaad maken over een ‘vissersdurrepie’ als
Scheveningen, met opgeblazen watersporters, met belachelijke kapiteinspetten:
‘fucking progress, plastic world, tupperware,’ (HP, 18-9-73).
En wat de Titaantjes van Nescio niet lukte, gelukte Joop Waasdorp wel: met een
paar korte uitzonderingen al 23 jaar geen baas hebben, want hij is eigenlijk nogal
onmaatschappelijk. ‘Ik begrijp er allemaal niet zoveel van, maar ik heb wel altijd
mijn best gedaan,’ (HP 18-9-73).
Een onmaatschappelijkheid en onaangepastheid die zich uit in zijn
niet-konventioneel proza, waarbij hij niet van plan is om zijn kortademige zinnen en
beschrijvingen bij te schaven, want de opbouw moet vanwege de duidelijkheid
prevaleren. Onmaatschappelijk zijn ook zijn figuren die zich staande houden in een
wereld die de ander kopzorg geeft, die het leven leven om door te komen wat nu
eenmaal komen moet. Ze passen zich niet aan die maatschappij, maar leven als
eenlingen met een wereld die slechts als dekor fungeert.
Door zijn direkte wijze van vertellen, met die aparte interventies, het met alle middelen
betrekken van de lezer bij hetgeen gebeurt, krijgt bij Waasdorp het begrip ‘vertellen’
weer de feitelijke betekenis die het heeft, nl. iets mondeling aan iemand meedelen.
Leesteksten worden dan luisterteksten en de lezerskring wordt een groep toehoorders,
die luisteren naar de verhalen van Joop Waasdorp.7)

7) Buiten genoemde artikelen over Joop Waasdorp en andere niet nader te noemen
dagbladrecensies, gebruikte ik H. van Gorp, Het optreden van de verteller in de roman
(Hasselt, 1970), blz. 191, 193, 209, 213, 215, 219, 221, en 242, voorzover de tussenkomst
van de verteller besproken werd.
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Anton Korteweg
Een goed huwelijk
Een goed huwelijk is meer dan alleen
stil en ongedwongen alles voor elkander doen, zodat
je op den duur elkanders beê voorkomt. Nee.
Af en toe moet je ook eens communiceren
over de dingen waar het werkelijk op aan komt in
dit bestaan: brood voor het hart, van mens tot mens
Spreken. Vraagt bijvoorbeeld de liefste naar de zin
van dit haar leven, antwoord dan:
‘Dat is een goeie vraag, m'n lief’ - en zwijg.
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J.J. Wesselo
Sunlight
Het uitgave-beleid van de SUN is op z'n zachtst gezegd nogal merkwaardig. Je zou
ook kunnen zeggen: van een beleid is eigenlijk geen sprake, want men geeft, zo lijkt
het althans op het eerste gezicht, gewoon alles uit wat ‘links’ is - zowel herdrukken
van klassieken als nieuw werk (waarbij cultuurtheoretische e.d. onderwerpen de
meerderheid vormen), maar bij dit al dan niet ‘beleid’ zijn toch wel wat opmerkingen
te plaatsen.
Ten eerste is daar natuurlijk het feit, dat iedere relatie tussen de SUN en de
arbeidersbeweging ontbreekt; voor een ‘socialistische uitgeverij’ een wat rare situatie.
Nu kan men dit de SUN niet al te kwalijk nemen, want vanuit de georganiseerde
arbeidersbeweging (vakbonden, PvdA en CPN) bestaat natuurlijk geen enkele behoefte
aan een autonome socialistische uitgeverij - voor wat men belangrijk vindt om te
publiceren heeft men zijn eigen kanalen. Toch wordt zo'n uitgeverij opgericht, en
het karakter daarvan ligt dan dus bij voorbaat vast: een groep ‘Heimatlose Linke’
(tenzij men PSP, SP, KEN en weet ik veel welke splinters nog meer, politieke partijen
zou willen noemen), een groep die gedoemd is zich uitsluitend bezig te houden met
theoretiseren in eigen kring - leuk werk wel, maar men kan er nog eeuwen mee
doorgaan zonder het socialisme ook maar éen stap dichterbij te brengen. Je kunt hier
bovendien nog over opmerken dat het uitsluitend theoretisch bezig zijn voor een
socialistische uitgeverij in principe een contradictio in terminis moet zijn, omdat het
zuivere theoretiseren los van de praktische politiek zo ongeveer het meest
on-marxistische is dat je kunt doen. Politiek gesproken dus nogal verdacht. Hier
dringt zich trouwens een droom van een parallel op met die grappenmakers van de
Frankfurter Schule, die het positivisme (op sommige punten terecht overigens)
becritiseerden omdat het de politieke status-quo zou verdedigen, en niet wenste in
te grijpen in de maatschappij, op grond waarvan deze ‘maatschappij-critici’ zich het
predikaat neomarxistisch verwierven (waarbij hun zg. ‘dialectiek’ dan nog nauwelijks
iets met Marx uitstaande had - veel meer met Hegel) - terwijl diezelfde
maatschappij-critici weigerden ook maar éen praktisch politieke vinger uit te steken,
omdat de maatschappelijke en politieke ontwikkeling niet in de richting van hun
theorie kwam, en zich dus uitsluitend bezighielden met... het abstracte theoretiseren
wat ze de positivisten zo verweten hadden! Ook dit zuiver theoretisch bezig zijn zou
je misschien de SUN weer niet kwalijk kunnen nemen; je kunt zeggen dat die linkse
litteratuur er gewoon moet zijn, punt uit. Dat is zo, maar ook daar zijn wel wat
kanttekeningen bij te plaatsen.
Er zijn m.i. voor een socialistische uitgeverij (d.i. een politieke uitgeverij; voor
litteraire uitgeverijen geldt het volgende nauwelijks) in principe slechts twee
mogelijkheden: men fungeert als een volkomen neutrale, binnen alles wat ‘links’ is
dan, uitgeversinstantie, een vergaarbak van àlle linkse litteratuur waar ieder naar
believen uit kan putten, van trotskisme tot stalinisme, van fabianisme tot maoisme,
van anarchisme tot leninisme, enfin.
Het enige criterium zou de kwaliteit zijn. Een verwerpelijk uitgangspunt, omdat
je bij het uitgeven van politieke litteratuur eenvoudig niet onder een standpunt en
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dus een keuze (of tenminste commentaar!) uit kunt - ook al omdat het zg. uitsluitend
beoordelen op kwaliteit niet van de politieke inhoud los te denken valt. Als je tegen,
ik noem maar iets, het trotskisme bent, geef je geen boek uit dat pleit voor het
trotskisme, al is het nog zo briljant geschreven enzo. Was het nl. góed, dan zou het
je ook in argumentatie moeten overtuigen. Doet het dat niet, dan is het dus ‘slecht’,
en dus geef je het niet uit - zeker niet wanneer je een politieke uitgeverij beweert te
zijn.
Bij de SUN suggereert men het uitsluitend be-
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oordelen van kwaliteit, ‘belang’ e.d. Men schijnt dan ook ‘alles’ uit te geven, maar
dat is natuurlijk niet zo. Men kiest wel degelijk. Dat is dan de tweede principiële
mogelijkheid: de keuze. Maar bij de keuze die ook de SUN doet komt natuurlijk de
positie van politieke eilandbewoners weer naar voren (en nu wil ik er van af zijn of
men daar noodgedwongen beland is of het eiland bewust heeft opgetrokken om van
daaruit met de arbeidersbeweging te concurreren - een soort piratenzender dus; ik
dacht tenminste óok het tweede). Want in de eerste plaats is er daardoor in het
uitgavenpakket al een lacune voor wat betreft de elders reeds uitgegeven linkse
litteratuur (bv. het overgrote deel van het werk van Marx, Engels, Lenin etc.), èn
voor wat betreft de actuele politieke kwesties. Wat men daar dan nog wèl over uitgeeft
krijgt onvermijdelijk meteen het poststempel van het politieke eiland mee. Dat geldt
ook voor het grote terrein dat dan nog open ligt: ook daar kiest men, en kiest men
vanuit politieke standpunten. Want hoezeer ook het eiland zelf een politiek
mini-mengelmoes is, in het algemeen kun je toch spreken van een overheersend
intellectualistische linksradicale tendens. Een keuze die natuurlijk ook gemaakt is
i.v.m. de opvattingen van het noodzakelijkerwijs beperkte en nauwkeurig bepaalde
linksradicale elitepubliek. Vandaar dat er nauwelijks éen SUN-uitgave zal zijn die
door een gewoon mens gelezen zou kunnen worden.
Goed, men kiest dus, en de nadruk valt op linksradicale, radencommunistische,
syndicalistische, anarchistische en noem maar op onderwerpen. Vandaar ook bij de
reprints (en dat niet alleen bij de SUN!) de relatief grote aandacht voor de geschiedenis
van de arbeidersbeweging voor 1930; al die stromingen die nu al sinds lang geen
enkele politieke betekenis meer hebben, bloeiden toen nog volop. Nu ja, ze bloeiden.
Het is déze linksradicale wirwar die de indruk wekt dat ‘alles van belang’ wordt
uitgegeven. Maar een neutrale linkse uitgeverij bestaat niet, en het alles uitgeven van
de SUN komt ongeveer neer op: alles wat het linkse volkje op het Spui tòch wel uit
de linkse bakjes zal grissen.
Het voor en tegen van het uitgavenpakket van de SUN vloeit uit dit alles voort. Zowel
bij de herdrukken als bij eigentijds werk wordt dus de indruk gewekt van een breed
scala van politieke litteratuur (wat ook zo is, mits men binnen de territoriale wateren
van het eilandje blijft), wat voor de herdrukken natuurlijk het breedste scala oplevert,
oftewel: een ratjetoe, terwijl men zich bij nieuw werk noodgedwongen sterk richt
op de zuivere theorie, waardoor onvermijdelijk het accent komt te vallen op cultuur
(litteratuur-, muziek- etc.) theorie, pedagogische methoden, e.d.m.
Het spreekt vanzelf dat dit uiteindelijk in, toch weer!, de kwaliteit van de uitgaven
tot uitdrukking komt. Zo kun je van de ‘reprints’ zeggen dat er vrij veel goeie bij
zijn (Het socialisme en de natie van A.S. de Leeuw bv., of De spoorwegstakingen
van 1903 van Rüter, en in de ‘sunschriften’ het werk van Benjajamin), maar ook
slechte of overbodige, zoals het Gorterboekje van Henriëtte Roland Holst, dat niet
alleen slecht is maar ook overal tweedehands voor f 1,50 te krijgen, en de
Marx-biografie van Mehring. Hetzelfde geldt voor eigentijds werk. Een enorm slecht,
zinloos, hinderlijk en ook wat verdacht boek als bv. Materialistische Literatuurtheorie
(ik zal dat later nog wel eens toelichten; als ik er tenminste de puf voor kan
opbrengen), tegenover een tamelijk goed boek over Gorter.
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Op de Marx-biografie van Mehring,1) en op

1) Franz Mehring, Karl Marx - geschiedenis van zijn leven, Nijmegen 1973 (SUN-reprint 2;
1e Duitse uitgave: 1918; Nederlandse vertaling van Jan Romein: 1921).
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het proefschrift van Herman de Liagre Böhl over Gorter zal ik hier nader ingaan.
Bij de Marx-biografie (evenals bij de meeste andere SUN-reprints) wreekt zich
in het bijzonder het ‘neutrale uitgevers-image’: bij dat soort boeken is nu juist alleen
een kritisch becommentarieerde uitgave zinvol. Natuurlijk is het boek van Mehring
een klassieker die best heruitgegeven mag worden - maar dan niet zo, dat alle fouten,
achterhaalde standpunten, de hopeloze vertaling etc. klakkeloos worden
gefotografeerd. Nu zou misschien een kritische uitgave de goedkope fotoreproductie
onmogelijk gemaakt hebben, maar dit had men dan kunnen opvangen door de zaak
tenminste éen keer kritisch door te lezen en alle taalfouten, onleesbare zinnen,
feitelijke historische fouten, twijfelachtige standpunten etc. op een geofsette bijlage
of iets dergelijks te vermelden. Al die punten, die hieronder nog ter sprake zullen
komen, hadden op een of andere manier opgevangen moeten worden.
Het boek (opgedragen aan Clara Zetkin) had, blijkens Mehrings voorwoord,
oorspronkelijk Leven en werk zullen heten, maar Mehring wilde zich niet aanmatigen
de indruk te wekken een analyse van Marx' werk gegeven te hebben. Terecht, want
dat heeft hij ook niet, maar dit geeft een belangrijke zwakte van het boek meteen wel
aan: een echte biografie is het ook niet. Het is dus noch het een, noch het ander, en
dat is aan beide kanten wel eens hinderlijk. Hinderlijk zowel omdat men dingen mist,
als omdat men op overdoses stuit, die gegeven de nu eenmaal beperkte opzet, op hún
beurt weer niet kunnen. Het lijkt wel of Mehring het ontbreken van meer gegevens
over Marx' leven heeft willen compenseren door de stukjes biografie lyrisch en soms
zelfs afschuwelijk larmoyant op te blazen. Hartverscheurende beschrijvingen van de
armoede en ellende waarin Marx het grootste deel van zijn Londense tijd verkeerde
kunnen natuurlijk in een ‘echte biografie’ heel best, maar maken, wanneer ze tussen
besprekingen van politieke kwesties en samenvattingen van Marx' werk doorgestrooid
zijn, een wat malle indruk. Ditzelfde geldt voor Mehrings vaak ontzettend truttige
manier van schrijven (iets wat door de vertaling van Romein m.i. nog versterkt is,
gezien ook Romeins plechtstatige inleiding).
Zo lees je direct na een zakelijke uiteenzetting over het Kommunistisch Manifest
(nu ja, zakelijk, ook daar wemelt het van ‘uit marmer gehouden zinnen’ e.d.) een
stukje biografie in deze trant: (Brussel 1848). ‘Daarna liet de koning de
volksvergaderingen op de pleinen door zijn soldaten uitéendrijven en de politie jacht
maken op vreemde vluchtelingen. Tegen Marx werd daarbij met bijzondere ruwheid
opgetreden; men nam niet alleen hem gevangen, maar ook zijn vrouw, die men een
nacht lang samen met publieke vrouwen opsloot. De politiekommissaris, die deze
onbeschaamdheid had begaan, werd later afgezet’ etc. (pg. 141). Het beste wat men
dus van het boek kan zeggen is dat het een uitstekend overzicht is van de belangrijkste
feiten uit Marx' leven, de belangrijkste politieke ontwikkelingen, en van
samenvattingen van Marx' werken. Op zichzelf al een enorme prestatie, en tegen
deze opzet van het boek is dan ook geen enkel bezwaar, behalve dus daar waar
Mehring, vooral in de biografische gedeelten, meende zijn Literatenstijl te moeten
hanteren. Een Literator, een Geleerde, dat was Mehring, zoals bekend. Hij was
inderdaad een uitstekend marxistische theoreticus, maar veel minder in staat
praktisch-politieke situaties te beoordelen. Dit wreekt zich maar al te duidelijk in
Mehrings waardering van allerlei ontwikkelingen, en van de rol die bepaalde personen
daarin speelden. Het is bv. bijna pijnlijk te zien hoe Mehring zich in duizend bochten
wringt, zelfs enkele fundamentele tegenstrijdigheden niet schuwt, om Bakoenin en
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waar redactioneel commentaar nodig was geweest; behalve anderhalve maffe anarchist
is er toch niemand meer die nog iets positiefs over de politieke rol van Bakoenin
weet te zeggen. Gelukkig blijft het bij deze twee, en veegt Mehring met de vele
tientallen intriganten, provocateurs, hoogst merkwaardige politieke denkers etc. (die
onder de vnl. uit Duitse en later ook Russische emigranten bestaande linkse
genootschappen natuurlijk zeer talrijk waren) kordaat de vloer aan - soms wat te
kordaat, zoals in het geval van Ruge bv. Aardig is het daarentegen weer Mehrings
beschrijving te lezen van sommige handelingen van de Russische emigrant en essayist
Alexander Herzen; een enorme intrigant, mysticus, verheerlijker van het Russische
plattelandsleven etc. Wat dan weer eens iets te denken geeft over de huidige stichting
onder die naam!
In de bespreking van het werk van Marx komt de positieve kant van Mehrings
zuiver-theoretische bekwaamheid naar voren, want dáarin ligt, naast het voordeel
van een hoeveelheid feiten in grote trekken op een rijtje te hebben, het grootste
pluspunt van het boek: het geeft een reeks, grotendeels uitstekende, samenvattingen
van (‘uittreksels uit’) Marx' belangrijkste werken. Daarbij zijn ook zijn theoretische
analyses van historische situaties, of van litteraire werken van mensen uit Marx'
omgeving. meestal van hoog niveau. Een voorbeeld van zo'n uitstekend stukje
litteratuur-sociologie in het klein: op pg. 59, waar hij Ruges Gedenkwaardigheden
bespreekt, vergelijkt hij deze met het werk van Reuter: ‘(De “Gedenkwaardigheden”
gaan tot) den tijd dat het leven van Ruge typisch werd voor die literaire voorhoede
van schoolmeesters en studenten, die voor een burgerij spraken, die van klein
gesjacher en grote illusies leefde. Zij bevatten tal van alleraardigste genre-stukjes
uit de kindschheid van Ruge, die op het platte land in Rügen en Voorpommeren was
opgegroeid en zij geven een zóó levendig beeld van de frissche “Burschenschaft-tijd”
en de niets-ontziende demagogenjacht, als er verder in de Duitsche literatuur geen
bestaat. Hun noodlot was alleen, dat zij in een tijd verschenen, toen de Duitsche
burgerij van haar groote illusies afscheid nam om het groote gesjacher te beginnen;
zoo bleven Ruge's “Gedenkwaardigheden” bijna onopgemerkt, terwijl een
gelijksoortig, doch niet alleen historisch, maar ook literair veel minderwaardiger
boek, Reuter's “Vestingtijd”, ware stormen van bijval ontketende. Ruge was werkelijk
“Burschenschafter” geweest, terwijl Reuter slechts als vroolijke Frans er zoo'n beetje
in verzeild was geraakt; de “gulden humor”, waarmee Reuter over de infame
rechtsverkrachting van de demagogenjacht schertste, beviel echter de bourgeoisie,
die reeds lonkjes naar de Pruisische bajonetten wierp, oneindig veel beter dan de
“drieste humor” waarmee Ruge, naar Freiligraths treffend woord, schilderde, hoe de
schoften hem niet klein gekregen en de kazematten hem vrij gemaakt hadden.’
De samenvatting van Marx' werken, waarbij Mehring de kern daarvan inderdaad
raakt, is echter het belangrijkste voordeel van het boek (met trouwens als m.i. beste
hoofdstuk dat over dl. 2 en 3 van Das Kapital, geschreven door Rosa Luxemburg).
Minder gelukkig, en daar zitten we weer bij het noodzakelijke kritisch commentaar,
is soms Mehrings beoordeling van het werk. Zo besteedt hij relatief erg veel verrukte
bladzijden aan Marx' vroegste jeugdwerk, zoals zijn proefschrift, of zijn journalistieke
bijdragen aan de Rheinische Zeitung (de eerste dan), terwijl hij het belang van een
werk als de Duitse ideologie (samen met Engels geschreven, maar voor een deel
verloren gegaan) zwaar onderschat. Hij doet het af als een nogal langdradige

Raam. Jaargang 1974

haarkloverij e.d.; nu, de spetters vliegen er inderdaad niet van af, maar haarkloverij?
De afrekening met de Jong-Hegelianen (inmiddels al een soort

Raam. Jaargang 1974

31
oudere neo-Hegelianen geworden), de gebr. Bauer etc. (die ook al in De heilige
familie te grazen genomen waren - een geschrift waar Mehring ook te weinig
waardering voor heeft), met Feuerbach, met ‘ware socialisten’ als Karl Grün, met
Stirner, was wel degelijk noodzakelijk. Het gevolg nl. van die overheersende stroming
in de Duitse progressieve kringen was dat talrijke socialisten sterk onder invloed
stonden van het ‘ware socialisme’, en van vulgair-materialistische stromingen;
stromingen die, net als het Proudhonisme in Frankrijk in nog veel sterkere mate,
grote verdeeldheid onder de socialisten brachten. Hen een wijsgerige steun in de rug
te geven, waardoor de kans dat ze in de goede hoek terecht zouden komen toenam,
was de voornaamste, en zeer belangrijke, functie van de Duitse Ideologie. In die zin
fungeert het mede als basis voor eerst Marx' afrekening met Proudhon (in De ellende
van de filosofie) en daarna voor het Kommunistisch Manifest.
De nadelen van de integrale, niet-kritische uitgave blijven echter te groot. Was dit
al zo i.v.m. talrijke politieke kwesties, het geldt ook voor wat de technische kant van
het boek betreft. Het bevat nogal wat feitelijke onjuistheden (op pg. 128 bv. wordt
van de ‘Bond van Kommunisten’ gesproken, terwijl het toen nog ‘Bond van
Rechtvaardigen’ was; welke laatste overigens door Romein met een komisch
germanisme ‘Bond der Gerechten’ genoemd wordt), voorts tientallen spel- en
drukfouten, en de vertaling van Romein tenslotte (opgedragen aan Van Ravesteijn;
die Romein had soms ook voorkeuren!) is van een soort germanistisch stijfsel - wat
soms zelfs op volmaakt onbegrijpelijke zinnen uitloopt. Vgl. passages als: ‘De
mensch, dat is de wereld van den mensch, staat, maatschappij, die den godsdienst
als een verkeerd wereldbewustzijn voortbrengen, omdat zij een verkeerde wereld
zijn.’ (pg. 60) - of: ‘Midden in de brandende vragen dáarvan, leidt de kritiek op de
Duitsche rechts- en staatsfilosofie, die door toedoen van Hegel haar konsekwentste
ontwikkeling gekregen heeft.’ (pg. 61) - ja, waar leidt dit toe?
Een zinniger boek is het proefschrift van Herman de Liagre Böhl over Gorter.2) Eerst
gemakshalve maar even de belangrijkste feiten op een rijtje. In 1897 werd Gorter,
samen met Henriëtte en Richard Roland Holst, vooral door de invloed van Van der
Goes, lid van de SDAP (die in 1894 was afgescheiden van Domele Nieuwenhuis' in
anarchistisch vaarwater geraakte Soc. Dem. Bond). Het programma van de SDAP,
net als dat van de meeste andere Europese Sociaaldemocratische partijen, berustte
op het Erfurt-program van de Duitse SPD, geredigeerd door Kautsky.
Omstreeks 1900 begint in de SPD de strijd tegen het revisionisme/reformisme van
Bernstein, dat onder meer afwilde van de Verelendungstheorie, en op grond daarvan
de klassenstrijdbeginselen wilde vervangen door vreedzame strijd voor geleidelijke
verbeteringen - een richting die zoals bekend uiteindelijk (maar in feite al in 1914,
toen de sociaaldemocratische partijen grotendeels voor de oorlogsbegrotingen
stemden) in de sociaaldemocratische partijen heeft gezegevierd. Het marxisme, tot
dat moment ongeveer equivalent aan sociaaldemocratie, werd overgenomen door de
afsplitsingen van de sociaaldemocratische partijen, die later de communistische
partijen werden - uiteraard sterk gestimuleerd door de gebeurtenissen voor en tijdens
2) Herman de Liagre Böhl, Herman Gorter - zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de
opkomende kommunistische beweging in Nederland, Nijmegen 1973 (diss.; SUNSCHRIFT
66).
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latere CPN) geschiedde zeer vroeg: al in 1909. Gorter speelde hierbij een belangrijke
rol.
Ook de Nederlandse sociaaldemocratie (SDAP) kreeg de neerslag van de strijd
tussen radicalen (of orthodoxen) en revisionisten in de Duitse SPD te verwerken. De
zaak spitste zich toe op drie kernpunten: het agrarische vraagstuk, de schoolkwestie
en het vraagstuk van de algemene werkstaking. Drie problemen die inderdaad
rechtstreeks met de strijd tussen orthodoxie en revisionisme samenhingen, omdat in
alle drie ‘haalbaarheid’, tijdelijke samenwerking met andere dan proletarische groepen,
e.d.m., in botsing kwamen met het ‘zuivere’ marxisme. Hoezeer de uitbouw van het
marxisme door Lenin noodzakelijk was, bleek tóen al.
Gorter trad in al deze kwesties op als woordvoerder van de orthodoxe marxisten
(verenigd rond het maandblad De nieuwe tijd: Roland Holst, Saks, V.d. Goes, Wibaut,
De Wolff, Mendels, Pannekoek e.a.) tegenover het partijbestuur (met name Troelstra).
Zijn rechtlijnigheid en onverzoenlijkheid spelen hem ook dan al parten. Hij is ook
de enige die, in tegenstelling tot de andere Nieuwe Tijd-marxisten, weigert
compromissen aan te gaan. Naarmate de oppositie meer naar buiten treedt, o.a. in
vorm van het weekblad de Tribune (in 1907 door drie jongere partijgenoten gestart:
Wijnkoop, Van Ravesteijn en Ceton), worden de kansen op een breuk groter. Die
valt tenslotte in 1909, op het congres te Deventer, waar besloten wordt tot het
royement van de Tribunisten en hun, vnl. Amsterdamse, medestanders. Dit alles
ondanks verwoede pogingen van partijbestuur, individuele marxisten en zelfs
vertegenwoordigers van de IIe Internationale (de Belgen Huysmans en Vandervelde)
om de eenheid te bewaren. Opvallend is dat Gorter een van de zéer weinige Nieuwe
Tijd-marxisten is die de SDAP inderdaad verlaat, en meewerkt aan de oprichting
van de SDP.
De periode van 1909 tot 1912/13 is waarschijnlijk zowel in propagandistisch als
theoretisch opzicht Gorters beste geweest: hij spreekt veel op
verkiezingsbijeenkomsten e.d., en schrijft zijn beroemdste brochure: Het imperialisme,
de wereldoorlog en de sociaaldemocratie, een geschrift waar ook Lenin zeer van
onder de indruk was.
Ook met de SDP-leiding ontstonden echter conflicten, die de gehele eerste
wereldoorlog en tot 1919 (toen Gorter de SDP verliet) voortduurden. Hoewel het
conflict anders lag dan indertijd dat met de SDAP, zat ook hier weer de voornaamste
tegenstelling tussen de tegenstanders zèlf: aan de ene kant een politiek niet zeer
indrukwekkend opererend partijbestuur, dat echter wel de zaak met een ongelooflijke
inspanning draaiende hield, terwijl Gorter vanuit zijn intellectualistische toren, in
dit geval óok nog vanuit Zwitserland, ver van de dagelijkse partijproblemen, zijn
zuiverende pijlen afschoot, die hier niet best vielen. De kern van dít conflict was,
zoals bekend, de houding t.o.v. de diverse partijen in de oorlog; Gorter nam daarbij,
wat gezien zijn brochure voor de hand ligt, een zuiver anti-imperialistisch standpunt
in: zowel van Duitse als van Entente-zijde was het een puur imperialistische oorlog,
over de ruggen van de massa's heen; de oorlog moest worden omgebogen in een
revolutie. Wijnkoop en Van Ravesteijn gingen steeds meer een pro-Entente-houding
aannemen (in het geval van Van Ravesteijn ook op niet-politieke gronden), zozeer
zelfs dat ze in 1917 de regering-Kerenski steunden. Tegen het einde van Gorters
SDP-periode nemen ook de tegenstellingen met Lenin c.s. toe. Centraal hierin staan
de agrarische kwestie, het vraagstuk van het zelfbeschikkingsrecht der naties, en de
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was Gorter zelfs namens de KAPD in Rusland. Al op het derde congres van de IIIe
Internationale (1921) trad de KAPD uit; de Nederlandse KAP, waarin Gorter zijn
laatste levensjaren sleet, is nooit meer geweest dan een piepklein groepje sektariërs,
die elkaar vnl. onderling heftig bestreden. De leden ervan behoorden grotendeels tot
de groep-Luteraan, die ook voordoen in de SDP altijd in de oppositie was geweest.
Het boek van De Liagre Böhl geeft van deze periode een bijzonder boeiend beeld.
Een eerste voordeel is dat het uitstekend geschreven is. En dat is iets dat je er,
vergeleken o.a. met al die andere SUN-dingen, tegenwoordig wel als pluspunt bij
mag vermelden. Om als eerste voorbeeld voor de verandering meteen maar eens de
laatste zin van het boek te nemen: ‘Gorter overleed op 15 september 1927 op de
terugreis vanuit zijn geliefde Zwitserland in een hotel te Brussel. Na de krematie op
Westerveld bestreden de links-kommunisten in Nederland elkaar het alleenrecht om
zijn nagedachtenis te mogen eren.’ (pg. 264). Ik bedoel maar, zo'n zin zegt veel, er
staat veel meer dan er staat.
Een tweede voordeel is De Liagre Böhl een heel behoorlijk beeld geeft (zij het in
een veel te beperkt kader, maar daar kom ik nog op terug) van de relatie tussen de
politieke opvattingen van de SDP en die van Gorter, alsmede van hun
praktisch-politieke verhouding. Ten derde: in het boek is een rijke hoeveelheid
ongepubliceerd archiefmateriaal (brieven etc.) verwerkt. Daar komen zelfs enkele
verrassende, en voor Gorter minder complimenteuze feiten uit naar voren, bv. dat in
het najaar van 1911, toen iedereen dacht dat hij nog met zijn in de zomer begonnen
rustkuur in Zwitserland bezig was, hij in Oslo verbleef met vriendin Jenne. Aan de
andere kant, en dit staat weer in verband met de historische beperktheid, is voor het
historisch apparaat een erg eenzijdige keuze gemaakt. Voor de SDP-geschiedenis
wordt vnl. teruggegaan op werken van ex-communisten tot en met anti-communisten
(De Kadt, Koejemans etc.), terwijl toch Louis de Visser óok zijn mémoires heeft
geschreven. Voor wat Gorter zelf betreft ontbreken niet de leuterverhalen uit VN,
wel de artikelen in het maandblad Politiek en Cultuur (zoals een uitvoerig artikel in
het nummer van 11 november 1964).
Ten vierde: de beoordeling van Gorter is tamelijk genuanceerd, en politiek redelijk
gefundeerd, zij het weinig verrassend. Ook hier overigens weer in het te nauwe raam
van een beperking, waar ik eveneens op terugkom, nl. die van het nauwelijks
betrekken van Gorters litteraire werk in de beoordeling van juist óok zijn politieke
opvattingen.
De Liagre Böhl beperkt zich politiek-historisch zowel verticaal als horizontaal. De
verticale beperking ligt voor de hand: het boek handelt nu eenmaal over de periode
van Gorters SDP-lidmaatschap, zodat De Liagre Böhl volkomen terecht volstaat met
een, nòg voldoende uitvoerige, aanloop: de SDAP-periode, terwijl hij aan de
KAP-periode nauwelijks aandacht schenkt. Sommige linksradicale rakkers en
Pannekoek-adepten vinden dat een bezwaar, omdat er een interessant stuk juist over
de theoretische kanten van het linkse communisme zou ontbreken. Dat is natuurlijk
flauwekul; geen zinnig mens denkt erover het geïntrigeer en geruzie binnen het
uitvaagsel dat de KAP vormde te gaan onderzoeken, hoewel Igor Cornelissen in VN
weet mee te delen dat ‘iemand anders’ daar aan bezig is. Dat moet een merkwaardig
mens zijn. De Liagre Böhl vindt het overigens zelf wèl een gemis; op pg. 242 zegt
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tenbewegingen.’ Onjuist, omdat net zoals sociaaldemocratie en communisme vroeger,
ook nu de studentenbeweging van die ‘linksradicale sektariërs’ alleen maar last heeft,
terwijl ze voor het overige even weinig te betekenen hebben als de wespennestjes
waar Gorter in terechtkwam.
De horizontale beperking is echter wel van nadelige invloed: De Liagre Böhl
besteedt veel te weinig aandacht aan wat er in het grootste deel van de georganiseerde
arbeiders in Nederland omging. Hij zegt weliswaar zo nu en dan wel dat de SDP
‘natuurlijk een piepklein partijtje was’ of i.d., maar door wat daar tegenover staat
weg te laten krijgt het SDP-eilandje toch teveel omvang. Wanneer je bv. zegt dat de
SDP zich pas in de eerste wereldoorlog wat boven het bestand van zo'n 500 leden
begon uit te werken en wat meer invloed begon te krijgen, door samenwerking met
christensocialisten, anti-militairisten, anarchisten en syndicalisten (het NAS, met in
de oorlog ca. 50.000 leden), zodat dit heel wat lijkt, en daarbij vergeet te vermelden
a) hoezeer dat de CPN later is opgebroken, en b) dat het NVV toen 250.000 leden
had - ja, dan beperk je je tezeer.
Deze beperking t.o.v. het politieke klimaat waarin de massa toen leefde, uit zich
ook in het niet duidelijk naar voren brengen van het ontstellend geringe contact dat
er bestond tussen Gorter en de massa en Gorter en de partij, alsmede het zeer geringe
contact tussen de SDP en de massa. Toen de SDAP-afsplitsing SDP werd, ging de
A er inderdaad helemaal af. Het merkwaardige is nu, dat naarmate Gorters contact
met de massa, met de partij, en dus ook met het dagelijks partijwerk geringer werd
(ziekte, langdurige afwezigheid in Bergen of Zwitserland) - iets wat in feite reeds
met al de Nieuwe Tijd-marxisten zo was - werden zijn denkbeelden radicaler. Al de
opvattingen die zo typisch zijn voor de linksradicalen: een sterk abstracte (poëtische)
opvatting van de werkelijkheid; alles wat naar kapitalisme ríekt verafschuwen (boeren
die een stukje land bezitten bv.); ophemelen van de ‘algemene werkstaking’;
verafschuwen van verkiezingen, parlementair werk, vreedzame demonstraties etc.;
de angst dat als de partij te groot of machtig zou worden, door de ‘corruptie van de
macht’ de theoretische ‘zuiverheid’ verloren zou gaan - al die opvattingen begon
Gorter op te bouwen naarmate hij verder van de dagelijkse realiteit af stond. Gezien
zijn positie en optreden in de SDAP waren zijn latere linksradicale opvattingen toen
al in de kiem aanwezig, zeker wat betreft het afwijzen van compromissen, maar toen
was dat, gezien het overduidelijke revisionisme en latere verraad van de grote
sociaaldemocratische partijen, nog wel gezond. Naarmate echter de wereldoorlog
vorderde en de Russische revolutie kwam, waren deze linkse marxisten niet meer te
stuiten; waren ze vlak voor en in het begin van de oorlog de enigen die de opvattingen
van Lenin steunden, nu, terwijl de realiteit een steeds nuchterder benadering vroeg,
uit pure noodzaak, verloren zij zich steeds meer in isolement van de massa enerzijds,
en anderzijds in abstracte ophemeling van die massa in ‘de revolutionaire massaactie’
e.d. - op éen na: Lenin. De anderen belandden in een vruchteloos anti-bolsjewistisch
partijgedoe. Ook Gorter heeft deze weg afgelegd. Hij is het prototype van dit
verschijnsel, met dien verstande, dat waar de anderen, zoals Pannekoek, zich steeds
meer tot abstract theoretiseren gingen beperken, hij daarvoor in de plaats vnl. de
poëzie had. Dit verschijnsel van vervreemding t.o.v. de massa in relatie tot zijn
politieke ontwikkeling komt bij De Liagre Böhl niet best uit de verf - omdat de massa
niet uit de verf komt.
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king van het boek in De Volkskrant van 9/6/1973 m.i. zeer terecht opmerkt, was de
litteratuur een integraal bestanddeel van Gorters politieke denken. De theoretische
‘zuiverheid’ waar Gorter voortdurend op hamert, heeft natuurlijk alles te maken met
de zuiverheid die hij in zijn poëzie nastreefde. De massa, ik wees hier al op, was
voor Gorter veel meer een poëtisch ideaal-beeld dan een realiteit.
De confrontatie met de werkelijke massa betekende dan ook telkens weer een
ontluistering van het poëtische beeld, wat dan uitliep op een nieuw isolement, hetzij
privé, in Zwitserland bv., of in de poëzie (Bergen: Pan), hetzij in een nieuwe, weer
kleinere, politieke groepering. Zo'n groep fungeerde, zij het telkens voor korte tijd,
als representatief voor Gorters geïdealiseerde massa-beeld.
Dat gaf aan zijn hele optreden iets zeer abstracts (behalve zo'n anderhalf jaar
werkelijk intensieve propaganda-activiteit, omstreeks 1909-10 - precies in de ‘zuivere’
SDP-tijd!), dat gaf aan zijn politieke denken een aspect dat Fens isolationistisch
noemde, maar dat je ook gewoon idealistisch kunt noemen, in de filosofische betekenis
van het woord. Het geldt zowel voor zijn poëzie als ook voor zijn litterair-theoretisch
werk: de Beweging van '80 en vooral het posthuum gepubliceerde (maar waar hij
vooral ook toen aan werkte) De grote dichters, een boek dat door de in 1941 gestorven
communist A.S. de Leeuw dan ook op marxistische gronden als flauwekul werd
afgedaan (vgl. Te elfder ure, 19e jrg., nr. 5-6) - een boek dat inderdaad in ruime mate
idealistische, nogal Hegeliaanse en Diltheyachtige trekken vertoont. Zoals Fens het
formuleert: Gorter was een ‘socialistische god in het diepst van zijn gedachten, met
zichzelf als enige partijgenoot’, is wellicht wat overdreven, maar het raakt wel de
kern. Het gaat er nl. om dat het rechtlijnige, zuivere etc. doordrammen van Gorter
verkláard kan worden uit zijn dichterschap. Het op zichzelf niet onjuiste, voldoende
genuanceerde oordeel over Gorter, alsook de redenen waarom het nog de moeite
waard is iemand als Gorter te onderzoeken, leveren zo weinig origineels op, juist
omdat de zaak waar het om draait, het dichterschap, niet in de beschouwingen is
betrokken. Ik haal een paar stukken aan uit het gedeelte op pg. 237-241, waar De
Liagre Böhl zijn oordeel over Gorter formuleert: ‘Het is mogelijk dat de indruk is
gewekt dat Gorter door mij beschouwd wordt als een groot denker en een belangrijk
politikus - als een man, met andere woorden, die een vérreikende invloed heeft gehad
in de Nederlandse en de internationale arbeidersbeweging. Dat is echter niet het
geval. Voor mij is Gorter bovenal een boeiende figuur als een warm levend mens
die zich met enthousiasme en offervaardigheid heeft gewijd aan zijn socialistische
overtuiging’; of: ‘Allereerst moge uit deze studie voldoende gebleken zijn dat Gorter
vaak verhelderende inzichten naar voren heeft gebracht. Anderzijds wil ik hier poneren
dat hij juist als theoretikus regelmatig tekort schoot. Ik betwijfel of zijn politieke
analyses voldoende blijk gaven van een gezonde dosis werkelijkheidszin. Naar mijn
mening miste Gorter als denker twee belangrijke eigenschappen: het geduld om zijn
betoog via dokumentatie te toetsen aan de realiteit en een aandachtig oog voor de
nuance’; of: ‘Bovendien moet er nogmaals op gewezen worden dat Gorter ten
enenmale ongeschikt was om op te treden als leider of, beter gezegd, als
bestuursfunktionaris van een partijorganisatie. Voor dagelijkse partijwerkzaamheden
interesseerde hij zich nu eenmaal bijzonder weinig’; en: ‘Gorter (bleef) een “pur
sang” intellektueel, die op zijn arbeiderspubliek eerder moet zijn overgekomen als
een onderwijzer of leermeester dan als een kameraad, een klassegenoot en een
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politieke loopbaan weinig solidair of positief opgesteld binnen de partijorganisatie
waarvoor hij propaganda maakte.’
Als je dit allemaal leest denk je ten eerste: oké, maar dat wisten we al. Ten tweede:
waarom is Gorter dan zo'n bekend voorman van de arbeidersbeweging geworden?
‘Warm levende mensen die zich met enthousiasme en offervaardigheid hebben gewijd
aan hun socialistische overtuiging’ zijn er bij honderden. Het antwoord is duidelijk:
hij werd een bekend en tot op zekere hoogte invloedrijk politicus omdat hij een
bekend dichter was. Datzelfde dichterschap was de oorzaak van zijn steeds toenemend
isolement, zowel in de praktijk als in de theorie.
De genoemde beperkingen, dus het nauwelijks aandacht besteden aan de
georganiseerde arbeidersbeweging, het buiten beschouwing laten van Gorters poëzie,
alsmede het wat eenzijdige historische bronnenmateriaal, wreken zich dacht ik vooral
ook in de politieke en persoonlijke beoordeling van sommige personen in sommige
conflictsituaties. En hoewel het oordeel over Gorter zelf dus tamelijk genuanceerd
is, zonder erg origineel aan te doen, liggen hier en daar de accenten verkeerd. Ten
eerste in het voordeel van Gorter, t.o.v. sommige andere personen, ten tweede in zijn
nadeel, omdat verzuimd wordt op te merken dat juist ook Gorters litteraire aktiviteit
wel degelijk een politieke functie heeft gehad: althans Een klein heldendicht vond
gretig aftrek. Op het inhoudelijke belang van Gorters poëzie etc. voor zijn politieke
rol wees ik al.
Ik wil hier een paar voorbeelden noemen van gevallen waarin Gorter te positief
beoordeeld wordt (en anderen te negatief), soms ook helemaal niet beoordeeld wordt
waar het, in kritische zin, beslist had gemoeten.
Ten eerste is daar de kwestie van de scheuring in de SDAP, en het uittreden van
de groep rondom de Tribune. Zoals gezegd trad Gorter op als woordvoerder van de
oppositie, zowel van de Nieuwe Tijd-marxisten als de jongere Tribunisten. Zijn
doelstelling daarbij was: het bewaren van de eenheid onder àlle ‘echte’ marxisten.
Gezamenlijk zouden zij bovendien voor voldoende gewicht kunnen zorgen, zodat
zelfs de SDAP-eenheid bewaard zou blijven.
De meeste Nieuwe Tijd-marxisten gingen echter overstag, vooral ook omdat de
Tribunisten tot werkelijk geen enkele concessie bereid waren. Steeds meer werden
ze, ook door de Nieuwe Tijd-groep, als scheurmakers gezien. Ook Gorter zag dit wel
in, en hoewel hij naar buiten toe de Tribunisten door dik en dun bleef steunen, deed
hij achter de schermen zijn best hen tot wat gematigdheid aan te zetten (wat hem
zelfs op een stevige geprikkeldheid van de Tribunisten ná de feitelijke scheuring
kwam te staan). De Liagre Böhl constateert hier wel iets ‘tegenstrijdigs’, maar
verzuimt te verklaren waarom Gorter dan toch met de Tribunisten meeging naar de
SDP. De eenheid onder de zuivere marxisten was toch al in duigen gevallen, zodat
Gorter kon kiezen tussen aansluiting bij de grote groep Nieuwe Tijd-marxisten,
binnen de SDAP, of bij de kleine groep doordouwers, die bovendien op een hoogst
bedenkelijke wijze de lijmpogingen (van zelfs de IIe Internationale!) torpedeerden.
Zo lezen we bij De Liagre Böhl: ‘Vanaf dit moment oefende hij achter de schermen
voortdurend druk op de Tribuneredaktie uit om toch vooral te berusten in de naderende
nederlaag. Deze houding motiveerde hij tegenover Kautsky met de woorden:
“Ich habe fortwährend zu der Trib. Red. gesagt: wir müssen alles thun um die
anderen zu uns zu führen, aber wenn das nicht gelingt, nachdem wir bis ans Ende
gekämpft haben und alle unsere Versuche mislungen sind, dann müssen wir
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Deventer ook mocht besluiten, in geen geval zou worden opgeheven. Het royement
betekende voor de Tribunisten nog slechts een formaliteit. “In Amsterdam en
Rotterdam en elders stonden wij reeds geruimen tijd feitelijk buiten de partij”, schreef
Van Ravesteijn twee weken na het kongres aan de in die tijd in Berlijn verblijvende
marxist Anton Pannekoek. Opvallend is in dit verband, dat de Tribune-groep
gedurende deze laatste weken geen enkele poging deed om de marxisten van De
Nieuwe Tijd alsnog tot solidariteit te bewegen. Deze koppigheid doet vermoeden
dat de drie redakteuren Gorters ijveren voor eenheid binnen de marxistische vleugel
nauwelijks waardeerden: zij wilden kennelijk liever alléén vechten, dan in een partij
met Wibaut, Henriëtte Roland Holst, Van der Goes en alle overige marxisten de
tweede viool te moeten spelen.’ (pg. 45); en na de oprichting van de SDP, toen de
IIe Internationale bemiddelingspogingen deed: ‘De meeste leden van de SDP voelden
er echter weinig voor, de pas verworven zelfstandigheid weer prijs te geven.
Hun wantrouwen en wrok tegenover de leiding van de SDAP was te groot, om
zich opnieuw in het oude partijverband te kunnen schikken. Mocht het ooit tot een
hereniging komen, dan eiste men dat de marxistische oppositie in de SDAP voortaan
zelf zou mogen bepalen, hoe zij van haar recht op vrijheid van meningsuiting gebruik
wenste te maken. “Dat mag de meerderheid haar niet voorschrijven”, was de opvatting
van partijvoorzitter Wijnkoop.
Op 18 maart vernam de sekretaris (= Huysmans, JJW) van het ISB (= Internationaal
Socialistisch Bureau, dus het secretariaat van de IIe Internationale, JJW) dat zijn
“Ontwerp voor een Overeenkomst” geen genade kon vinden bij het partijbestuur van
de SDP. De bestuursleden Gorter en Mendels wensten de voorstellen weliswaar te
aanvaarden, maar een meerderheid, bestaande uit Wijnkoop, Ceton, Van Ravesteijn
en Marie Mensing, weigerde in te gaan op welke verzoeningspoging dan ook, zolang
het behoud van de Tribune niet onvoorwaardelijk werd gegarandeerd. Hoewel hiermee
een voor de SDAP nauwelijks aanvaardbare eis werd gesteld, was in dit stadium van
de onderhandelingen een verzoening nog steeds niet uitgesloten. De volgende dag
beging Wijnkoop echter de impertinentie het negatieve standpunt van het SDP-bestuur
inzake de tot nu toe geheim gebleven besprekingen te laten publiceren in de
Nederlandse pers. Dit gedrag liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de
Tribunisten torpedeerden op deze wijze bewust de laatste kans op hereniging.
Huysmans, in woede ontstoken, brak onmiddellijk zijn diplomatieke aktiviteiten af.’
(pg. 51-52). Toch bleef Gorter bij de SDP, al zijn eerdere ‘bemiddelings’- en
‘eenheids’-ideeën ten spijt. Het kwam hem dan ook op een verwijdering met Kautsky
te staan; De Liagre Böhl: ‘Na de partijscheuring in Nederland ontstond er echter een
toenemende verwijdering tussen Gorter en Kautsky.
Tijdens de verwikkelingen rondom Deventer verleende Kautsky openlijk steun
aan Gorters taktiek om koste wat kost - hetzij door solidariteit met de Tribunisten,
hetzij door opheffing van het omstreden blad - de eenheid onder de marxisten te
bewaren. Toen Gorter na de mislukte bemiddelingspoging van Huysmans echter
berustte in de splitsing, bleef Kautsky vasthouden aan de “eenheids-taktiek”.’ (pg.
100). Kautsky had hierin natuurlijk schoon gelijk, al moeten we toegeven dat zijn
latere òngelijk (de houding van de SPD in 1914 en daarna) en de tóen noodzakelijke
oppositie van de ‘linksen’ (Lenin, Rosa Luxemburg etc.) zich hier al aankondigden.
De Liagre Böhl geeft hier geen enkel commentaar bij, terwijl Gorters gedrag toch
op z'n zachtst raadselachtig en inconsequent genoemd mag worden. Een tweede
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volgende. Omstreeks 1910 was de situatie in de Duitse SPD als volgt: er was een
revisionistische vleugel, die afzag van ieder geweld, een uiterste linkervleugel (Rosa
Luxemburg, Pannekoek), die daadwerkelijk voorbereidingen voor de revolutie wilde,
en sterk hamerde op het wapen van de algemene werkstaking, en een centrumgroep
(de grootste, o.l.v. Kautsky), die van mening was dat de revolutie (nog) niet
daadwèrkelijk moest worden voorbereid, maar er wel rekening mee gehouden moest
worden, en er inmiddels sterk nadruk moest worden gelegd op versterking van de
organisatie, scholing etc. Ondanks de verwijdering tussen Gorter en Kautsky
omstreeks 1910 (Zie hiervoor) bleef Gorter tot ongeveer 1912 een Kautsky-aanhanger.
Vanaf het congres in Bazel veranderde dit echter. Dit spoedcongres, dat in 1912
georganiseerd werd als eensgezinde demonstratie van alle sociaaldemocraten tegen
het oorlogsgevaar, was inderdaad een brave, tamelijk vrijblijvende aangelegenheid,
die geheel in het teken stond van de centrum-opvattingen. Gorter wilde op dit congres
een lange redevoering houden (die later deel zou uitmaken van zijn brochure Het
imperialisme etc.), wat hem uiteraard geweigerd werd gezien het spoedkarakter van
het congres. De Liagre Böhl beoordeelt dit terecht als ‘naïef’. Tegen het door het
congres aanvaarde manifest wilde de SDP-vertegenwoordiging echter een amendement
indienen, waarin opgeroepen werd tot nationale algemene werkstakingen. Wederom
om de eenheid niet te verscheuren (de eenheid naar buiten; het was immers een
demonstratief congres) werd de kritiek op het manifest in de vorm van dit amendement
geweigerd, tot ontstemming van de SDP-ers. Nu kan men, gezien het latere verraad
van de grote sociaaldemocratische partijen, de SDP alle gelijk van de wereld geven,
maar de vraag is of hun alternatieven tóen inderdaad de moeite waard waren. Het
bleek immers al spoedig, dat het idee van de algemene werkstaking weinig weerklank
vond: Gorter richtte in 1913 zijn verkiezingscampagne op dit thema (of eigenlijk
hield hij een campagne òm dit thema), en de resultaten waren dan ook desastreus.
Wanneer je dan bij De Liagre Böhl op pg. 85 over het Bazelse congres het volgende
leest: ‘Het bleef echter bij deze en dergelijke rondborstige uitspraken, waarin de
kongresgangers uiting gaven aan hun pacifistische gezindheid. De vraag of het
Europese proletariaat zich onmiddellijk in massale werkstakingen en gewapende
opstanden moest keren tegen de oorlogsdreiging, werd te Bazel in alle voorzichtigheid
buiten beschouwing gelaten’ - dan vraag je je wel af of hij er niet even bij had kunnen
zetten dat de SDP het idee van de algemene werkstaking eens op z'n bruikbaarheid
te toetsen in alle onvoorzichtigheid buiten beschouwing liet.
Tenslotte beoordeelt De Liagre Böhl de kwestie die in het boek centraal staat, nl.
het conflict tussen Wijnkoop/Van Ravesteijn en Gorter, wat te positief t.o.v. Gorter
en vooral wat te negatief t.o.v. Van Ravesteijn. Nu valt er, hoe je het ook bekijkt,
over Van Ravesteijn weinig positiefs te melden - al was het eigenlijk wel een
kostelijke figuur: een Rotterdamse advocaat, politiek zeer warhoofdig en tegenstrijdig
(vooropgesteld: politiek gezien had Gorter in het conflict volkomen gelijk), en een
vreselijke ijdeltuit; hij schreef een ontzettend slecht, maar lyrisch-adorerend boek
over Gorter (terwijl hij hem vanaf 1914 verfoeid en belasterd heeft), een ‘geschiedenis
van de SDP’: De wording van het communisme in Nederland, wat neerkomt op een
soort volledig falsifieerbare auto-hagiografie in een onmogelijke ‘Romein-stijl’ (hij
heeft het bv. over zichzelf als ‘hij echter, Van Ravesteijn, de jonge Rotterdamse
jurist’, ‘hij, de jonge Rotterdammer’ e.d.), en een onvoltooide, nooit gepubliceerde
Roman van mijn leven (!) - om na de tweede wereldoorlog als oer-
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conservatief in de uiterste rechtervleugel van de PvdA te belanden. Een niet onbekend
verschijnsel.
In dít geval echter had Van Ravesteijn wat recht gedaan mogen worden. De kwestie
was, zeer in het kort, deze: tijdens de eerste wereldoorlog was er in de SDP een
hevige oppositie tegen de Tribune-leiding, die in tegenstelling tot het partijstandpunt,
dat gericht was op algemeen verzet tegen de oorlog, en op algehele demobilisatie,
steeds meer een openlijke pro-Entente-houding ging tentoonspreiden, óok in de
Tribune. De oppositie (de groep-Luteraan) beperkte zich echter niet tot een zakelijk
opereren binnen de partij tegen de partijleiding, maar ging over tot alle mogelijke
onfrisse methodes om het de partijleiding moeilijk te maken. Enfin, dezelfde heren
die later het fraaie gezelschap van de KAP gingen vormen. Gorter stond volledig
buiten deze interne partij-kwestie, want hij verbleef in Zwitserland. In principe had
hij natuurlijk hetzelfde standpunt als de Luteraan-oppositie.
Hij stuurde twee artikelen naar de Tribune, waarin hij de politiek van Wijnkoop
en Van Ravesteijn fel veroordeelde. Ze werden voorlopig niet geplaatst, omdat de
redaktie deze stukken uiteraard als een welkome steun in de rug van de oppositie
zag, terwijl Gorter van de feitelijke toestand in Amsterdam bovendien niet op de
hoogte was. Van Ravesteijn verwoordde e.e.a. in een brief aan Gorter (oct. 1917),
die integraal in het boek is opgenomen. Het merkwaardige is nu dat, ondanks alles
was hierboven en elders over Van Ravesteijn gezegd is, de man kennelijk in staat
was tot het schrijven van deze, in alle opzichten, magistrale brief. Ik citeer er wat
uit, waarbij men maar van me moet aannemen dat Van Ravesteijns beschrijving van
de opposanten inderdaad juist is.
‘Wij zijn nu verplicht gezamenlijk als redacteuren van De Tribune die tevens een
belangrijk aandeel hebben in de leiding van onze Partij te antwoorden op deze stukken.
Dat antwoord moet bestaan in een ernstig en dringend verzoek alsnog van de plaatsing
ervan af te zien.’ (pg. 265);
‘Indien gij volhardt bij uw voornemen deze stukken, zoals ze daar voor ons liggen,
in “De Tribune” te publiceren, is de consequentie daarvan deze: gij scheurt de SDP
uit elkaar, gij vernielt hoogstwaarschijnlijk het blad,’ (pg. 266);
‘Wij herinneren aan enkele dingen, die vooraf zijn gegaan. Gedurende drie volle
jaren, dat de Oorlog nu duurt, hebt gij nooit schriftelijk of ernstig doen blijken, 't met
onze taktiek, ook en vooral inzake den oorlog, niet eens te zijn. Van den beginne af
waren er natuurlijk nuanceeringen in de partij en misschien tusschen ons en u. Gij,
in ieder geval, hebt ze ons niet als diepgaand doen blijken. Hetgeen toch uw plicht
zou zijn geweest, ja meer dan plicht. Wij hadden in onze verhoudingen er recht op
gehad dit te vernemen. Te zelden - het is onze schuld niet geweest - was er persoonlijk
contact tusschen u en ons.’ (pg. 266);
‘Het congres naderde en aan dat congres ging vooraf het eerste offensief, dat
B.(arend) L.(uteraan) en kornuiten op ons openden.
Of neen: het was niet 't eerste. Indien gij werkelijk hadt deelgenomen aan 't
Partij-leven - geen aangenaam karwei, we geven dat toe - zoudt gij geweten hebben
dat sinds de oprichting van het dagblad de “oppositie” tegen ons en tegen de geheele
leiding der Partij aan den gang was en dat deze oppositie reeds toen voor geen enkel
middel terugdeinsde om partij en blad te saboteeren. Saboteeren is het woord, want
gij zult toch nog wel weten, welke sujetten die oppositie reeds toen vormden? Een
Sieuwertsz van Reesema, die de partij reeds in 1915 verliet, haar en ook u met vuil
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haar brandpunt en broeinest, de afdeeling Den Haag, een collectie, waarvoor elke
qualificatie
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gepast is, eenige moreel of geestelijk defecte individuen, waarvan gij helaas 't type
u niet kunt denken, omdat ge uitsluitend in om zoo te zeggen hoogere sferen levend,
er sinds jaren niet meer mee in aanraking hebt hoeven te komen. Laat het genoeg
zijn te zeggen, dat zelfs in de SDAP zulk schuim nooit althans aan de oppervlakte
is gekomen. Dit zoodje vond in 't begin van dit jaar, behalve in den reeds genoemden
Sieuwertsz, voorgoed zijn geestelijken leider in Barend Luteraan, gesteund en
geschraagd door een bende lompenproletariërs, kleinburgers en verdroogde oude
jongejuffrouwen, die welhaast de afdeling A'dam tot een even aangenaam oord
zouden maken als Den Haag sinds geruimen tijd is, de werkelijke arbeiders en vooral
de werkers voor de Partij afschrikkend, vermoeiend, afmakend door hun eindelooze
obstructie. Zelf geen hand of vinger voor de Partij uitstekend, noch bij verkiezingen,
noch bij debat, noch voor de krant, de serieuze partijgenooten integendeel
verhinderend dit te doen en waar ze maar konden, de Partij belasterend en afbrekend.’
(pg. 268);
‘Op het congres van 1916 kwam hij (= Luteraan) voor 't eerst met zijn bewering,
dat wij te anti-Duitsch waren aangedragen. Waarom - wij vragen 't alweer - zijt gij
hem toen niet bijgevallen, indien ge 't met hem eens waart?’ (pg. 269);
‘Gij hebt natuurlijk de Tribune niet bij u.
Wij sluiten hierbij in slechts één nummer () waaruit gij zien kunt, hoe hij toen
reeds tegen ons () is uitgespeeld () - hoe hij () met welbehagen door “Het Volk”
geciteerd werd om aan te toonen, dat wij “tegen den vrede” zijn en () wat dies meer
zij. Nog één stap en wij zijn betaalde Entente-propagandisten. Welnu: deze stap is
gedaan. Het crapule in de afd. A'dam, in Den Haag en elders schroomt niet meer dit
in huishoudelijke vergaderingen te beweren. Weldra zullen zij 't ongestraft in Den
Haag althans ook in 't openbaar kunnen doen (). Nu zouden uw stukken komen en
heel dit schorum zou zeggen: ha, de edele Gorter, de groote dichter, de onberispelijke,
de reine is 't met ons eens.’ (pg. 270); en de brief besluit:
‘Het is op deze gronden, dat wij nogmaals verzoeken: zie van de plaatsing af.’
(pg. 273). De kern van het geheel is dus deze, dat Van Ravesteijn Gorter verwijt déze
oppositie, zonder ooit met de partijleiding overlegd te hebben, of zelfs maar bezwaren
tegen de partijleiding te hebben gemaakt, op deze wijze te steunen, op gevaar af de
partij hierdoor inderdaad te verscheuren.
De Liagre Böhl zegt over deze brief o.a. het volgende: ‘Het was een merkwaardig,
rankuneus epistel’ (pg. 174), ‘Dezelfde brief bevatte tevens een onbeheerste, zeer
persoonlijke aanval op de oppositie’ (pg. 175) en ‘Na deze brieven had Gorter alle
reden om verontwaardigd te zijn’ (pg. 176). Gezien De Liagre Böhls belangstelling
voor deze groep, die hij weliswaar sektariërs noemt, maar wier theorieën hij toch
wel graag onderzocht zou zien, is zijn oordeel over Van Ravesteijns brief wel
begrijpelijk - gezien het karakter van de oppositie echter niet. Het liep immers uit
op de KAP, die uiteindelijk niet veel meer was dan een soort knokploeg die, doordat
o.a. ene Korper (eveneens genoemd in Van Ravensteijns brief) er een hoofdrol in
speelde, in Amsterdam dan ook de naam ‘De Korporatie’ meekreeg. In déze kwestie
had Van Ravesteijn gelijk.
Ondanks de bezwaren die ik tegen het boek heb, bezwaren die voortvloeien uit
enkele onaanvaardbare beperkingen die De Liagre Böhl zich heeft opgelegd, moet
het toch over het geheel positief beoordeeld worden, omdat de bijdrage deze is: het
verschaft nieuwe gegevens over een fenomeen als Herman Gorter, en geeft inzicht
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nuttiger theorieën alleen maar versterken.
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R.A. Cornets de Groot
Een zoete meid
In zes verschillende van de zeventien gedichten uit Achterbergs Zestien, dat is: in
35% van die gedichten komt één maal het woord ‘zoet’ voor. Maar wat betekent het
daar? In het spraakgebruik vindt het woord niet alleen toepassing om een
gewaarwording van het zintuig van de smaak, of om een eigenschap van de zaken
die de gewaarwording voortbrengen, te typeren. Iedereen weet dat ook andere
zintuigen ontvankelijk zijn voor zoetheid: het oor, de neus. En bovendien kan ons
innerlijk zoetheid ervaren: het zoete vergift van de liefde.
Direkte tegenstellingen van ‘zoet’ zijn: zuur, bitter, zout, zouteloos, misschien
vergeet ik nog iets. En ook die kunnen met ervaringen in verband staan: een bittere
tegenslag; na 't zuur zal ik ontvangen / van God mijn Heer dat zoet; zo zout heb ik
het nog niet gegeten. Zuur, zout en bitter zijn op zichzelf niet onaangenaam: men
geniet van zuurtjes, zoutjes, en bittertjes. Maar de gevoelswaarde van die begrippen
is in de regel negatief. Op de lijn van de gevoelswaarde van het woord ‘zoet’ is de
positieve kant gemakkelijk zwaar te belasten. Maar de negatieve en neutrale gebieden
hebben minder expansiemogelijkheden. In de volgende voorbeelden geef ik een
oplopende lijn: zoete broodjes bakken, een zoetsappig gezicht; zoetelijke verhaaltjes;
te zoete thee; zoet water; zoete vruchten; zoete kinderen; zoet beest; zoet spreken;
zoete woorden; zoetjes fluisteren; zoete kozerij; zoete dromen; zoetelief; de zoete
(= Heilige) naam van Jezus. Hoe gebruikt Achterberg het woord in concrete gevallen?

Zestien III
Van het meisje van zestien jaar
zijn dit de borsten; neem ze maar
zegt ze, je handen dorsten er naar;
en mij is het even wonderbaar:
hoe door mij heen een verte valt
met een zoetheid zonder oponthoud,
die zich tot firmament versmalt
's nachts buiten mijn raam.

Goed. Er is een innerlijke gewaarwording: een verte, identiek met die van het
firmament, die het meisje door zich heen voelt vallen met een bepaalde zoetheid.
Geen sprake van de kosmische duizeling der surrealisten, waarin heerszucht en
kwellende onmacht de belevingsfactoren zijn. Zoet is hier blijkbaar synoniem met
‘zalig’: de gevoelswaarde ervan is groot: de ervaring vervult het meisje (opmerking:
in Foxtrott is er in dat meisje wèl dat gevoel van grandeur en misère, eigen aan deze
duizeling; daar staat dan ook ‘leeg van geluk’).
Uit Rok citeer ik de derde strofe:
Zij heeft de spangen afgelegd,
De elastieken kousenbanden.
Een zoete knel, die zich ontspande
in dijen, heup en rug.
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Een strofe vol fetisjistische symbolen1).
‘Fetisjisme heeft’ zegt de zesde druk van de Winkler Prins encyclopedie, ‘ten doel
zich van de partner te distanciëren, zich van hem te ontdoen, soms die te vernederen’.
En: ‘De eerste seksuele opwinding wordt door de waarneming van geur gewekt2).
Die bewogenheid wordt steeds terug gezocht. Zo ontstaat fetisjisme’.
En ten slotte: ‘De fetisj heeft een verborgen symbolische betekenis’. Bekende
voorbeelden zijn de schoen en de voet, waarbij het eerste de vagina, het tweede de
penis symboliseert (de Typiste uit het gedicht van die naam

1) De eerste strofe noemt: kleed, leliewind de tweede: de rok om het lichaam gesmeed; benen;
schenen
de derde werd hierboven geciteerd
de laatste heeft: huid.
2) Ook hier: de leliewind.
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verspreidt haar sterk erotische sfeer door de onbewuste uitwerking van die symboliek
in de derde strofe).
Maar ik had het over Rok. En de fetisjsymbolen daar zijn ‘spangen’ en
‘kousenbanden’. Om erachter te komen welke symboliek er schuil gaat in deze zaken
kunnen we aan Freud voorbij gaan. Beide woorden zijn immers beelden, metonymia,
die door een deel te noemen het geheel bedoelen. ‘Kousenbanden’ bedoelt de kousen;
‘spangen’ de riem, de ceintuur of gordel. Naar functie en vorm vertonen kousenbanden
en gordel overeenkomst, en op grond daarvan mag men besluiten dat ‘spangen’ ook
doelt op de rok die los wordt gemaakt.
De metonymia houdt beeld en bedoeling in dezelfde voorstellingskring; het
bijeenliggende en analoge verbinden, associëren door contiguïteit, de stapsgewijze
voortgang en logische opbouw - dat zijn de principes die deze beeldspraak beheersen.
In de regel is de bedoeling van de metonymia duidelijk door de samenhang van beeld
en zaak in ruimte (‘dit is mijn huid’ = dit is heel mijn wezen), tijd (zestien = meisje)
of oorzakelijkheid (kleine piano van mijn ziel’ = van mijn onbewuste). Aangezien
ook het ‘fetisjistisch denken’ op associatie door contiguïteit berust, kan het
heuristische waarde hebben te vragen of het beeld soms een fetisj is. Ik ben daar
inmiddels al van uit gegaan, en het wordt nu tijd om ter zake te komen.
De gordel ‘smeedt’ de rok om het lichaam, de kousenband veroorzaakt een ‘knel’;
het afdoen van beide brengt ontspanning te weeg ‘in dijen, heup en rug’: symbolisch
bevrijdt het meisje zich hier van de ‘kuisheidsgordel’. Het lustprincipe triomfeert
over de eisen van de gemeenschap, waaraan het meisje uit plichtsbesef en door de
kracht van redenering beantwoordde. Dat kuisheidssymbolen fetisj kunnen zijn,
schreeuwen de sexwinkelramen ons toe: de knel3) zelf is hier fetisj. Taalkundig is het
een metonymia die op de zelfgewilde gehoorzaamheid doelt. ‘Zoet’ heeft hier twee
functies: voor de verteller van dit verhaal betekent het ‘lief’, ‘beminnelijk’ in de meer
sensationele betekenis van het woord. Voor het meisje is de ‘zoete knel’: de officiële
moraal zonder tegenstreven te hebben geduld.
‘Zoet’ = lijdzaam.

Kraakbeen
Je hebt je van mij losgemaakt
met elleboog en schouderblad.
Het zoete been heeft zacht gekraakt
en ook mijn armen deden dat,
alsof ik brak tot deze twee,
die in mij waren zoek geraakt.

Zou een ander woord dan dit gedicht tot titel draagt de scheiding der twee geliefden
even treffend tot uitdrukking kunnen brengen? Aan dit woord in dit gebruik, zien
we pas hoe niet de definitie, maar totaal andere gedachten en associaties lading geven
aan de inhoud ervan; hoe dit gebruik ons weg voert van encyclopedische kennis, en
ons integendeel van dit samenzijn de breekbaarheid openbaart.

3) De afdruk ervan op de huid.
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‘Het zoete been’, synoniem van het ‘kraakbeen’ uit de titel, en dát kraakbeen is
breuk. De dichter zegt het: ‘Het zoete been heeft zacht gekraakt alsof ik brak’. ‘Zoet’
typeert hier het edele en voortreffelijke en daardoor te weke in de meegaandheid van
het been, dat de twee-eenheid niet blijvend verbinden kon.
Foxtrott begint met de regel: ‘Zoet als het bloed is deze foxtrott’. Lectuur van het
hele gedicht doet ons besluiten dat ook in dit geval de definitie van het woord uit de
titel verdreven wordt door de letterlijke betekenis ervan: zoet is het bloed van de
prooi waar
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de vos op jaagt. ‘Zoet’ = verlokkend. Bloed is een fetisj. Taalkundig is het een
metonymia, hier (om de bedoelde zaak te verbergen) met ‘zoet’ verbonden door het
lidwoord ‘het’.
Vervanging van ‘het’ door ‘uw’ verraadt de bedoeling, - ten dele: ‘uw’ beperkt
de betekenis van de regel.
De laatste helft van de eerste strofe van Sprookje gaat zo:
Een zoete dwang, een redeloos verzoek,
een eerste wil onmachtig te verduren,
stapten wij door de bladen in het boek.

Uit dit fragment valt af te leiden dat het ‘realiteitsprincipe’ zijn gelding verloren
heeft over de sprookjesverteller en zijn luisteraarster. De dwang, het kan niet anders,
gaat uit van het lustprincipe: een dwang die niet doet gehoorzamen, maar die
onderwerpt. Dat ze in het boek stappen is niet het gevolg van plichtsbesef
(integendeel) of redelijk overleg, maar van een breuk met de geldende conventies.
En omdat die breuk hier van harte gaat, is ‘zoet’ hier synoniem met ‘plezierig’.
Morgen. De stad ontstaat.
Ik loop in haar geboorte
met zoete ruggegraat.

Dat is de eerste strofe uit Typiste. Belangrijk is dat dit gedicht in zeker opzicht de
tegenhanger is van Kraakbeen. Immers: hier is de typiste, de slotstrofe in acht
genomen, met de dichter één. Dienovereenkomstig is haar baas te identificeren met
het onbewuste van de poëet. Waar in Kraakbeen de twee-eenheid uiteen viel, is hier
een eenheid van tegenstellingen ontstaan, onverbrekelijk verbonden. Het zoete been
- zoete ruggegraat.
Je zou toch denken: verschil is er niet! Maar de ruggegraat houdt de typiste
overeind, - anders dan in Kraakbeen. ‘Zoet’ betekent hier: volgzaam, buigzaam,
gehoorzaam. Het kraakbeen is veerkrachtig geworden. In Typiste is Zestien volgroeid.
Het woord ‘zoet’ komt bij Achterberg voor in combinaties die op zijn minst zo
onconventioneel zijn, dat hij er nieuwe facetten van kan doen oplichten. ‘Zoet’ als
synoniem van ‘edel maar week’ is nieuw - of niet soms? ‘Zoet’ in de betekenis van
‘volgzaam’ komt in hoofdzaak in staande uitdrukkingen voor: ‘Zoete kinderen’.
Nieuw is vooral de toepassing van het woord ‘zoetheid’, die de kosmische beleving
van het eigen wezen van alle misère berooft.
Opvallend is dat in het eerste hier besproken gedicht (Zestien III) het woord
‘zoetheid’ op het stuk van de gevoelswaarde de hoogste score maakt. Het wordt door
het meisje gezegd. Ook in het laatste gedicht (Typiste) is het woord ‘zoet’ van het
meisje afkomstig. En van de dichter, die immers één met haar is. Alle andere vier
de keren is het de dichter alleen, die het woord gebruikt.
De geliefde laat het woord vallen, de minnaar vat het op, speelt en combineert
ermee, en zo soepel leent het zich voor tal van betekenissen, dat het karakteristiek
wordt voor de intimiteit van hun taal, die voor buitenstaanders gesloten is. De taal
der liefde is een taal voor twee.
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Ruud Kraayeveld
Ergocentrische en personalistische kritiek
Een verkenning in de huidige literaire kritiek aan de hand van twee
konkrete voorbeelden
1. Inleiding
Literaire kritiek bedrijven is een arbeid die kan berusten op twee, wezenlijk in
tegenstelling tot elkaar staande, principes. Het ergocentrische standpunt gaat ervan
uit de tekst ‘uitgangspunt, middel- en eindpunt’ (Kees Fens) dient te zijn, waarbij de
persoonlijkheid van de schrijver alleen voor de kritikus van belang is voorzover die
in de desbetreffende tekst aan te treffen is. J.J. Oversteegen schreef lang voordat hij
Garmt Stuiveling in Amsterdam als hoogleraar opvolgde: ‘Voor de
litteratuurbeschouwer, die niet veel anders is dan een koppige lezer, is het onmogelijk
om de man achter het werk in het vizier te krijgen; hij kent slechts de man in het
werk.’ (Vestdijk en de objectiviteit, in: Merlyn 2/1, p. 2). Hij voegt er voor alle
duidelijkheid aan toe dat het doelwit voor de psycholoog ‘de meneer’ blijft, ‘het onze
het werk.’ (Idem, p. 4).
Personalistisch is een kritikus of literatuurbeschouwer wanneer hij daarentegen
in zijn beschrijving ook ‘de meneer’, ‘de vent’ in het betoog betrekt, en tracht bepaalde
relaties tussen de schrijver als mens en de onderhavige tekst (of teksten) aan te geven.
Konkreet: uit het werk van Louis Couperus zou - volgens Van Tricht - blijken dat
onze grote realist een homo-erotische aanleg had.
Het behoeft, dunkt me, weinig verklaring dat de twee-deling
ergocentrisch-personalistisch de inzet is geweest van veel polemieken, gediskussiëer
en vooral overbodig geharrewar. De kruistocht van het ergocentrische Merlyn is
aantoonbaar nutteloos gebleken omdat het uitbannen van de personalistische kritiek
onmogelijk is en... waarom zouden er geen kritici mogen zijn die een dergelijk
uitgangspunt kiezen? Een diversiteit van kritische methoden zal de
literatuurbeschouwing alleen maar ten goede komen. Dat beide vormen van literaire
kritiek naast elkaar kunnen (en misschien zelfs wel moeten) bestaan heeft ons de
afgelopen 6, 7 jaren geleerd. Oversteegen gebruikt in zijn opstel over het essay in
de periode 1966-1971 (Literair Lustrum 2. p. 58-86) dan ook de beruchte
onderscheiding en kan er nogal wat mensen in onder brengen, al zijn er altijd
literatuurbeschouwers die buiten zo'n indeling vallen. Overigens vind ik dat dit
overzicht, met name Oversteegens bijdrage daarin, wemelt van de gemakzuchtige
kwalifikaties.
Doordat de tegenstellingen tussen personalistische en ergocentrische kritici in de
afgelopen jaren sterk verscherpt zijn, de begrippen een welhaast legendarische inhoud
hebben gekregen die min of meer los dreigt te komen van de werkelijkheid van de
literaire kritiek, wil ik in dit korte artikel twee konkrete gevallen van
literatuurbeschouwing gaan vergelijken. Doel is daarbij na te gaan of er een zodanig
grote tegenstelling tussen de beide kritische principes bestaat als algemeen
verondersteld wordt en - indien dat zo mocht zijn - na te gaan waaruit de vermeende
grote verschillen zouden bestaan. Misschien is het mogelijk tenslotte een voorzichtig
waardeoordeel uit te spreken over beide methodieken.
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Ik koos twee boekjes uit de bekende serie Ontmoetingen, waarvan ondertussen
ruim honderd deeltjes verschenen zijn. De keuze is niet geheel willekeurig, maar
ook niet zodanig gezocht dat vooraf duidelijk was wat er aan konklusies uit de bus
moest komen. Vergelijkingsobjekten zijn: Wim J. Simons, Louis Couperus,
Ontmoetingen nr. 50 (19702) en Mia Meijer + Klaus Beekman, Gerard (Kornelis
van het) Reve, Ontmoetingen nr. 104 (1973).

2. Indeling
De indeling van beide boekjes wijkt nogal af. Hier staan ze onder elkaar:

Raam. Jaargang 1974

45
Gerard Reve
- Verantwoording

1 pag.

- Bio-bibliografie

11 pag.

- Het werk

32 pag.

(onderverdeeld in paragrafen met telkens als titel een te bespreken werk)
- Bibliografie

4 pag.

(onderverdeeld in 1 pag. Werken van Van het Reve, en 3 pag. Werken over Van het
Reve)
Louis Couperus
- Inleiding

1 pag.

- Levensloop

9 pag.

- De persoon

4 pag.

- Poëzie

3 pag.

- Proza

16 pag.

- L.C. als journalist

3 pag.

- De stijl van L.C.

2 pag.

- Waardering en kritiek

3 pag.

- Het leven van L.C. in jaartallen

2 pag.

- Beknopte bibliografie

6 pag.

(Waarin bijna 2 pag. gewijd aan werk van Couperus en eveneens bijna 2 pag. over
L.C.'s werken in vertaling)
Uit deze beide inhoudsopgaven is al het een en ander af te leiden omtrent de inhoud.
In de eerste plaats besteden Meijer en Beekman slechts 11 pagina's aan gegevens
en wetenswaardigheden omtrent de persoon van de schrijver, waarbij komt dat een
groot deel van deze bladzijden gebruikt is voor de beschrijving van zijn literaire
arbeid, aan het succes van De Avonden, de geringe belangstelling voor Werther
Nieland, zijn werk als redakteur van Tirade, de prijzen die hij ontving, de wijze
waarop Nader tot U en Op weg naar het einde tot stand kwamen, aan de kwestie
God en ezel, om enkele onderwerpen te noemen.
Simons besteedt 13 pagina's aan ‘Levensloop’ en ‘De persoon’, terwijl aan het
eind van het boekje nog eens twee bladzijden opgenomen worden over de man achter
het werk: ‘Het leven van Louis Couperus in jaartallen’. Belangrijk verschil met het
boekje over Van het Reve is dat we in de eerste twee hoofdstukjes meer over het
persoonlijk dan over het literaire leven van Couperus te horen krijgen.
Een karakteristiek citaat uit ‘Levensloop’:
‘Frans Netscher die Couperus in die tijd [vlak na het verschijnen en de bekroning
van Eline Vere, R.K.] nogal eens bezocht heeft eens een karakteristiek gegeven van
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Couperus en zijn werkkamer, een karakteristiek die in alle opzichten typerend is te
noemen: ‘'t Was soms broeikasserig heet in zijn kamer, bijna niet om uit te houden,
zodat de benauwing op de longen sloeg. Maar dit was juist waar Couperus van hield...
Nu eens vonden wij hem aan zijn schrijftafel zo keurig als een damesbureautje,
waarop kleine beeldjes en portretten in lijstjes stonden... nooit trof men er de gezellige,
rommelige omhaal aan van iemand, die onder 't werk alles vergeten heeft en de boel
laat slingeren, waar ze terechtkomt’ (p. 15). Naar deze dingen zal men vergeefs
zoeken in de Ontmoeting met Gerard Reve. Wel wat biografische gegevens (die
horen tenslotte in zo'n serie thuis), maar deze worden vrijwel altijd gerelateerd aan
Reves literaire aktiviteiten. Ik vond wel een biografische passage, maar deze is van
geheel andere aard dan bij L. Couperus: ‘Gestimuleerd door Tirade-uitgever Van
Oorschot en kritikus A. Gomperts, besloot Van het Reve de in Tirade afgedrukte
brieven te bundelen onder de titel Op weg naar het einde. Het succes was ongekend.
De vriendschap met “Wimmie” en het “Loodgietende Prijsdier M.” vond in deze
bundel zijn beslag. De brieven bestrijken een periode die loopt van 16 augustus 1962
tot en met 18 juli 1963.’ (p. 9-10, een noot is weggelaten).
Om een beetje objektiever vergelijkingsmateriaal te hebben, kies ik uit beide
boekjes een passage over reizen, die zowel Van het Reve als Couperus gemaakt
hebben. Couperus o.a. naar Indië en Van het Reve naar Enge-
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land. Beide hebben ze op hun bestemming langere tijd vertoefd. Over Gerard Reve:
‘Op grond van enkele “zedenbedervende” passages in deze novelle [bedoeld is
Melancholia R.K.], onanie betreffende, werd de reisbeurs, door de toenmalige
staatssecretaris van O K en W, Cals, onmiddellijk weer ingetrokken...
Van het Reves uitgever Van Oorschot vormde een komitee, dat als nog enige
gelden bijeen bracht. Ondanks dat besloot Van het Reve niet langer in het Nederlands
te schrijven.
Om zijn voornemen kracht bij te zetten vertrok hij voor geruime tijd naar Engeland,
waar hij als verpleger in een neurologisch ziekenhuis in zijn onderhoud voorzag. In
zijn vrije tijd hield hij zich vooral bezig met de bestudering van de Bijbel en van
Lagerhuisverslagen, bezigheden die ongetwijfeld van invloed zijn geweest op het
plechtige taalgebruik in zijn eigen werk.’ (p. 9) De verbinding tussen de persoonlijke
werkzaamheden en de literaire wordt hier duidelijk, op voor de hand liggende gronden,
zonder enige spekulatieve opmerkingen over de invloed van het verblijf. Enigszins
anders is de relatie die in ‘De levensloop’ van Louis Couperus getrokken wordt tussen
persoon en (later) werk: ‘Deze eerste Indische jaren hadden op de jonge Couperus
grote indruk gemaakt. Hij speelde er met zijn vier jaar jongere nichtje Elisabeth Baud,
met wie hij later in Nederland in het huwelijk zou treden. Hij genoot van het grote
huis op het Koningsplein in Batavia, waar de Couperissen woonden; van het luxueuze
leven en van de exotische natuur, waaraan de herinneringen in zijn werk later steeds
zouden terugkeren.
Maar ook versterkte het zijn onbegrepen bestaansangst, geprojecteerd in tijgers,
moordenaars, de zwarte kunst en God. Vooral ook de zware Indische regens maakten
hem weemoedig en troosteloos. Met zijn zo zorgvuldig gekoesterde dromen en
eenzame spelletjes was hij er nauwelijks tegen bestand.’ (p. 12-13).
De lezer zal het met me eens zijn: de verbindingen die hier gelegd worden zijn
veel minder eenvoudig na te gaan, onkontroleerbaar is bijvoorbeeld de gesuggereerde
kausaliteit tussen ‘moedeloosheid’ en ‘Indische regens’. Hoe weet Simons dat Indië
zijn ‘onbegrepen bestaansangst’ versterkte? Het is allemaal - om eens een uitdrukking
te gebruiken uit de Merlyn-periode - te vaagimpressionistisch, juist op punten waar
konkrete gegevens broodnodig zijn.

3. Het oeuvre
Zoals boven is gezegd, krijgt het oeuvre van Van het Reve kwantitatief meer aandacht
dan dat van Couperus. Voor een oordeel over mogelijke essentiële verschillen tussen
personalistische en ergocentrische kritiek gaat het echter primair om de kwalitatieve
verschilpunten.
Over Couperus' poëzie schrijft Simons: ‘Uit de aard der zaak kon Couperus zich
moeilijk onttrekken aan het negatieve oordeel dat over zijn werk [bedoeld is zijn
poëzie R.K.] werd gegeven en uit een brief, die hij in december 1895 aan Frans
Netscher schreef, kan men opmaken dat de afbrekende kritiek die Lodewijk van
Deyssel op zijn verzen gegeven had hem ergerde en dat hij hierdoor zelfs van streek
raakte.’ (p. 25). Een aardige passage over hoe de mens Couperus reageerde op de
literaire kritiek, maar onnodig uitgebreid.
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Na het opmerken van een ‘grote gevoeligheid voor de kritiek’ (zoals bij veel
auteurs, men denke aan de gevoeligheid van Achterberg voor de
literatuurbeschouwers), had Simons de beschikbare ruimte beter kunnen vullen met
een beschouwing over het feit dat zijn poëzie slecht was en of dat uit de verzen zelf
afgelezen zou kunnen worden. Hij wijdt er slechts één zin aan: ‘De gewrongen taal,
de clichévormen en stoplappen (ook metrische stoplappen) uit zijn verzen
onderscheiden zich
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niet van al het andere middelmatige werk dat op de markt werd gebracht...’ (p. 26).
Het aanwijzen van deze verschijnselen blijft helaas achterwege.
Hoewel moeilijk een vergelijkende passage in het boekje over Van het Reve te
vinden is, hetgeen zijn oorzaak vindt in het geringe aantal (subjektieve)
waardeoordelen dat de schrijvers uitspreken, citeer ik een stukje over enkele
verbindingslijnen in Van het Reves thematiek: ‘Dieren zijn dus [ervóór aangetoond,
R.K.] verbonden met erotiek en de erotiek is nauw verbonden met Van het Reve's
godsbegrip. Beiden, zijn revisme en zijn religie houden bovendien verband met de
dood, want behalve de bovengenoemde Drie is er nog een vierde jongen, die de dood
vertegenwoordigt: “Nu weet ik, wie gij zijt, / de Jongen die ik eenzaam zag te
Woudsend en daarna, / nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg. / Ik hoor mijn
moeders stem. / O Dood, die waarheid zijt: Nader tot U” (p. 125)’. (p. 38) Ik heb het
woord ‘want’ om voor de hand liggende redenen gecursiveerd: door een reden, plus
aanwijzing(en) in de tekst te geven, is hun uitspraak over de thematiek van Van het
Reve kontroleerbaar. Deze kontroleerbaarheid treft men bij Simons' Louis Couperus
veel minder aan. Buitengewoon ergerlijk is dat Simons wel hier en daar citeert, maar
geen bronvermelding geeft. Voor de gevallen dat het een uitspraak van Couperus
zélf betreft, heb ik zelfs het sterke vermoeden dat hij hier en daar aanhaalt uit
Couperus' roman, Metamorfose, die wel enige autobiografische gegevens zou
bevatten, maar volstrekt niet als citatenbron gebruikt mag worden (niet zoals Simons
de roman gebruikt, alsof het interview betreft).
Ik zal nog enkele stukken van Simons citeren om een indruk te geven van zijn
literatuurbeschouwing. Op p. 34: ‘Met De Boeken der kleine zielen schreef Couperus
zijn tweede Haagse roman. Hierin gaat hij verder dan in Eline Vere. Het verblijf in
het buitenland en de invloed van de reizen doen zich gelden. De schrijver heeft
afstand kunnen nemen en is beter tot oordelen in staat.’ Even verder: ‘Het is
opmerkelijk te zien, hoe de schrijver steeds op bewonderenswaardige wijze afstand
heeft weten te nemen. Zo was hij in staat tot objectievere beschrijvingen te komen.
Dit maakt ook de grote kracht van Couperus uit en bepaalt in feite de unieke plaats
die hij in onze letterkunde inneemt, namelijk door zijn vermogen de mensen te
observeren en uit te beelden.’
Vergelijkt men dit stukje globale literatuurbeschrijving met een willekeurige
passage uit Meijer en Beekman, dan valt in de eerste plaats op dat dergelijke
uitspraken ontbreken. Reden is, dat men zich streng aan de bespreking van de werken
zelf houdt en vage, zeer subjektieve synthetiserende uitspraken achterwege laat. Het
andere uiterste, het alleen maar navertellen van het verhaaltje, de fabel, wordt ook
zoveel mogelijk vermeden. Waar wordt de lezer dan over ingelicht? Wel, het
voorwoord (de ‘verantwoording’) spreekt over ‘het bekijken van
eenheidkonstituerende elementen in Van het Reves oeuvre’. Men voegt eraan toe:
‘Naast verhaaltechnische aspekten als stijl, struktuur, point of view, personages,
tijdsverloop en plaats van handeling, hoort daartoe vooral de thematiek.’ (p. 5).
Inderdaad ligt in de tekst de nadruk op de (bij Van het Reve niet eenvoudige)
thematische verbanden tussen teksten en tekstgedeelten.
‘Homoseksuele liefde en religie, het zijn met de doodsgedachte en het nooit
aflatende alkoholgebruik steevast terugkerende, hecht met elkaar verbonden thema's
in deze brieven’ (p. 33, over Op weg naar het einde). En over De Taal der Liefde:
‘Op weg naar het Einde bevat uitsluitend brieven, in Nader tot U zijn de brieven
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aangevuld met gedichten en in De Taal der Liefde staan de brieven temidden van
prozastukken... Zo op het eerste gezicht
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een nogal vreemde kompositie. Toch staan de brieven op de juiste plaats. Zij bevinden
zich namelijk precies op een breukvlak.’ (p. 42) Daarna tracht men te bewijzen dat
de prozastukken vóór de brieven een eenheid vormen. Men toont dit aan, evenals de
eenheid van het proza wat erná komt: ‘De eerste twee stukken horen duidelijk bij
elkaar: zij vertellen het verhaal van de ik-figuur (!!) en Tijger, en spelen zich af in
het Franse Les Chauvins en in Amsterdam. De laatste drie verhalen hebben
daarentegen de relatie van Wolf en Woelrat tot onderwerp met als enige plaats van
handeling: het bed.’ (p. 42).
Zet men dit citaat tegenover het volgende uit het boekje van Simons, dan is het
toch wel duidelijk dat er in de literaire kritiek veel veranderd is: ‘De verhalen in Over
lichtende drempels spelen geheel in de okkulte, astrale sfeer waarin Couperus zo
goed thuis was.
De belangstelling hiervoor is niet los te zien van zijn opvoeding in de
Indisch-Nederlandse sfeer, waar in die jaren de theosofie grote opgang maakte... De
bevrijding die de theosofie in een voortdurende reincarnatie ziet, heeft Couperus niet
kunnen aanvaarden. Wat hem aantrok was het onverklaarbare, het geheimzinnige,
het onbepaalde dat toch grote invloed uitoefende en dat hij volledig kon inpassen in
zijn denkbeelden inzake het onontkoombare.’ (p. 35).

4. Konklusie
Aan het begin van dit artikeltje zei ik dat de tegenstelling tussen personalistische en
ergocentrische kritiek de laatste tijd een zodanige omvang aangenomen had, dat de
over en weer gaande beschuldigingen misschien niet meer in overeenstemming met
de feiten waren.
Niets is minder waar. Uit een handvol citaten blijken al enorme verschillen in
benadering. De personalistische literatuurbeschouwing van Simons kenmerkt zich
door een weinig tekstgerichte bespreking, veel vaagheden, onkontroleerbare
uitspraken, gesuggereerde korrelatiepatronen tussen de mens en de schrijver Couperus,
etc. Het boekje van Beekman en Meijer over Gerard Reve tracht kontroleerbare
uitspraken te doen, zich vrij streng aan de tekst te houden, en alle gegevens over de
mens Van het Reve die niet voor zijn (literair) werk van belang zijn, uit te bannen.
Het boekje is daardoor wel iets saaier, minder spekulatief, ontkomt niet geheel aan
het gevaar van het navertellen van ‘het verhaaltje’, maar is wel een veilige en serieuze
manier om literaire verschijnselen te bestuderen. Het boekje bewijst bovendien dat
ergocentrische kritiek niet noodzakelijkerwijs droge wetenschappelijke estheterij
voor ingewijden behoeft in te houden. Het bewijst ook dat objektiviteit in strikte zin
moeilijk te verwezenlijken is. Ik herinner aan het voorbeeld van de invloed van de
bestudering van een bepaald soort teksten tijdens Reves verblijf in Engeland. Hoewel
minder subjektief dan de reis-invloeden bij Couperus, is ook de kwestie bij Van het
Reve moeilijk objektief te toetsen. Er zijn nog andere subjektieve passages in het zo
objektief mogelijk gehouden boekje van Meijer en Beekman: op pag. 34 schrijven
ze ‘Eén van de thema's in het boek [Op weg naar het Einde] verdient extra de
aandacht, namelijk dat van de kunst. In alle brieven komt Van het Reve hierop terug.’
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Het vervelende is dat vrijwel alle thema's van Gerard Reve in bijna al zijn boeken
terugkomen, zodat die ‘extra aandacht’ een nogal subjektieve keuze is.
Ander voorbeeld. Over De Taal der Liefde schrijft men (pag. 43): ‘Juist de
aanwezigheid van deze ik-figuur in het hele boek zorgt voor een hechte konstruktie.’
Het lijkt me dat over dit waardeoordeel genoeg te diskussiëren valt. Ikzelf vind de
konstruktie met de brieven in het midden wel een aardige poging om een eenheid
aan te brengen, maar ook niet meer
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dan dat. ‘Hechte konstruktie’ vind ik nogal overdreven. Laatste voorbeeld. Op pag.
21 citeert men de eerste alinea van Werther Nieland. Deze eindigt met de zin: ‘Het
bleef donker weer’. De schrijvers menen nu: ‘... deze alinea lijkt ons een prelude op
de rest van het verhaal.’ Deze gevolgtrekking leest men nogal eens de laatste tijd
(o.a. bij Jos Ruys, Een structuuranalyse van Werther Nieland van G.K. van het Reve,
in: Raam 87-88-89, p. 163 ev., waar op pag. 200 staat: ‘Werther Nieland beschrijft
een strijd tussen duisternis en licht...’). Niettemin blijft dit een zodanig subjektieve
zaak dat Ton Anbeek kon schrijven dat hij het onzin vond (in: Problemen bij het
interpreteren en analyseren van prozateksten (Spektator 2, no. 8, p. 484)). Ik roer
de aanwezigheid van subjektieve aspekten in dit zo objektief mogelijk gehouden
boekje juist daarom aan, omdat ik in het verleden nogal eens op de onmogelijkheid
van objektieve literatuurbeschrijving gewezen heb. Gevaar is dat je in de hoek van
Simons (in dit geval), of de personalisten (in het algemeen) gedrukt wordt, terwijl
je dat met alle middelen wilt voorkomen. Daarom dit opstel. Er is, en ik hoop dat
dat ondertussen gebleken is, noodzakelijke en overbodige subjektiviteit. De
noodzakelijke kan men niet trachten te bezweren; men treft ze aan bij Beekman en
Meijer. De overbodige subjektieve faktoren, zoals bij Simons, moet men elimineren.
Het komt de literatuurbeschouwing én de literatuur ten goede.
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nieuwe boeken

Het boek als kunst
Liber librorum. 5000 jaar boekkunst. Samengesteld door Hendrik D.L.
Vervliet. Brussel, Arcade, 1973. Ca. f 220,De hierbovengenoemde titel vertegenwoordigt een boek dat in enkele opzichten
monumentaal genoemd kan worden. Het meet 30 × 27 × 8 cm, telt 551 bladzijden,
waarop een typografisch heldere tekst in twee kolommen afwisselt met 264
voortreffelijke afbeeldingen, die, merendeels in kleur, in foto-litho-offset en in een
aantal gevallen in boekdruk (en dan op ander papier en opgeplakt) uitgevoerd zijn.
De typografische verzorging was in handen van de Belgische typograaf F. Baudin.
Ter bescherming is het boek in een met linnen overtrokken doos geborgen. Het werk
is in een linnen band gebonden en heeft een rechte rug. Verbazend daarbij is echter
dat de katernen van het boek tegen de rechte rug geplakt zijn met het gevolg dat men
het nauwelijks open kan leggen, hetgeen het hanteren ervan zeer hindert. Een ander
inconveniënt is dat in het papier hier en daar kleurverschillen optreden. De ondertitel
op het fraaie stofomslag en op het titelblad toont dat het boek niet over het Boek der
Boeken handelt, maar een geschiedenis van 5000 jaar boekkunst geeft. De
samensteller, H.D.L. Vervliet, vroeger conservator van het aan de drukkersfamilie
Plantin-Moretus gewijde Antwerpse museum, thans hoogleraar en hoofdbibliothecaris
aan de Universiteit van Antwerpen, heeft hier niet voor woorden als boek of
boekcultuur gekozen, maar in de term boekkunst het artistieke aspect van het boek
aangeduid: de kunst van het schone boek, de kunstgeschiedenis van het boek. Dat
het woord kunst hier ambacht zou betekenen, zoals in boekdrukkunst, moet afgewezen
worden, daar het Woord vooraf expliciet spreekt over ‘deze artistieke geschiedenis
van het boek’ (p. 10) en uit de meeste bijdragen impliciet blijkt dat het boek alleen
onder dit artistiek-esthetische aspect wordt bezien, voorbijgaand aan de andere
benaderingszijden, zoals de technische, de cultuurhistorische, de sociale. Overigens
omschrijft ‘de grote Van Dale’ boekkunst als ‘het ontwerpen en vervaardigen van
boeken als voorwerpen van kunst’. De ondertitel van de Franse en Duitse edities van
dit werk spreekt resp. over art du livre en Buchkunst, terwijl de Engelse uitgave de
algemenere titel The book through five thousand years voert.
Uit het titelblad blijkt tevens dat het werk een bundeling is van een aantal bijdragen
van verschillende auteurs. Een juiste opzet. Het terrein van 5000 jaar boekkunst is
te omvangrijk dan dat dit door één man overzien en beschreven kan worden. In het
laatste geval zou deze onvermijdelijk gedwongen worden tot overschrijven van werk
van anderen, waarbij in het oog gehouden moet worden dat de incompetentie van de
beschrijver zich óók uitstrekt tot de beantwoording van de vraag wat hij kán
overschrijven. Samensteller Vervliet heeft dan ook voor elke periode uit die 5000
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jaar een specialist uitgenodigd tot het schrijven van een bijdrage. Aan deze op zichzelf
juiste opzet kleven echter ook een aantal bezwaren.
Daar is in de eerste plaats een organisatorisch bezwaar. Ieder die met producties
waar verschillende auteurs aan meewerken te maken heeft gehad, weet welke
moeilijkheden men ondervindt bij het bijeenbrengen van de kopij. Auteurs houden
zich niet aan de afgesproken datum, wijken af van hun opdracht of laten het helemaal
afweten. Dit is ook hier het geval geweest. Een vijftal bijdragen, te zamen bijna 1/3
deel van het boek uitmakend, zijn, noodgedwongen in korte tijd, door anderen dan
de oorspronkelijk uitgenodigde medewerkers geschreven. Het was helaas nodig in
het Woord vooraf (p. 10) deze omstandigheid te vermelden, daardoor impliciet de
clementie van de
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lezer voor deze in haast geschreven bijdragen inroepend. Een tweede bezwaar ligt
in de technische presentatie van de bijdragen. Een aantal is vergezeld van een
bibliografie, op het besproken onderwerp betrekking hebbend (één van deze
literatuurlijsten, die bij het hoofdstuk over het boek bij de Hebreeërs, heeft betrekking
op het gehéle terrein van boek en schrift). Sommige bevatten een verantwoording in
de vorm van een notenapparaat (dat dan soms onderaan de bladzijde, soms aan het
eind van de hele bijdrage afgedrukt staat). Een derde bezwaar van de gekozen opzet
betreft het voorkomen van herhalingen. Zo worden bv. de Mozarabische miniaturen
tweemaal behandeld (resp. p. 79-80 en 229-233). Anderzijds treft men leemten aan,
bv. een behandeling van de boekdrukkunst na 1600 buiten West-Europa.
Het onvermijdelijk verschil in methode en opvatting tussen de medewerkers vormt
het vierde en ernstigste bezwaar. Zoals gezegd beschrijven de meeste medewerkers
de kunstgeschiedenis van het boek en dat betekent dan altijd de kunstgeschiedenis
van de illustratie in het boek. Anderen schrijven de complete geschiedenis van het
boek: letter, materiaal, techniek, historische, economische en sociale aspecten. De
aan de Oudheid van de Middeleeuwen gewijde bijdragen spreken alleen over de
artistieke aspecten van de illustratie, terwijl bv. de hoofdstukken die over de
boekdrukkunst handelen wel het boek in al zijn aspecten beschrijven en in het
bijzonder veel aandacht aan de letter schenken: ‘Dit boek is toch geschreven om te
proberen enige interesse te wekken bij de boekenliefhebber voor de lettertekens die
hij leest’ (p. 461). In dit citaat wordt de ongelijkheid in opvatting en doelstelling
tussen de verschillende bijdragen wel heel duidelijk gedemonstreerd.
Verder bladerend in het boek ontmoet men de Inhoudstafel. De stof is verdeeld
over 27 bijdragen, die in vier afdelingen ondergebracht zijn: de vroege geschiedenis
van het boek (Mesopotamië, Egypte, Maya's en Azteken); het boek in het Oosten
(Islam, Zuid-Oost Azië, China, Japan); het geschreven boek in het Westen (van
Oudheid tot Renaissance); het gedrukte boek in het Westen. Over schrift en boek in
Afrika (behalve over het Koptische boek) en in de beide Amerika's (behalve over de
Maya's en de Azteken) wordt niets gezegd. Toch is gewaakt tegen Westerse
vertekening door het boek in Azië veel aandacht te geven: ca. 165 bladzijden, dat is
bijna 1/3 deel van het werk. De Gothische handschriften uit de Middeleeuwen ontmoet
men pas op ongeveer de helft van het boek. De bijdragen over het gedrukte boek
beslaan eveneens ca. 1/3 deel van het werk.
Na de inhoudsopgave volgt een Woord vooraf, geschreven door H. Liebaers,
hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel. Zijn inleiding
is echter geschreven in zijn functie van voorzitter van het Steuncomité van het
Internationaal Jaar van het Boek, dat in 1972 onder auspiciën van de Unesco gehouden
werd. De blurb op het stofomslag vermeldt nog dat het werk in het kader van dit
Internationaal Jaar van het Boek geproduceerd is (De Unesco had met zijn Jaar van
het Boek overigens niet zozeer het boekhistorische aspect als wel het sociale aspect
van het boek op het oog: bevordering van het lezen). Om een groot
verspreidingsbebied te bereiken is het werk in vier edities uitgebracht: een
Nederlandse en een Franse bij Arcade te Brussel, een Engelse bij Phaidon te Londen
en New York, een Duitse bij Weber te Genève (alle edities zijn bij dezelfde Belgische
drukkers gedrukt).
Met dit laatste gegeven is al iets van de intentie van het werk aangegeven: een
wetenschappelijk werk hoeft niet in vier talen uitgegeven te worden. Het Woord
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vooraf expliciteert dat men geen wetenschappelijk handboek heeft willen geven,
maar een door vakspecia-
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listen geschreven werk bedoeld voor het onwikkeld publiek (Een wetenschappelijk
handboek, ook een bundeling van diverse bijdragen, van de geschiedenis van het
boek bezitten we in: F. Milkau en G. Leyh, Handbuch der Bibliothekwissenschaft,
2e druk, 1e deel, Schrift und Buch, Wiesbaden, 1952). Dit verklaart ook het ontbreken
van een index, terwijl een verantwoording meestal alleen in de vorm van een
literatuurlijst aan het eind van de bijdragen gegeven is.
Als men tenslotte het werk gaat lezen, wordt men aangenaam getroffen door het
hoge niveau van de bijdragen. D. Diringer schrijft informatief en met een juist gevoel
voor beperking over de vroegste geschiedenis van boek en schrift, m.n. over de
technische aspecten daarvan. Dat de hoofdstukken over het boek in Oudheid en
Middeleeuwen (door o.a. K. Weitzmann, A. Boutemy, A. de Schryver, J. Ruysschaert)
eenzijdig op een kunsthistorische beschouwing van de miniaturen daarin gericht zijn,
is hierboven al opgemerkt; alleen laatstgenoemde auteur wijst even (p. 340) op de
problematiek van de kunsthistorische benadering die de geschreven boeken (codices)
bestudeert en classificeert naar de daarin voorkomende illustraties, terwijl de
codicologische benadering álle (m.n. de technische) aspecten van de codex in het
onderzoek wil betrekken. De samensteller van het werk, Vervliet, draagt zelf bij over
het gedrukte boek in de 15e en 16e eeuw, een artikel waarin aan alle aspecten van
het boek recht wordt gedaan.
Hierboven is al opgemerkt dat de organisatie van dit werk, een bundeling van een
aantal bijdragen van verschillende auteurs, het onmogelijk maakt tot een eenheid te
komen.
Twee bijdragen vallen echter in het bijzonder uit de toon. H.T. Musper gebruikt
zijn bijdrage over het blokboek om met vakgenoten te polimiseren, op een discutabele
wijze overigens: hij stelt de oudste blokboeken op ca. 1420 en de oudste met losse
letter gedrukte boeken op ca. 1440, dateringen die zeker niet algemeen geaccepteerd
worden (zie bv. Mevr. L. Hellinga in de afdeling Blokboeken in de Catalogus De
vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden, Brussel, 1973, p.
79-89). De bijdrage van H. Presser over Gutenberg is, hoewel informatief, wat
populair van toon en ligt daardoor onder het niveau van de andere bijdragen.
Bijna alle bijdragen zijn uit andere talen in het Nederlands vertaald. Het is jammer
dat men zich hier en daar ergert aan het taalgebruik van de vertalers. Zo wordt
‘namaak’ gebruikt voor ‘nadruk’ (= ongeautoriseerde herdruk; p. 466) en ‘privé pers’
voor ‘private press’ (= bibliofiele drukken; p. 480); de term ‘houtgravure’ was aan
de vertaler onbekend (p. 473). Ook in stilistisch opzicht valt helaas veel aan te merken,
bv.: ‘De uitvinding van de drukkunst en van de losse letters werd toegeschreven aan
een legendarische figuur, de “smid” Pi-shèng, en dit in de jaren 1041-1049 n. Chr.’
(p. 95); ‘Inzake typografie kunnen de meeste insulaire Engelsen niet veel bogen op
wat op hun eiland te vinden is, althans niet vóór dr. Fell (1628-1686). Hoewel John
Fell, een geleerde, uitgever van de bijbel, bisschop en kanselier van de universiteit
van Oxford, alleen maar kon wijzen op het voorbeeld van de Imprimerie royale van
het Louvre en drukstempels laten aankopen in Holland.’ (p. 458).
Samenvattend: naar inhoud en uitvoering een boek van hoog niveau, waaraan een
aantal moeilijk te vermijden inconveniënten vastzitten en helaas ook een aantal die
vermeden hadden kunnen worden. Samensteller, uitgevers en drukkers hebben kosten
noch moeite gespaard; men kan hen danken voor de moeite, de kosten zijn voor de
koper.
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Kunst en anarchie
Edgar Wind, Kunst en Anarchie, De Reith Lectures van 1960, herzien en
uitgebreid, met een inleiding van J.A. Emmens. Vertaling: N.H. Fuchs-van
Maaren. Geïllustreerd. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1973. f 19,50.
Edgar Wind († 1971) hield in 1960 zes radiolezingen over kunst. Deze zijn vervolgens
uitgegeven en nu ligt een over het algemeen goede nederlandse vertaling voor ons,
ingeleid door Jan Emmens, die helaas deze uitgave niet meer heeft mogen beleven.
Het is een prettig in de hand liggende editie geworden die gelukkig de
‘zwaarlijvigheid’ mist, die verschillende boeken op dit terrein kenmerken, en die
ook de gebonden Engelse uitgave in aantrekkelijkheid overtreft.
Dit boek verdient te worden aanbevolen. Het is goed dat het vertaald werd, want
nu kan een ruimer publiek kennis nemen van de briljante ideeën en flitsende
gedachtensprongen van een groot erudiet. Het aardige is dat hij niet zozeer epateerde
met zijn eruditie, maar zijn grote kennis gebruikte als noodzakelijke basis om een
levendige en alleszins begrijpelijk verhaal te kunnen houden. Hij verstond de kunst
om op een goede manier te kunnen populariseren. Zijn uitgebreide voetnoten en
addenda vormen zijn wetenschappelijke documentatie, die ook overgeslagen kan
worden, maar die voor de fijnproever een overvloed aan gegevens herbergt. Ze geven
ons een kijkje in zijn denkwereld, laten zijn associatief vermogen zien.
Edgar Wind was een kunsthistoricus van het bijzondere soort. Hij was oorspronkelijk
filosoof, promoveerde op een filosofisch onderwerp en dat maakte o.a. dat hij een
belangrijk exponent kon worden van wat later de Warburg school genoemd werd.
Deze school dankt zijn naam aan Aby Warburg, ook uit Duitsland afkomstig. Zij
heeft een instituut in Londen: het Warburg Institute en vertegenwoordigt een richting
in de kunstgeschiedenis, die, zo schrijft Emmens, omtrent de eeuwwisseling een
revolutie teweegbracht in het toenmalige, overwegend stijlkritisch georiënteerde
kunsthistorisch onderzoek. Deze tak van wetenschap houdt zich ook bezig met de
literaire, filosofische, theologische etc. tradities en achtergronden van kunstwerken.
Door toedoen van die andere, misschien nog bekendere aanhanger van deze school,
Erwin Panofsky, kreeg de methode van onderzoek de naam ikonologie. Dat is niet
hetzelfde als ikonografie, hetgeen nog wel eens verondersteld wordt.
Ikonografie houdt zich bezig met de beschrijving van de voorstelling van het
kunstwerk, ikonologie daarentegen met de interpretatie van de z.g. symbolische
waarden. En dit ‘vak’, de ikonologie, is uiterst boeiend, maar ook gevaarlijk. Men
beweegt zich gauw op andermans gebied en dat ontlokt sommigen de ietwat
bekrompen uitdrukking: schoenmaker blijf bij je leest. De ikonoloog neemt risico's,
maar dat wil Wind ook, daar pleit hij zelfs voor. Anders gaat alles veel te gladjes en
verliest veel van het opwindende en stimulerende. Het thema van dit boek dat het
op kunstgebied te glad en te gemakkelijk zou toegaan, waardoor de kunst zijn prikkel
zou hebben verloren, past in deze gedachtengang.
En nu kom ik op de titel van het boek: Kunst en anarchie. Wat bedoelt de schrijver
ermee? Men vraagt zich af of hij met opzet de titel neutraal gesteld heeft door de
twee begrippen nevenschikkend te ordenen. Hij bedoelt echter wel degelijk een
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causaal verband te leggen: als het goed is, veroorzaakt kunst anarchie of men daar
nu voor op moet passen of niet. Nu waag ik het om op dit punt met deze geleerde
van mening te verschillen, in die zin dat ik het woord anarchie niet alleen verkeerd
gekozen vind, maar zelfs misleidend. Bij een
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dergelijke titel verwacht men immers een kunstsociologische verhandeling. Anarchie
doelt in eerste instantie op een maatschappelijke toestand. Wind bedoelt dat niet. Hij
wil met de titel aanduiden dat kunst voortkomt uit of opwekt tot een tomeloze
verbeelding, die in anarchie, wanorde, kan uitmonden.
Maar is dat zo? Het woord anarchie is voor velen negatief geladen. Wind zegt dan
ook dat die anarchie die de kunst bij kunstenaar en publiek zou veroorzaken in feite
betekent dat men uit het lood wordt geslagen, dat de angel van de kunst verwondt.
Maar dat kan ik Wind niet zo nazeggen. Dat wat kunst tot kunst maakt, is dat het ons
uittilt boven het alledaagse, triviale gedoe, dat het ons aanraakt. Maar dat hoeft niet
te betekenen dat het ons losslaat, wat het woord anarchie impliceert, of verwondt,
zoals een angel dat doet.
De kunst kan tranformeren in dramatische zin, maar kan ook zeker transcenderen
en dan is het gebruik van de term anarchie niet meer op zijn plaats. Kunst kan ontstaan
in een crisissituatie, maar dit is geen noodzakelijke voorwaarde. Ik zou althans een
toestand van geïnspireerdheid, waar die ook vandaan heet te komen, niet gelijk willen
stellen met een crisissituatie.
Het volgende bezwaar dat ik tegen de titel heb, is dat, althans bij een eerste lezing,
de vlag niet helemaal de lading schijnt te dekken. Maar bij nader inzien moet men
toegeven dat dit meer schijn dan werkelijkheid is.
Bij hoofdstuk 3 bv., ‘beschouwingen over het kennerschap’, lijkt het verband met
de titel ver te zoeken. Maar dat is toch niet zo.
Dit thema is de uitwerking van hoofdstuk 2, ‘de esthetische participatie’, waarin
gezegd wordt dat de kunst en kunstbeleving naar de marge van ons bestaan is
verdreven, waardoor zij haar angel zou zijn kwijtgeraakt. Om bovengenoemde reden
zou ik echter liever niet van angel, maar van prikkel willen spreken, om het scherpe
element, dat Wind er duidelijk in heeft willen leggen en dat niet alleen een kwestie
van vertaling is, te vermijden. Hoe dit ook zij, aan dit verlies zou de kunst zelf hebben
bijgedragen, doordat zij gedeeltelijk tot experiment is geworden. Verder zou het
publiek ook immuun geworden zijn doordat het overstroomd wordt met kunstuitingen.
Ik geloof wel dat Wind hierin gelijk heeft, alleen is het voorbeeld dat hij gekozen
heeft niet overtuigend: als men de ene dag een Picassotentoonstelling in Londen
bezoekt en de andere dag een Poussintentoonstelling in Parijs en over beide zeer
enthousiast is, dan wil dat veel zeggen, maar niet dat men immuun geworden is, want
immuniteit leidt tot onverschilligheid en niet tot enthousiasme. De kunstenaars zijn
zich tegenwoordig wel bewust, volgens Wind, dat de ‘receptieve organen’ van het
publiek wegkwijnen, waar zij dan zelf soms aan bijgedragen hebben.
Om het publiek nu weer wakker te schudden, gaan zij met schokeffecten werken.
Maar het middel is misschien erger dan de kwaal.
De derde factor die bijgedragen heeft tot het verlies van die wenselijke prikkel
zou de kunsthistorische benadering geweest zijn, zoals de connaisseur, de kenner
die heeft voorgestaan.
Het professionele kennerschap is mede oorzaak van het soort gemak waarmee het
publiek van allerlei artistieke uitingen kennis neemt zonder diep geraakt te worden.
Want helaas treedt de kenner vaak ook niet meer in kontakt met de emotionele inhoud
van een schilderij. Zo ook Giovanni Morelli niet. Hij werd geboren in 1816 en een
groot deel van dit hoofdstuk handelt over hem.
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Deze man stelde dat de hand van de meester was te herkennen in een onbeduidend
detail, in het minst belangrijke deel van zijn werk. De moderne psychologie lijkt
Morelli gelijk te geven: onze onwillekeurige handelingen onthullen meer over onze
persoonlijkheid dan
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ons formeel, zorgvuldig optreden. In Morelli's boeken vindt men talloze afbeeldingen
van vingers, neuzen en oorlelletjes, zodat het welhaast lijkt of men met een
politiedossier te doen heeft. Het gaat bij Morelli om het fragment en hiermee is hij
een kind van zijn tijd. Deze voorkeur voor fragmenten is een typisch romantische
neiging.
Ook in de voorkeur van vandaag voor de spontane, soms fragmentarische schets
zou nog iets hiervan terug te vinden zijn. Wind veronderstelt in dit kader zelfs dat
onze liefde zover gaat, dat vele vingers jeuken om de Masaccio's van de muren van
de Brancacci kapel te halen om maar aan mooie sinopie (onder-tekeningen) te komen.
Het capriccio, het grillige, spontane werk met zijn lichte, improviserende stijl viert
hoogtij. En dan komt er plotseling een markante opmerking in de voetnoot: het
capriccio kan niet vergroot worden tot monumentale afmetingen en beladen met een
tragische en didactische inhoud. Het monumentale capriccio van Picasso voor de
Unesco evenals zijn schilderij Oorlog en Vrede zijn dan ook, aldus Wind, gigantische
mislukkingen.
Het onderwerp van hoofdstuk 4: ‘de vrees voor kennis’ moet hem met zijn veelzijdige
kennis, een fenomeen dat men steeds minder aantreft en dat men, naar het schijnt,
ook steeds minder op prijs gaat stellen, uit het hart gegrepen zijn.
Volgens sommigen schaden geleerdheid en kennis het kunsthistorisch onderzoek
als geheel en ook de kunstbeleving. Benedetto Croce bv. heeft dit ijverig
rondgebazuind. Wind legt echter terecht nog eens de nadruk op het feit dat, als we
alleen maar esthetisch, stijlkritisch tewerk gaan, waar Croce een voorstander van is,
en de inhoud negeren, we wel eens helemaal fout kunnen interpreteren.
En wat het schaden van die kunstbeleving betreft: Panofsky schrijft ergens dat de
interpretatie van de inhoud en de belichting van de achtergrond van een kunstwerk
het genieten van datzelfde kunstwerk nog wel eens zouden kunnen verhogen.
Wind ziet een prachtig voorbeeld van zijn stelling dat het niet juist is te
veronderstellen dat verstandelijk denken en kunst absoluut onverenigbaar zouden
zijn, in de benadering van de School van Athene in de Stanza della Segnatura van
Rafaël. Om zo'n allegorisch/didactisch fresco juist te kunnen interpreteren op alle
fronten, moet men de doctrine die eraan ten grondslag ligt, kunnen begrijpen, en dat
vergt kennis.
Men zou natuurlijk kunnen stellen dat de onderzoeker zijn emotionele affiniteit
met het kunstwerk blokkeert door zijn kennis. Maar dat deed een man als Wölfflin
met zijn stijlkritisch onderzoek in feite ook en zelfs bewust: de verbeelding, die met
de beschouwer op hol kan slaan, die dan zelfs tot anarchie zou kunnen leiden, is
uiterst bedenkelijk en gevaarlijk voor een objectief wetenschappelijk onderzoek. Zou
het niet goed zijn ook hier weer eens te bedenken dat men niet de termen of - of hoeft
te hanteren, maar dat en - en nl. verstand en gevoel, kennis en verbeelding de grote
kunstenaars hebben geleid (grote kunstenaars hebben te allen tijde een scherp verstand
bezeten, is een axioma van Wind) en dat de beschouwer, de kunsthistoricus de juiste
synthese moet vinden om tot een goede interpretatie te komen.
Helaas lijkt, volgens Wind, op het ogenblik de kunstenaar te zijn afgesneden van
de wetenschap. De relatie tussen kunst en kennis verdween, toen de kunst naar de
rand van het bestaan werd geschoven. Had men mensen als Paul Klee bv. niet voor
de wetenschap kunnen gebruiken? Klee had schitterende illustraties kunnen maken
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voor wetenschappelijke uitgaven, gezien het feit dat hij allerlei soorten levend en
dood weefsel onder de mikroskoop bestudeerde en dit hem in zijn werk inspi-
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reerde.
Het zijn aardige gedachten van Wind over hoe wetenschappelijke illustraties
minder vervelend en minder onartistiek, maar toch exact zouden kunnen zijn. Hoe
welsprekend en goed waren niet Leonardo's wetenschappelijke illustraties.
In zijn verhandeling over kunst en mechanisatie zegt Wind dat onze kunstbeschouwing
is veranderd door de kleurenreproductie. En niet alleen dat, maar de picturale
verbeelding van de kunstenaar lijkt mede bepaald te worden door een mogelijk
fotogeniek zijn van het kunstwerk.
Op het eerste gezicht lijkt men hier weer met een geweldige gedachtensprong te
maken te hebben. Toch is het verband met het voorafgaande duidelijk, nl. dat
mechanisatie de verbeelding van kunstenaar en publiek kan schaden. Vandaar dat
Wind bij het hierboven geconstateerde een waarschuwende vinger opheft.
In het laatste hoofdstuk komen de wil en de kunst aan bod. We moeten oppassen
voor ‘gewilde’ kunst, maar de wil moet niet uitgeschakeld worden. Hij moet, middels
zelfdiscipline, de verbeelding in goede banen leiden, d.w.z. hij moet een rol spelen
in wat Wind noemt de voorhof van de kunst, door de baan vrij te maken voor het
ogenblik van inspiratie, het beslissende ogenblik van vervoering. Maar dan moet de
kunstenaar ook willen. Daar moeten we hem niet alleen laten. Wij moeten hem daar
stimuleren, vindt Wind, we moeten als het ware weer opdrachtgevers worden. Wij
moeten hem prikkelen tot creatie.
M.E. v. Lohuizen-Mulder

Het aroma van Verhoeven
Corn. Verhoeven, Het axioma van Geulincx, Ambo-boeken, Bilthoven,
1973.
Gelukkig heeft Corn. Verhoeven zijn laatste boek Het axioma van Geulincx niet in
het latijn geschreven, naar zijn zeggen de mooiste aller talen, maar in helder
nederlands. Of dat de verkoop bevordert weet ik niet. Filosofie in welke taal ook
geschreven blijft in Nederland meestal doodstil in het magazijn liggen. Daar zijn
goede redenen voor. Filosofen schijnen een feilloos talent te bezitten om hun ideeën
in grote duisterheid te hullen en niet iedereen heet Pallas Athene en heeft haar
uilenblik om in dat duister enige wijsheid te kunnen ontdekken. Hun taalgebruik is
vaak uitsluitend begrijpelijk voor een happy few en maakt de filosofie tot een
vakspecialisme waar de unhappy many niet erg mee gebaat is. Als het waar is wat
Aristoteles zegt, dat de verwondering het hart van de filosofie is, dan moet die
verwondering zo helder mogelijk worden weergegeven. Natuurlijk is niet ieders
definitie van ‘helder’ gelijkluidend, maar een richting wordt met dat woord toch wel
aangeduid.
Hoe dit zij, Verhoeven heeft met een minimum aan terminologische rookgordijnen
verslag uitgebracht van zijn ‘ontmoeting’ met Arnold Geulincx, filosoof en theoloog
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uit de 17de eeuw. In zijn voorwoord stelt hij uitdrukkelijk vast dat het een ontmoeting
is en dat hij ‘eerder een verwondering dan een inzicht articuleert’.
Beide uitspraken zijn van uiterst persoonlijke aard en impliceren het probleem om
datgene, wat een subjektief gebeuren is, zoveel mogelijk te objektiveren d.w.z. voor
meer dan de schrijver alleen toegankelijk te maken. De enige maatstaf voor een
oordeel is dan ook in hoeverre Verhoeven erin geslaagd is de lezer bij zijn ontmoeting
te betrekken.
Verhoeven staat kennelijk in de lijn van Heidegger-Bultmann en de nieuwe
hermeneu-
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tiek, die een essentieel onderscheid maken tussen geschiedenis en historie. Historie
is een afgesloten tijdperk, geschikt voor onpersoonlijk onderzoek - geschiedenis is
dat onafgesloten gebied van het verleden dat weer levend wordt en gaat ‘geschieden’
voor wie met overgave erin binnenstapt. Laatstgenoemde houding zien we Verhoeven
innemen als hij in het voorwoord zegt dat zijn ‘ontmoeting’ met Geulincx voor hem
een ‘grote gebeurtenis’ is. Het voorwoord onthult de achtergrond.
Arnold Geulincx, in 1658 uit Leuven naar Leiden gevlucht, is een cartesiaan.
Descartes had met zijn ‘cogito ergo sum’ de ratio en tevens het denkend ego in het
middelpunt gezet, de opmars van het rationalisme was begonnen. Het probleem van
het dualisme, de verhouding tussen denken en uitgebreidheid, geest en lichaam, waar
de filosofie vanaf Plato zich regelmatig het hoofd over had gebroken werd opnieuw
in het volle daglicht geplaatst. Het is ook vanuit dit dualisme dat Geulincx opereert.
Het dualisme is een altijd terugkerend vraagstuk; de integratie van denken en materie
en vooral geest en lichaam is, getuige de geschiedenis, een onmogelijke opgaaf. Men
zou een geschiedenis van de mensheid kunnen schrijven n.a.v. de extreme aandacht
voor één van beide polen. Aktuele vormen van extreme benadrukking van één van
de polen is aan de ene kant b.v. het materialisme en de exploitatie van het menselijk
lichaam, aan de andere kant b.v. de specialisatie van de losgebroken ratio of een in
de a-wetenschappen nog steeds heimelijk gekoesterd ‘idealisme’.
Geulincx zet het ‘ik’, dat voor hem bestaat uit kennen en willen, apart: ‘het is
volstrekt niet een deel van de wereld’; ‘het ik is de naakte toeschouwer bij een stuk
waarin het geen rol speelt’.
Evenals Descartes ziet hij een scherpe kloof tussen denken en uitgebreidheid, geest
en lichaam, een kloof die alleen door een goddelijke instantie overbrugd en gedempt
kan worden. God is het die de samenspraak tussen geest en lichaam tot stand brengt
en God is de enige die de poppen op het toneel laat bewegen en handelen. Deze
konklusie dat God de enig werkelijke wetende en handelende macht is, is de laatste
stap in Geulincx' filosofie.
Verhoeven's boek gaat over het proces dat tot die stap leidt en vooral over de
startblokken van waaruit de filosoof vertrekt. Deze onbewegelijke startblokken
worden ook wel axioma's genoemd. Het axioma van Geulincx dat centraal staat luidt:
‘dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet’, of leuker in het
oud-nederlands: ‘Dat ik niet en weet hoe ghedaen wort, dat en doen ik niet’. Kennis
en handeling worden in deze spreuk aan elkaar gekoppeld, het ego en de materie als
plaats van handeling samengevoegd. Zo is het dus een ethisch axioma, maar zoals
Verhoeven zegt ‘de ethica waarvan hier sprake is, houdt in hoge mate verband met
het inzicht in de menselijke onmacht en is dus evenzeer een ethiek van het nalaten
als van het doen’. Geulincx signaleert met socratische scherpte de beperkingen van
het kennen. De belangrijkste ‘hooft-deuchd’ is bij hem dan ook, tegen de gebruikelijke
opvattingen van zijn tijd in, de nederigheid - vrij vertaald inzicht in eigen onmacht.
In zeer kort en krachtig bestek weet Verhoeven het axioma in zijn kontekst te
plaatsen door eenvoudig Geulincx zelf te laten spreken (opvallend leesbaar schrijft
die man).
Geulincx benadrukt keer op keer dat de mens zich zeer wel bewust is van zijn
toestand en van de handelingen waarin hij verwikkeld is, maar dat de mens op vrijwel
geen enkel gebied het ‘hoe’ daarvan weet. Eigenlijk kan de mens alleen maar kijken
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naar de wereld en elke claim op autonoom handelen is, bij gebrek aan kennis van
het hoe, onzinnig.
Hij analyseert zonder omwegen de menselijke onmacht en valt daarmee de
menselijke hybris aan.
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Geulincx spreekt meestal in de eerste persoon enkelvoud; als goed cartesiaan neemt
hij het ego als uitgangspunt voor een beschouwing van de conditio humana. Dat
vergroot de ontmoetings mogelijkheid. Het is geen vrolijk verhaal dat hij ons vertelt.
Hij ontkent in de meeste gevallen dat wij werkelijk iets ‘doen’ - doen is voor hem
een leeg begrip, omdat het hoe van het doen onbekend is (dat wij in de 20ste eeuw
iets verder in het hoe zijn doorgedrongen brengt ons alleen maar dieper in de
gekompliceerdheid van het hoe en dientengevolge misschien in een nog grotere
verlegenheid met Geulincx' axioma). God is de enige die de kennis bezit, wij zijn
slechts instrumenten die zijn wil uitvoeren. Geulincx verlegt de macht naar een
goddelijke instantie. Verhoeven aktualiseert dat en beschrijft hoe de macht die ons
regeert in de macro-strukturen gelegen zou kunnen zijn. De onmacht van de mens
in de 20ste eeuw is het besef op een wereld neergezet te zijn waarin onzichtbare
machten hem heen en weer schuiven zonder dat hij zelf enige zichtbare invloed
daarop heeft. Een vraag hierbij is of de God van Geulincx en de macro-struktuur van
Verhoeven vergelijkbare grootheden zijn Verhoeven doet het voorkomen alsof
Geulincx een theologische kop schroeft op zijn onderzoekingen om een uitweg te
vinden uit z'n onmacht. Parallel daarmee schroeft Verhoeven een soort
sociologisch-economisch-politieke (enz.) kop op het hedendaags onmachtsbesef.
Het lijkt me inderdaad een zeer juiste en zinnige vergelijking, maar met één restriktie.
De God van Geulincx is het typische voorbeeld van de ‘God der filosofen’ om met
Pascal te spreken en is in geen geval de ‘God van Abraham, Isaac en Jacob’. De
onpersoonlijke God van Geulincx, Het Superieure Brein, heeft weinig overeenkomst
met de bijbelse God.
Niet voor niets merkt Verhoeven op dat er een direkte lijn loopt van theologen als
Geulincx, theologen met een rigoureus predestinatiegeloof, via de deïsten naar de
atheisten.
Geulincx' ethica benadrukt de nederigheid, de beperking en de onmogelijkheid
van autonomie, voorwaar niet bepaald een programma voor aktiegroepen. Maar de
knock-out voor dergelijke groepen brengt het tweede axioma, door Verhoeven minder
aangehaald maar m.i. nog radikaler: ‘waar ik niets vermag, daar moet ik ook niets
willen’. Heeft hij dus eerst al drastisch het doen beperkt, nu raadt hij aan om ook de
wil tot doen op te geven. Hij weet n.l. dat geweld ontstaat waar zonder kennis
gehandeld wordt. Dit tweede axioma is meer een moreel gebod dan een axioma en
brengt de uitspraak van Pascal in gedachten: ‘de grootste misère van de mens is dat
hij niet de hele dag in z'n kamer kan blijven zitten’.
Geulincx waarschuwt dat doen in onwetendheid de deur openzet naar het uiterste
geweld. Zo is dit tweede axioma, gezet op het eerste, een volledig terugdringen van
het handelen en legt het aan de wil de taak op om de onwetendheid te verhinderen
tot handelen over te gaan. Niettemin is er door het weliswaar zwaar gereduceerd
gebied waar kennis mogelijk is (met name binnen het denkend ego in de vorm van
zelfkennis) een zekere marge gegeven voor willen en handelen, al lijkt dat beperkt
tot een schuchter pogen.
N.a.v. het eerste axioma suggereert Verhoeven dat Geulincx de mening zou kunnen
hebben dat men onwetend niet kan ‘zondigen’. Hij haalt daarbij Augustinus aan die
dat standpunt verdedigt en die Geulincx beïnvloed heeft. Ook bij Paulus zijn
opmerkingen in die richting te vinden en men zou misschien de kruiswoorden kunnen
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aanhalen die Lucas Jezus in de mond legt: Vader vergeef het hun want zij weten niet
wat ze doen.
Toch geloof ik niet dat Geulincx dit excuus aanvaardt, getuige zijn tweede axioma.
De mogelijkheid tot zondigen wordt tot een minimum beperkt wanneer men zijn
gebod op-
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volgt. Overtreedt men het, dan zondigt men binnen de kortste keren. Aansluitend bij
deze problematiek zou het interessant zijn te weten hoe Geulincx überhaupt denkt
over het kwaad. Afgaande op zijn visie over de mens als instrument in de hand van
God zou men moeten besluiten dat God de veroorzaker van het kwaad is. Er wordt
in het boek niet over gesproken, evenmin als over het goede, gevolg misschien van
Geulincx' preoccupatie met het loutere doen en de technologie daarvan.
Na de bespreking van het tweede axioma laat Verhoeven zien hoe gekompliceerd
Geulincx' dualisme eigenlijk is. Hij stelt niet alleen twee fronten tegenover elkaar,
maar onderscheidt in elk van de fronten nieuwe gespletenheden. Het cartesiaanse
ego wordt in z'n eigen identiteit bedreigd en gesplitst, de werkelijkheid krijgt een
eindeloos dialektisch karakter. De goddelijke ratio is de enige die het leven voor
uiteenvallen behoedt en de orde handhaaft en God is de enige die niet vatbaar is voor
enige innerlijke dialektiek.
Deze goddelijke bovenbouw die door Geulincx wordt gekonstrueerd, door
Verhoeven steeds welwillend met vroomheid aangeduid, is in wezen een
rationalistische extrapolatie.
Het laatste hoofdstuk van dit uiterst scherpzinnig en luciede boekje (waar wordt
binnen 80 bladzijden helder gefilosofeerd?) heet ‘de vrome toeschouwer’.
Geulincx noemt zichzelf (exemplarisch voor de mens) bij herhaling een
toeschouwer van een wereld die zich voltrekt en daarmee is hij letterlijk een scepticus.
Scepsis betekent immers beschouwing, blik. Een scepticus die in nuchterheid zijn
onmacht onderzoekt en in vroomheid zich overgeeft in handen van de almachtige
God. Verhoeven wordt door die vroomheid ontroerd. Hij wordt ontroerd door de
manier waarop Geulincx zijn logica loslaat en zijn machteloosheid aan God aanreikt.
En hij vergelijkt het lezen van Geulincx met het horen van een cantate van Bach over
ods almacht en goedheid. Diens muziek overspoelt de scepsis van de toehoorder
t.a.v. Gods bestaan en neemt hem voor een moment op in Gods verzoenend bestel.
Verhoeven konstateert dat deze overwinning op de scepsis niet wordt bewerkstelligd
door logische betogen, maar door het religieuze kunstwerk. Dat is onzuiver gezegd,
dunkt me. Zijn analyse is juist, maar de overwinning van de scepsis wordt niet speciaal
door het religieuze kunstwerk geboekt, als wel door het kunstwerk, religieus of niet.
De cantate van Bach over Gods almacht en goedheid is een te voor de hand liggend
en eenzijdig voorbeeld en even weinig terzake als te spreken over ‘een strijkkwartet
van Mozart over de predestinatie’.
De woorden van de cantate doen er niet toe; het is de muziek die de mens eventueel
boven de scepsis uittilt en in een andere orde zet. Tenzij Geulincx z'n overgave aan
God in poëzie vorm geeft, waardoor het een pendant zou zijn van Bach's muziek,
lijkt me het ontroerende karakter van Geulincx' verlies aan logica, dat Verhoeven
signaleert, geen reden voor een vergelijking met Bach's cantate.
Tenslotte nog één opmerking. Verhoeven haalt een aantal maal een zin aan van
Geulincx die gaat over het ik als de naakte toeschouwer van het wereldtoneel, en hij
wijdt over dat woord ‘naakte’ nogal wat uit. Naakt duidt op de machteloosheid van
de mens, de naaktheid van de mens temidden van een wereld waarvan hij niets
begrijpt een waarin niets zijn werkelijk eigendom is. In de woorden van Geulincx:
‘Soo dan ik kenne mijne gelegentheyt: ik ben eenen blooten aenschouwer van dese
werelt’. Blooten betekent m.i. niets anders dan ‘slechts’. Was er naakt bedoeld dan
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had Geulincx een ander woord gebruikt of het verder omschreven. Ook op andere
plaatsen zegt hij dat hij ‘alleen maar’ een toeschouwer is.
Een misschien te ‘existentialistische’ manier
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van denken heeft Verhoeven bloot door naakt laten vertalen.
Deze betrekkelijk detaillistische opmerking doet beseffen dat Verhoeven de
aandacht tot in details vasthoudt. Geen beter bewijs dat zijn ontmoeting met Geulincx
ook voor de lezer een ‘gebeurtenis’ is.
Jan Geurt Gaarlandt

Wij trekken te snel naar het woord op
Van Dirk Kroon (geb. 1946) verschenen, kort na elkaar, een tweede en een derde
poëziebundel: Hutselen met het gras (nr. 1 in de Post Podium Reeks, uitgave van
Klaas Woudt, 1972) en De getekende dag (in de serie Seismogram, Bosch en Keuning,
1973).
Het zijn korte gedichten, soms in reeksvorm, waaruit een grote aandacht spreekt
voor het poëtisch handwerk en die een meditatieve inslag hebben, in zoverre ze
motieven van 's mensen waarheen en waarom bedenkend verwoorden.
Kroons vermogen tot het onbevangen, onzwaarwichtig noteren van dieptestructuren
komt in de bundels trefzeker tot uiting.
Het nadenkelijke dat zijn gravende, tastende sensibiliteit begeleidt - en dat hem
verbindt met de bewonderde Van Vriesland - doet geen afbreuk aan de direct-poëtische
zeggingskracht van zijn gedichten. Integendeel.
Maar wel ontstaan als gevolg van de beknopte notering van de observaties nogal
dichte poëtische betekenisvelden, die van de lezer een hoge bereidheid tot de kunst
van het verbandje leggen vergen. Niet alle lezers brengen, en zeker niet in dit
ongeduldig tijdperk van de directe literaire actie, zulke bereidheid op.
Niettemin zenden de gedichten hun betekenissen uit en geven ze te denken, al was
het maar aan de peinzenden onder ons, die het moeten hebben van de secundaire
respons.
Een goed voorbeeld van Kroons zeggingskracht vormt het gedicht dat de titel draagt
‘Guerrilla’ uit de bundel Hutselen met het gras. Met zo'n titel geeft Kroon - en hij
doet dat meer - een realistisch handvat aan zijn vrij hermetische notities. Uiteraard
om de begrijpelijkheid en de actualiteit ervan een handje te helpen, maar ook, neem
ik aan, om een beetje de spot te drijven met het anekdotisch-geëngageerd dichten
dat bij voorkeur zijn onderwerpen ontleent aan de politiek-sociale praxis en geen
aandacht meer heeft voor het huis van de dichter zelf. Terwijl dat huis toch ook volop
strijd en ellende zit waar progressief en conservatief elkaar voor de voeten lopen.
Er is niet alleen een guerrilla van het Centraal Plateau of Cuba, maar ook op het
hoogvlak dat gewoonlijk als de antipode geldt: het linguistische. Zo stelt althans het
gedicht:
guerrilla
verleg het accent
betraal de letters
weefsel
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een gezwel van taal
wij spreken te vlug
schrijven te voorbarig
en trekken te snel
naar het woord op
bijvoorbeeld
zie nu de t
een regen van droogte

Het gedicht spreekt ervan, zo mag geparafraseerd worden, dat, evenals de guerilla
opponeert tegen oppressieve macht, er ook op het niveau van de omgang met woorden
contesta-
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tie is (en behoort te zijn) tegen het onderdrukkende, namelijk inflatoire, woord. Tegen
het ‘gezwel van taal’.
Woekering van taal doet zich voor, stelt het gedicht, waar te gemakzuchtig met
taal wordt omgesprongen, waar niet genoeg gezwegen wordt, waar schrijvers en
andere taalgebruikers zich op de woordmarkt storten en elkaar met hun producten
staan te verdringen.
Dat woekerend woordgebruik waartegen Kroons guerrilla zich richt wordt in het
gedicht niet verder omschreven. De dichter komt niet met voorbeelden, maar volstaat
met de constatering dat er te vlug gesproken, te voorbarig geschreven en te snel naar
het woord wordt opgetrokken.
Zo'n constatering zou niet meer zijn dan een tot weinig verplichtende generalisatie,
als niet het gedicht erin slaagde de bedenking op twee manieren poëtisch te verifiëren.
En wel enerzijds door de suggestieve beeldspraak, waarin een analogie op gang wordt
gebracht tussen de macrostructuur van establishment/welvaartsstaat en zijn contestatie
én de microstructuur van linguïstisch-literair consumptief woordverbruik.
Anderzijds door de manier waarop het gedicht zelf de woekering bestrijdt en een
remedie tegen de kwaal sober operationaliseert. Het is de moeite waard deze twee
aspecten van de Kroonse verificatie nader te bekijken.
Analogie tussen macro- en microstructuur.
Wat is eigenlijk guerrilla? Een verzetsstrijd, veelal vanuit ontoegankelijk
natuurgebied gevoerd, die gericht is tegen een heersende orde welke als
onderdrukkend wordt ervaren. Guerrilla is de voorbereidende confrontatie met die
macht middels een (burger)oorlog op kleine schaal, waaraan wordt geparticipeerd
door individuen en kleine groepen. De acties worden informeel en solistisch
ondernomen en alles komt aan op de kracht en het typische van het individuele
element: mens, werktuig, situatie. Elementaire vermogens (en niet, zoals in de
gevestigde orde, uniformiteit, systematiek, regelsystemen) hebben de prioriteit.
Gewoonlijk richten guerrilla-activiteiten zich, in onze situatie, tegen ‘rechtse’
regimes, die de vrijheid beknotten en zich in bondgenootschap weten met de machten
dezer wereld, zoals nationalistische technocratie en bureaucratie. Zie b.v. het Middenen Zuidamerikaanse verzet tegen het structureel geweld van CIA-Amerika c.s. De
oppressieve macht van het bedoelde establishment is gekoppeld aan de voorrang van
een economisch-technologisch denken, dat zich verslingerd heeft aan het winstbeginsel
en aan de uitbuiting.
Het onbehagen (Club van Rome) ten opzichte van deze dominante denkwijze is
echter allerwege zo toegenomen dat men nauwelijks meer een vooroplopend rebel
hoeft te wezen om te begrijpen dat contestatie en guerrilla methoden zijn van een
noodzakelijk, essentieel correctief. Van dat bewustzijn maakt de dichter Kroon
gebruik wanneer hij het begrip guerrilla een kwart slag draait1) en van toepassing
verklaart op, ook, onze manier van omgaan met woorden. Wat we als bedenkelijk
hebben leren verstaan in de macrosituatie van expansionisme en inflatie, dat zit even
fout in de microverbale communicatie.

1) ‘maar woorden blijven een kleine draaicirkel behouden’, zo luidt het in A lovely race uit de
bundel ‘De getekende dag’.
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‘We spreken te vlug, schrijven te voorbarig en trekken te snel naar het woord op’.
De beeldspraak werkt naar twee kanten. We kunnen haar verstaan als kritiek op het
gedrag in de welvaartswereld en dan staat er ongeveer dit: we produceren maar raak,
consumeren tot we barsten en raggen maar over de wegen, in het idee dat we er met
een hoop drukte wel komen. Maar tevens wordt de lezer uitgenodigd binnen de
linguïstische dimensie te speuren naar de
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corresponderende posities. Al noemt Kroon geen voorbeelden, elk woordgebruiker
mag toch wel in staat worden geacht uit de geheugenkast wat exempels van
inflatieliteratuur te kunnen opdiepen.
En ook als dit niet het geval is, blijft het theoretisch heel goed te verdedigen dat
een dichter zich schrap zet tegen lukraak en woekerend taalgebruik. Want dichters
hebben een taak bij het geheel van de menselijke zingeving, ze hanteren de stemvork.
Dichters zijn bij uitstek de instrumenten die bepalen of verbalisaties zuiver zijn en
of er in de tewoordstelling inderdaad een zingeving schuil gaat.
De dichters die metatalig te werk gaan en dus inhaken op methodes van Mallarmé,
Valéry, Achterberg, ook Lucebert, zijn misschien niet zo groot in het engagement,
maar ze zijn niet onkritisch. Ze staan nl. hoogst kritisch ten opzichte van oneigenlijke
taal, dat is taal die profiteert van sjablones en formules, die haar betekenissen van
elders ontleent, die betekenissen verbruikt in plaats van ze te genereren.
Het woord mag wel het belangrijkste medium van zingeving genoemd worden.
Verbalisaties zijn echter, als andere verschijnselen, onderhevig aan het principe van
de tijd, ze verschijnen in een proces. De zingeving die zich constitueert ontspringt
aan een veld (couche) van zwijgen en verborgen, donkere, zin-speling. Het zingevende
woord opent betekenis boven een fond van versluierd verwachten.
Maar eenmaal geopenbaard en vastgesteld gaan de betekenissen deel vormen van
regelsystemen, algoritmes van spraak en denken2) die wel de capaciteit hebben de
gebruiker snel te oriënteren in een pakket van semantische mogelijkheden, maar die
al functionerend aan slijtage onderhevig zijn, de tendentie ontwikkelen tot het
stereotiep, in ieder geval de nieuwe nuances afstoten. Gevestigde taalschema's, als
andere establishment, slijten betekenis af, zijn op den duur niet meer adekwaat aan
de zin die zich in het verschijnende aftekent, dekken de nieuwe smaken, behoeftes
niet langer.
De functie van de dichters van de stemvork is dat ze de taal openhouden voor de
ervaring van het zingeven en dus kritisch staan ten opzichte van taalvervreemding
plus het denken dat zich thuis voelt in niet zelf gegenereerde, maar ontleende
betekenis-ordeningen.
Zonder zelfstandige zinervaring gaat de kwaliteit van het bestaan er op achteruit,
want de woorden die gerangeerd zijn worden omhuld door een laaghangende,
oppressieve mist.
Ze drukken met een heerszuchtige conventionaliteit het eigenzinnig creatief principe
neer.
Verstaanbaarheid, dat is niet het criterium: natuurlijk moet ieder schrijver op de
een of andere manier verstaanbaar zijn wil hij overkomen. Maar een dichter mag
best een beetje onverstaanbaar wezen, vooral wanneer de stiltes die hij in de
communicatie aanricht de belofte dragen van het ongekende. (Al het ongekende
begint vreemd). Nee, het criterium, ook voor literatuur, is het genererende principe,
het zingevende, betekenis op gang brengende (progressie!). En dat stelt zich
guerrillistisch tegenover het profiterende, verbruikende, exploiterende woord.
Aan het einde van elke woordsituatie (linguistische periode) beginnen de literaire
algoritmes inflatoir en expansionistisch te worden, er wordt in rond getold door een
ieder, op elk willekeurig moment. De publieke communicatie die het doel was van
2) cf. Cor Blok, ‘Over vormgeving’, Museum-journaal nr. 4 en 5, 1973.
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de literaire act wordt als het vanzelfsprekende opgevat, de commercial gaat model
staan.
In profijtliteratuur worden de formules, waarvan overdracht gegarandeerd is en
die een ingebouwde respons bezitten, overheersend. Die formules dekken de, soms
bevreemdende, aanstotelijke, zingeving uit de basis af.
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Dan zijn de signifié's niet langer in de grond van het signifiant geworteld, maar sliert
de betekenis woekerend over de pagina. Van horen zeggen. Betekenis die we nemen,
omdat we er zin in hebben (en omdat het is toegestaan).
Betekenisgeneratie. De zin die niet genomen wordt, maar gegeven bereidt zich zelf
voor, werkt zich zelf omhoog uit alle niveaus van het gedicht. Als we (met T. van
Dijk) onderscheid maken tussen het fonisch-grafische, het syntactische, het
microsemantische en het macrosemantische niveau, dan moet de uiteindelijke
dieptestructuur van het gedicht teruggespiegeld kunnen worden in de overige
semiotische dimensies, wil men van het gedicht kunnen zeggen dat het de daad bij
het woord voegt.
Dit nu geschiedt opmerkelijk letterlijk in het Kroonse poëem. Het gedicht verlangt,
zoals gezegd, dat het accent verlegd wordt, nl. van woordresultaten naar de
elementaire tewoordstelling. Het meest simpel geschiedt dit door een woord nu eens
niet als een superstructuur op te vatten, maar als een bouwsel van elementen en van
die elementen aan te tonen dat ze elk voor zich een eigen zin dragen, als ze maar
voldoende aandacht ontvangen.
Aandacht geven aan elementen van woorden kan geschieden door b.v. het woord
‘letter’ bij de kop te nemen en daarmee te excerceren. Dat procédé wordt in Guerrilla
toegepast als een remedie tegen taalkanker.
Via het meest agressieve element van het woord letter, nl. de dubbele t, wordt er is immers een guerrilla aan de gang - een aanval ingezet tegen taalgezwellen. Die
aanval voltrekt zich op alle semiotische niveaus tegelijk. Syntactische correspondenties
en klankovereenkomsten opereren in het te vlug spreken, te voorbarig schrijven, te
snel naar het woord optrekken; semantische in de driemaal herhaalde terechtwijzing.
Maar de proef op de som komt in de op één na laatste regel: ‘zie nu de t’, de
bestraalde letter zelf, die door de operationalisatie een betekenis uitstraalt alsof ze
een volledige zinseenheid was.
Zeg letters bestralen en de dichter bestraalt de letters van het woord letter. De dubbele
t en de dubbele te-klank komen daarin als het meest dominante, typische element
naar voren. Zeg te vlug, te voorbarig, te snel en er wordt een salvo afgevuurd.
Het simpele grafisch-fonische element wordt als zodanig betekenisdragend en
verspreidt ‘een regen van droogte’: instant remedie tegen inflatoire overvloed.
De t een regen van droogte: met zo'n minimaal effect opent Kroon op poëtische
wijze een aanval op de verbositeit van welvaartscommunicatie.
Komt daarmee, eigenlijk, in de buurt van b.v. de Berio-interpretatie van e.e.
cummings ‘bliksem’ gedicht (nr. 22), waarvan de afzonderlijke klanken en fonemen
uitgangspunt werden voor de verklanking.
Komt ook in de buurt van de visuele dichters, die eenzelfde kritiek huldigen ten
aanzien van conventionele publiek-literaire schema's, maar die zingeving tot stand
willen brengen na een ont-grenzing van de woordcommunicatie, namelijk door de
visualisering van literaire ideeën en tekens.
Eldert Willems

Raam. Jaargang 1974

binnenkant voorplat

[Nummer 102]

Raam. Jaargang 1974

3

Jan Geurt Gaarlandt
Inleiding
‘Chr.J. van Geel, een vergeten dichter uit de 20ste eeuw’, stelde Van Geel mij eens
ironisch voor, toen we over een titel van dit nummer spraken. Even ironisch lijkt het
haast of zijn dood hem aan de vergetelheid heeft ontrukt.
De necrologieën overtroffen de recensies van zijn gedichtenbundels verre in aantal.
Deze speciale uitgave van Raam gaat over de levende Van Geel, wiens taal, eenmaal
gelezen, niet meer te vergeten is. September 1972 werden de eerste brieven erover
geschreven, juli 1973 de eerste medewerkers uitgenodigd, april 1974 de laatste
bijdragen ingeleverd. In die tijd is er heel wat overlegd.
Van Geel's perfektionisme, spreekwoordelijk voor wie hem kende en lastig voor
wie hem slecht kende, weerhield me van een ‘soepel inelkaargetimmerd nummer’.
Toch zal het merkbaar zijn, dat ik uiteindelijk zonder zijn kritisch advies het geheel
heb samengesteld. Wel moet duidelijk gezegd dat na zijn dood Elly de Waard mij
heeft raadgegeven en zeer daadwerkelijk geholpen, evenals Lambert Tegenbosch.
De artikelen hier verzameld zijn vrijwel allemaal geschreven vóór het overlijden
van Chris van Geel - de opzet was en is om zijn poëzie te onderzoeken en in zo verre
is zijn dood, hoe gek het ook klinkt, bijzaak.
Een paar teksten nam ik in herdruk op, waarvan ik weet dat Chris ze waardeerde
en die me verhelderend leken.
Uitdrukkelijk wil ik vermelden dat dit nummer geen enkel definitief beeld geeft
van wat er in Van Geel's poëzie omgaat. Meer dan de helft van zijn gedichten moet
nog worden gepubliceerd, daarom is dit niets dan een tussentijdse stand van zaken.
April 1974
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Chr.J. van Geel
Gedichten
Bijen
Als ik mij buk naar takken die ik raap,
naar honing die de grond van bloemen is,
ik die de tuin inloop, schrikken zij niet.
Verknocht als zij aan wat ze doen verdiep
ik mij in wat ik breek, verzet hun zoemen
van bloem naar bloemen op begane grond.
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Bos vol duiven
Luidruchtig tussen bomen zijn zij
met een wat plomp vervoer druk in de weer,
hun grauwe veren kruien door het lover.
Zij zien de zee, zo dicht kwam bos nabij,
zo dun aan takken is wat hen van water scheidt,
zo dicht aan zee kropen de bomen.
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Oktoberkauwen
Het zich verplaatsen van
de kauwen in de bomen,
het dringend praten op
een tak om thuis te zijn.
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Avond
De laatste toevlucht in de schemer
een scherpe vogel vlug uit zicht,
de takken roerloos en de hemel
gekrompen in de duisternis.
Hij moet op weg zijn over toppen,
een meeuw door schaduw uitgewist,
zo fel als wat in donker licht,
zo fel te zien in die seconde.
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Nachtuil
Zijn sprieten staan weer op zijn kop,
zijn tekening, zijn oog van god kijk hoe kompleet richt hij zich op
uit as, geen veer, geen poot ontbreekt,
verbaast zich dat hij weer beweegt.
Hij zit in wat hem overkwam
en strekt zijn vleugels in een vraag.
Wie gaaf verbrandt herrijst ook gaaf.
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S. Vestdijk
Flirt met het collectieve onbewuste
Met Vroman, Van der Graft, Charles, Diels, Tergast, en zo men wil Achterberg,
behoort Chris van Geel tot die waardevolle en nuttige, voor het overige tamelijk
heterogene groep dichters, die men de ‘para-experimentelen’ zou kunnen noemen.
Zij zijn niet ‘echt’ experimenteel, maar zij doen eraan denken, de een meer, de ander
minder, hetzij als voorloper, hetzij in feite beïnvloed; zelf onmiskenbaar modern,
vormen zij de schakel tussen de modernste en wat wij in onbewaakte ogenblikken
de ‘normale’ poëzie plegen te noemen. Deze tussenpositie moet overigens niet
verkeerd beoordeeld worden. Wie hier aan een cocktail van ‘normaal’ en
‘experimenteel’ denkt, komt bedrogen uit.
Integendeel zelfs, want een der kenmerken van de ‘para-experimentelen’ - aan
een, alle gevallen bestrijkende definitie waag ik mij niet - is juist de, zo al niet sterker
ontwikkelde, dan toch herkenbaarder persoonlijkheid, die zich openbaart in een eigen
toon, een eigen wereld, en in het ontbreken van schoolvorming. In verband hiermee
valt het op, dat het autobiografische element bij hen meer nadruk ontvangt dan bij
de experimentelen, al is dit dan ook het duidelijkst waar te nemen bij oudere figuren
als Achterberg en Charles (en ook bij Van Geel, wanneer ik zijn leeftijd niet verkeerd
schat), en al is het bij Charles gedeeltelijk toe te schrijven aan nawerkende
fantaisistische en Forum-invloeden, waarbij de cultus van het gewone woord de
persoonlijke mededeling bevordert.
In elk geval ontbreekt dit, zich tot anekdotiek en intieme bekentenis verscherpende
individualisme volkomen bij de experimentelen, die reeds te ver in het collectieve
onbewuste doorgedrongen schijnen te zijn om hun eigen concrete persoonlijkheid
op de voorgrond te stellen of er ook maar veel waarde aan te hechten; waarmee dan
anderzijds weer samenhangt, dat hun poëzie, in wezen onthutsender, bij het
poëzieminnend publiek beter aanspreekt. De ‘para-experimentelen’ zijn veelal
‘moeilijke’ dichters, niet zozeer door hun tussenpositie, waardoor de oningelichte
lezer uit ‘normaal’ aandoende regels somwijlen in irrationalismen tuimelt, die hij als
ontsporingen of op zijn minst als een uitdaging beschouwt, als wel door de zorg, die
zij besteden aan het verklanken van een levensinhoud en de onvervangbaarheid
daarvan. Wie niet verwisseld wil worden is vaak lastiger te benaderen dan degene
die op zijn identiteit geen prijs stelt. Zijn woorden mogen helder zijn als glas, het is
toch altijd zijn eigen glas. Zijn de experimentelen onhelder, dan herkent ieder ander
daarin zijn eigen onhelderheid, en voor nadere opheldering hoeft hij zich maar in
zijn eigen diepten te laten zakken. Soms heeft hij geen diepten, maar het gaat hier
om het beginsel. De experimentele poëzie kan hem trouwens suggereren, dat hij
diepten heeft.
Voorts mag men als algemene regel stellen, dat de ‘para-experimentelen’ vooral
visuele fantasten zijn, terwijl de experimentelen meer geneigd zijn zich in de
taalfantasie uit te leven. Beeld en Ding staan hier tegenover Woord, het bezwerende
woord, dat echter geen tastbare werkelijkheid wil bezweren, en niet eens een ‘sfeer’,
maar een Wezen, een archetype van beleven, dat voor alle mogelijke concrete
werkelijkheden geldt, en daarom ook gemakkelijk een normstellend, en zelfs
dogmatisch karakter aanneemt. De experimentelen zijn de wetgevers van de droom;
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zij vatten innerlijke zekerheden samen; de abstracte toverformule is hun, uiteraard
vaak ontweken einddoel. Tilt men hen tot in de lichte regionen van het bewustzijn,
dan blijken zij eensklaps verwant aan wiskundigen, staatsfilosofen, systeembouwers,
politieke orakels, - welke blamabele parentage zij dan ook niet dralen te ontvluchten
door wederom in de bewogen wateren onder te duiken van hun ikloosheid, waar zij
waarheden vinden zonder te zoeken, waar zij de lakens uitdelen,
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niet in de vorm van argument of constatering, maar door anderen op die lakens in
slaap te wiegen. Hoe groot moet ook niet de verleiding zijn voor de ikloze, die zich
met alle iklozen één weet, om die anderen de wet te stellen. De experimenteel poneert.
De ‘para-experimenteel’ doet dit zelden: hij beschrijft en omschrijft, vraagt en tast,
zoekt en wil niet zo graag vinden. In de grond van de zaak is hij veel
‘experimenterender’. Intussen kent ook hij zijn verleidingen, juist door die
tussenpositie. Voorbeeldig in dit opzicht lijkt een figuur als Achterberg, die een niet
(meer) bestaande geliefde overal zoekt - en vindt - waar zij onder geen beding meer
is te vinden. Experimentele zekerheid en ‘para-experimentele’ terughouding hebben
hier een huwelijk aangegaan, dat Achterberg's mystieke bruiloft banaliserend schijnt
te weerspiegelen.
De ontsporingen, of uitdagingen, waarvan ik zoëven repte, treft men bij Van Geel
herhaaldelijk aan, en zij zijn bij uitstek geschikt om ons te behoeden voor verkeerde
denkbeelden omtrent zijn werk. In deze niet weinig imponerende eersteling van 150
pag. lijkt hij een schrijver van poëtische dagboeken, waarin met voorliefde de natuur
bespied wordt, bladeren en dieren vooral. Hij lijkt geporteerd voor het maken van
schilderijtjes in woorden, zij het ook geen ‘woordschilderingen’. Hierbij schijnt het
toeval het voor het zeggen te hebben, en de symboolwaarde van deze notities lijkt
op het eerste gezicht gering. Deze opvatting van zijn poëzie betreft echter alleen een
buitenkant, want afgezien nog van de veelal suggestieve sfeer, valt hier aan zin en
menselijke inhoud zoveel te raden, dat van een oppervlakkig realisme, een beschrijven
om het beschrijven, niet gesproken kan worden. Met de journaalschrijvers heeft hij
intussen gemeen, dat hij zijn aantekeningen niet altijd uitwerkt, dat hij - soms als
kunstmiddel - onhandige of hoekige woordformaties prefereert, en dat hij zijn
gelukkige en ongelukkige dagen heeft.
Het aarzelen tussen ‘normaal’ en ‘experimenteel’ ligt aan de mislukkingen - voor
zover men in een dagboek daarvan wil spreken - wel eens ten grondslag, maar toch
lang niet altijd, en het volgende gedichtje, een vrijwel rijmloos bijna-kwatrijn, waarin
deze aarzeling bespeurbaar is, behoort met menig ander gedicht van dezelfde omvang
stellig tot zijn sterkste uitingen, - uitingen van iemand die hunkert naar het gedrongen
woord, dat met één slag een werkelijkheid omvat en tot wezen zuivert, maar die
doorgaans te zeer in beslag wordt genomen door de vele werkelijkheden om zich
heen om met deze eenvoudige vormgeving genoegen te kunnen nemen.

Geluk
Ik heb het vanmiddag gevoeld
hoe het zou kunnen zijn.
De rotsen versteend,
het water gewassen.
Een zon die maar schijnt.

Schijnbaar een pretentieloze dagboekbladzijde. Maar achter de zo simpele formulering
verbergt zich een aanzienlijke gecompliceerdheid, een geraffineerde overgang tussen
‘normaal’ en ‘experimenteel’, tussen rationeel en irrationeel, tussen persoonlijke
ervaring en de normativiteit der in ieder onzer gereedliggende oerbeelden. Dat wil
zeggen: de ontsporing, de uitdaging, merkt men eigenlijk niet eens, en deze
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onmerkzaamheid is een uitdaging van de tweede graad. De aanhef had ook een
poëtisch kantoormeisje kunnen schrijven. Maar dan komt de ontsporing: ‘De rotsen
versteend’, - net of rotsen dat niet altijd zijn! De rotsen geworden tot iets méér dan
rots, schijnt de dichter te willen zeggen, tot iets consistents, iets zuivers en eeuwigs.
In ‘het water gewassen’ wordt dit element van zuivering nog ge-
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accentueerd: nuttige verduidelijking van een onveranderlijk paradoxale situatie,
waarop dan onmiddellijk de anti-climax volgt, de terugkeer tot de schijnbare banaliteit
van de aanhef. ‘Een zon die maar schijnt’ kan overigens op twee manieren worden
opgevat: als ‘een zon die altijd schijnt’ en als ‘een zon die (als zij er is) niets anders
doet dan schijnen’; in het eerste geval wordt de zon normatief gesteld in een
ontwikkeling naar bovenaardse bestendiging, in het tweede geval staat er eigenlijk
niets anders dan ‘wat was het vanmiddag lekker weer’. Door deze dubbelzinnigheid
wordt de slotregel dan toch nog tot de synthese van het gehele gedicht, - synthese
tussen tijd en eeuwigheid, banaliteit en verheven rust, - een regel, die niet gemist
had kunnen worden, zoals dat het geval is in In sluiers zwijgend, een prachtig
surrealistisch visioen van drie bedroefde dames in een boot, waaraan de al te
gekunstelde en plastisch nauwelijks te realiseren slotregel, die ik nu maar niet citeer,
niets essentieels toevoegt.
Van de voluit geslaagde gedichten noem ik er nog enkele: De krekel, Schilderij,
Rapunsel, het waarlijk overrompelende Non in de trein, Het klemt als pootjes..., het
navrante Dwergmussen, dat ook bijzonder mooi van klank is, Van zandsteen liggen
schapen..., In het langsgaan, en Febr. '55, een der blijken van het samengaan van
genadeloze observatie en subtiele vermenselijking, die Van Geel's natuurtaferelen
zo dikwijls kenmerken.

Febr. '55
Reeds weken ligt de sneeuw met opgetrokken lippen
te krimpen in de wind, te drogen aan zijn dorst.
Hij sterft niet aan de dooi; hij sterft aan de vorst.
Er stuiven korrels van zijn huid om te gaan drinken.

In zijn langere gedichten bereikt Van Geel deze perfectie veel minder vaak, bedreigd
als hij wordt door de euvelen der uitbreiding: één algemeen euvel (breedsprakigheid),
en een meer speciaal gebrek, bestaande uit de Whitmaniaans-unanimistische
hebbelijkheid om door vlijtige opsomming het te beschrijven object of de te
suggereren waarheid te vangen in concentrische cirkels. In Portret b.v. aanvaarden
wij dit procédé ten volle, want hier is zoiets als een operazangeres uitgebeeld, wier
ware wezen, zo zij dat al bezit, zich van huis uit histrionisch onttrekt aan een simpele
bepaling zonder omhaal. In Avond en morgen in November daarentegen brachten
een tiental adjectieven mij niet nader tot het beoogde middelpunt, en het treffende
IJsbloemen geeft van het kristalgewas wel de verstikkende rijkdom, maar getuigt
tevens van een verbaal enthousiasme, dat ons vervreemdt van de verstorvenheid
ervan.
Een aardig voorbeeld van de superioriteit van het korte gedicht bij Van Geel levert
Tussen liedjes, waarvan de beide middenstrofen gemakkelijk gemist hadden kunnen
worden, onder achterlating van een eerste en een laatste strofe, van vijf resp. zes
regels, die als afzonderlijke miniaturen heel goed hadden voldaan. Toch wordt ook
in de langere gedichten niet zelden een verrassend hoog peil bereikt, vooral in de
regelmatig, soms kwatrijnsgewijs gebouwde, normaal rijmende of assonerende
(sonetten schrijft Van Geel niet), die zijn verbeeldingskracht disciplineerden en het
uitwerpen van associaties binnen de perken hielden. Paul, dat in de tweede strofe
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het opsommingsprocédé huldigt, kan in dit genre niettemin als een vrijwel volmaakt
gedicht worden beschouwd, getuigend van een vermogen tot inleven in het
bijna-levenloze, dat bewondering afdwingt.
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Pad
Kaal als wat jong is, ouder dan de eiken,
zijn keel gespikkeld hulstblad waar zijn hart
in klopt, dat ook na jaren niet zijn nerf
laat zien, maar grijs werd en zo zacht als verse blaadjes die geleerden vergelijken.
Zijn rug chinees, zijn poten tand des tijds,
voor liefde ongeschikte korte armen,
een vleugel van geduld, een ster van spijt,
een ruiterlijke veinzer stil te zitten,
een vikingschip, een put, een gouden stoel.
Ik buk, hij maakt zich breder om te spreken.
Hij springt over mijn vinger op een teken
van mij, en vreemd, ik denk, dit is geluk.

‘Voor liefde ongeschikte korte armen’ is een van die flitsgewijs opduikende beelden
en vergelijkingen, waarvan Van Geel op zijn beste momenten het geheim bezit. Een
non zit ‘uit Goliaths manchet te zien’. In de toppen van de nagels ‘gaat een halve
maan op’.
Het is duidelijk, dat deze onverzadelijke dorst om zichtbaarheden vast te leggen
aan de ketting van andere zichtbaarheden niet alleen volmaakt on-experimenteel is,
maar ook wel eens tot artificiële, al te bewust berekende resultaten moeten voeren.
Een vergelijking tussen hertepoten en horlogewijzers (Hertenkamp) is een spel als
een ander, maar het wordt hier nauwelijks door een wezenlijk verband gedragen, en
het laten kijken van het horloge aan de herten die op tijd komen eten is een tweede
spel. De non met de manchet van Goliath daarentegen is een vondst waar men minuten
mee zoet kan zijn. Onvermoede afgronden, mysterieuze associaties dienen zich hier
aan, al was mijn eerste ossociatie: Delila, helaas foutief. Ik dacht namelijk aan Simson,
niet aan Goliath. Maar wie weet, dacht ook Van Geel aan Simson. Er was niets dat
hem dit belette.
Van de prominente langere gedichten noem ik nog het ontroerende Kindergraf,
waarin, zoals vaker bij deze dichter, een zegswijze of spreekwoord richtinggevend
voor de fantasie is geworden; Engel, met die fijne overgangen tussen beweging en
rust, beweging en beweging (‘Regen valt in de regen, een golf valt in de zee..., - hij
is... bijna gestegen stil blijven staan’); Getweeën, een der weinige liefdesgedichten,
met kostelijk naïeve historische en exotische achtergronden; het grote aanvangsgedicht
De lichtste kleur..., dat niet zonder programmatische waarde is, door het tegen elkaar
uitspelen van licht en duister, waarvan enkele onderlinge metamorfosen worden
nagespeurd, tot aan de kernregel ‘Ik wil wel dood als ik de dood doorkruisen mag’;
April '45, op de dood van iemand; en ten slotte het raadselachtige, maar genegen
bestudering ruimschoots lonende Verzoek om verlof, waarin de ondoordringbaarheid
van de anekdotische kern maar weinig afbreuk doet aan de verwoording van een
aangrijpend portret.
Wie ten aanzien van Van Geel's poëzie zou willen onderscheiden in descriptie en
vrije verbeelding doet niets anders dan nog eens de beide genres ‘para-experimenteel’
en ‘experimenteel’ tegenover elkaar plaatsen, gemeten aan de verhouding tot de
werkelijkheid. In Van Geel schuilt een gehaaid realist met het boers sluwe oog voor
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dieren en dingen zoals zij zijn en worden, maar ook een bevlogene, die het wel zonder
de buitenwereld meent te kunnen stellen, en in de nogal mysterieuze titel van zijn
bundel - geput uit de tekst van Portret - lijken deze twee aspecten verenigd. Daar
staat, in de beschrijving van die ongrijpbare en lichtelijk onechte zangeres: ‘een
vrolijk spinrok’, onmiddellijk gevolgd door ‘narrenstaf om te rinkinken’, - en hoewel
dit ‘spinrok’ voor de auteur nog wel iets meer betekenen zal, onttrekt men zich niet
aan het vermoeden, dat hier de ernstige huisvlijt rechtstreeks geconfronteerd is met
een
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speels overboord gooien van alle verantwoordelijkheid, dat de dichter dan maar
‘vrolijk’ noemt, omdat hij de gevaren ervan maar al te goed onderkent. Anderzijds
is het opzoeken van deze gevaren toch weer een onwegdenkbare component van zijn
dichterschap. Zijn spinrokken staat steeds op het punt om in toevallige herfstdraden
uiteen te waaien, en dat hij ook deze herfstdraden getrouwelijk beschrijven kan,
wenst hij wel eens te vergeten. Op zichzelf is dit geen punt van kritiek; een dichter
mag alles vergeten wat hij niet onthouden wil; maar het is er nu eenmaal zo mee
gesteld, dat het evenwicht bij Van Geel tussen rationeel en irrationeel weliswaar
belangrijke verplaatsingen verdraagt, maar dat hij plotseling aan overtuigingskracht
kan inboeten, wanneer hij zich zonder voorbehoud en uit overmoed in het irrationele
stort. Het spinrokken wordt dan tot het ‘vrolijk’ attribuut van een dame, die wij
menselijkerwijs ons vertrouwen moeten ontzeggen, en die wij ervan verdenken de
onredelijke diepten te hebben opgezocht, niet uit exploratiedrang, niet ter wille van
experimentele wetgeving aangaande de grondslagen der ziel, maar uit behoefte aan
flirt (‘de liefdeineens’, heet het in Portret) met wat in de droomwereld zoveel schijnt
te beloven, maar dat voor de ‘para-experimenteel’, die nog te zeer aan het iemandsland
van de werkelijkheid, zijn eigen werkelijkheid vastzit, nooit het object kan zijn van
een liefde die deze naam verdient. Van Geel kan alleen liefhebben ‘ergens’ tussen
droom en werkelijkheid; hij is daar misschien toe veroordeeld, en hij is de enige niet.
Intussen dienen wij hierbij zorgvuldig te onderscheiden, want tot deze al te
lichtvaardige duikvluchten in het collectieve onbewuste reken ik níet een aantal
droomevocaties, die, moeilijk controleerbaar als zij mogen zijn, als uitbeelding van
werkelijke dromen of visioenen (eventueel hypnagogische visioenen: vlak voor het
inslapen) toch een ongemeen authentieke indruk maken: verantwoord, ook al zijn ze
in feite niet te verantwoorden. In Inslapen legt van deze psychische oorsprong alreeds
de titel rekenschap af; de dichter ziet een mannetje zwoegen met een gouden haar
en roept hem toe te keren naar de ‘schoot der rijken’, en hoewel men er niet aan mag
twijfelen, dat ook dit droomgezicht allegorisch te verklaren is, doet men er beter aan
zich tot het irrationele klimaat te bepalen van iets, dat in zoverre toch ook weer het
tegendeel is van irrationeel als het verondersteld wordt even voor het inslapen
werkelijk gezien te zijn, en daar inderdaad ook alle sporen van draagt. Zo schilderden
de surrealisten soms; maar de surrealistische dichtkunst ging en gaat doorgaans anders
te werk, aangezien hier rechtstreeks uit het onbewuste niet zozeer het beeld opstijgt,
om vervolgens bewust beschreven te worden, als wel het woord (eventueel in
begeleiding van het beeld). In Ik zag. Een man, 't geraamte van een zwaan... lijkt de
objectieve uitbeelding van het visioen reeds verschoven naar de hogere of lagere
willekeur der verbale associaties.
Voltooid lijkt deze verschuiving in Afscheid, een der weinige gedichten die voor
‘experimenteel’ door kunnen gaan. Een goed gedicht, in dit gemiddelde; maar dat
hier de toevalligheden van woord en beeld door de dichter zelf als bedenkelijk worden
gevoeld, bewijst wel de rol, waarin hij zichzelf ziet: ‘een mime was ik’, zodat
verwantschap met de weinig serieuze actrice van het ‘vrolijk spinrok’ wel niet te
loochenen zal zijn. Een geslaagd gedicht, in een genre dat voor Van Geel twijfelachtig
mag worden genoemd, en dat hij wijselijk maar zelden beoefende.
‘Ik zeg mijn woorden na’, zo eindigt Afscheid. Typisch experimenteel! Het
onbewuste dicteert de woorden, de dichter vangt ze op. Dit lijkt niet de gang van
zaken bij het tot stand komen van Van Geel's meeste gedichten.
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Anthonie Donker
De spraak van de natuur zelf
Het beeld van een schrijversgeneratie is gewoonlijk tussen het 20ste en 30ste jaar
wel gevormd. Slechts een enkele maal komt het voor dat zich dan nog een dichter
vele jaren later daarbij in de gelederen voegt. Zo was het met Adwaïta, even oud als
de tachtigers, maar pas 30 jaar later optredend, zo tot op zekere hoogte met dichters
als Nes Tergast en Gerard Diels die een twintig jaar na de generatie van Marsman
verschenen. En zo is het met de dichter Chr.J. van Geel die zich thans a.h.w. definitief
heeft aangemeld bij de generatie van Hoornik. Een eenzelvige en authentieke figuur
onder de dichters. Men ziet wel eens ergens op een eenzame plek in het landschap
een tekenaar staan, vrijwel onopgemerkt en haast verzonken in het land aan het werk,
een silhouet van aandacht voor wat hem omringt. Zo ongeveer kan men zich deze
dichter in zijn gesloten afzondering voorstellen. En uit die afzondering hebben ons
nu zijn gedichten bereikt, bijeengebracht in de bundel Spinroc en andere verzen.
Het zijn grotendeels verzen van een langzame en intense natuurwaarneming.
Ik ken geen tweede dichter behalve de te weinig gekende Jo Landheer die zich zo
met het natuurgebeuren vermag te vereenzelvigen, zo het mensenbrein a.h.w. weet
te verlaten en hoogte te krijgen van de bomen en de seizoenen, daarbij nog net de
menselijke taal overhoudend maar al met een vreemde klank erin die meer van de
omgang met de natuur zelf dan van de menselijke communicatie afkomstig lijkt. Hij
brengt werkelijk iets van de onwezenlijkheid of liever van de andere werkelijkheid
van het landschap mee naar huis en over in zijn vers. In het vers Nacht staat nog
geconstateerd:
Stil is de lucht en zonder einde.
Auto's in de verte langs het kanaal brengen tot hier
niets dan hun licht, hun ruisen,
gebrom wanneer de wind het wil.
Tussen de wolken, plassen omgevallen inkt,
hangt op de donkere huid van de lucht een amulet,
zonder de dunste schakel van een keten.
Het vuurtorenlicht draait om zijn as.
Voor een maaimachine loop ik langs,
naar huis, papier, een koe hoest in mijn vers,
een pluk wit hooi ligt als een dode hond slapende in het gras.
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Hier is dan nog het besef van wat de dichter met de ontvangen indrukken uitricht.
Maar soms gaan de woorden in de natuur zelf al meer en meer samenvallen, zo
worden zij slaapwandelend als buiten bewustzijn, maar
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vervuld van wat er niet in de mens maar in de natuur zelf plaats vindt, dan bevatten
zij niet langer indrukken, maar zaken inbegrepen en ingeworteld in het natuurleven
en op geheimzinnige wijze geven zij daar een afglans van, geven zij er het wezen
van weer. Sinds Gorter beproefde in de taal de wind, het licht, de bewegende bladeren
en de golven van de zee te vangen, is bij mijn weten geen dichter meer zo
doorgedrongen in het leven van dag en nacht, in het wezen van een vroeg uur buiten,
in herfst en zomer, lente en winter, zoals deze zijn en worden, ontworden en zich
voltrekken. Wat er in de herfst gebeurt is hier in woorden gaande, even geheimzinnig
en even natuurlijk.
Ik hoorde lopen in de bladeren
of vechten om elkander vast te houden?
Stilzwijgende ronde nooit buiten adem.
Blad valt waar zij hun voeten zetten,
in nauwelijks aanraken.

Er is in deze verzen geen verkeer meer met mensen en zelfs nauwelijks meer met
zichzelf. Dat is een zeer zeldzaam voorkomend verschijnsel in poëzie. Ik stel mij
voor dat er zeer veel tijd en aandacht en schijnbaar niets-doen, dat er een aan alles
ont-komen en tot andere dan gebruikelijke dingen in-gaan nodig is om zulke gedichten
te schrijven.
Zij zijn allang geen impressionisme meer want meer uitdrukking dan indruk, zij
zijn toch ook geen expressionisme, want de zelf uitdrukking heeft vrijwel
plaatsgemaakt voor het eigen leven der dingen zelf, b.v. dat van de bomen.
De dichter lijkt hun nader dan de mensen en wie er zich werkelijk in verdiept kan
inderdaad gewaarworden dat met bomen een vriendschap mogelijk is. Dit blijft dan
altijd nog beeldspraak maar dat is het al niet meer, wanneer er van hen in de woorden
antwoord komt, ik bedoel wanneer niet langer de dichter tot de bomen gaat maar de
bomen tot het gedicht ingaan. Bomen in ijzel, bomen die zich op het voorjaar
voorbereiden, pril voorjaar met werkende groeikracht onder late, dunne sneeuw: Pril
voorjaar.
De bomen dragen boezelaars,
ook alle vingerdunne bomen.
Het heeft gesneeuwd. De dooi zal komen.
Onder hun schorsen worden voor
de grijze dichtvertakte kronen
kaarsen gegoten, witte en roze
kleuren gemengd op houten tafels,
nerven getekend - onder hun vel
tiktakt hun zenuwgestel.

Met die intense, zichzelve en alle menselijke belangen verliezende aandacht, onze
gangbare en bruikbare wereld achter zich latend, verdiept hij zich en buigt zich over
van uitwendig tot inwendig waargenomen natuurdelen, vreemde sluipeiken, een pad,
een egel, dwergmussen. Hij is erbij, eerst ziet men hem nog waarnemend staan, maar
dan is hij ertussen, eindelijk zou men zeggen erin. Het is het uiterste wat een mens
tenopzichte van het niet-menselijke bereiken kan, de uiterste afstand van het persoon
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zijn, de dichtste nadering tot het onpersoonlijke. Daarin dan naderend tot het
kosmische.
Maar zeer vaak slaat de verbeelding van deze dichter nog andere en grilliger wegen
in, wat hij schrijft wordt dan beheerst door de sensaties, de hallucinaties die vanwege
het in de natuur waargenomene in hem ontstaan en dan wordt de vreemde en grillige
fantasie juist zeer persoonlijk, allerlei denkbare en ondenkbare gedaanteverwisselingen
doen zich nu voor en een betoverde behekste wereld begint zich te vertonen, soms
als waarneming in dagdromen bij klaarlichte dag, soms wegzinkend en door het haast
ontoegankelijk onbewuste voorttastend in werkelijke dromen. Niet altijd zijn deze
te volgen
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en leek hij soms in het natuur beleven een minder subjektieve, meer zelf tot natuur
geworden Kemp, in deze fantomen en fantasmagorieën doet hij denken aan een
minder gekwelde maar even begoochelde Hendrik de Vries wiens indrukken van
deze gedichten men trouwens zou willen kennen. Zijn poëzie, somnambund, maar
toch ook onbewuste zelfuitdrukking wordt dan iets als een surrealistisch
expressionisme. De namen doen er overigens weinig toe, zeker is dat hij op deze
wijze, behalve soms onontcijferbare notities ook meesterlijke en ongetwijfeld in de
Nederlandse poëzie onvergankelijke gedichten heeft geschreven als Kindergraf en
De Liefde zegt - en Kerkhof in het bos:
Het bos is breekbaar waar ik ga.
Ik wil niet dat de takken breken.
Ik denk aan het ontstaan van boombast,
het ingewikkelde vergaan
en hoor de wind uit zijden lucht
opsteken, dunne godenknieën
de takken breken, dorre droge
lippen een poging doen te spreken
vanuit een groene zonbeschenen
lage in bos begraven wei.

Weinig dichters zijn zo diep in ander leven dan het onze doorgedrongen en hebben
het zo tot het eigene kunnen maken zonder ons daarmee haast meer iets van zichzelve
op te dringen, behalve dat zij zichzelf dubbel wegschenken voor een zo intensief,
menselijk haast onvervangbaar buiten zichzelf treden en dat bewaren in poëzie.
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J.A. Emmens
Christiaan Johannes van Geel
Iemand schijnt eens te hebben gezegd dat de poëzie van Van Geel onmenselijk is,
omdat er geen mensen in voorkomen.
Men moet wel verblind zijn door humanitaire sentimentaliteit om niet in te kunnen
zien dat wat Van Geel van de mensen en daarmee van zichzelf, vermeldenswaard
acht, in de bomen en struiken van zijn gedichten en in de vogeltjes en monsters van
zijn tekeningen is te vinden.
Van Geel behoort daarom nog niet tot die neoramantici bij wie het ik kosmische
proporties heeft aangenomen en de kosmos uiteindelijk niet meer is dan het toevallige
‘innerlijk behang’ van de dichter.
De ik-figuur van dit werk is een scherp waarnemer van zijn omgeving, van vogels,
padden en pauwen, en een bezield registrator van de allesoverheersende regelmaat
van de seizoenen, maar hij ervaart zichzelf daarin als een voorbijgaand verschijnsel,
niet minder en niet meer waard dan de wonderlijke figuren, insekten en vogeltjes
van zijn tekeningen.
Deze vogeltjes zijn tegenstanders van grootspraak en, zo fantastisch als zij zijn,
richten zij zich tegen allerlei vormen van zinsbegoocheling zonder zich over het
vermogen om ons aan zinsbegoocheling te onttrekken, veel illusies te maken.
Integendeel: zij profiteren er van met grote deskundigheid. Zeldzame kombinaties
van helderheid en verbeeldingskracht als zij zijn, vertegenwoordigen deze vogels
voor mijn gevoel de poëtica van de poëzie van Van Geel, een poëzie waarin men
zich gemakkelijk kan vergissen.
Al kunnen de gedichten van Van Geel in de traditie van de natuurpoëzie en zijn
tekeningen in die van het surréalisme worden ‘geplaatst’, in zijn gedichten, zo min
als in zijn tekeningen behoort hij tot een school of heeft hij behoefte school te maken.
Hij is geen voorvechter, hij is ook geen beruster: zijn protest verwerkelijkt zich niet
als verbaal of visueel straatgevecht en het is in de eerste plaats tegen zichzelf gericht.
Het is als ieder protest een ontkenning, maar in zijn beste werk veroorzaakt de
ontkenning bij hem geen verwarring en frustratie maar een niet anders dan uniek te
noemen helderheid, waarin het menselijk tekort een ogenblik wordt opgeheven in
de voetstap van paarden op de klinkers en gecompliceerde gevoelens worden
geresumeerd in een ogenschijnlijk eenvoudige inktvlek.
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A. Roland Holst
Chris van Geel
Een die van alle kansen profiteert,
die alles maar die nooit zichzelf afleert
het leven bestudeert in miniaturen Hij heeft zijn eigen levensloop beheerd.
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Enno Endt
Een potje op het vuur - De tijd van voorbereiding op Spinroc
(Een voorbereiding voor de lezer van de bundels)
‘Goddanc, die boec es volscreven’ heeft Chris voorin mijn exemplaar van zijn debuut
Spinroc en andere verzen gezet. Met de datum 10 juni 1958. Hij verwijst met dat
regeltje - oorspronkelijk de verzuchting van een middeleeuws copiist - naar het
moeizame ontstaan van de bundel. Van 1951 tot 1956 heb ik die weeën gedeeld,
eerst alleen, toen met Thérèse Cornips samen en tenslotte met Jan Pieter Guépin.
Diens stem had het hoognodige gezag om tot een beslissing te komen over het
definitieve ordeningsprincipe van de verzen. Toen hij het leeuwendeel van de
betutteling overnam, kwam het tenslotte van de langverhoopte publikatie. Sindsdien
ook waren de jaren van intensieve vriendschappelijke omgang met Chris voor mij
voorbij. De correspondentie verminderde en de wederzijdse bezoeken werden
incidenteel.
Chris heeft altijd behoefte gehad aan wat hijzelf ‘betuttelaars’ ging noemen toen
hij het dichtbedrijf van Hooft, Huygens en Tesselschade had leren kennen.
In de periode van Spinroc waren dat, behalve de genoemden, in mindere mate ook
Jan Voorhoeve en Remmert Kraak. In later tijd leefde hij in een dichterlijke symbiose
met Jan Emmens, en na diens dood heeft vooral Tom van Deel hem terzijde gestaan.
Het zou interessant zijn, als deze kritische medelezers, soms haast mededichters,
verslag zouden doen, aan de hand van voorbeelden, van hun samenwerking en van
hun destijds geldende voorkeuren en vormgevingsprincipes. Uit de brieven die ik
van Chris heb, valt dat niet op korte termijn te achterhalen. De hier volgende
herinneringen zullen hoogstens aan de hand van veel uit de persoonlijke omgang,
iets belichten van de visie en de thematiek in zijn vroege werk, waarvan veel
ongepubliceerd is gebleven.
Toen ik Chris leerde kennen, via Eva Bendien, leefde hij al enige jaren als gescheiden
man voort in het huis in Groet, waar hij kort na de oorlog met zijn vrouw, Laura, en
zijn zoontje was komen wonen. Een niet gepubliceerd versje over ‘Chrissie’ geeft
een dichterlijke verbeelding van de luierwas en eindigt:
Hij groeit. 't Wordt zindlijk in de stal.
De kleine kris roept grote kris
als 't komt bijna, te laat meestal.

Dergelijke intieme anekdotes waren er toen nog veel in zijn produktie, en zij kwamen
overeen met de toenmalige, door Criterium bepaalde smaak, die ook de mijne was.
De meeste van dit soort gedichten zijn bij de samenstelling van Spinroc geweerd, in portefeuille gebleven en daarmee, bij de brand van
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februari '73, verloren gegaan. Het meest anekdotische in Spinroc is Onderduiker in
Artis. Daarna, maar al op een abstracter niveau door de afwezigheid van algemeen
bekende gegevens, het curieuze vers Verzoek om verlof, de nederige vraag aan een
baas om een vriend van vroeger te mogen bezoeken. Deze vriend krijgt in
surrealistische beelden gestalte: ‘.... die zijn haar draagt op een winkella’ (zijn grove
kakement, zijn ‘centebak’ namelijk), ‘en een haak heeft op de plaats van vingers /
die een haan heeft die naar buiten moet’. Dat laatste suggereert dan de sexuele
frustratie van deze invalide verse-waarhandelaar, die wellicht ook even als vrijdenker
wordt geschetst, waar hij ‘been ziet in Gods hand zo zwaar van ringen’. Het gevoel
van maatschappelijke onderworpenheid dat spreekt uit ‘twee onnozelen bijeen mijn
voeten’, met daaronder de sociale wrok en opstandigheid, gaf wel voor een belangrijk
deel Chris' eigen verhouding weer tot de wereld van werken-voor-de-kost. In het
gedicht vereenzelvigde hij zich met een ondergeschikte; zelf had hij geen andere
positie gekend in de korte tijd dat hij getracht had deel te nemen aan het
maatschappelijk bestel. Bij het zeer weinige dat ik te weten ben gekomen over zijn
jeugdjaren is het verhaal, dat hij als magazijnbediende bij de Hema ondeugdelijk
bevonden en ontslagen werd.
In de jaren '30 is hij toen een tijdlang op de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool
geweest, waar hij o.a. Noor Dekker, Jan Bons, Hannie Rädecker, Jan Peeters, Paul
Vroom, Jaap Penraat leerde kennen. In die tijd - of vlak na de oorlog - heeft hij ook,
in dat gezelschap, zijn eerste en enige reis over de grenzen, naar Frankrijk, gemaakt.
Hij leefde als zij een bohêmeleven: veel liefde, schamele behuizingen, weinig eten,
veel smaak voor leven en kunst, geen geld dan wat hij schaars van (groot-)ouders of
vrienden, of van staatswege toegeschoven kreeg. Hij heeft aan het eind van de jaren
'30 du Perron nog gekend en hem, met Emiel van Moerkerken, Adriaan Morriën en
de andere jonge adepten, mateloos bewonderd en met woeste trouw aangehangen.
Het artiestencafé van Tonia Henriët, dat vlak na de oorlog korte tijd in de
Reguliersdwarsstraat het centrum voor deze kring was, had van Chris zijn naam
gekregen: Nutteloos verzet.
Boze tongen wilden, dat hij bij de dood van du Perron zelfs lijkschennis had
gepleegd en een vinger van du Perron in een doosje bewaarde.
Dit verhaal is in veel opzichten tekenend: er werd ontzettend veel kwaad over
Chris gesproken, ik werd van veel kanten gewaarschuwd ten tijde van onze
kennismaking voor zijn uitvreten, geldlenen, gebruikmaken. Verder toont de anekdote
de smaak voor karikaturale, liefst gruwelijke, sterke verhalen, die de surrealistische
kunstenaarskringen eigen was. Chris was daar zelf een meester in, en misschien had
hij déze geschiedenis wel zelf bedacht. Hij voegde dan, om de
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roddelaars te logenstraffen, de oorsprong van het verhaal toe: in werkelijkheid heb
ik alleen maar een blaadje van de grafkrans geplukt en bewaard. - Chris in de
hongerwinter: lezend in een grote, bijna lege kamer, met in het midden een rond
tafeltje, waarop een bakje, waarin wat tarwekorrels. Zo nu en dan opkijken naar dat
bakje, dat bij de lectuur voortdurend in zijn bewustzijn bleef. Tenslotte opstaan, langs
het tafeltje lopen, stilstaan, één korrel nemen, of toch nog maar niet, en weer
terugbenen naar het boek; en zo de avond afwachtend, waarin hij door het donker
naar ‘rijke toeverlaten’ gaan kon voor een maaltijd; waarbij hij niet zijn bijdrage kon
leveren aan de verzetsheldenverhalen:

Frustulum
Ik werd mijn zwaar bureau te iel,
'k zal ruim in stoelen te vergraten.
Naakter dan Job, mager fossiel,
weerstond ik soberheid gelaten,
at niet en viel
te voet de vetpot en de graten,
ondankbaar in zo hoge mate
dat 'k zweeg en viel
in ongenade: niet te praten
was tafelen dat niet beviel,
ai, niet beviel!
'k Ging heilig als het donker viel
op jacht en mat met nieuwe maten.
De weldoorvoeden willen pràten!
Naakter dan Job, mager fossiel,
at ik, ik hield
een knikdun mager praatje,
geleibrief in een klemmend laatje,
ik had geen ziel!
Excuus, o rijke toeverlaten,
voor het aardappeltje dat viel,
ai mij toeviel!
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De aanmerkingen die ik op zo'n vers maakte, konden bijvoorbeeld de formulering
betreffen (hier in regel 4), de ritmische onregelmatigheden (hier bij ‘een knikdun
mager praatje’, waar twee lettergrepen bij moeten), de soms wat gezochte, niet direct
aansprekende beeldspraak (hier die geleibrief), niet zelden ook het feit, dat de situatie
uit het vers zelf zonder commentaar niet geheel duidelijk werd.
Ook zocht ik het wel eens mooier of maller te maken, door hier bijvoorbeeld als
slot voor te stellen: ‘voor het aardappeltje dat viel / mij toe, toen mij / toeviel’.
Over de bevrijding heeft Chris eén gedicht geschreven, dat tot mijn spijt niet in
Spinroc is terechtgekomen. Alleen die ‘blinde doortocht’ in de eerste regel doet nog
wat Marsmanniaans en modieus aan. Voor het overige is de eigen actuele ervaring
bij deze historische gegevens - die hij ook toen al zorgvuldig wist te verzamelen heel summier aangegeven, in feite alleen door het toegevoegde jaartal 1951:

Chalons sur Marne
Toen gisteren op blinde doortocht
koerieren kwamen melden:
- Attila is verslagen,
Attila is verslagen,
van Hunnen Gallië bevrijd, lei ik mijn voorgevoel als harnas af,
mijn schild dat dit niet zo kon duren.
Aëtius en Merobaudes, helden,
en Theoderik, die viel..
Aan de Catalaunische velden dank!
Aan de Catalaunische velden dank!
Wij schrijven 451
Nog steeds kniel ik neder.

1951.
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Toen Chris in 1951-52 een winter lang op mijn kamer woonde en van wat toch al in
natura voorhanden was mee-at (in het financiële ken ik hem niet anders dan uiterst
stipt) was ik mijn doctorale scripties aan het schrijven, een over Gorter en een over
het Bargoens. Beide onderwerpen kwamen met Chris' taalgevoeligheid en voorkeur
goed overeen. Enerzijds de intiem-persoonlijke, uiterst subtiele en nog altijd
avantgardistisch te noemen bewoordingen van de sensitieve verzen, aan de andere
kant de vaak rauwe, urwüchsige, van materie, sex en dood sprekende Bargoense
termen. Vele informanten hebben wij samen avondenlang naar woorden uitgevraagd
en in de nachtenlange nabeschouwingen opende hij mijn ogen voor veel dingen, al
konden zijn etymologische beschouwingen met vergaande Freudiaanse speculaties
niet altijd passeren zonder correctie vanuit de wetenschap. In zijn brieven kwamen
regelmatig opgaven van wat hij had gehoord aan bizarriteiten: (28 maart 1952) ‘Tot
in de pruimetijd ving ik op bij een uitdrager in Alkmaar. De klant die het zei had
eerst “tot ziens” gezegd.
Als ouwe-hoere-treuzel kwam het erachter, werkte op de lachspieren van baas en
klant, blijkbaar iets ongewoons, iets ouderwets, iets tot een streek behorend of tot
een cercle, maar door en door herkend. Of men weer in de wieg lag zo intiem, en zo
magisch tegelijk daar de ratio niet voldoende verklaring kon geven. “Moeder-Taal”!’
Dat wij de ratio achteraf wèl vonden - de verklaring is opgenomen in het Bargoense
Woordenboek - doet aan zulke intuïtieve ervaringen, maar vooral aan de wijze van
inleving niets af.
Ook op onze tochten door Amsterdam leerde hij me dingen zien waar ik tevoren
aan voorbijliep. Een kleurtje aan het roer van een boot, een stuk afbraakmuur
waarlangs het profiel van een trap nog naar boven liep. Hij zag ze altijd meer dan
alleen ‘estetisch’: als dragers van menselijk bestaan en aandacht. Chris had een
zintuig voor bepaalde blijken, of sporen, van ontroerend leven.
Hij vond ze in details en kon ze door zijn speciale gebruik van de taal in een gedicht
ervaarbaar maken. Een meisje, door ons vanuit het raam op de Nieuwmarkt gezien,
inspireerde ons op hetzelfde ogenblik tot een ‘cadavre exquis’:
... die vlug de straat oversteekt,
lachend
en even in de cel
opbelt:
‘nou dáàg!’

wat natuurlijk niets om het lijf heeft, maar het op elkaar ingespeeld zijn en de
intensheid laat zien, waarmee wij leefden en beleefden. Veel meer met behulp
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van de taal komt de humor van het verrassende detail tot uitdrukking in Haasje over:
Over de brug liep een man
die een liedje floot.
Onder de brug ging een boot
die zijn hoed afnam.

Daarin lijkt de rangschikking van de regels niet in orde. Te verwachten was, dat de
màn zijn hoed af zou nemen (de boot kon dan altijd nog fluiten). Het rijm houdt die
gebruikelijke orde ook aan: floot-boot, man-nam. Daardoor wordt de kinderlijke
voorstelling ook een ogenblik boeiend voor de lezer, op wiens intelligentie en
voorstellingsvermogen dan verder gerekend wordt: hij dient zich te herinneren, dat
bij Amsterdamse bruggen sommige boten hun pijp, een zwarte hoge hoed, neer
kunnen laten om er zo onderdoor te schuiven, terwijl de rook direct uit de romp
opwalmt.
Volksleven en kinderwereld speelden in die tijd, meer dan het natuurdecor, een
rol in Chris' wijze van ervaren. Een verhaal, van vrienden gehoord, over een halfwijze
bedelares te Middelharnis, werd omgezet tot
'k Heb kalk in mijn hoofd
hoor je het rammelen,
hoor je het rammelen,
maak je het goed?
Heb je niet een paar kousen,
niet een lapje of een hoed?
Hoor je het rammelen,
hoor je het goed?

Zijn smaak voor het kinderlijke bracht hem vaak tot tedere maar nooit tot lievige
uitingen; hij was, hoewel zeer op zichzelf betrokken en met zichzelf bezig, beslist
on-sentimenteel. Hij had een prachtig en fantasierijk gevoel voor humor, dat
gestimuleerd werd door zijn reële, vaak meedogenloze kijk op het menselijk en
literaire leven. Het gedichtje Op school kreeg als motto de uitspraak van Larbaud
mee: Alles, of bijna alles, wat zij ons geleerd hebben, is onwaar.
Het behelst een letterlijk pijnlijke herinnering:
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Wij leerden, leerden al de dagen
en heel de wereld werd een wagen
niet groter dan het klaslokaal,
de voerman sprak geleerde taal,
en lei de zweep soms naar behoren
over de kleine knapenoren,
die suizebolden dan op wraak,
de gouden ring sloeg extra raak.

In het van-Ostayen-achtige Kinderrijm, te vinden in Spinroc p. 31, neemt de dolle
vrijheidszin die wraak: ‘'t is de meester, 't is geen mens’ die daar in een ton gevangen
is.
Uit het ongepubliceerd gebleven versje Voet blijkt zijn vermogen tot ver
doorgevoerd woordspel. Het dichtwerk, de karige opbrengst daarvan, èn iets van de
uitwerking op de lezer zijn alle drie ondergebracht in het ene beeld van 's dichters
eigen voet:
Rijm: blote voet
een sneetje brood
met vijf garnalen
waarop ik loop.
Daar God
het zo gebood
is het zo schraal
en kaal belegd,
zijn de garnalen op
het kantje gelegd.
Trapt het snood,
of streelt het witte voetje?
Aanzie dit boek,
aanzie mijn sok,
ik doe mijn voet in
het stukkenzakje.
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Wij hadden een biezondere tijd samen, waarin brood en gebeden gedeeld werden.
Het bed deelden wij niet met elkaar, maar met anderen. Mijn bedgenote liet Chris
wel in de huiselijke verzorging delen:
Hier is koffie met een koek.
Slaapt de dichter, doet alsof?
Hier is koffie met een koek,
zegt zij zoet en voelt zich grof.

Zo'n bejegening beviel de dichter uiteraard wel. Zelf had hij in de liefde een wisselend
en vaak kortstondig geluk (totdat hij Thérèse vond):
't Reptiel wil in 't reptuur.
Het is zo vreemde uur.
Het is zo'n vreemd etui.
Wie, wie? - zo kort van duur.

Maar hetzelfde werd vaak ook teder en elegant uitgedrukt:
Saterdag komt zij bij me.
De kerk maakt zich doorschijnend.
Engelen vieren bescheiden feest.
Ik draag weer vleugels - vrijdag
is het donderdag geweest.

Zijn groei naar een minder speelse, meer abstractere dichttrant met minder voor de
hand liggende, zeer eigen symboliek, blijkt uit een paar uitspraken over zijn
dichtprocédé, die ik na een bezoek optekende:
Denken, of eigenlijk: ondervinden, ervaren, vindt een beeld in de
buitenwereld, een onbewuste gang van zaken, die daarna door de
dichter bewust moet worden gemaakt.

Op een wandeling wees hij mij op prikkeldraad, dat in de boomschors ingegroeid
was. Wat is dat, zei hij, dat is iets, hè? Hij voelde dat het iets met zijn eigen leven te
maken had.
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Een van de eerste sterke gedichten die hieruit voortkwamen was het in Spinroc
opgenomen Februari '55. En hoewel ik dus de persoonlijke achtergrond van zo'n
gedicht goed kende, en ik de algemenere toepasbaarheid moest erkennen, ging er
mèt de duidelijkheid voor mij toch iets verloren. Veel van zijn later gepubliceerde
werk vond ik boeiend, zonder dat het mij dierbaar werd.
Pas na Het zinrijk komt het warmbloedige van de ongesluierde uitspraak, zij het
zonder ‘wereldse’ anekdotiek, voor mij enigszins in zijn werk terug.
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Wies Roosenschoon
Spinroc
van ik-gedicht tot natuursymboliek
Als men Van Geels poëzie als natuurlyriek zou willen kenschetsen, kan dit toch
hoogstens een uiterlijke karakteristiek zijn. Natuurlyriek zoals vooral
negentiende-eeuwse dichters die produceerden, impressionistische beschrijvingen
als dekor voor overpeinzing of moralisatie, zal men bij hem tevergeefs zoeken. Je
zou Van Geels natuurpoëzie impliciete natuurlyriek kunnen noemen, omdat zijn
natuurattributen naar binnen worden gekeerd en daarmee te interpreteren zijn als
beeld voor menselijke gewaarwordingen. De omgeving van zee en duinen waarin
hij dagelijks rondwandelde en die hij minutieus beschreef, zien wij tot een tweede
huid worden, waaronder de partikuliere levensgeschiedenis, het dichterschap en de
polen waartussen een mensenleven zich beweegt, schuilgaan. Langzaam maar zeker
beweegt zich zijn poëzie in symbolistische richting waarbij tenslotte bepaalde
natuurelementen een vaste symbolische funktie krijgen.
Met name denk ik hier aan de boom, aan de vogels en de insekten, en aan het
water. Zonder ooit opzettelijkheid te verraden evolueren deze gegevens tot metaforen
die de grondtematiek van Van Geels gedichten begeleiden.
In zijn eerste bundel uit 1958, Spinroc en andere verzen, zien we deze ontwikkeling
aarzelend op gang komen. De eerste afdelingen worden beheerst door een dichter-ik
dat verslag doet van zijn ervaringen met de omringende wereld.
Er paraderen kinderen en voorbijgangers in die vroege gedichten, er zijn reële
lokaties, er valt veel vrolijkheid en speelsheid te bespeuren en zelfs een zekere
betrokkenheid. Maar dit verhaal van een liefde blijkt hierin een wezenlijke verandering
te brengen. De liefdeslyriek, die vrijwel uitsluitend in de laatste afdeling Spinroc te
vinden is, sluit zich naar buiten af en concentreert zich op de dialoog-situatie tussen
een ‘ik’ en een ‘jij’. En juist hier is de eerste aanzet tot Van Geels natuursymboliek
aan te wijzen. Als Vestdijk in zijn bespreking van Spinroc en andere verzen dit debuut
een ‘journal intime’ noemt, heeft hij in zeker opzicht volkomen gelijk. Want Spinroc
is een uitermate autobiografische bundel. Maar anderzijds heeft Vestdijk toen niet
onderkend welke specifieke wending al in deze bundel is te vinden naar de verhulling
van het partikuliere lot binnen natuurelementen. Een wending die hij misschien ook
wel niet heeft kunnen zien omdat hem het zicht op Van Geels latere produktie ontbrak.
Wel gaf hij hints en sprak van ‘geen oppervlakkig realisme’ en een ‘suggestieve
sfeer’. Toch kende hij deze ‘schilderijtjes’ maar ‘een geringe symboolwaarde’ toe,
zag ze hoogstens als ‘een flirt met de veelbelovende diepten van de droomwereld’.
Dit alles is zeker waar als we de bundel globaal beschouwen. Nu we echter de
volgende drie bundels bezitten en we weten waarnaar we zoeken, is het niet moeilijk
aan te tonen dat in de liefdeslyriek van de afdeling Spindoc de ontwikkeling naar
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natuursymboliek inzet. Aan de hand van enkele tema's zal deze lijn hieronder zichtbaar
worden gemaakt.
In een liefdesrelatie zijn de ‘ik’ en de ‘jij’ de enige hoofdpersonen en het huis staat
daaromheen als beschermend dekor. Opvallend is nu dat we juist in deze drie
elementen de verschuiving van het autobiografische naar het symbolische het zuiverst
kunnen waarnemen. Allereerst het huis. Er is veel ‘huiselijkheid’ in Spinroc: kachel
en schoorsteen, vloeren en ramen, gordijnen en jaloezieën spelen een belangrijke
rol. Het huis is daarbij echter minder beschermend dekor als wel een spiegel voor
de liefde. Zo worden in het gedicht Gebaar de rollen van de ‘ik’ en de ‘zij’ afgelezen
aan de voorstellingen op het vloerkleed.
Of zon, verminkt, uit rook het zoetstgeschapene
bij toeval spon, lacht zij om wat ik spreid:
wij zijn de boom, de bron op dat tapijt,
het musicerend paar, de faun, het naakt,
tot in een speelse lichtval nagemaakt.

Dubieus wordt het huis bij afwezigheid van de geliefde. Of liever: het verliest zijn
intieme funktie als de ‘ik’ en de ‘jij’ niet meer samen zijn. Ik meen dat dit symbolisch
wordt aangegeven in Galanthus waarin staat:
Ze is niet gekomen, morgen komt
ze niet. Verdriet? dat is het niet.
Ik heb haar naam in sneeuwklokjes
geschreven, de houten vloer staat vol.

Om dan te eindigen:
Het houten gras, de vloer van hout,
ik stook hem op.

Wat hier precies gebeurt, is mij onduidelijk. Want ‘de vloer van hout’ zou kunnen
slaan op de houtblokken die daarop liggen opgetast. Maar als we één en ander letterlijk
opvatten, moet toch de konklusie worden getrokken dat de natuur naar binnen wordt
gehaald, terwijl een essentieel element van het huis met vernietiging wordt bedreigd.
Helemaal natuur geworden is het huis in een klein, teder liefdesliedje:
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Mijn armen om Engelenhaar, ik in haar armen.
Mijn huis van dunne vingers, dorre balken,
een broze, doorzichtige, breekbare struik.

Nog komt de metafoor achter het huis als een verrassing. Het is echter maar één stap
naar de struik die bij wijze van spreken het huis heeft overwoekerd om direkt beeld
te worden van een kwetsbare, tere behuizing, van de kwetsbaarheid van een
liefdesrelatie. Door woord en beeld achter elkaar te noemen is hier de korrespondentie
nog volkomen doorzichtig.
Hetzelfde valt te zeggen van de metamorfoses van de ‘ik’. Er is, in tegenstelling
tot al het latere werk van Van Geel, nogal wat ‘ik’ in Spinroc en de andere verzen;
want de ‘ik’ is druk bezig met zijn eigen identiteit. Aanvankelijk gebeurt dat in
expliciete vergelijkingen met zaken uit de meest uiteenlopende gebieden:
‘Ik ben een dier dat ademhaalt, / anders dan werd ik een molen’; ‘ben ik een stal
met open deuren / om in te rijden, uit te rijden, / het nadenken een bergplaats’; ‘een
mime was ik, / een hart onzichtbaar’; ‘Tussen deze en van niemand ben ik, vrees ik
/ een krekel van stof, /’. Maar een eerste aanzet naar de boommetafoor, als ik-symbool
zo vertrouwd geworden bij Van Geel, vinden we in het gedicht Dec. '55:
Een boom alleen tussen de bomen,
tussen de boompjes, gras en grint.
Begint nu langzaamaan te komen,
ik krimp ineen tot bijna wind,
een boomstrohuis, een wikkelblad,
een schors rondom een koker lucht,
een wortelstomp, een hol, een gat
weg in de lucht gevlucht.

Ook hier is de bedoeling doorzichtig. En ook hier geldt: het is maar één stap naar de
holle boom in zijn eentje tussen de andere bomen als beeld van een ‘ik’ dat zich
eenzaam voelt en leeg.
In de ‘jij’-gedichten tenslotte een zelfde fenomeen. Hoogtepunt is ongetwijfeld
het door Vestdijk terecht geprezen Portret. Via een opstapelingstechniek van
vergelijkingsattributen ontstaat het beeld van een vrolijk grillig wezen, een zo
uitbundig ‘jij’ als de dichter nooit meer in zijn poëzie zal uitspreken. Van
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natuurmetaforiek is hier echter geen sprake. Die treedt op in het zeer verstilde Mei,
een evokatie van de tuin in de lente met open deuren en een zachte wind. De slotstrofe
daarvan luidt: ‘Zij slaapt, een zwaan, een vlinder, / door blad hoor ik zijn voeten
gaan. //’. Het is wonderlijk maar het kan geen toeval zijn dat in de diergedichten van
Chris van Geel zwaan en vlinder zo duidelijk favoriet zijn. Als symbolen van
schoonheid en zuiverheid, en van tederheid en gratie waren ze in Spinroc
personalisaties van de geliefde, en zullen ze later evenzovele liefdesverklaringen
blijven.
De stap naar de zuivere symboliek wordt uiteindelijk daar gezet waar van grote
gevoelens sprake is, van verdriet om afwezigheid van de geliefde of van geluk om
het harmonisch samenzijn. Aan het verdriet kan de ontwikkelingsgang het eenvoudigst
gedemonstreerd worden. De liefdesklacht bedient zich eerst van traditionele
wendingen als: ‘mijn zoeken naar jou dichtbij mijn stap’; wat kan ik doen, je bent
ontvlucht’; ‘Waarom ben je niet bij me?’. Maar voor het dieper invretend verdriet
blijken deze individuele klachten niet meer toereikend.
Hier biedt de natuur zich aan als projektie-objekt: via haar krijgen we de ellende
te zien in beelden. In Bosplek transformeert de natuur mee met de gemoedsgesteldheid
van de ‘ik’. De laatste strofe luidt:
Ik stond in een vlaag van gele regen,
te grote wemelende vlokken aangevreten
dorre sneeuw.

Anders en indringender nog krijgt sneeuw de smartelijkheid van een verkild
mensenhart te verbeelden in Febr. '55:
Reeds weken ligt de sneeuw met opgetrokken lippen
te krimpen in de wind, te drogen aan zijn dorst.
Hij sterft niet aan de dooi, hij sterft aan de vorst.
Er stuiven korrels van zijn huid om te gaan drinken.

Hier gaat een element aan zichzelf te gronde: sneeuw die zelf water is, komt om van
dorst. Zo kan een mens aan zichzelf kapot gaan. Het antropomorfe ‘met opgetrokken
lippen’ stuurt de interpretatie al in die richting. Dit gedichtje is een voorbeeldig
specimen van de natuursymboliek uit Van Geels later werk. Even voorbeeldig vind
ik een ander ik-loos en titelloos natuurgedicht dat dezelfde tematiek aansnijdt:
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Buiten smeult een vuur in het bos
dat de hele nacht bleef branden,
holen graaft het en gangen, het keert
waar het zocht, het vreet zich arm,
teerkost schroeit het zand.

De dichter had geen prachtiger beeld kunnen vinden (zien!) voor de mens die van
binnen verteerd wordt van verlangen en verdriet. Een volmaakt gedicht waarin ‘ik’
en buitenwereld onderling verwisselbaar zijn geworden terwijl ze in de vergelijking
nog achter elkaar staan. En als ik zeg ‘volmaakt’ impliceert dat geenszins dat ik alle
warmte en vrolijkheid die de ik-gedichten in Spinroc en andere verzen uitstralen niet
een warm hart toedraag. Maar Van Geels ontwikkeling ging die andere weg, de weg
van het incident naar het symbool, van het partikuliere naar het algemene. En daarmee
krijgen zijn gedichten de diepte die hen tot de belangwekkendste naoorlogse poëzie
stempelt.
Als sluitstuk citeer ik één van de liefste geluksgedichten die ik ken. Alle vrede,
tederheid en vruchtbaarheid die liefde kan bereiden huizen erin. En dat het heel
gewoon om een tuinbeschrijving gaat, hoeft niet te verwonderen, als we in Enkele
gedichten een liefdesgedicht lezen waarin de wens wordt geuit een tuin te kunnen
planten in een geliefd wezen. Het moet deze tuin zijn.

Tuin
Altijd wordt de tuin bezocht, de zachte aarde,
door ruisende regen, het klimop groeit de hagel
tegen, het gras verbergt wat het drinkt, een zanderige
plek krijgt putjes, het regent klapmutsjes op het water,
kleine hagel streelt de losse grond met wimpers,
natte sneeuw met grote plekken niets er tussen,
grote vlokken natte sneeuw het mos, het eikje
met het bruine blad, en ook de altijd groene
struik onder het raam - gebloemde lappen stof,
grote bloemen ruisende regen gewonden
om de zon als armen om het hoofd, de regen,
weer de regen op de zachte aarde.
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Wiel Kusters
Een lastig portret: Drosera Poetica?
De bundel Spinroc en andere verzen, waarmee Chr. J. van Geel in 1958 debuteerde,
bevat geen gedicht dat Spinroc heet, maar wel een afdeling van die naam. Op blz.
100 vinden we de enige passage die aan de titel herinnert. De tweede strofe van
Portret, het gedicht dat ik hier in zijn geheel overnam, spreekt van ‘een vrolijk
spinrok’.

Portret
Haar goud telt niet, haar lussen telt zij die
zij schaatst met vrome zwier op planken of
cement in elke toonaard van verdriet,
haar strik op vloeren uitgezet waarin
zij vangt wat sliep en wat niet wou ontwaken,
nooit stem kreeg en nooit hoorde naar haar lied.
De deurkier wacht met groen op haar, zij vlucht
liever dan rondtollend een aria
te zijn, een zangeres uit volle borst,
die in haar as haar teenspitssteunpunt vindt.
Een gouden bromtol is ze die de lucht
omspint, een egel van muziek, die bal
die mooie bal van goud, de liefde-ineens,
zij zingt obsceen haast van verstand, hoor, vuist
en vleugel, hartlast, atlas, lichtmistiek,
een vrolijk spinrok, narrenstaf om te
rinkinken, zweep met linten, speer met bellen het hert geboeid door deze nieuwe vogel
vangt, vangt de ruiterlijke hinderlaag, de rinkeldood.

In een recensie voor De Gids schreef Simon Vestdijk: ‘In Van Geel schuilt een
gehaaid realist met het boers sluwe oog voor dieren en dingen zoals zij zijn en worden,
maar ook een bevlogene, die het wel zonder de buitenwereld meent te kunnen stellen,
en in de nogal mysterieuze titel van zijn bundel - geput uit de tekst van Portret lijken deze twee aspecten verenigd. Daar staat, in de beschrijving van die ongrijpbare
en lichtelijk onechte zangeres: “een vrolijk spinrok”, onmiddellijk gevolgd door
“narrenstaf om te rinkinken,” - en hoewel
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dit “spinrok” voor de auteur nog wel iets meer betekenen zal, onttrekt men zich niet
aan het vermoeden, dat hier de ernstige huisvlijt rechtstreeks geconfronteerd is met
een speels overboord gooien van alle verantwoordelijkheid, dat de dichter dan maar
“vrolijk” noemt, omdat hij de gevaren ervan maar al te goed onderkent.’1)
Het komt mij voor dat Vestdijk, toch waarlijk geen naïeve lezer van poëzie, zich
door de oppervlakte van het gedicht laat misleiden, wanneer hij het beschouwt als
het portret van een zangeres, zij het een lichtelijk onechte.
Het moge waar zijn, dat veel verzen uit Van Geels eerste bundel bevolkt worden
door mensen, - in Uit de hoge boom geschreven (1967) zijn zij zo goed als verdwenen
en nemen aspekten van de natuur ter kompensatie antropomorfe vormen aan.
Voorbodes van dit type poëzie vinden we al in Spinroc.2) Het lijkt m.a.w. niet
uitgesloten dat we dit cryptische portret vanuit de natuur kunnen verklaren. Laten
we het eens proberen.
De twee strofes van Portret staan inhoudelijk tegenover elkaar. De volgende opposities
doen zich aan de lezer voor: Haar goud telt niet - Een gouden bromtol is ze; met
vrome zwier - obsceen haast; verdriet - vrolijk, narrenstaf. Er is ook een parallel. In
beide strofes vangt ‘zij’ iets. In I is dat wat sliep en wat niet wou ontwaken, / nooit
stem kreeg en nooit hoorde naar haar lied. In II boeit zij, deze nieuwe vogel, het
hert. Maar misschien staat hier de slapende tegenover de wakende prooi.
Met het oog op r. 7: De deurkier wacht met groen op haar, zij vlucht, lijkt het niet
teveel gezegd dat I zich binnen en II zich buiten afspeelt. Tegenover de planken of
het cement van een kamer stelt Van Geel het groen van de natuur. Buiten komt ‘zij’
pas goed tot haar recht. Het is duidelijk dat ‘zij’ daar thuishoort. Is ‘zij’ een plant?
Misschien. Maar welke?
R. 5 en 18 kunnen wijzen op een insektenetende familie. Het enige mij bekende
specimen van deze plantensoort in ons land is de Drosera of Zonnedauw.
In de Geïllustreerde Flora van Nederland van E. Heimans, H.W. Heinsius en Jac.
P. Thijsse (Amsterdam, 17e dr. 1950) lezen we hieromtrent:
‘De plantjes groeien op vochtige heidegrond of in venen. Ze hebben een rozet van
lang gesteelde blaadjes, die met tal van rode, haarachtige aanhangsels

1) Simon Vestdijk, Kroniek van de poëzie. Flirt met het collectieve onbewuste, in: De Gids
1958, II 315-322. Mijn kursivering.
2) Vgl. Wies Roosenschoon, Beeldspraak is wat leeft, in: Tirade 155 (1970), blz. 184-192.
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(tentakels) bezet zijn; deze eindigen in een knopje, dat in de zon een kleverige
vochtdruppel afscheidt, die als een dauwdruppel glinstert. Zet een insekt zich hierop
neer, dan blijft het er aan kleven. Nu buigen de tentakels zich langzaam over het
diertje heen en dit wordt door het vocht, dat in zijn samenstelling veel overeenkomst
krijgt met maagsap, bijna geheel verteerd; de voedende bestanddelen worden door
de tentakels opgezogen.’ (blz. 538)
Er is in deze beschrijving het een en ander dat zich in verband laat brengen met
de tekst van Portret, zeker wanneer we daarbij ook nog letten op de afbeelding van
Lange Zonnedauw of Drosera anglica (blz. 539). Met haar lange bloemstengel,
rechtop midden in de rozet, lijkt zij op een bromtol! Haar rode tentakeltjes heten dan
in het zonlicht van goud te zijn. Liefde-ineens, binnen het gedicht waarschijnlijk te
associëren met lichtmistiek, lijkt de omschrijving van het proces waarbij de plant,
door de zon hiertoe in staat gesteld, een gevangen insekt in zich opneemt en verteert.
Haar overeenkomst met een egel schuilt in het eten van insekten.
En haar zingen? zal men mij vragen. Ik ben geneigd hierin de orpheïsche
aantrekkingskracht verbeeld te zien, waarmee zij haar prooien lokt. Wellicht is het
hert, dat zij als een nieuwe vogel boeit en doodt, een kever van de soort ‘Vliegend
Hert’. Een nieuwe vogel heet zij. Want betreedt deze ‘zingende’ plant als insekteneter
niet ook het terrein van de vogels? Door haar voedingswijze is zij voor Van Geel
een tussenwezen geworden.
Toch blijft er met name in de laatste zes regels van het gedicht nog veel
onverklaard. Wat is de betekenis van vuist en vleugel, hartlast, atlas? Waarom heet
zij narrenstaf om te / rinkinken, zweep met linten? En wat moeten we verstaan onder
de lussen () die zij schaatst?
Wat een vrolijk spinrok aangaat, kunnen we misschien stellen dat de Zonnedauw
hier via een tussenschakel vergeleken wordt met een andere insekteneter, de spin.
De overeenkomst tussen spinrok en spin ligt behalve in het woordverband ook in het
feit dat beide draden produceren. Spin en Zonnedauw lijken op elkaar in wát ze eten
en in hóe ze hun prooi uitzuigen. Deze aanpak maakt spin en Zonnedauw, maar
vooral deze laatste, omdat men het van haar als plant niet zou verwachten, obsceen
haast van verstand.
Speer met bellen verwijst m.i. op duidelijke wijze naar rinkeldood. Voor het hert
betekent Drosera de dood, is zij de speer waarmee de gepersonifieerde dood in oude
voorstellingen veelvuldig werd afgebeeld. Op het oorspronkelijke titelprentje van
Elckerlyc b.v. heeft hij een speer in de hand. De bellen zijn misschien verklaarbaar
vanuit het gegeven dat hij ook vaak met muziek-
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instrumenten werd afgebeeld.3) Dat de dood een ruiterlijke hinderlaag heet mag ons
niet verwonderen, aangezien hij op allerlei prenten zittend op een paard verschijnt.
Aangenomen nu, dat Van Geel hier inderdaad de Zonnedauw portretteerde, is haar
verblijf op planken of cement, zoals het in de eerste strofe heet, dan niet erg
onaannemelijk? Niet per se. Haar karakter van tussenwezen (zie boven) wordt er
alleen maar door versterkt: zij houdt het midden tussen plant en egel, plant en vogel,
plant en spin. De dichter veroorlooft zich een experiment dat eerder ligt op het terrein
van het magisch-realisme dan van de proefondervindelijke biologie. Bovendien blijft
deze situatie in zijn poëzie niet zonder parallel. In Galanthus, op blz. 117 van zijn
bundel, lezen we: Ik heb haar naam in sneeuwklokjes / geschreven, de houten vloer
staat vol.
Dat Van Geel een plant vermenselijkt of tot een andere staat van leven wekt, is,
zoals we reeds zagen, niet ongewoon. Men vindt het, om konkreet te zijn, ook in
Rapunsel (blz. 56), terwijl hij in Droom (blz. 103) te horen krijgt: Vingerhoedskruid
heb / jij, zei ze, vingerhoedskruid adem in geblazen.4)

3) Vgl. D.Th. Enklaar, De dodendans. Een cultuur-historische studie, Amsterdam 1950, blz.
107v.
4) Opmerking achteraf: Spinroc is behalve een mogelijke verwijzing naar het hier besproken
gedicht ook de achterwaartse schrijfwijze van de familienaam Cornips, zodat de titel kan
gelden als een hommage aan de vertaalster Therèse Cornips, aan wie de bundel mede werd
opgedragen. Ik dank dit gegeven aan Leo Herberghs, die in het Limburgs Dagblad van 8 juli
1972 een artikel over haar schreef. Het was echter niet mijn bedoeling biografische gegevens,
wanneer dit hier al zou kunnen, in mijn interpretatie te betrekken.

Raam. Jaargang 1974

37

I. Sitniakowsky
Het interieur van Chr. J. van Geel
Een gedicht moet veel wit hebben
Een bezoek aan Chr. J. van Geel, die in een groot lijkend huis aan een achteraf
weggetje in Groet (N.H.) woont, op de scheiding van duin en polder, biedt alle
gelegenheid om symbolische goocheltrucs uit te halen. Het laantje heeft
eenrichtingsverkeer en je mag er, vanuit het zuiden komend, niet in. Het huis ligt
goed verborgen achter kreupelhout en zijn bewoner houdt zich hier nu al 22 jaar
schuil voor de onbeschaamde blikken van de buitenwereld. Over zijn werk schrijven
màg, maar verzoeken om interviews wimpelt hij af. Ook in dit geval legde hij er
meer dan eens de nadruk op dat daar geen sprake van kon zijn.
‘U moet het zo zien, dat ik eigenlijk niet besta, dat ik er niet ben’, zei hij
gereserveerd door de telefoon. En bij hem thuis, aan het eind van het bezoek, liet hij
waarschuwend knipsels zien van voorgangers die hun heil hadden gezocht in
omschrijvingen met veel spichtig, mistig, eenzaam en spookachtig er in.
Begrijpen laat zich dat wél. In zijn tweede gedichtenbundel, Uit de hoge boom
geschreven, (in 1967, negen jaar na zijn debuut Spinroc en andere verzen verschenen)
figureert de mens zelfs nog maar nauwelijks. Iets dat de dichter zelf ontkent, volgens
hem gaat het allemaal over mensen.
Het is begin november, nat en koud, en 's avonds, bij het wachten op de laatste bus
naar Alkmaar, nog voor elf uur, laat de stedeling zich ontvallen dat het met dat rijtje
lichtjes in de verte en die ijzige wind, maar een eenzame boel moet zijn hier. Waarop
Van Geel antwoordt, dat de weerschijn in de lucht aankondigt dat de bewoonde
wereld meer en meer opdringt. Ook het toenemend lawaai is hem een hinder, zodat
hij ook in dit afgelegen oord bij voorkeur 's nachts leeft. Met zijn zwartleren
regenhoedje en een wandelstok met ivoren knop in de hand, waarmee hij in het rond
gebaart, is hij opeens heel iemand anders geworden, buiten. Als de bus wegrijdt strekt
hij zijn wandelstok in de lucht als onverwachte afscheidsgroet. Kort tevoren hief hij
zijn armen in de lucht en riep overmoedig: ‘Ik sta in de belangstelling, de mensen
hebben belangstelling voor mij!’
Van Geel behoort tot een minder naar buiten tredende, meer in zichzelf opererende
soort schrijvers, die de glamour van poëzieavonden mijdt en zijn bundels voor zichzelf
wil laten spreken. Bij veel dichters heb je aan het lezen van hun werk genoeg om
een beeld te krijgen van hun persoon. In het werk van Van Geel wordt die
nieuwsgierigheid niet bevredigd. Hij is, ondanks het geringe aantal publikaties in
boekvorm, een zeer produktief dichter (en tekenaar), wat de omvang van zijn bundels
al doet vermoeden. Hij is een perfectionist
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uit duizenden, die zijn produktie naar klassiek voorbeeld aan anderen ter beoordeling
voorlegt voordat de typograaf er aan te pas komt. De opbouw van zijn bundels, de
indeling in categorieën, bezorgt hem bijna meer moeite dan het schrijven zelf. Die
rangschikking is de afspiegeling van een poging een zo natuurlijk mogelijk beeld
van een bestaan te geven. Dit is een typische bezigheid van de eindfase, waaraan
veel minder kritische arbeid is voorafgegaan. ‘Ik ben als de natuur die opspuit’, zegt
hij. Dat komt in de praktijk misschien neer op een gedicht per dag, waarvan er
uiteindelijk een per week overblijft of zelfs dat niet. ‘Als ik een publicabel gedicht
in de veertien dagen overhoud, heb ik mijn bijdrage ten volle geleverd’.
Het willen stilzetten van de drukpersen om een komma te veranderen, zoals met
Bloem eens het geval moet zijn geweest, is hem uit het hart gegrepen.
Soms mag niets baten. Jaren geleden ging er bij Boucher onder redactie van Johan
Polak (van de latere Polak & Van Gennep) een bundel van hem verschijnen. De
uitgave was al gereedgekomen toen Van Geel alsnog besloot om van publikatie af
te zien. De gehele oplage staat in pakpapier met een touw er omheen in zijn kelder.
‘Ik had intussen veranderingen in de gedichten aangebracht, de vorm was achterhaald’.
Van Geel vindt het de gewoonste zaak van de wereld dat het uiterlijk van een boek
enigszins aan zijn eisen voldoet.
De passage uit sommige uitgeverscontracten, dat de auteur geen zeggenschap heeft
over de vorm waarin zijn boek verschijnt, vindt hij immoreel. ‘Ten aanzien van de
typografie is bijna iedereen imbeciel. Bladen als Avenue die de pretentie hebben ons
te laten voelen hoeveel we in het leven missen, zien er typografisch als een in elkaar
getrapte strandkuil uit. In tegenstelling tot nog lager drukwerk dat zo lekker in
overeenstemming kan zijn met de smaak van zijn publiek’.
Een slingerpaadje leidt naar de woning die de beeldhouwer John Raedecker in 1939
voor zich ontwierp. Toen hij na de oorlog de opdracht voor het monument op de
Dam kreeg ruilde hij van woning met de aan de Herengracht wonende Van Geel.
Het woon- en werkvertrek heeft een met plavuizen betegelde vloer, openslaande
deuren op een terras met een kale wingerd en biedt aan twee zijden ruim uitzicht op
een zorgvuldig verwaarloosde tuin. Tegen de verste wand staat een tot het plafond
reikende boekenkast. Ook het interieur met grote en vrij nette stapels boeken en
tijdschriften op de grond en op tafeltjes maakt de indruk van een geordende chaos.
‘Om het huis naar zijn waarde te bewonen moet het eigenlijk leeg worden gemaakt;
een enkele stoel van de oude Rietveld erin, van de generatie van het pijn lijden voor
de schoonheid’. In een rieten stoel van

Raam. Jaargang 1974

39
colonial style blader ik in de luxe-uitgaven van de twee bundels, met behulp waarvan
hij meer draagkrachtige bibliofielen kan dienen. Die kleine oplage is weliswaar nog
niet geheel uitverkocht, maar het blijft curieus dat er steeds opnieuw mensen te vinden
zijn, die voor een in leer gebonden exemplaar een nog betrekkelijk groot bedrag
overhebben. Van Geel vreest dat veel bibliofielen in het algemeen meer op het leer
dan op de inhoud afkomen.
Op verschillende plaatsen haalt hij dozen te voorschijn, die vol blijken te zitten met
pentekeningen en viltgouaches: honderden, misschien wel duizenden, op
correspondentiekaartenformaat. Lampekappen en oervogeltjes, oervogeltjes en
lampekappen. Hij noemt zich ‘de onverloste van de intieme lampekap’. Als het geen
oervogeltjes of op beestjes gelijkende beestjes zijn, is het een tafel met twee stoelen
met een enorme lampekap erboven. Zijn ‘dikdoeners’, waarvan hij veronderstelt dat
het zijn oorspronkelijke bijdrage tot de beeldende kunst is, variëren van een blikken
kruisje of twee haarspelden tot een opgeplakte, verdroogde baby-hagedis en een in
elkaar gefrommeld blauw elektriciteitsdraadje op een witte kaart. ‘G. Brands,
medeoprichter van Barbarber, bracht dit laatste welhaast in extase van verrukking.
Daarmee bewees hij ongevraagd de authenticiteit van Barbarber. Het zuiver zijn op
de graat ligt als bij alle graten in het verborgene’. Te zijner tijd zal bij Querido Brands'
eerste boek verschijnen, Kraaien tellen tot vier, met evenveel tekeningen (van Van
Geel) als tekst. Chris(tiaan) J(ohannes) van Geel, geboren 12 september 1917 te
Amsterdam als zoon van een sierkunstenaar (wat heden ten dage industrieel ontwerper
heet), heeft al enige tijd een gast: die andere eenling uit de Nederlandse literatuur,
Jan Hanlo. Van Geel heeft grote bewondering voor Hanlo en vindt de nog steeds
geringe belangstelling voor diens Verzamelde Gedichten een reden te meer om te
wanhopen aan het vermogen van de lezer om kwaliteit te onderscheiden. Hoewel
Hanlo zich hier in deze kuststreek goed op zijn gemak voelt ontmoette hij alras een
bezwaar: de brievenbus halte Achterweg mist op een paar verbogen rudimenten na
al haar tanden. ‘Daardoor kan ieder met kleine hand een grote greep doen in de
kostbare brieven- en kopijschat. Iets wat tot de waarschijnlijkheden behoort gezien
het feit van de baldadigheid’. Van Geel voegt hieraan toe, dat deze zelfde vernielzucht
hem eens is komen te staan op een inbraak, waarbij hem al zijn jeugdrelikwieën
ontstolen werden. ‘Ook bewijst deze ongerepareerd blijvende postbus dat
herstelwerkzaamheden van welke aard ook niet of met zeer grote vertraging worden
uitgevoerd. Vandaar het algehele verval der Noord-Nederlanden! In vroeger dagen
leefde hier een duidelijk andere
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geest, ook in de kunst; zoals Jan van Scorel en de Meester van het Alkmaarse Sterfbed
grotelijks bewijzen’.
Het tuinhuis waarin Hanlo slaapt was hem een rustige en aangename omgeving
tot een over het dak in de wind schurende tak hem bij het slapen hinderde.
De huisbewoner wordt daar de volgende morgen op attent gemaakt, maar Hanlo
was er reeds toe overgegaan de bewuste tak zelf af te breken, te meer omdat hij dacht
dat het asfaltpapier schade kon lijden door het constante schuren.
Die nacht gaat de Valkenburger rustig slapen, maar hij rent de volgende morgen
haastig naar buiten, opgeschrikt door een geluid: Chris van Geel die de hele boom
aan het afzagen is. Ofschoon het duidelijk was dat geen enkele tak meer kon hinderen
nam hij maar het zekere voor het onzekere, niet wetend dat de ingreep al was verricht.
Het geloof in de gegrondheid van Hanlo's klacht won het blijkbaar van Van Geels
bomenliefde.
Van Geel vindt vermenselijken van de natuur, zoals dat in zijn werk nogal eens
voorkomt, zijn beste kant niet. Hij verlangt het ‘slavenkleed’ van het personifiëren
eens van zich te kunnen werpen om zich op een opener en directer wijze prijs te
kunnen geven. Voor het zover is wilde hij wel dat iemand zich zou wagen aan een
proefschrift over zijn werk. Van Geels medewerking zou haar weerga niet hebben.
De hierboven aangegeven ontwikkeling zal men misschien reeds enigszins kunnen
aflezen uit zijn nog te verschijnen bundels, die hij onder de werktitels aanduidt als
Het Zinrijk, Gedierten en Dank aan de Koekoek. ‘De kwaliteit van werk en leven te
verbeteren kan wel een mooi streven zijn, maar ten slotte mag men blij zijn de
ouderdom te halen zonder doodgeslagen te zijn’. Jan Hanlo, die zijn huisje verliet
om bij dit gesprek toevallig aanwezig te zijn, had liever ‘doodgeslagen’ veranderd
gezien in ‘gestorven’. ‘Dit’, zegt Van Geel, ‘is geheel in overeenstemming met zijn
poëtisch streven naar meer vriendelijkheid en stringentere absurditeit’.
Van Geel, die vindt dat je eigenlijk nooit zou moeten publiceren, haalt een uitspraak
van zijn vriend J.A. Emmens aan: ‘Deze gedichten zijn tegenstanders van grootspraak
en, zo fantastisch als zij soms zijn, richten zij zich tegen allerlei vormen van
zinsbegoocheling, zonder zich over het vermogen om ons aan zinsbegoocheling te
onttrekken, veel illusies te maken. Integendeel: zij profiteren ervan met grote
deskundigheid’.
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‘Is het’, zegt Van Geel, ‘niet ook het aardigste slag mensen om mee om te gaan, zij
die zich geen illusies maken om zich aan het vermogen tot zinsbegoocheling te
onttrekken en zich er toch hardnekkig tegen blijven verzetten? De neiging om zich
volslagen te vereenzelvigen met zijn literatuur zou eigenlijk moeten leiden tot het
besef dat men zich niet in parten kan manifesteren en men zou moeten wachten tot
een oeuvre voltooid is’. De verleidelijkste vorm van zinsbegoocheling is voor hem
de literatuur, die hem tegelijk in staat stelt tot ‘luciede afstand’.
Van Geel praat omzichtig formulerend, alsof het altijd beter kan wat hij gezegd
heeft, alsof hij in het besef leeft dat er iemand is die deze dingen al lang gezegd heeft.
Hij laat zich door buitenstaanders niet gemakkelijk tot toenaderingspogingen
verleiden. Aan cafébezoek doet hij niet. Een telefoon, gevlekte oude jachthond en
een kat bevolken tafel, stoel en vloer. Zijn vriendin leeft, woont en werkt in hetzelfde
huis en doet de lichten aan als de schemering al voorbij is. In de twintig jaar dat hij
hier woont is hij nog nooit in het buitenland geweest: overal waar hij zou zijn zou
hij de stilte terugzoeken, die hij hier heeft.
Van Geels grenzeloze nieuwsgierigheid brengt hem op de gedachte zijn bezoeker
te ondervragen naar diens voorkeuren in de poëzie. Dat wordt een heel gedoe met
lijstjes die Van Geel nauwgezet noteert en becommentarieert. Ondertussen vertelt
hij hoe hij A. Roland Holst ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag per brief
tachtig postzegels van een cent stuurde, waarop hij door de éminence grise in een
dankbrief met de aanhef ‘Onvervangbare sadist’ werd toegesproken. Proza zou Van
Geel graag willen schrijven. Van Oorschot vraagt al sinds mensenheugenis om
poëziekritieken voor Tirade, maar het schrijven gaat hem te langzaam af. Tot de
schrijvers die hem gevormd hebben behoort Du Perron - hij schreef na lezing van
het pas verschenen vierde deel van de briefwisseling Ter Braak-Du Perron een gedicht:
Bij een toverboek. Van Geel is zelf een hartstochtelijk brievenschrijver. Mulisch
mag van hem niet in één naam met Du Perron worden genoemd. Hij vindt dat er na
de oorlog geen literaire figuur van zijn formaat is geweest. Ten slotte wordt Van
Geel kregel, meent dat er aan het herschrijven van een interview nu maar eens een
eind moet komen.
‘Dat er nog veel meer te zeggen zou zijn tot iemand die nog subtieler sondeert’.
Naschrift van de interviewer: Ook over de laatste twee woorden van dit stuk is
uitvoerig gepraat.
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Judith Herzberg
Uit brieven
Bij het herlezen van Chris' brieven ontstaat een hevig missen met terugwerkende
kracht, dat weet je van te voren en daarom stel je zoiets zo lang mogelijk uit.
Toen ik ze laatst toch tevoorschijn haalde merkte ik dat ik met vrij weinig woorden
van mezelf stukjes brief van hem aan elkaar kon rijgen en dat er dan toch een aspect
van hem over zou komen dat in zijn gedichten niet zo duidelijk is. De toon is bijna
die waarin hij praatte. Vaak bestaan ze vooral uit korte mededelingen - Lieve J., hoe
gaat het er mee, Jan* heeft bovennatuurlijk in uniek veranderd etc. en een vers hier
en daar tussen de regels. Soms verschillende versies van één gedicht, met verzoek
voorkeur aan te geven, of zelfs één gedicht drie maal met verschillende pennen
geschreven. Mijn brieven aan hem zijn in zijn huis verbrand, zodat ik vaak niet meer
weet waar hij op antwoordt.
Waarschijnlijk weet iedereen dat hij in de vriendschap tekort schoot, bij het
overlezen van de brieven van een gestorven vriend, maar het vreemde is dat het nu
lijkt of Chris' brieven juist hierover al gingen. Hij schreef veel over mensen en over
hoe hij in de steek gelaten, of verkeerd begrepen werd. Ook wel hoe hij erkenning
krijgt, maar dan met zo'n verbazing dat ook dat eerder naar een groter miskennen
verwijst. Hij zag dit zelf ook: Paradox van de eigenliefde: bij uitstek hij die (zgn.)
niets ziet in zichzelf is onverzadigbaar op het punt van complimenten.
Hij kan ook ronduit aardig vinden: X* en X waren hier. We konden niet ophouden
enthousiast over elkaar te zijn. Ik natuurlijk meer achter een gordijntje.
Er wordt vaak opgemerkt dat in zijn gedichten geen mensen voorkomen. In zijn
brieven heeft hij het bijna nooit over iets anders dan over mensen en over zijn werk,
meestal over beide tegelijk; hoe iemand op zijn werk reageert, of juist op een reactie
laat wachten. Ik ken geen liefhebbers of kenners van de heldere wartaal, integere
kronkels of, zoals Jan zegt van (mijn) poezie: klassiek en duister. ‘Beeldspraak is
wat leeft’ schreef hij, en nu ik met de brieven, niet met de verzen bezig ben, valt me
op hoe hij voortdurend bezig was mensen te ‘verbeelden’, ‘verbomen’, ‘verwateren’,
om er iets mee in poezie uit te drukken. De fundamenteel onzekeren - wie niet? zijn
bang om te zweven. (Dit nog als eigenlijk overbodige explicatie van die boom wiens
takken de grond zoeken.) Hij gaf ook in die richting raad: ...dat je de poezie nog meer
kans kan geven haar eigen weg te gaan door jezelf, waar het pas geeft, iets meer
terug te trekken, een pas op zij om haar plaats te geven: vervagingsdrift om méér te
kunnen raken.
Een andere keer stuurt hij een gedicht over zee, duinen, vloed en ijs en schrijft
erbij: herken je me? Je - onherkenbaar - schrijven, een ontmoedigende bezigheid.
Zolang ik het kan begrijpen - terug kan vertalen - moet er ook een ander zijn die dat
kan. Op grond waarvan denk ik dat?
Het begint er op te lijken dat ik iets bewijzen wil. Dat is niet zo, ik noteer alleen
wat me opvalt, mijn eigen verbazing. Er zouden ook heel andere ‘thema's’ uit te
halen zijn; dat ik me nu enigszins bepaal tot wat je het ‘menselijke’ zou kunnen
*
*

Jan is Jan Emmens.
X is steeds een ander.
Jan is Jan Emmens.
X is steeds een ander.
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noemen is niet ter verdediging, ik vind dat op zichzelf geen verdienste, alleen valt
het zo op nu ik die brieven van tien jaar in één dag overlees hoe vaak hij er zelf op
terugkomt.
X staat nu eenmaal een ander type schrijven voor ogen. Gek genoeg, mij ook.
Hij mist de mens in zijn gedichten. Gek genoeg, ik ook. Het is een dilemma
waarvoor alleen afstand heul biedt, ieder zijn plek om er een rechtlijnig monument
te zijn (al dan niet met karakterkop) of om er in ambitie te worstelen of, zoals Jan
zegt te doen, er standpuntloos te drijven. Het is alleen jammer dat x niet óók een
ander type schrijver dan het zijne kent, niet óók wat hij de mens noemt juist gráág
mist in mijn gedichten, kortom dat hij geen oog heeft voor mengvormen. Het is mij
allemaal te primair, te rood, blauw, geel. Het echte scala ligt toch daarachter en het
kan soms lang duren voor je kleurloos grijs krijgt.
Het zou de moeite waard zijn een bundel brieven uit te geven, hij correspondeerde
of er geen telefoon bestond, uitvoerig en naar veel kanten. Hoe zou Chris hier zelf
tegenover staan?
De functie van de publicatie is voor ieder anders natuurlijk, ieder zijn doeleinden,
maar blind voor de ontvangst kan niemand zijn. Het paradijs van schrijven voor
vrienden ligt zelfs niet in het wit tussen de woorden. Toch schrijft men voor vrienden.
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Ser J.L. Prop
Bij het doorlezen van een correspondentie
‘Als ik de winter zie zou ik nooit dood willen.’ schreef Chr. J. van Geel mij op 4
december 1969. Ik heb hem gekend, maar wat betekent dat als je het zegt van iemand
die zelf over een ander opmerkte: ‘Ik weet niets van zijn konflikten en
ontmoedigingen, dus kennen doe ik hem eigenlijk niet,...’ of: ‘Waarom vragen wij
niet tijdens hun leven de mensen het hemd van het lijf? Spijt komt achteraf.’
Dan komt het verzoek voor een bijdrage aan dit aan Van Geel gewijde
Raamnummer. Een stukje over hem. Maar over wie? en wat over hem? Je vraagt
jezelf af of je moet vertellen over zijn werk (dat nog niet voor de helft is gepubliceerd),
over zijn manier van werken, over thee drinken, shagjes draaien, de bekraste
parketvloer in Bergen, de reigers in de schemering op het kerkhof aldaar, je tochten
met hem naar Ceres in Amsterdam waar de verbrande resten van zijn werk bijeen
gegooid waren, zijn trots, superioriteitsgevoel, gevoel voor humor en woordspelingen,
ons avontuur op de vuilnisbelt te Oterleek, zijn precisie, 't Vogelwater? Je leest de
correspondentie met hem weer eens door en besluit dan om Van Geel zelf het woord
te laten en je eigen bijdrage te beperken tot enig commentaar. Vandaar deze (te)
kleine keuze uit zijn brieven; zeker beter dan mìjn woorden in staat, de figuur van
Chris van Geel dichter-bij te brengen.
Zijn eerste brief ontving ik op 7 augustus 1969. Na de dood van Jan Hanlo had ik,
eerst telefonisch, contact opgenomen met Chr. J. van Geel. Ik wist dat ook hij bevriend
was geweest met Hanlo en had op dat ogenblik nog steeds een gedeelte van Hanlo's
inventaris in huis, waaronder alle brieven van Van Geel aan Hanlo. Op zijn verzoek
zond ik hem die brieven terug. Naar ik aanneem zijn ook zij verloren gegaan tijdens
de brand van 10 op 11 februari 1972 in Groet. Enkele brieven van Hanlo aan Van
Geel hebben, zij het gehavend, de brand doorstaan, maar helaas is het zeer
waarschijnlijk dat het overgrote deel van de correspondentie tussen deze unieke
dichters verloren is gegaan.
Jan Hanlo was aldus de duidelijke aanleiding van en zijn persoon en werk bleven
een voortdurend terugkerend onderwerp in onze correspondentie.
Uit Van Geels eerste brief: ‘Vreemd, hoe weinig mensen beseffen wat Hanlo
betekent.’ Zou niet hetzelfde van Chris van Geel gezegd kunnen worden?
Als hij verneemt dat ik de complete ‘Barbarber’ uit Hanlo's nalatenschap kreeg
schrijft hij: ‘Op de ingebonden Barbarber ben ik bijna-jaloers. (Enkele eerste nummers
ontbreken bij mij). Al ben ik alweer op de leeftijd waarop men zich eigenlijk van
bezit zou moeten gaan ontdoen, ik geloof dat ik ook wel iets van mijn gading
gevonden zou hebben in Jans huisje, en waarschijnlijk iets waar geen
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andere kandidaat voor zou zijn. Toch is het beter zo.’ (23 aug. '69).
Uit wat in mijn Hanlo-archiefje berustte nam ik regelmatig iets over in onze
correspondentie. Zo stuurde ik hem o.m. de volgende door Jan Hanlo op 20-3-'68
gemaakte notitie: ‘Die dingen die wij half-blind, tastend, doen, hebben waarschijnlijk
meer met “wilsvrijheid” te maken dan de dingen die wij vrij en helderbewust doen.
Het zou trouwens gek zijn als wij, bij zulk een elementair psychisch en filosofisch
onderwerp, het eens zonder paradox konden stellen’ en een ongepubliceerd uit drie
vierregelige strofen bestaand gedicht, waarvan de tweede strofe luidt:
Een haveloos mens in 't gezelschap van schamelen
of in de eenzaamheid voelt niets te duchten
voor koningen en prinsen begint hij te stamelen
zichzelve beziend zou hij 't liefst willen vluchten.

In zijn brief van 6 september '69 reageert Chris van Geel hierop met: ‘“De dingen
die wij half-blind, tastend, doen” en het tweede couplet van “Zo kwamen twee ogen”
troffen me zeer - natuurlijk alles is omdat Hanlo het zegt meestal goed - maar nu
extra omdat het een inzicht geeft achter het leven waar Freud dagelijks, wij arme
dichters slechts rakelings mogen verblijven. Bovendien is het vers en de tekst ook
nog inhoudelijk (of struktureel) verweven, nl. “half-blind, tastend” in het een
correspondeert met “haveloos, schamelen, eenzaamheid” in het ander. En ook het
tegendeel is er: “helderbewust en vrij” vindt zijn equivalent in “koningen en prinsen”.
Weliswaar niet met zoveel woorden valt er (verweven of apart) een “lichte” motie
van wantrouwen uit te lezen tegen het overschatten van het bewustzijn, het rationele,
uitgedrukt in het karikaturale en onwerkelijke van “koningen en prinsen” en breekt
het een lans voor waar veel èchter geleefd wordt: half-blind en tastend, of haveloos,
schamel en eenzaam. Een Freudiaanse uitkomst tenslotte. (Ofschoon ik begrijp dat
je dit niet meteen kan plaatsen). In ieder geval een inzicht in een levensgebied van
waaruit wij veel meer (ook kwalitatief) leven dan wij doorgaans weten of ons
voorgehouden wordt. Juist het kritisch vermogen opent dit tussengebied. En Jan
hanteert het onnadrukkelijk. Ik heb hem eens horen zeggen, snel en zonder iemand
te willen overtuigen: “Tijd? tijd bestaat niet.”’ Wij hebben van gedachten gewisseld
over een schrijversprentenboek aan Jan Hanlo gewijd. Van Geel vond het een prachtig
idee; betreurde alleen dat Hanlo het niet zelf heeft kunnen samenstellen. ‘Het is bijna
onmogelijk zonder hem, met zijn speciale instelling en voorkeur. Stel je overigens
van een snelle uitgave
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niets voor - als er al ooit een komt. Du Perron stierf in 1940, 29 jaar later verschijnt
zijn prentenboek. Nescio in '61 gestorven 8 jaar later.’ (25 sept. '65). Beide hier door
Van Geel genoemde schrijvers moet hij erg gewaardeerd hebben. Hij was immers
een van de bezorgers van Boven het dal en zijn bundel Uit de hoge boom geschreven
opgedragen ‘Aan de nagedachtenis van J.H.F. Grönloh’, terwijl de bundel Het Zinrijk
voorafgegaan wordt door de opdracht ‘Aan de nagedachtenis van E. du Perron’. In
dezelfde bundel komt Du Perron trouwens nog enkele keren ter sprake (blz. 192 en
193). Bovendien herinner ik me nog goed dat Chris van Geel met ons (mijn vrouw
en mij) naar het kerkhof te Bergen wandelde om ons het, voor wie het niet weet te
liggen onvindbare, graf van Du Perron te tonen.
Net als Jan Hanlo was ook Chris van Geel een zeer regelmatig medewerker aan
Barbarber. Hij kon in het tijdschrift veel kleingoed, teksten en tekeningen, kwijt.
Zijn positie t.o.v. Barbarber verduidelijkte hij in zijn brief van 14 oktober '69 als
volgt: ‘Ik ben er natuurlijk wel degelijk aan verwant, d.w.z. mijn doordeweekse kant,
de kwinkslag. Ik vier nog zondag (op mijn manier), heb nog emoties, angsten,
wantrouwen, obsessies, wat niet al. M.a.w. ik heb een teen in Barbarber, wat heus
iets anders is dan een vinger. Die zou ik ook niet willen hebben. Art for my sake zou
je kunnen variëren in Barbarber for my sake.
Of, andere slogan, als bbb - als het surrealisme - in dienst van de revolutie stond,
zou ik zeggen in dienst van mijn evolutie. [...] Strompelend door hun slordigheid (op
het onbeleefde af) wil ik toch wel graag medewerken aan het blad, ongeveer om
dezelfde redenen als die Jan eens onder woorden bracht: het stelt in staat dingetjes
die je nergens kwijt kunt te publiceren en het is een impuls ze te maken.’
Het kommunaal kunstenaars kollectief te Heerlen opperde het plan om op de plek
waar Hanlo verongelukte een van diens motoren, verbronsd, op een zuil te plaatsen:
Vincent Pegasus. Van Geel was al tevreden als er alleen een zuil(tje) kon worden
gezet. Hierbij zou dan: ‘... naast/voor het eigenlijke monumentje een wit kastje op
één poot met gaas er voor moeten staan (als kerkdienst-aankondigingen te plattelande)
waarin een gedrukt papier hing met in welke naastbijgelegen boekhandel Jans werken
te koop zijn. Zo heeft de middenstand er ook wat aan.’ (4 dec. '69).
In dezelfde brief noteerde Chris van Geel, die zelden zijn huis(elijke omgeving)
verliet, over zijn eerste ontmoeting met Jan Hanlo: ‘Ik zocht Jan in '59 (of was het
'58? nee dat kan niet) voor het eerst op in zijn huisje. Ik logeerde toen in Z. Limburg
(Epen) om langs de Geul te wandelen met mijn vriendin en de hare.

Raam. Jaargang 1974

47
Op een warme middag gingen wij met de bus naar Valkenburg, de dames huns weegs
en ik naar Jan. Hij moest echter al gauw naar een afspraak met het ziekenhuis in
Heerlen voor een bril. Hij kondigde dat nogal abrupt aan en maakte meteen aanstalten
om te gaan. Daar schrok ik nogal van. En dit kapkarakter heeft hem in zijn verhouding
tot mij nooit verlaten. Ik ken niemand die zo bondig een telefoongesprek afbreekt
en ophangt. Later hoorde ik van anderen dat Jan altijd zo belde. Voor de goedkoopte?
Om zich kordaat te tonen? Een gesprek zonder telefoon kost niets, dus zal het het
laatste wel zijn.
Maar was het dat in werkelijkheid? Een felheid in het negatieve was hem in ieder
geval niet vreemd. Een onheuse kant leefde er ook in hem, wilde hij ook laten zien.
En ook was hij m.i. niet vrij van de litteraten-manie zijn “meerderheid” te laten
voelen, al was die vaak terecht.’
In een lange ongedateerde brief (poststempel 7.1.70) voegde Chris van Geel het
volgende toe aan onze privé Hanlo-hagiografie: ‘Het onbegrijpelijke aan Jan vond
ik dat veel aan hem voorbijging, hem ontging, zonder dat dit afbreuk deed aan zijn
kwaliteit. Hij was een bewoner van een kleine kamer, maar in het paleis. Of moet ik
zeggen van een kleingehouden kamer?’
Ook Van Geels eigen poëzie en motieven daaruit kwamen in onze correspondentie
ter sprake. Ik sprak o.m. mijn bewondering uit voor zijn pad-gedichten en noemde
hem ‘de Heer van de Padden’ waar hij erg trots op was. Zeer verhelderend vind ik
zijn opmerkingen over het gedicht ‘Wilhelmina’. (Het Zinrijk, blz. 194). ‘Voor mij
is een pad een mannetje, een ventje, iets mannelijks en moet het een genitaal zijn
dan een mannelijk, een zittende penis + zak (al-in-een).
Je zou willen weten wat de vrouwen denken van die mannen die een pad in ze
(hun midden) zien.
Wat mijn afwijking betreft in ‘Wilhelmina’: haar in wit bont geklede korte
omvangrijkheid deed mij haar ‘witte wijfjesbeer’ noemen met als uitbreiding voor
wat ze figuurlijk (= niet letterlijk) representeert: de witte pad van het verzet. Dus als
het verzet een pad is, moet het een witte (onbestaanbare, vergeestelijkte) pad zijn en
een witte pad doet weer - met behoud van zijn eigen proporties - aan een witte beer
denken die als eerste associatie naast Wilhelmina staat.
Wat ‘oudste God’ betreft: ik noem deze koningin zo, omdat Godin naar mijn gevoel
haar macht niet ten volle uitdrukt en niet dan nadat ik de vrouwelijke uitgang er aan
vooraf liet gaan, namelijk: ‘Vorstin en oudste God, bevroren Koningin’. Als ik De
Gaulle zou noemen: de neus (= gemiste penis) van Marianne, wordt Marianne daarmee
nog geen man. (Als de brief weg is schiet me nog wel een beter voorbeeld te binnen).’
(Brief met poststempel 7.1.70).
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Onze eerste huwelijksjaren brengen mijn vrouw en ik door op de zolderverdieping
van een 17e-eeuws landhuis te Maastricht. Ik beschrijf huis en hof. Van Geel: ‘Ik
ben gek op huizen, oude huizen, romantische verrassingen, tuinen, muren, maar liefst
onbewoond of ideaal bewoond, dat mag ook. Jammer genoeg is het niet naast de
deur, anders zou ik zeker komen kijken. Op kijken ben ik ook verliefd. Als we dood
zijn hebben we geen uitzicht meer.’ (2 juli '70).
In zijn brief van 30 augustus voegt hij aan bovenstaande reactie nog toe:
‘Wat betreft huizen kijken, oude huizen, geloof je ook niet dat “oud” kalm maakt,
rust geeft. (Ook eigen oud).

Middel tegen drukte
Strooi sporen van oud leven,
het houdt het haasten in,
in leven sta je stil.

of andere kijk op steen: Je vereenzelvigen met een kraan of de energie die een
bouwwerk uitstraalt. Je denkt dat je woont in waar je op uitkijkt.’
In juli 1970 kwam bij Van Oorschot de tweede, vermeerderde druk uit van Hanlo's
‘Verzamelde Gedichten’. De eerste druk was verschenen in 1958.
Na tien jaar waren er nog pas 1048 exemplaren van verkocht, maar de dood van
een schrijver is blijkbaar erg bevorderlijk voor de verkoop van zijn boeken.
Helaas is de zorgvuldige nauwkeurigheid Hanlo eigen, niet een van de sterkste
punten bij deze herdruk. Ook Van Geel sprak er op 30 augustus zijn ongenoegen
over uit: ‘Niet alleen het aantal nieuwe gedichten valt me, met jou, tegen, de hele
herdruk had beter achterwege kunnen blijven. In druktechnisch opzicht zeker. Het
is niet alleen een fotocopie van de eerste druk, het is ook nog een vieze, vlekkerige
copie. Ik zei het Geert toen hij bij mij was en deze verscheurde het boek toen voor
mijn ogen. Hij wilde mij daarmee gelijk geven, maar ik ontving ondertussen nog
geen nieuw exemplaar van hem. Vooral ook mijn tekening staat er ver-monsterd in,
maar het spannen van deze drie kronen heb ik Geert bespaard.’
Hoewel ik niet uitsluit dat er opzet in zijn spel is (Van Geel was erg goed in
verlezen), brengt een mogelijk onnauwkeurige beschrijving van hoe wij woonden
hem op: ‘Warm water is er ook niet, schrijf je; een extra trui en dan gaat het wel
weer. Wassen jullie je daarmee? en werpen jullie een extra trui in de theeepot als je
een bakje zet? Wat je noemt: “thee drenken”.’ (9 dec. '70).
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Hoewel hij de gedichten die hij schreef zeer overzichtelijk en zorgvuldig in veelvoud
getypt in grote mappen opborg, heeft Van Geel verschillende keren de wens geuit,
iemand te hebben die orde in zijn papierchaos zou kunnen en willen brengen. Zelf
besteedde hij al zijn tijd aan het creatieve, het màken, zodat hij voor de ordening van
wat buiten zijn direkte persoonlijke produktie lag gewoon geen tijd had. Op twee
maart 1971 laat hij weten: ‘Ik vind je aansporing mijn testament in orde te maken
helemaal niet ongegeneerd. Het is toch ook niet brutaal iemand voor een tram weg
te halen. Maar het roept zo'n berg onoverkomelijke uitzoekerij op dat ik maar tot de
brandstapel besluit.
Zou ik 30 mille subsidie van de staat krijgen jaarlijks, ik zou er graag een sekretaris
voor huren. Stel je voor een archief tot in de puntjes! Het opgeruimde spoor achter
je hoeven, dat moet voor wie hoeven draagt, dichter-dier en Joostje Pek, een, dè grote
levensvoldoening zijn.’ Hij besluit deze brief met:

Viermaal Jan Hanlo †
Ik wil het luchtig houden,
daarmee begraaf ik het.
Hij heeft mij uit het groen gezien,
uit groen bevreemd naar mij gekeken,
een dichte haag van vogelkers,
toen ging het regenen en ging hij weg.
Voor kort schoof hij nog door het bos,
hij bracht alleen geschenken.
Wij leven om iets mee te maken,
hij leefde daarvoor tot zijn dood.

Op 7 juli bericht hij over een geplande bloemlezing: ‘Ik heb er ook een aardige titel
voor: Plukstok. Stok waarmee men in de boomgaard vruchten plukt, soms met een
netje er aan, plukstok met netje. Het leek onmogelijk voor een keuze iets anders te
verzinnen dan keuze of keur - maar je ziet, het kan toch.
Stok betekent - speciaal bij jullie in het zuiden - ook nog voorraad, hoeveelheid.
Ook bij het kaartspel, geloof ik. Het verwarrende is natuurlijk dat men denkt met
een nieuwe bundel te doen te hebben. Die kat in de zak gun ik ze dan maar.’
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Uit Utrecht kwamen de twee volgende brieven. Van Geel was daar i.v.m. de dood
van zijn vriend Jan Emmens (12 december 1971). Jan Emmens was Van Geels beste
tuttelaar. Een tuttelaar was een lezer met wie Chris van Geel zijn gedichten uitvoerig
besprak. Hij moest kritiek leveren, zwakke plekken aangeven, varianten toetsen. Hij
functioneerde als een soort zeef, scheidde het koren van het kaf, voor tot publicatie
van een gedicht werd overgegaan.
Over Jan Emmens: ‘In Jan vond ik een eminente lezer die vaak meer zag dan ik
schreef. Er heerst nu een soort vacuüm. Als je ooit een nieuwe “lezer” weet, stuur
hem/haar. In mìjn deel van het kleine deelgebied der poëzie een lezer willen vinden
die zich in wil lezen zal wel ijdele hoop zijn.’ (28 dec. '71).
Bijna een jaar later (in een ongedateerde brief met het poststempel 27.11. 72),
opnieuw over Jan Emmens: ‘De andere Jan verborg zich en was er niet op uit iets te
etaleren, te behagen of indruk te maken. Gebeurde dat toch, dan was het ondanks
zichzelf. Met des te meer gevolg. Nuchter, precies, gaaf, degelijk, rond en met humor.’
Op vrijdag 7 juli 1972 bezocht Van Geel ons in Maastricht. Hij kon zodoende toch
nog huis en tuin (die zoals elke tuin naar zijn mening zorgvuldig verwaarloosd hoorde
te worden), bewonderen. De week daarna logeerden mijn vrouw en ik bij hem en
Elly te Bergen. De week van 7 t/m 12 augustus brachten we er weer door. Het werd
een week van bijna dagelijkse tochten naar Amsterdam. Elke dag keerden we met
een R4 vol dozen met (gedeeltelijk) verbrande, of als we geluk hadden (maar dat
was zeldzaam) ongeschonden, papieren en boeken vanuit Ceres terug naar de Monnet
Nes. Tijdens deze expedities kwamen ook de interieurtjes (kleine viltstiftschilderijtjes:
tafeltje-lampje-stoeltje) te voorschijn. Sommige nog gaaf, andere gedeeltelijk verbrand
en weer andere met ten gevolge van het bluswater doorgelopen kleuren.
De volgende drie gedichtjes bevatte de brief van 13 aug. '72:
De zee ontruimt het strand
door het te overspoelen.

Strand
Een strand bezaaid met schelpen
en zonder leeftijd, waar
niets groeit dan golven om
hun leegte uit te wissen.
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De zee ontspant
door weg te ijlen,
zij krimpt tot een rivier,
en zinkt in zand.

En in het P.S. van deze brief: ‘De zondag doorgebracht met ydille-schepping: de
interieurtjes in herstel genomen. De vloer ligt vol, als vanouds. Het lukt.’ Dan gaat
voor Chris van Geel en Elly een droom in vervulling: zij gaan wonen in een huis dat
waarschijnlijk een van de mooist gelegen huizen van Nederland is: 't Vogelwater,
omgeven door boomgroei, vlakten waarover paarden draven, ongerept duingebied
met daarachter en vlakbij, de zee. De eerste brief van 't Vogelwater dateert van 3 juli
'73:
‘Het leven op 't Vogelwater lijkt nog niet begonnen. Het is één langgerekte
voorbereiding en dit zal zo wel blijven voorlopig. Het is te uitgestrekt om het onder
de knie te krijgen en te vergeten. In Bergen ging dat makkelijker, die paar vierkante
kant en klare ruimten plus een eendenwater en een zwaan. In de produktie is het te
merken, zal later blijken. Water mis ik hier wel. Maar zet ik eens mijn knie... Ik ken
de tuin nog bij lange niet, doe in huis al zoveel stappen. [....]
Wat mijn werk betreft, dat heeft zich nu ook opgeklaard. Er komt bij Polak dit
najaar van mij uit: “Enkele Gedichten”, (produktie '72). Vooruitgave van “Buiten
Bereik” ('76). Voordien verschijnen nog “Begane Grond” en “Dierenalfabet Het
Omliggend Vee”. Nadien ('77) “Plukstok”, een bloemlezing. “Van Geel-Totaal”
mag, wat mij betreft, dan het licht zien. (Ik ben ook dan pas beoordeelbaar, vind ik
zelf). (ook voor mezelf). Er is nog wat bijwerk, zoals “Dank aan de koekoek”
(Barbarberteksten), waarvan ik de titel vooral aardig vind. Er rest mij dan nog één
boek, het “echte”, “ware”, “uit het naleven van de oude heer Van G.”. Als het er ooit
van komt zal het “Buiten Bereik II” heten. Het is omdat het me pas zo duidelijk voor
de geest staat dat ik je dit programma opsom. Eigenlijk moet je over je werk zwijgen,
schijnt het. Hou mij aan mijn woord.’
Op 11/14 september 1973 noteerde hij nog wat zijn produktie betreft: ‘Zo goed,
of liever zo veel als in de Nessen schrijf ik hier niet. Daar was water en een kant en
klaar huis. Hier moest en moet alles nog eigen gemaakt worden en het huis binnenste
buiten gekeerd. Het ontbreken van het inspirerende en verzoenende water deed me
een vijver wensen waar ik nu een soort Pompeï bouw van doorgezaagde blokken
boom. De grote iep woei met de tweede storm, die van april, om.
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Overigens daalt de orde in het overgeschoten werk terug. Ofschoon de hoeveelheid
minder is dan verwacht, zorgt het inzicht in het dalen voor het doen stijgen van de
kwaliteit in het recente werk.’
Bij het herlezen van de meer dan 50 brieven die Van Geel me schreef, overviel me
een enorm gevoel van onmacht om deze bijzondere man, ‘een horlogemaker aan het
werk in een autobus’, uit zo'n schat van gegevens enigszins acceptabel naar voren
te laten treden. Ik heb het gevoel dat er nog zoveel essentieels ongezegd is gebleven.
Het zij zo Chris.
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J.H.W. Veenstra
Een stroper in grensgebied
Van Geels drie grote dichtbundels verschenen respektievelijk in 1958 (Spinroc en
andere verzen), in 1967 (Uit de hoge boom geschreven) en in 1971 (Het zinrijk). Met
de kleine en als voorpublikatie van nader te ordenen werk bedoelde bundel Enkele
gedichten nog net voor het eind van '73 in de boekhandel en met een stroom van in
de laatste vijftien jaar los in tijdschriften gepubliceerde verzen, moet er voor de
specialist-proever van de Nederlandse poëzie toch wel aanleiding zijn zich in dit
werk te verdiepen; al was het alleen maar om der volledigheids wil.
Kijken we niettemin naar de publikatie die bij uitstek de volledigheid afficheert
en die zelfs programmatisch bestaat uit een periodiek met de neus op de uitwerpselen
volgen van de Nederlandse literatuur, namelijk het per vijf jaar zich aanmeldende
boekwerk Literair lustrum, dan moet bij enig nadenken de verbazing ons bevangen.
In de eerste editie van dit kritische hark- en kamwerk, dat de jaren 1961 tot '66 omvat
en in '67 uitkwam, komt de hele naam Van Geel niet voor. Nog niet eens aan ook
maar één simpel verwijzinkje gekoppeld. De toch gebrevetteerde hoofdkeurmeesters
Oversteegen, Fens en D'Oliveira vonden het, evenmin als hun bijrijders in de
bezorging van schrijvers-‘profielen’, nodig om ook maar aan Van Geel te denken.
Dat er in de genoemde periode net geen bundel van hem uitkwam, kan er de reden
niet voor zijn. Want behalve dat dit ook geldt voor andere geprofileerden, grijpt Fens
in zijn ter inleiding geboden panoramische overzicht zover terug en laat hij zich zo
weinig beperken door de gestelde grenzen, dat Van Geels afwezigheid niet anders
dan simptomatisch kan zijn. Op de Vijftigers grijpt Fens hier uitvoerig terug, de Gard
Sivik-groep komt er op de ontleedtafel, de Barbarberisten worden er zo serieus belicht
als niet eerder en Einzelgänger van ook vóór de periode in kwestie passeren er wel
degelijk de revue. Maar wie in Van Geel is geïnteresseerd hoeft het personenregister
van het boek niet eens in te kijken.
Wie hetzelfde dan toch nog deed bij het tweede deel van het lustrumboek, dat in
1973 uitkwam en de jaren '66 tot '71 beslaat, kwam al even weinig aan zijn trekken.
In die periode verscheen tenminste een nieuw lijvig Van Geel-deel en zelfs had,
gezien de late verschijningsdatum van het boek, diens derde bundel minstens binnen
het gezichtsveld van enig beoordelaar kunnen opdoemen. Alweer mis: geen
vermelding in het personenregister, geen profiel of essay gewijd aan de dichterlijke
ontginner van de mikro-wereld, een gebied toch dat voor het overige zoveel aktuele
problematiek oplevert. Jan Cremer en Hans Faverey, Stijn Streuvels en Paul de Vree,
ze staan per profiel afgetekend in deze opnieuw rommelige etalage der favorieten.
Maar op Van Geel wijst toets noch trek.
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Goed, kan de hardnekkige Van Geel-bewonderaar berustend zeggen, kwaliteit bewijst
zich pas op de lange duur en specialisten zijn lieden met kunstmatige inplaats van
natuurlijke organen. Maar misschien ook wordt hij nog één keer geïmponeerd door
de pretentie van alweer een specialist, die voorgeeft enkele aspekten van de moderne
Nederlandse literatuur onder de loep te nemen waar de officiële geschiedenis nog
geen greep op heeft gekregen. Het gaat om R.Th. Meijer, hoogleraar in het Nederlands
aan de universiteit van Londen en de tekst van een referaat dat hij hield op het vijfde
colloquium van hoogleraren en lektoren in de neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten, is te vinden in Tirade van december '73. De referent is bij de keuze
van ‘gezichten’ in zijn panorama minder gepreokkupeerd dan het sanhedrin van
Literair lustrum het totnutoe was en hij reageert ook aritisch op die bijziende kollega's,
maar al evenmin heeft hij voor Van Geel een goed of dan desnoods maar kwaad
woord over.
Zijn nu deze toch wel opmerkelijke omissies het gevolg van voorkeur, van affiniteit,
van betrokken zijn bij stromingen, bij richtingen, bij de aktualiteit en wat er nog meer
te bedenken valt aan bindingen die het zicht versluieren? Is Van Geel misschien te
ouderwets wat zijn vormgeving betreft of te afwijkend van instelling en sentiment
om bij ‘vandaag’ te horen? Of is misschien Van Geels procédé zo eigentijds dat de
altijd achterwaarts gerichte specialisten het net niet herkennen en vooreerst wel met
de rug naar het resultaat opgesteld moeten blijven?
Ik houd het op het laatste en wat nu volgt moet ertoe meehelpen om van de vraag
een konklusie te maken. Ik laat kwesties erbuiten of Van Geel al dan niet ‘groter’ is
dan wel veelbesproken en alom bewonderde dichters van nu. Dergelijke bepalingen
van plaats en rangorde hebben alleen zin voor degenen die eenzelfde referentiële
kader van waarden en behoeften aanhouden. Daarbuiten blijft alles altijd een betogen
tegen de bierkaai en ik voor mij doe liever enige moeite om te onderzoeken waarom
een bepaald soort literair werk aan het oog onttrokken blijft van lezers die er gevoelig
voor zouden kunnen zijn. Voor mij is trouwens al eksperimenteel bewezen dat juist
in het geval van Van Geel het ontbreken van enige gewenning bij de lezer de
waardering voor zijn poëzie in de weg heeft gestaan.
Die poëzie ‘wortelt’ (dit woord hoort erbij meer dan bij wijze van beeldspraak
alleen) voor een deel wel en voor een ander deel niet in de Nederlandse dichterlijke
traditie. Maar het is toch overwegend natuurpoëzie, zal men bij een eerste blik zeggen,
poëzie van zee en strand en duinen en zo noord-hollands als de
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poëzie van A. Roland Holst; en vanouds heeft immers de Nederlandse dichter het
met de natuur zo goed kunnen vinden. Inderdaad, maar die Nederlandse dichter heeft
niet voor niets in een land geleefd dat van beleren en moraliseren was doordrenkt.
Vrijwel altijd ontleende hij aan de natuur de metaforen die een stelling, een voorschrift
of een gedragskode moesten overbrengen. Zelfs degenen die ons het puurst deelgenoot
wilden maken van hun natuurverrukking, konden het niet laten (‘De Zee is als mijn
Ziel in wezen en verschijning’). Dergelijke verzen zijn er vanwege de aanleiding óm
de toepassing.
De natuurdichter Van Geel heeft ons niets te leren. Stichten en moraliseren zijn
in zijn poëzie afwezig, maar er valt veel in te zien, in te ontdekken zelfs, en dan wat
wij op ons eerste gezicht niet zien. Er moet juist niet traditioneel van de natuur gebruik
worden gemaakt als een verzameling van her en der toepasselijke attributen, wil er
poëzie als van Van Geel ontstaan. Vandaar dat ook het beeld bij hem een andere
funktie heeft als het geval is in de gangbare beeldspraak; zelfs afwijkend van de
zogenaamde autonome beelden in de poëzie van de Vijftigers en hun navolgers.
De Engelse dichter Day Lewis noemde eens het beeld een ‘mode of exploring
reality’ en bij Van Geel is het beeldende procédé nog weer een heel speciale vorm
van de hierbedoelde wijze van werkelijkheidsontginning. Dit procédé wil een
ontgrenzing teweegbrengen, wil de in het dagelijkse doen en laten ondergane scheiding
opheffen tussen een ik en een buitenwereld waarmee hij bij toeval of gewild in relatie
is getreden. Het is een onderneming die alleen bij de gratie van een poging kan
bestaan, die ook nooit met een afgerond resultaat tot een eind kan komen, maar die
door het onafzienbare veld van mogelijkheden wel ononderbroken inspirerend kan
zijn. Anders dan bij het beschrijven van de natuur, waar herhaling en uitputting
algauw de grens bepalen, is er letterlijk geen limiet bij dit per beeldend woord
oproepen van wat anders niet of nauwelijks valt te ‘zien’. Het maakt de onderneming
des te gevaarlijker, want het gebied waarop de dichter uit kan glijden is dan ook
groter dan ooit. Een bepaald soort ‘pantheistische’ poëzie, waarbij alles in alles heet
te zijn en alles aan alles stichtelijk wordt gekoppeld, laat het zien.
Omdat hij dit laatste waarschijnlijk instinktief voelde, is Van Geel zijn domein
gaan inperken; en dit niet alleen in de geografische zin tot het gebied van de duinen
en de geestgronden erachter. Hij heeft zich vooral toegelegd op het ontginnen van
het gebied dat er ligt langs wat voor het normale bewustzijn grenzen zijn, van die
smalle strook waar de overgangen heersen tussen binnen en buiten, het wel en niet
bespeurbare, het ene seizoen en het andere, bloei en
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vergaan, leven en dood. Geen dichter in Nederland heeft zich zo hardnekkig
vastgebeten in dat weinig betreden domein waar het zich toeëigenen van wat ook
anders dan via de traditionele kategorieën van denken en de vertrouwde schema's
van voelen het allermoeilijkst is. We praten immers makkelijker over zon en maan
dan over wat zich in onze huid afspeelt. Niettemin is juist dit röntgenachtige ontginnen
van grensgebied en dit radarachtige sinjaleren van wat werd gedetekteerd een door
en door eigentijdse bedrijvigheid. Wie er zich in een vrijwel volstrekt maatschappelijk
isolement mee ‘engageert’, staat midden in het stuk werkelijkheid van vandaag dat
door het woord ontgrenzing wordt gekarakteriseerd. Of het om de Daseinserhellung
van de om de eksistentie bekommerde wijsgeer of om het eksperimenteren binnen
wetenschappelijk opengelegde mikrowerelden gaat, maakt nauwelijks verschil. Alleen
als de dichter het doet wordt veel later de raison van zijn gedrevenheid onderkend
en zien de op andere procédés gekonditioneerde voorlichters hem over het hoofd.
Bij Van Geel is er een levende maar allerminst alleen verrukkende relatie met de
natuur. ‘Altijd boeiender, bedreigender / houdt ons het leven in het oog’, konstateert
hij en tegelijk wordt het objekt ermee geponeerd als een subjekt dat op onderwerping
uit is. Een andere grens waarmee wordt afgerekend is die tussen aanwezigheid en
afwezigheid. ‘Niets dat niet wat het verliest bewaart’; en met zoveel toch wel ergens
vermoed bestaan kan ook worden gezegd: ‘nooit is iets voltooid...’. Zelfs datgene
wat verschijnt bestaat niet om de zintuigelijke aandoening alleen. Ook de aanleiding
voor een begin telt en misschien wel dubbel; vooral als het om de mens gaat van wie
wordt gekonstateerd: ‘Hoe mooi voordat iets aanvangt, / de adem voor hij zingt’.
Natuurlijk zijn dit uitspraken waar de nuchtere lezer met een so what op kan
reageren, maar bij Van Geel is er zoveel persistentie in wat hij zegt en wat hij bij de
gratie van het beeld oproept en is er ook nog zoveel weer door dat beeld zelf
teweeggebrachte motoriek, dat hij er een andere werkelijkheid in een andere
samenhang mee kan blootleggen. Als hij in zijn eerste bundel van ijsbloemen op een
raam in 22 regels beschrijft hoe het ermee gesteld ‘is’ (‘Het raampje is een Séraphine,
/ een bloemstilleven ongezien, / een nonnenspiegel, een gewas / vol donzen dorens,
melk en gras,...’ enzoverder), dan draagt elk afzonderlijk beeld er een facet toe bij
om ons het verschijnsel van het bevroren raam steeds intensiever te doen zien, nee,
te laten beseffen, en de reeks blijft aan het eind niet eens uitputtend te zijn. Wat dan
de dichter met reden door enkele punten achter de laatste regel heeft uitgedrukt. Hier
is ekspliciet en ontdekkenderwijs gedaan wat wij achteloos doen als we zeggen dat
er toch maar een hele wereld in zo'n
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stuk bevroren ruit ligt. Van Geel laat kaleidoskopisch die wereld ook zién. Opvallend
bij hem is dat zijn verkenning niet stilstaat bij een van de voor ons meest absolute
grenzen, die tussen leven en dood. Van zijn verzen zijn verscheidene aan kerkhoven
en graven gewijd, maar het zijn bij hem objekten waar de dood van valt weg te praten.
Er valt nog meer mee te doen: ‘Verf nat de doden, schilder ze op’. En wat lichamelijk
morsdood is kan nog springlevend zijn ook, zoals bij de overreden pad van wie wordt
gezegd: ‘Droog tot stof, tot as, minder dan aarde, / hem die dood nog springt op je
gezicht’. Doodgaan is bovendien een altijd te konstateren overgangsfase, immers:
‘Het mooiste leeft in doodsgevaar’. Alles is in Van Geels poëzie trouwens
transformabel en het bestaan is er een geheel van aggregatietoestanden, die dan wel
niet naar believen maar toch naar het beleven door de dichter, in elkaar overgaan.
Van Geel kan ermee volstaan het ogenschijnlijk nuchter mee te delen, maar omdat
het een zeggen bij de gratie van de kunst, van taalkunst in optima forma is, kunnen
we het nabeleven. Er moet in de taal veel zijn gekondenseerd, wil er zo'n werkzaam
residu achterblijven. Wie weet te zeggen ‘mist valt het land te voet’, ‘het licht is niet
uit het veld / te slaan’, ‘De sneeuw rent om het huis en blaft...’, ‘SLAAP, horens van
een slak’, ‘vol in blad de tuin in late lenterouw’, wie met de geraffineerde
dubbelzinnigheid van tegelijk het aktieve en het passieve gebruik van het woord
geven, van de bomen zegt dat ze ‘geven de wind gehoor’, wie dan nog boven het
voor ons gangbare onderscheid tussen de organische wezens uit zichzelf zo met het
dier weet te vereenzelvigen: ‘Gewoon als ieder beest / belust op prooi, niets meer, /
niets minder - / wat zeggen wil: bekaf.’, wie dus in staat is met dergelijke raccourcis
een zo komplekse suggestie van eenvoudig lijkende verschijnselen te geven, moet
zijn impressies vóór het laatste verwoorden diep hebben verwerkt. Het is bij Van
Geel niet een zonder tucht toegepaste presentatie van beelden en aaneenrijging van
soms bizar aandoende vondsten. Hij is ook niet de onbewogen aanwijzer of isoleerder
van brokjes werkelijkheid ‘sec’ en hij is dus noch adept van de barokke Vijftigers
of van de strakke Nieuwe Stijl-groep. Hij zal ook daarom zo schaars zijn herkend,
want zelfs de kritikus komt maar moeilijk uit de voeten buiten de kollektieve
oriënteringspatronen om. Zijn heel eigen poëtische effekten weet Van Geel juist te
bereiken door een kundig hanteren van het in zijn fijnste vertakkingen aangevoelde
instrument taal. Datgene wat hem treft, het buitengebeuren in hoofdzaak maar toch
ook wel het binnengebeuren onderhuids, komt pas tot zijn recht in het taalgebeuren.
Het resultaat is een groeiproces, niet een konstatering na de belevenis. Zijn verzen
ontstaan dan ook als gevolg van één procédé dat doorlopend aktief is; het is iets
anders dan wat gewoonlijk verzen
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máken heet. Maar het eist wel een uiterste aan precisie. Als die precisie ontbreekt,
en vooral Van Geels derde bundel geeft er te veel blijk van, moet er toch wel de
komplekse machinerie achter worden gezien. Zoals bij een slechtlopend horloge het
hele mechanisme dat even hapert.
Het taalgebeuren. Ik ben me ervan bewust dat er met dit begrip nog weinig is
gezegd en voor een omstandig toelichten is het hier weer niet de plaats. Maar zonder
dat geheel van woord-, klank-, regel- en strofe-schikking zodanig dat met de
onderdelen een optimum aan suggestie en evokatie wordt gewekt, bestaat poëzie
niet. Ik bedoel niet alleen de vanouds zo geïsoleerd naar voren gehaalde elementen
van rijm, ritme en metrum. Er wordt overigens nu als op overbodige bestanddelen
met minachting op neergekeken. En het heeft dan geleid tot de sroom van
kwasi-poëzie die tegenwoordig uit onze letterkundige tijdschriften opkwijlt, tot die
overmaat van in stukjes gehakte en landerig genoteerde prozazinnetjes, die dan wel
iets kunnen meedelen maar waarbinnen niets gebeurt.
In een tijd dat in de hele artistieke bedrijvigheid het verschijnsel opgeld doet dat
terecht de Nieuwe Lulligheid is genoemd, is het moeilijk begrip te wekken voor het
precisiewerk met de taal zoals dat bij Van Geel diens precisiewaarnemingen
reflekteert. Het heeft in elk geval bij hem geleid tot een koncentratie van beeld en
uitdrukking die door de diverse bundels heen steeds sterker is geworden.
Wie weet te zeggen ‘Halmen buigen zich bloot’, drukt in vier woorden een gamma
van impressies uit waar een scherp waarnemen aan vooraf moet zijn gegaan.

En wie kan schrijven ‘Nacht graast met warme lippen’, moet de nacht op een heel
eigen wijze hebben ondergáán. Zoiets is geen retoriek, die altijd is gedistilleerd uit
een spreken hardop, maar het is dichten in zijn oerbetekenis, taaltransformatie die
ook het vluchtigste weet te fikseren en het daardoor in leven houdt. Het is tegelijk
een ontginnen van de taalmogelijkheden waar het ont-
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ginnende waarnemen toe dwingt. Vandaar Van Geels uitspraak die als een adagium
voor zijn hele werk kan gelden ‘beeldspraak is wat leeft’. Zo'n gezegde is op zichzelf
al een aanval op de grens tussen taal en werkelijkheid en de taalkundigen van vandaag
zouden er heel wat teorie aan vast kunnen spinnen. Maar ze zouden dan wel beter
dan nu het geval is met de dubbel- en meerzinnigheid van de poëzie overweg moeten
kunnen, willen ze ons in poeticis wegwijs maken. En wat zouden ze moeten zeggen
over zo'n ‘naief’ personifiëren van de taal als bij Van Geel: ‘Taal is dicht bij iemand
zijn, / iemand die als jij is, taal.’?
Van Geel is dus inderdaad een natuurdichter, maar dan moet hier wel het woord
natuur tussen aanhalingstekens worden gelezen. Beter nog kunnen er alle
levensverschijnselen onder worden begrepen. En dan zoals zo zich het meest intens
aan een waarnemer kunnen voordoen. In stilte en aan hem alleen. Pas zo worden
grenzen doorzichtig en doordringbaar. De uitzichten blijken dan ook zo verrassend
dat het de moeite waard wordt om met die dichtende waarnemer mee te lopen. Langs
zee en lucht, langs dier en plant en alles wat het verzamelverschijnsel natuur oplevert.
Vooral met de dieren en de gewassen verkeert de vrijwel steeds uit zijn
eenzaamheid puttende Van Geel bij voorkeur. Er komt simboliek aan te pas en meer
dan dat: de vereenzelviging die grenspassering is. De boom, dezelfde die de wind
‘gehoor geeft’, is ook de dichter zelf; van onderen met de wortels in het gewone
leven, van boven vrij en individueel. Zoals elk onderscheid tussen boom en mens in
de beleving verdwenen is, is er de geslaagde transformatie in het gedicht.
Soms wordt het ietwat afstandelijk uitgedrukt:
‘Men leeft in toevlucht zoeken
verdiept in wat ons aanwaait,
men leeft om te veroveren,
een lange bladerenval’.

Maar er is ook een direkt opgaan in het bomenbestand.
‘Elke boom is een bijna andere
open mond van de wind,
luisterende stemmen ieder blad,
iedere stam, ik, ieder lied’.
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Als Van Geel zo, met altijd open ogen, elk grensgebied van de organische en
anorganische natuur gretig en prooibelust afstroopt, is hij op zijn best. Dan raakt hij
ons met zijn in een heel eigen dichterlijk geluid geklonken beleving, die in onze
gemotoriseerde tijd zo zeldzaam is als het met aandacht wandelen zelf is geworden.
Dat geluid is natuurlijk niet zonder echoos van voorgangers en voor de kuriositeit
zou ik de reminiscenties kunnen noemen die verzen van hem wel bij mij wekken;
aan Van Schagen uiteraard, aan Pierre Kemp, aan de Vlamingen Richard Minne en
Maurice Gilliams, aan Hendrik de Vries soms, aan Nijhoff hier en daar en aan de
Vestdijk van de ballades. Maar er is nooit sprake van imitatie.
Er is dan het een en ander aangewaaid en beklijfd, wat geen wonder is bij een
dichter met zo gevoelige ogen en oren. Er is, om de rij af te sluiten met ‘invloeden’
die naar mijn smaak tot de minder goede resultaten hebben geleid, soms ook een
Gezelle-achtige naieve schalksheid en een Adama van Scheltemaachtige vlotte
taaldollerij. Dan gaat de taal met de dichter op de loop. Zoals soms ook de taal het
laat afweten en wel als de dichter zo vervuld is van zijn impressies dat hij er niet aan
toekomt meer te doen als er ons per mededeling deelgenoot van te maken. Er gebeurt
dan niets ín de taal, dan deelt de taal alleen mee, zoals in de krant. Het is het geval
met een notitie als ‘DROOM vannacht: het boek / de zee, de zee / het vlot’. Komt
er gemeenzaamheid aan te pas, dan loopt zoiets zelfs uit op een loos praatje als ‘Ik
loop van honger koek te eten, / een San Francisco uit Zaandam, / en denk aan sex en
minderheden, / had liever ook een boterham.’
De vlotte praatzucht aan de ene kant en de gemaniereerde duisterheden aan de
andere kant komen tot mijn spijt in Van Geels derde bundel meer voor dan in de
beide voorgaande (de vierde kleine bundel laat ik als niet kompleet hier buiten
beschouwing). Dit soort dichten loopt trouwens het gevaar een inteeltkarakter te
krijgen, hetzelfde brengt hetzelfde voort, waarbij dan wel het elan en de kracht van
zeggen afnemen. Het kan zijn dat er een verfijning van waarnemen en ondergaan bij
de dichter zelf mee gepaard gaat, maar zolang hij ons als dichter wil raken moet hij
zich niet gedragen als de Griekse wijsgeer Kratylos, die alleen nog zijn wijsvinger
in de lucht stak om er zijn leerlingen aan te herinneren dat bij een zo overduidelijke
vergankelijkheid van alle verschijnselen elk woord toch te laat komt. Zo'n gebaar
mag instruktief zijn, maar de taalmens die de dichter per definitie is, kan er zich niet
mee ekskuseren.
Het hoort bij het verkennen van grensgebieden dat de ondernemende eksplorator
ook in dit opzicht wel eens misstapt. Het vraagt om ekstra waakzaamheid, om de
bezorgdheid die finishing touch in de taalverwerking aan te brengen die voor
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een maksimum aan overdracht van visie en intentie garant staat. Bij een
gekoncentreerde Van Geel klopt inderdaad alles tot in elk onderdeel en dan zíjn we
bijvoorbeeld in zijn

Polder
Alleen te horen in het riet
verscheurt de wind de wind, verspild
aan snelle slaap van dagen en van nachten.
Een kraai krast in zijn zeilen
boven de sloot, bebloemde zwaan
op weg onder het dichte dak van waterplanten,
een veer van rouw, een vlinder in zijn bek.
Kou graast naast nacht,
hun zachte lippen maken groen blad dor,
de stille hoeven van de winter
gaan tot de grond, zij winnen veld,
gras krimpt, de hemel stijgt, lijft in.
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Jan Geurt Gaarlandt
Uit de hoge boom geschreven
De russische schrijver Isaac Babel vertelt dat hij in het begin van zijn schrijverschap
eens bij Gorki op bezoek was, in de hoop een paar literaire adviezen te krijgen.
Tijdens een wandeling wees Gorki naar een wegvliegende vogel en vroeg aan Babel:
wat vliegt daar? waarop Babel niets anders kon verzinnen dan: een vogel. Gorki gaf
hem toen de raad om eerst meer feiten te leren kennen, natuurlijk niet alleen de namen
van vogels, planten en mensen, maar er mee te leven, hun eigenschappen en werking
aan den lijve te ervaren en te beleven.
Dit advies van Gorki lijkt, afgezien van Babel, met name door Chris van Geel te
zijn opgevolgd, of beter nog de woorden van Gorki zouden gezegd kunnen zijn door
Van Geel. Niets is zo duidelijk in zijn werk als de uiterst nauwkeurige ‘feitenkennis’,
waarneming en beleving daarvan. De uitspraak ‘Van Geel begint te kijken, waar wij
met kijken ophouden’ is een goede karakteristiek en brengt ons meteen bij de eerste
halte: van Geel en het tijdschrift Barbarber.
Misschien is het op het eerste gezicht een vreemde kombinatie, deze dichter die
als verstilde natuurlyricus te boek staat (iets wat maar een halve waarheid is en dus
een onwaarheid, maar dat moet nog aangetoond), en het Barbarber gezelschap. Zoals
gezegd is één van zijn eigenschappen het uiterst nauwkeurig kunnen waarnemen,
daarop te letten en in taal onder te brengen waar het oog van nature over heen kijkt.
Dit nu is iets waarmee ook het tijdschrift Barbarber zich intensief bezighield. Het
was niet alleen het isoleren van stukjes tekst-werkelijkheid, een bezigheid waar
Barbarber vaak mee geïdentificeerd wordt, wat daarin te koop was, maar ook en
daarvan getuigt b.v. de medewerking van Van Geel, observaties van het mikroskopisch
kleine, het verwerken in taal, foto of tekening van zeer alledaagse en ‘onpoëtische’
dingen. Teksten over een lekkend dak, fotoreportages van een tramhalte of minuscule
vogeltekeningen. Van Geels waarnemingen van doordeweekse dieren als een slak,
een pad, een bij of een kever passen in die mentaliteit, gedeeltelijk althans want er
zitten bij hem nog andere kanten aan. Hij bleef een zijdelings medewerker en
sympathisant.
Barbarber als tegengif tegen de interessant doenerige Kunst (zelf ook weer van
esthetisch dandyisme beschuldigd) en Van Geels afkeer van overdreven poëtische
ontboezemingen en iedere literaire rimram zijn uitstekend kombineerbaar.
Ook de banden van Barbarber met de beeldende kunst en de aktiviteiten van Van
Geel als tekenaar geven eenzelfde interesse aan (hij gaf een boekje vogeltekeningen
uit, waarbij G. Brands, Barbarberredakteur, de tekst schreef).
De overeenkomst tussen beiden ligt in de strenge, geserreerde aandacht voor de
direkte omgeving, voor de vanzelfsprekende werkelijkheid. Het eindeloze ‘vertalen’
van bomen, wind, blad, tak, water en nacht, zon en licht, de natuurlijke omgeving
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van Van Geel is vergelijkbaar met een reportage over een tramhalte door iemand die
in de stad woont en elke dag met de tram gaat. ‘Elke diepte heeft z'n oppervlak’ (41*)
zou je van hem kunnen aanhalen in verband hiermee.
Bernlef zegt: ‘De hartstocht voor precisie. Hoe miniemer hoe mooier. Een servies
uit een peperkorrel gemaakt, een krekelkooi van ivoor. Vlooientheaters doen het
tegenwoordig niet meer zo’.
Van Geel zegt: ‘Kever in storm. Zes poten achter dunne sprieten / helpen hem
dapper voort, zand stuift / en blad waait op, de grond holt voor / zijn voeten uit’. (45)
Schippers zegt: ‘Iets horen of schrijven over een bal’.
Van Geel zegt: ‘een eend, een suizen in paniek / waarin een rustig kwaken’ (47).
Vergelijkbaar als mededelingen, maar ongelijk van gevoelswaarde wanneer we weten
wat zand en blad, vliegen en suizen aan andere associaties met zich meebrengen. Bij
Van Geel is er vaak een betekenis op verschillende niveaus, of dat het geval was bij
Barbarber weet ik niet. Ik geloof niet dat het hun bedoeling was een dubbelheid aan
de werkelijkheid toe te dichten. Het gevaar dat Barbarber liep, was dat er een te groot
vertrouwen werd toegekend aan de kreativiteit van de ‘onbewerkte’ werkelijkheid.
De band Barbarber-Van Geel geeft een illustratie van een bepaalde precisie en
een stukje mentaliteit in zijn werk. Hij mist de ijzeren konsekwentie van Barbarber
in het observeren van de opperhuid van het bestaan; in één en het zelfde gedicht
observeert hij, maar kan dat meestal niet volhouden en moet ook zijn associaties
symbolen en gevoelens kwijt. Voor ik de mouwen van onze goochelaar wil
doorzoeken doe ik een tweede voor-halte aan: Van Geel en Nescio. Uit de hoge boom
geschreven is opgedragen aan J.H.F. Grönloh, de ware schuilnaam van Nescio. Niet
vreemd deze verbondenheid met Nescio, er is een frappante sfeerovereenkomst in
de natuurbeschrijvingen en natuurbeleving.
Het zijn niet zozeer zelfde woorden en beelden, niet eenzelfde syntaxis, maar het
is de sfeer, die weinig wetenschappelijke en verifieerbare kategorie, in Van Geels
natuur die je ook leest bij Nescio. Diens beleving van bomen en water en weiland,
je vindt het, iets minder gerelativeerd misschien, bij Van Geel terug. Een klein
voorbeeldje: Nescio wijst er meermalen terloops op dat de nacht niet valt maar opstijgt
en Van Geel dicht: ‘zee breekt waar land begint, / de nacht stijgt van haar op’ (13).

*

De cijfers achter de geciteerde zinnen geven de bladzijde aan in de bundel Uit de hoge boom
geschreven.
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Ook Nescio vermenselijkt de natuur: ‘en de weilanden lagen tot aan de kim,
ononderbroken met niets erin, machtig en statig, niets hadden zij van doen met al
het getob en geslaaf, dat nooit ophield, zij lagen mijlenwijd, tot waar 't oog niet meer
reikte en verder, onaangedaan en onveranderlijk en de hemel erboven en de zon erin’.
Maar het is vooral het eigen leven van de natuur, en de invloed die er van uit gaat
op de mens, waar Nescio zich relativerender- en spelenderwijs rekenschap van geeft.
Veel van wat Nescio in proza zegt is bij Van Geel poëzie geworden.
Van Geel schrijft ‘natuurgedichten’, zijn poëtisch materiaal is voor het grootste
deel aan de natuur ontleend. Daarbij is direkt opvallend dat hij een voorkeur heeft
voor bepaalde elementen uit die natuur: boom, wind, zee, licht, zand, tak, gras en
sneeuw. Het onmiddellijke effekt van de herhaling van deze woorden is de nadruk
die ze daardoor krijgen en iemand die verder in Van Geels poëzie wil doordringen
zal juist deze woorden eerst onderzoeken.
De eerste drie gedichten van de bundel Uit de hoge boom geschreven geven een
soort dichterlijk credo te zien, niet voor niets plaatste hij ze aan het begin.
Het is een pessimistisch, haast berustend beeld: o de spijt het onverklaarde /
hunkerend te ontkomen zegt hij in Uitzicht (7); kennelijk is hij zich van het begin af
aan van bewust dat hij het ‘onverklaarde’, hoe graag hij het ook zou willen verklaren,
hoe graag hij in poëzie iets van het geheim van zijn bestaan zou willen begrijpen,
ontwijkt, er ondanks zichzelf aan ontkomt. Het eerste gedicht is überhaupt nogal
instruktief:
O de spijt het onverklaarde
hunkerend te ontkomen.
Ik zie binnen schaduw van mijn kamer
door het raam de bladeren, door blad
de veer van het licht, van de wind uit zee.
Ring bomen, waaiende iepvrij, binnenplaats
van de herinnering, standbeeld van lucht,
van enkel ademhalen.

Veel associaties en symbolen die verderop duidelijk zullen worden, worden in dit
gedicht al genoemd: schaduw, blad, licht, wind, bomen en zee, zijn wereld, zijn
uitzicht, beperkt en omcirkeld, een binnenplaats waar je kan denken en terug-
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denken, een standbeeld van enkel ademhalen een stilstand en een gevoel van niet
weg kunnen of willen. Dit is zijn uitzicht, daarin leeft hij en schrijft hij. Maar om
terug te keren bij Van Geels credo, naast de spijt is er in het tweede gedicht de
konstatering:... voor wie met steeds andere gevormde lippen / hetzelfde zegt, bijna
van lucht, / voor dovemans oren. (8) Pessimisme ten aanzien van de uitwerking van
z'n poëzie - voor dovemansoren -; daarnaast een definitie: steeds hetzelfde zeggen
met steeds anders gevormde lippen; en ook een programma waar hij zich aan houdt
met de paar woorden die hij gebruikt, hele primaire woorden die iedereen kent boom
steen gras vogel slak pad; met steeds anders gevormde lippen, een iets ander geluid
een kleine beeldverschuiving de direkte omgeving begrijpen en beleven; schrijven
hoe de wind het blad beweegt, het dor blad, hoe de zee ruist, de slak kruipt.
In het derde gedicht:
ik zoek windstilte in deze zee van licht
waarin de wind zijn hand toesteekt, omarmt,
kust, zwijgend beeldspraak spreekt.
Alleen om het licht, hoe het valt,
hoe het vliegt, besta ik, doodvalt, opvliegt. (9)

De laatste regels zijn wel zeer resoluut, maar weer spreekt hij een programma uit:
om het licht bestaat hij, hoe het valt en vliegt en dan verbetert hij zichzelf, een
karakteristieke verbetering: hij bestaat om hoe het licht doodvalt en opvliegt.
Hij bestaat om in alles dood en ontstaan waar te nemen en te ondergaan.
Hiermee zijn we aangeland bij één van de kerngegevens van Van Geels poëzie:
de dood.
De dood, een oeroude belangstelling van de poëzie, maar om niet moeilijk te raden
redenen altijd weer aktueel. Van Geel is in de drie bundels die hij tot nu toe heeft
uitgegeven o.a. bezig die dood te lokaliseren en te symboliseren en daarmee onder
de knie te krijgen. De belangrijkste doodssymbolen, of beter gezegd de woorden die
doodsassociaties in zich hebben, zijn de volgende: boom, wortels, zand en gras,
sneeuw, zee en wind.
Van te voren wil ik zeggen dat genoemde woorden niet uitsluitend en alleen
verbonden zijn met de dood; soms zoals b.v. bij boom wind en zee is er een dubbele
funktie van het symbool, zowel dood als leven aanduidend; soms is er helemaal geen
associatieve betekenis aanwezig. Het hangt af van de kontekst waarin de woorden
blad enz. staan of ze hun doodsassociatie kunnen ontplooien.
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Blad, één van de meest voorkomende en benadrukte woorden, is vaak verbonden
met dood en sterven; het staat nogal eens in kombinatie met dor. Dor blad, het is een
voor de hand liggend en bijna banaal beeld voor de dood. Toch weet hij het natuurlijk
en poëtisch eenvoudig te gebruiken, zonder de indruk van banaliteit te wekken.
In Bos (15):
Bloei poogt te evenaren
zijn eerste blad dat nooit
de takkroon zag, de stam
die opwaarts naar zijn dood
blad taalt.

Een gedicht dat ook in verband met boom nog tersprake zal komen. Blad is hier dus
geassocieerd met dood en herinnering aan het vroegste leven dat er niet meer is. Dat
is vaak aan de dood inherent: de herinnering aan leven. Blad draagt als kern de dood
in zich, blad is een leven ten dode. Het blad valt (19e.a.) of wordt geplukt (27), het
leven is een lange bladerenval (35). Blad is een bouwval aan takken (58), een
besluiteloos roerloos oog (85). Het hangt stijf van kou, afgewend, vergeten (92), het
is verdord, vergaan, in de liefde uitgeblazen (117). Maar niet alleen in deze nogal
direkte aanduidingen op een associatie niveau dat iedereen snel kan leggen is blad
met dood verbonden. Nee juist in samenhang met andere beelden die iets met dood
te maken hebben krijgt blad z'n speciale betekenis. Omdat blad aan boom en tak
vastzit omdat er sneeuw op kan liggen, omdat het ten prooi is aan licht (zonlicht is
een onvriendelijke macht bij Van Geel) en speelbal van wind, omdat het in zand en
stof ligt, daarom staat het in die spanning van dood en sterven, zonder dat het expliciet
gezegd wordt; Tak (80):
Regelmatig bezet met blad,
versierd door onophoudelijk ruisen,
reikt zich die tak mij toe.
Het mooiste leeft in doodsgevaar.

Of andere voorbeelden waar blad door z'n kontekst ‘in werking treedt’ in Oud (18),
Houttuin (19), Achter de kust (27), Tussen Seizoenen (62), Nazomer (83), Een enkel
dor blad (86), Een haren rug op takken (89). Maar nogmaals blad en dood zijn niet
met een steriele konsekwentie aan elkaar gekoppeld. Van Geel
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dwingt het woord niet, er is een mogelijkheid open voor andere betekenissen,
tegengesteld aan de gebruikelijke. Het woord houdt z'n kameleontisch karakter. In
Wind (20) b.v. staat:
Elke boom is een bijna andere
open mond van de wind,
luisterende stemmen ieder blad
iedere stam, ik, ieder lied.

hier is blad een luisterende stem en helemaal niet met dood geassocieerd.
In knekeldracht (24) droomt ‘skelet van groen blad’ en betekent blad toekomstig
leven. Op blz. 4 ritselen de blaadjes van ongeduld, in een kontekst van ‘ontwaken’
en op blz. 104 is er verdriet omdat er geen blad is: Hout zonder blad / en zoekende
bijen, / verdriet tot op de grond. Het moeilijkst te analyseren vormen de gedichten
als Houttuin etc., omdat in dergelijke gedichten de woorden elkaar aansteken en die
besmetting is een geheimzinnig proces dat het logisch oog niet altijd kan
diagnotiseren. In een groter verband steken ook de gedichten elkaar aan die in één
en dezelfde bundel staan. Een zuiver natuurgedicht kan wanneer het staat tussen
gelijksoortige maar ongelijk-associatieve gedichten sterk van betekenis veranderen.
Zo kan je ook de natuurpoëzie van Van Geel, wanneer je ontdekt hebt welke
gevoelswaarde sommige natuurelementen hebben, niet meer probleemloos lezen.
De bundeling is daar verantwoordelijk voor, in al de gedichten ‘klinkt mee wat zwijgt’
(118).
Van Geel weet dat en is dan ook zeer sekuur in de volgorde en onderverdeling
van z'n bundels. Woorden, betekenissen, associaties grijpen op elkaar in en
beinvloeden elkaar, dat is vaak het hermetische karakter van poëzie en het
aantrekkelijke.
Na het dus niet-afgeronde onderzoek van het woord blad het tweede belangrijke
‘doodsbeeld’: sneeuw.
Vóór blz. 89 zijn er geen of heel vage aanwijzingen dat sneeuw en dood iets met
elkaar te maken hebben. Maar dan op blz. 89 staat:
Een haren rug op takken, een vacht op blaren,
een ijsbeerpels de klauwen uitgestoken,
de bek met rode gipsen tong fel opgesperd,
de ogen dood, zo ligt de sneeuw gestrekt
in tuinen tot het verste veld.
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Zo geeft Van Geel je een sleutel waarmee je moet oppassen om alle sloten open te
maken, maar waarmee wel enkele open gaan die je tevoren dicht vond. De blijdschap
die op blz. 61 klinkt in: hoor, hoor, het zal gaan dooien, / de zee ruist dagen-,
nachtenlang, krijgt een extra dimensie; de sneeuw die op blz. 88 om het huis rent
een extra dreiging. Uitstapje (90) is een nieuwe aanwijzing voor de band sneeuw-dood:
De bus trilt sneeuw uit het onbuigzame
skelet van het beijzelde bos,
stopt op een ruggegraat van sporen.
Ouden van dagen werpen zaad
voor de fazanten in de bomen.

Een skelet is het bos, gekleed in sneeuw; en dat er uit de bus oude van dagen stappen
en geen jonge schoolkinderen verwondert niet en voltooit het knekeldecor. Meesterlijk
is dat ze ‘zaad werpen’, waardoor door het woord zaad een mogelijk nieuw begin
wordt gesuggereerd; zoals al gezegd gaat dood vaker gepaard met een verwijzing
naar vroeger of toekomstig leven (vergelijk ook: torens herinneren zich hun groei, /
stenen de hand die hen in mortel legde (75)).
Zeer kenmerkend voor Van Geels problematiek en een goed voorbeeld van de
funktie die sneeuw heeft is: (92).
Er is voortdurend wind, wind
door het dorre blad, dat afgewend, vergeten,
stijf hangt van kou.
Sneeuw knerpt onder mijn zolen,
wind drukt mijn jas, het skelet van dunne
besneeuwde bomen, van sneeuw op gras.

Over de gevoelswaarde van wind komen we nog te spreken, maar het
vertegenwoordigt o.a. het levensprincipe dat het leven de dood in dwingt. De ik-figuur
loopt door de dood en is eenzaam, omringd door een ‘skelet van dunne besneeuwde
bomen’. Het is het laatste gedicht uit de serie ‘Tussen Seizoenen’; de opgewonden
herhaling hoor, hoor het zal gaan dooien uit het eerste gedicht van die serie is in het
laatste gedicht tot een melancholieke berustende herhaling
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geworden: er is voortdurend wind, wind / door het dorre blad. In een andere reeks
‘Slaapwandelen’ wordt een droomachtig bestaan getekend, een kijk in het
onderbewuste met visioenen van toekomst: van zomers die wij niet kennen / ritselen
de blaren, / in winters die wij niet kennen / sneeuw onhoorbaar valt (115). Met de
kennis van de sneeuw betekenis is het onbestemde dat in zulke regels doorklinkt te
duiden als angst voor de dood. Het laatste voorbeeld spreekt voor zichzelf:
het bloesemt en het sneeuwt
de angst dat je, al ben je jaren
dood, zou kunnen sterven,
leeft.
(108)

Na blad en sneeuw apart besproken te hebben neem ik de volgende woorden samen:
wortels aarde zand en gras, een haast organisch samenhangende groep, dat wat in,
op of ‘laag bij de grond’ zich bevindt; ze hebben een verwijzing naar de dood in
zich.
Grond is de plaats waar in begraven wordt, de plaats ook waar de verbinding met
de doden tot stand komt.
Niet of nauwelijks is er sprake van het gebruikelijke gevoel dat de aarde vruchtbaar
is, een moeder of iets van dien aard.
Gras is niet een beeld voor frisheid en begin, zoals voor de hand zou liggen, het
is ‘een ketting naar de dood’ (27) en ‘het zijn de doden, het is de dood, / die dijk en
gras, kant en wal, / klopt en kust’ (23). Ook Kerkhof (30) zegt genoeg: Kiezel drijft
mij het geruisloos / gras in, stenen zwijgen dood. - Vooral de geruisloosheid van het
gras is tekenend, ruizen n.l. is bij Van Geel vaak een kenmerk van het zachtbewegend
leven, een teken van verlangen.
Het is wonderbaarlijk hoe ongemerkt hij z'n problematiek uitspreekt en hoe het,
verborgen, toch aan het licht komt in z'n gedichten, die zich afspelen vlak bij de
grond, een leven vlak bij de dood. De aarde vangt op wat valt, het is een net dat geen
mazen heeft om door te ontglippen, het is een moeder maar dood, een ‘skelet met
een holle buik’.
‘Onder bomen ruist de dood, rekken zich de doden’ (111) en ‘zand wil bloed
drinken’ (79). In struiken, dicht bij de grond, ‘treedt de dood klaar aan de dag’ (68).
Maar ook in het kruipdier, de pad of de kever, nauwelijks boven de aarde levend, is
er de ‘zucht van een kleine ziel’; het is een ‘leven tegen de dood, / naar het verlies,
om lijfsbehoud, / als padden leven’ (58).
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De wortels tenslotte die als ‘voeten in het zand’ steken, zijn de verbindingen met het
onbekende, met de dood maar ook met het onderbewuste en de herinnering. Wanneer
we zo zullen zien dat boom symbolisch vaak voor mens wordt gebruikt - en met
name voor Van Geel zelf - dan wordt de funktie van wortels begrijpelijk. We zijn
daarmee toegekomen aan het woord boom, een belangrijk begrip, getuige alleen al
de titel van de bundel. Van Geel geeft de boom menselijke eigenschappen, letterlijk
handen en voeten, armen en hoofd. De boom is de identifikatiemogelijkheid bij
uitstek, en verenigt voor de dichter leven en dood. Ook een freudiaanse duiding van
boom ligt voor de hand. Hij gebruikt talloze beelden om de wereld die zich rond en
in de boom afspeelt te schetsen. Het is onmogelijk om alle gedichten die zich met
bomen bezig houden te bekijken, elk gedicht laat een ander facet zien, een
angst-herinnering, groei, hoop, verlangen en het meest van alles doodsbesef. In iedere
boom herken je een leven, een gevoel, kromgegroeid en bijna dood of hoog en dun
en onbezweken. Lezend en herlezend komt er een gestalte uit de boom tevoorschijn,
veelvoudig van stemming tijd en seizoen. Vanuit die boom schrijft Van Geel en hij
schrijft zich er ook in uit:
Elke boom is een bijna andere
open mond van de wind,
luisterende stemmen ieder blad
iedere stam, ik, ieder lied.

Hij plaatst zich hier op één lijn met de bomen, hij is de boom, iedere stam: de ik
verbindt iedere stam en ieder lied (lees ieder gedicht), een duidelijker voorbeeld van
zijn identifikatie met de boom had hij ons niet kunnen geven. Bos (15) ook al eerder
genoemd in verband met blad,
Alsof de bomen op mijn hand te dragen zijn,
te tillen onder dragelijke pijn,
ken ik dit bos van dunne onbezweken bomen.
Bloei poogt te evenaren
zijn eerste blad dat nooit
de takkroon zag, de stam
die opwaarts naar zijn dood
blad taalt.
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Hij voelt het bestaan van bomen, hij leeft zoals zij - nog onbezweken maar voor
hoelang nog. - Ook hij probeert z'n jeugd, z'n eerste blad te evenaren, groeit opwaarts
en wordt ouder en taalt naar zijn dood blad (schitterend is hier het dubbelzinnige
werkwoord talen naar = omzien naar en de letterlijke betekenis in taal ergens heen
reiken, waarmee hij z'n dichters werk aanduidt). Er spreekt wanhoop uit het gedicht
een dragelijke pijn, een inzicht dat het leven altijd het onmogelijke wil, opwaarts
talen naar wat niet kan, en op de dood uitloopt. ‘Voor de liefde niet geboren / rekken
zich de bomen uit / houten snaren van hun angst, / lange splinters van verlangen.
(117) - pessimisme en verlangen, paradoxale mengeling van Van Geels gedachten.
De boom is nooit definitief, zelfs niet wanneer hij dood is (dode bomen in groen
blad), altijd op weg naar groei of dood, altijd in beweging zonder te lopen. Ze zijn
doorzichtig de bomen en ze eten gezegend zand, ze slapen met de sneeuw, worden
door de wind tot op de grond gebogen, maar houden voeling met de wind en nemen
op hun schouders geduld om blad - een kollage van beelden en funkties (veel in
kombinatie met al genoemde doodssymbolen).
Uit de hoge boom geschreven: de titel krijgt een nadere uitwerking in De hoge
boom (36)
Het wortelen in het gewone
het ongehinderd staan in zand.

Het is een haast stoisch ideaalbeeld: het wortelen in het gewone, het gewone is voor
Van Geel de dood, zoals ook zand die associatie heeft; ongehinderd staan, de dood
op je nemen als onvermijdelijk, hoog, niet laag bij de grond waar alles dood is wat
de klok slaat. Schrijft Van Geel werkelijk uit zo'n hoge boom? Uit het voorgaande
blijkt het tegendeel. Een ideaalbeeld dus?
De eerste gedachte die ik had bij het lezen van de titel was: hoge bomen vangen
veel wind. Ook en juist na het analyseren van de gedichten geloof ik dat die associatie
aanwezig is in de titel. Wind is een woord dat naast boom en blad het meeste
voorkomt. De wind ‘spreekt’ niet alleen ‘zwijgend beeldspraak’ maar ook vaak
duidelijke taal. Het is een kracht die uit een onbekende wereld binnendringt, een
levensprincipe dat het leven de dood in dwingt, hoe tegenstrijdig dat mag klinken:
(27)
De door de wind tot op de grond
gebogen bomen houden voeling met de wind,
verliefd op stof kruipen zij op de knieën.
De wind bukt dieper, plukt blad.
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de wind krijgt het leven op de knieën, plukt blad. Het is een raadselachtige macht,
verbonden met verlangen, kreativiteit (zie blz. 20), bloei. De wind is ook het
beschermende element: ovale wind waait dag en nacht / langs knoppen, bijna bladeren,
sluit zich / in een voortdurend onderdak verlenen / om ieder ding (62). De wind is
het signaal uit het onbekende: men leeft in toevlucht zoeken / verdiept in wat ons
aanwaait, / (35). En dan ineens weer is het de dood dat onderwerp dat hem niet loslaat,
waarmee hij alles ook het zuiverste leven verbindt: de dood is een omhelzing van de
wind / waardoor van nature niets dan onbruik / en dor geraamte zich bevindt. (53) opvallend is het woord ‘van nature’ in deze regels; het is alsof hij zich plotseling
realiseert dat alle funkties die hij de wind toedicht, behalve de dood, in feite niet
bestaan, werk van een subjektieve geest, een dichterlijke greep.
Verder is het de boom die in aanhoudend kontakt staat met de wind. De boom
(ofwel Van Geel zelf) kan er niet zonder, maar probeert toch soms te ontkomen aan
‘het onverzettelijke dringen van de wind’. ‘Ik zoek windstilte in deze zee van licht
/ waarin de wind zijn hand toesteekt, omarmt, / kust, zwijgend beeldspraak spreekt’.
Van Geel wil met rust gelaten worden, de buitenwereld is opdringerig, steekt een
hand toe, zoekt kontakt, omarmt, kust: ik zoek windstilte. Tenslotte zee en water,
een niet onbekend doodssymbool in godsdienst, psychologie en literatuur.
Boom en zee hebben met elkaar van doen,
Bomen ruisen tot aan zee,
de zang van inbreuk nemen golven over (8)

de bomen ruisen een zang van inbreuk, die als een estafettestokje door de zee wordt
overgenomen; een zang van inbreuk, hij zingt en hoort het overal: de golven ‘dringen
elkaar naar de plek van hun dood’ en ‘vechten zich koud’, maar wonderlijkerwijs
tegelijk ‘doen ze het beweeglijkste ontstaan’ - weer die ineenvloeiing van einde en
begin, dood en leven. De zee is overgeleverd aan zich zelf en kan niet aan zich zelf
ontkomen; opnieuw een allegorie van de mens zoals bij de boom, die ruist en z'n
wortels heeft. (18)
Niet dood niet vliegend, vleugels op de kim
gedrukt, een vogel is de zee, o de gepunte golven
van lopers gespeend, puntgolven,
vleugelslag van de zee.
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- mengeling van dood en niet-dood, wegwillen maar niet wegkunnen, vleugels op
de kim gedrukt, een zee van lopers (!!) gespeend. Het water is geheimzinnig en
onbekend terrein ‘als stilte steeds en van verweg / lispelt het water, / van niemand
ooit geweest.’ (105), waaruit de nacht omhoog stijgt (13) en waar de dood in
ronddrijft: het is de dood, die dijk en gras, kant en wal, / klopt en kust (23). Heel
duidelijk wordt de zee beleden op blz. 79, als ‘een huid om instinkten, een harnas
van dood.’ (zowel zand en zee kunnen met de aangehaalde zin verbonden worden).
Tot zo ver een aantal kernwoorden rondom het kerngegeven de dood.
Het zijn natuurlijk niet alleen deze woorden waarin hij z'n problematiek wil
uitdrukken, ook in z'n beschrijving van dieren of seizoenen of op andere, vaak zonder
meer direkte manieren roept hij er iets van op. Hij gebruikt z'n natuurlijke omgeving
als een poëtische riem om mee te roeien.
De eenzaamheid van Van Geel

Het tweede grote woord dat valt: eenzaamheid. Het was te verwachten. Iemand die
zich zo overal met de dood gekonfronteerd ziet, is niet een hartstochtelijk
Jumbo-gezelschapsspel speler. Doodsbesef en eenzaamheid is geen bevreemdende
kombinatie. Toch is het niet zo dat Van Geel z'n eenzaamheid kultiveert en poëtisch
uitbuit. De eenzaamheid blijkt uit de vorm en de manier van schrijven. Het woord
eenzaamheid komt niet voor in z'n gedichten, laat staan met betrekking tot hem zelf.
Hij gaat ook niet merkbaar ‘gebukt’ onder z'n eenzaamheid. Nee het blijkt uit de
wijze waarop hij de natuur laat ‘spreken’.
In de natuur belijdt hij z'n eenzaamheid door die natuur te vermenselijken en zich
met haar te identificeren. Uit de personifiëring blijkt zijn verlangen om op welke
manier dan ook uit z'n eenzaamheid weg te komen en kontakt te leggen. En hij
vergroot de indruk dat hij eenzaam is doordat hij altijd weer opnieuw dat kontakt
zoekt met de niet-mens, het dier, de boom, de steen. Dit willen bezielen van het
zielloze is de poging van een éénling om uit het niets een gemeenschap te scheppen.
Het bondgenootschap dat hij met z'n ‘dode’ omgeving afsluit is een wonderlijke
vorm van animal sociale-zijn. De eenzaamheid blijkt ook uit de gebieden van zijn
voorkeur: de nacht, de schaduw, de slaap en zijn afkeer van de zon en het licht, dus
de plaats waar geen mens is om te ontmoeten. Er komt dan ook geen mens voor in
z'n gedichten, alleen eigenschappen van mensen.
De weinige keren dat er sprake is van iemand anders, een mens, is er een geweldige
afstand tussen de ‘ik’ en die andere:
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Voorover op mijn buik schoof ik
tot aan de rand van de vallei,
ik zag een man, hij keek naar mij,
hij zag mij niet, een meeuw waar ik
de schaduw van kon zien zag hij.

de geïsoleerdheid van de ik is hier wel zeer sterk verwoord (soms vraag ik me zelfs
af of er niet een ontmoeting van de ik met zichzelf wordt beschreven, iets dat dan
een dubbel ‘eenzaamheids effekt’ zou betekenen). De aanwezigheid van mensen
verweg en onbereikbaar: Ik hoor een enkele opgeschrikte vogel, / het klagen van de
zee / en het zacht stampen van motoren, / vissers op zee op tillende golven. (25) En
van de meisjes die hij af en toe spreekt ziet hij alleen ‘de bloem van haar skelet’ (28).
Tot in de keuze van de dieren die hij in de reeks ‘Laag bij de grond’ de revu laat
passeren kan je z'n eenzaamheid zien. Het zijn voor het grootste deel ‘eenzame’
dieren, dieren die niet in kudden leven: de tor, de kever, de uil, de pad, de slak of de
hommel. Het is in deze reeks dat hij geen gebruik maakt van in het oog springende
personifiëring maar in een scherpe waarneming naast het dier ook zichzelf schetst:
(44)
Hij staat voor lopen toegerust,
omringd door poten urenlang,
loopkever,
iedere windvlaag valt hem aan.

Er komen geen mensen voor bij Van Geel, zoals er geen geografische
plaatsaanduidingen voorkomen (Biesland Z.L. is de enige).
Dat maakt het landschap onbestemder, het heeft er een eeuwigheidsallure door
gekregen. Geen richting, geen doel - en zelfs is er geen tijd in de zin van geschiedenis,
wel dag en nacht, zomer of winter. Niets dringt het landschap binnen, geen oorlog
of vrede, politiek of economie; er is geen slag naar te slaan wanneer en waar de
dichter leeft. Het ademt de sfeer van die zachtmoedige cynicus Prediker. Een glazen
stolp om een wereld gezet. Daarbinnen registreert Van Geel z'n verlangen, z'n geluk,
z'n doodsbesef en blijkt z'n eenzaamheid. Daarbinnen speelt zich het
identifikatieproces af, identificeert hij zich met z'n omgeving, en wordt ‘de aarde
een breekbaar huis voor één bewoner’ (113). Die identifikatie is de poging om thuis
te raken op deze wereld, om in het hart van de dingen te komen, het ‘wezen’ van de
natuur te ervaren. Het is de poging
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van een mysticus die zich niet wil laten afleiden door gesappel, maar zolang hij leeft
de plek waar hij terecht is gekomen wil onderzoeken, beleven en bezielen. Het is
altijd gevaaarlijk om al teveel psychologie te hanteren in het onderzoek van poëzie.
De kans op hineininterpretieren is groot en meestal helpt het de lezer niet. Maar
wanneer we op grond van een aantal gegevens een haast solipsistische eenzaamheid
hebben waargenomen dan moet men zich inhouden om Van Geels voorkeur voor de
nacht en de slaap niet onmiddellijk psychologisch voor de hand liggend en
verklaarbaar te vinden. Toch doet men afbreuk aan het geheel door die voorkeur te
versmallen tot ‘psychologisch logisch’ - de nacht en de slaap zijn elementen die
onmisbaar zijn in de poëzie van Van Geel en ze vormen met alle andere facetten
waar ze mee verbonden zijn een organisch geheel; zo ontstaat een weefsel van op
elkaar inwerkende cellen waarvan de een niet noodzakelijk gevolg is van de ander.
De nacht en de slaap (en in mindere mate de schaduw) hebben ongemerkt een grote
invloed, waardoor dat wonderlijk vol-ledige landschap van Van Geel een zekere
warmte en liefde krijgt. ‘Nacht graast met warme lippen’, zegt hij op blz. 25 en op
blz. 24: ‘aanbiddelijk, begerenswaardig is de nacht’. Tijdens de nacht is de zee ‘breed
schommelend van rust’ (13). In een aantal gedichten wordt voelbaar gemaakt dat in
de nacht de wereld tot zich zelf komt en geluiden tot een minimum beperkt worden.
Vooral ook het geluk dat hij voelt bij het horen van stilte of bijna stilte is vaak
gekoppelt aan nacht.
Het zijn ‘hondsdagen’, wanneer ‘het licht niet uit het veld te slaan is’ (78) en dan
moeten ‘de nachten in dromen onderdak zoeken’. En zo heel subtiel wordt de nadruk
gelegd op de nacht in de al eerder aangehaalde regels: hoor, hoor het zal gaan dooien,
/ de zee ruist dagen-, nachtenlang, die een verlangen en blijdschap inhouden. In de
nacht is er kreativiteit, tweemaal heeft hij het over ‘de lippen van de nacht’ en ‘maakt
de morgen zich los uit inkt (34); soms geeft de nacht inzicht in het onbewuste (de
wortels) “de zon schijnt in de nacht, geeft wortels licht” (29). In de nacht krijgt “alle
geluid stem van stilte” een stem achter gesloten lippen’ (24). De hele serie
Slaapwandelen speelt zich af in de nacht, daarin heeft Van Geel de mogelijkheid om
te wandelen, los te komen, de werkelijkheid van een andere kant te ervaren. Zo is
het ook met de slaap.
In Slaapwandelen wordt geleefd in een onderbewuste en vreemde realiteit.
De slaap opent ongekende perspektieven: van zomers die wij niet kennen / ritselen
de blaren, / van winters die wij niet kennen / sneeuw onhoorbaar valt. (115), regels
die bij de angst voor de dood genoemd zijn en die ook teken zijn van een plotselinge
luciditeit t.o.v. de toekomst.
De slaap verandert de normale funkties; houden gewoonlijk de wortels de boom
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en de mens op z'n plaats vast, in Slaapwandelen is het: slaap, wortels om te lopen.
(114); in die toestand komt de dood tot leven: onder de bomen ruist de dood, / rekken
zich de doden. / Dommelend gegil onder de gebochelde wind, / tot in de parken waar
de maan kraait in zijn vijver. (III) en vooral op blz. 108 en 109 - ‘dood zo lief dat zij
ging leven’. De slaap is een machtig instrument, een toverstok. Slaapwandelen begint
met de regel:
Slaap, horens van een slak.

- een van de mogelijke betekenissen is dat een zo kwetsbaar dier als de slak (in het
geheel van de bundel is die slak Van Geel zelf die niet wegkan en wil, waarover
straks iets meer) stootkracht, horens krijgt; de slaap is een transformator. Het is de
vraag of slaap z'n gewone betekenis heeft; ik geloof van niet, met slaap is eerder een
funktie van de nacht bedoeld; je moet niet zozeer aan ‘diep onder de dekens’ denken
alswel aan een situatie waar een totaal andere wereld zich manifesteert. In het laatste
gedicht staat dan ook: ‘ik ga naar huis om te gaan slapen’ en daar is dan weer slaap
in z'n normale betekenis gebruikt. Slaap is misschien uiteindelijk net als nacht de
fluide ervaring van de kreativiteit, om het eens pathetisch te zeggen. Het is de tijd
waarin tegenstellingen sterk beleefd en verzoend worden:
Er brandde een groot open vuur
en op ieder bord lag sneeuw.

- leven als een vuur met de dood op schoot zou je die regels kunnen parafraseren, of
parafraseer ze liever niet en laat vuur en sneeuw naast elkaar staan, in de nacht is
alles mogelijk. Een enkele maal suggereert ook het woord ‘schaduw’ boven
beschreven voorkeur van Van Geel. Op de regel ‘slaap, wortels om te lopen, volgt:
schaduw, een meester, sprakeloos; vergelijk ‘stralende schaduw weeft de wind tussen
de bomen (19).
Zijn positieve benadrukking van nacht en slaap impliceert een afkeer van zon en
licht. Die wordt inderdaad in vele gedichten onomwonden uitgesproken.
Ik noem alleen de meest direkte:
de branding vlecht een veren zee
waar zon over omhoog stijgt, licht waarin
geen plaats om uit te vliegen is. (22)

Raam. Jaargang 1974

77
het licht dwingt kennelijk tot onmacht en onbewegelijkheid. In April, vroeg (49)
wordt beschreven hoe de vogels, die elkaar moord en doodslag toefluiten, de zon
aanvuren met hun snavels. En op blz. 71:... verhief zich de opdringende, de
gedaanteverwisselende zon. Ziedend gebed, barbaarse praal, gapende muil, vuist
voor de dag begon’. De zon met geweld verbonden, het komt verschillende malen
voor. Het is frappant hoe fel Van Geel de zon te lijf gaat en z'n ergernis in z'n anders
zo geserreerde poëzie soms niet kan verbergen. ‘... geweld van niets, een hamerende
zon...’ (83).
Weer staan de huizen hun gouden achterkanten in
de zon te branden.
De kamers in de nieuwe buurten
liggen van zon tot zon een middag leeg. (76)

- scherpe tekening van doodse landerige leegte van een middagje nieuwbouw
(vergeleken met het gedicht op de blz. ernaast, 77, is de leegte door de zon veroorzaakt
een heel andere dan: in de juniavond was het dorp leeg / uilen zoefden over, / iedere
rieten pyramide zweeg - hier wordt juist een geluksvogel geregistreerd, het is dan
ook avond.) Het lijkt of de zon een afleidende opdringerige kracht is, hij past niet in
het landschap en toch is hij er onvermijdelijk, met licht dat onecht en goedkoop is.
Het lijkt op een iets te letterlijk opgevat woord van Prediker: er is niets nieuws onder
de zon. Het ‘hoekig plooiloos licht’, ‘niet uit het veld te slaan’, staat recht tegenover
de nacht, de poëzie, een ‘verblinder’ is de zon. De zon hamert de kreatieve
werkelijkheid, die uit nacht slaap en schaduw is opgebouwd, in elkaar. Het licht als
de tegenstander van de poëzie, voorwaar een niet alledaagse ervaring van het licht.
Als laatste en merkwaardigste facet van het werk van Van Geel wil ik zijn
onvermogen angst of onwil om zich te verplaatsen bespreken. Dat zich verplaatsen
is een uiting van ‘doen’ en voor ‘doen’ is hij huiverig. Het is een nogal vaag en
komplex fenomeen en een zeldzaam levensgevoel in het Westen. Het is vaag en
komplex, omdat er meer onder dan aan de oppervlakte zit en samengesteld is uit
tegenstrijdige faktoren. Het is zeldzaam omdat het totaal niet plaatsbaar is in de
westerse kultuur, die aktie en ‘verplaatsing’ tot wezenlijk bestanddeel heeft. Er zijn
twee plaatsen waar deze problematiek ondubbelzinnig aan de orde komt:
Wie zijn kamer verlaat zal vergaan (41)

en
van stilzitten is angst,
van doen is moord het hoogste goed. (54)
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men zou even aan het boeddhisme kunnen denken dat een absolute onthouding van
aktie nastreeft, maar het boeddhisme zou nooit kunnen zeggen dat van stilzitten angst
het hoogste goed is. Er zit geen oosterse filosofie achter.
Er woelt onder het stilzitten en niet-doen een angst voor en een verlangen naar
aktie. Het brengt een zin van Pascal in gedachten: ‘De grootste misère van de mens
is dat hij niet de hele dag in z'n kamer kan blijven zitten’.
Ook Kafka kent die angst om zijn kamer te verlaten en tot de bedrijvig doende
mensen te behoren. Vooral zijn brieven getuigen daarvan. Een hoogst belangwekkende
passage uit één van zijn brieven citeer ik hier, omdat het tevens iets van Van Geels
probleem belicht. Aan zijn vriend Max Brod schrijft hij n.a.v. een met moeite
vastgestelde maar op het laatst afgezegde reis naar Georgenthal, Duitsland, (Brieven
1920-1924, blz. 142/3):
‘Ik ben bang voor de reis, om het eerst heel in het algemeen te zeggen. Maar het
is geen reisangst, zoals men b.v. laatst bij Myslbeck las, die naar Italië wilde en al
bij Beneschau terug moest gaan. Het is geen angst voor Georgenthal, waar ik mij als
ik er toch heen zou gaan zeker direkt op mijn gemak zou voelen. Het is geen
wilszwakte waarbij het besluit pas optreedt als het verstand alles precies berekend
heeft, wat gewoonlijk onmogelijk is. Het is een grensgeval, waarbij het verstand
werkelijk goed kan rekenen en voortdurend tot het resultaat komt dat ik moet gaan.
Eerder is het angst voor de verandering, angst de opmerkzaamheid van de goden
door een voor mij belangrijke daad op mij te vestigen’.
Even verderop analyseert hij die reisangst als een soort bedekte doodsangst en als
angst van de schrijver die zich van zijn eigenlijke domein, de schrijftafel, verwijdert.
Dit voorbeeld van Kafka's angst (ik geloof dat er meer overeenkomsten zijn in hun
levensgevoel) is een sterke verindividualisering van wat Van Geel in meer algemene
woorden uitdrukt. Wie zijn kamer verlaat zal vergaan. Misschien is inderdaad die
angst voor verandering een oerangst dat je, wanneer je buiten je eigen gebied of land
komt, in het rijk van de dood binnengaat (de godsdienstfenomenologie geeft daar
vele voorbeelden van), een kans dat de goden je opmerken zegt Kafka. Bij Nescio
zijn eveneens een paar plaatsen die aan de problematiek van Van Geel raken, met
name aan het probleem van het doen (nogmaals, het verlaten van de kamer en het
doen liggen in elkaars verlengde): ‘Doen wat heb ik er grondeloos genoeg van gehad.
O zij kunnen niet anders. Doen ze niet, dan zijn ze niet. Ik wil zijn, voor mij is doen:
niet zijn’. (blz. 84, Boven het dal) Bij Van Geel is het doen tot in het extreme
doorgetrokken naar moord. Maar zo extreem ziet hij het niet altijd. Wel weet hij hoe
de beweging
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(en het is de beweging die hij als teken van doen en verplaatsen ziet) op de dood
uitloopt: de golven ‘... doen het beweeglijkste ontstaan, / dringen elkaar naar de plek
van hun dood.’ (8) en tegelijk weet hij dat in het onbewegelijke en het stilzitten ook
het besef van dood aanwezig is. Het hangt samen met het al eerder genoemde inzicht
dat hij aan zichzelf overgeleverd is, onontkoombaar:
Niet dood niet vliegend, vleugels op de kim
gedrukt, een vogel is de zee, o de gepunte golven
van lopers gespeend, puntgolven,
vleugelslag van de zee. (18)

- één zo'n strofe brengt je midden in de ‘onmogelijkheid aan jezelf te ontkomen’. En
uiteindelijk wil van Geel niet ontkomen; hij wil zijn wereld exploreren en daarvan
op zijn manier getuige afleggen en waarschuwt: wie zijn kamer verlaat zal vergaan.
Daarnaast is er de onmacht, de wortels houden de boom op zijn plaats - de boom
is in verband met dit gevoel een heel zinnig identifikatie objekt, de boom dat
‘standbeeld van lucht’. Behalve snachts in de ‘slaap’, dan zijn er wortels om te lopen.
Op talloze manieren laat hij zijn visie onderduiken, in beelden van bewegen
tegenover niet-bewegen, van verlangen tegenover berusting, van geluid tegenover
stilte. In z'n aandacht voor zwijgen en stilte, voor ruisen en nauwelijks bewegen,
voor dieren die haast niet van hun plek komen de slak, de pad, de jonge tor:
hij staat voor lopen toegerust,
omringd door poten urenlang,
loopkever,
iedere windvlaag valt hem aan. (44)

- de kwetsbaarheid van degeen die niet weg kan of wil wordt in zo'n strofe tot in de
kern geraakt.
En dan ineens weer dat verlangen naar beweging:
aren op de laatste top aan zee, helmaren,
het bewegen in de wind en meeuwen die
vluchtziek, speels, in tegenlicht onder de kim,
rimpels, golven, wat als water beweegt, meevoeren
in het kleine, inniger leven van de lucht. (81)
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Heel vaak - en dat is aan het gebruik van z'n werkwoorden te merken beschrijft hij
het drukkende en moeizame van het bewegen; bij het zien van opvliegende eenden
krijgt hij een bedrukt gevoel omdat het zoveel inspanning schijnt te kosten. Het
werkwoord tillen en (be-)wegen komt herhaaldelijk voor. Angst voor doen en bewegen
ervaart hij overal.
Doodsbesef, eenzaamheid, afkeer van zon en licht, kreativiteit in de nacht en de
slaap, de angst en de onwil m.b.t. verplaatsen bewegen en doen, de verschillende
facetten die behandeld zijn, ze staan allemaal met elkaar in een organisch verband
en oefenen invloed op elkaar uit. Door ze apart te analyseren krijgt men wel inzicht
in het karakter van het werk, maar nooit kan men er de werkelijke eenheid van
overbrengen. Van poëzie is helaas het belangrijkste onbespreekbaar. Tenslotte nog
enige opmerkingen over invloeden en vorm van deze gedichten. Van Geel heeft een
zeer eigen stijl en voor zover ik kan nagaan is die stijl niet direkt aanwijsbaar
beïnvloed door andere dichters.
De enige aan wie je steeds weer kan denken is J.H. Leopold, en dan met name
diens Schetsen en Fragmenten. Leopold zowel als Van Geel hebben in veel van hun
gedichten iets fragmentarisch, een begin van spreken dat vrijwel direkt weer ophoudt.
(Boutens zegt over de poëzie van Leopold: ‘het is een bijna-zwijgen’) Van Geel zegt:
zwijgen
zoals wind nog voor hij langswaait
rook die door de deuren weg
wou glippen in de kamer terug kan drijven
..

- soms glipt er toch nog rook de kamer uit en vormt een gedicht.
In toon, in aandacht, in eenzaamheid en soms in syntaxis stemmen beide overeen.
De paar krantenartikelen over Van Geel (wonderlijk genoeg is er hoegenaamd niets
over hem geschreven dan wat hoogst summiere krantenstukjes en een heel enkel
kritiekje in een literair tijdschrift) noemen verwandschap met Hussem, Croiset,
Vasalis en de Japanse haikoe-dichters. De haikoe ‘mentaliteit’ kan ik niet ontdekken;
het plastisch presenteren van een konkreet beeld in 4 regels waarvan de laatste regel
het beeld laat verspringen komt bij Van Geel helemaal niet voor. De haikoe past
meer bij Hussem en Croiset, die in hun werk niets van de harde koncentratie van
Van Geel hebben. Hoornik plaatst hem bij Vasalis en Vroman - een zelfde generatie
en misschien verwantschap, maar geen enkele invloed is
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merkbaar. Vasalis doet soms even denken aan een verwante problematiek, de ervaring
van de dood in de natuur; in taalbehandeling is er zowel met Vasalis als met Vroman
geen enkele overeenkomst. Hier en daar zou ik eerder nog Lodeizen kunnen
terugvinden - een regel als ‘de hartslag van de wingerd’ is een lodeiziaanse wending
te noemen. Maar is bij Lodeizen vrijwel alles ‘ongekontroleerd’ bij Van Geel is alles
gekontroleerd; je merkt dat zijn gedichten een topje zijn van een lange weloverwogen
inspanning en beheersing. Hij schrijft een taal die alle overbodige woorden weglaat
als het maar even kan:
‘Alleen om het licht, hoe het valt, / hoe het vliegt, besta ik, doodvalt, opvliegt’;
typische Van Geel stijl is ook een zin als: zon weegt op takken, in duindalen, / op
naalden, blad, op helm in zand.
Het rijm hanteert hij haast ongemerkt en zonder dwang. Daarnaast wekt hij af en
toe door bepaalde klankkombinaties de indruk dat regels rijmen terwijl het niet zo
is; natuurlijk een bekend procedé in de poëzie, maar door hem zeer geraffineerd
uitgevoerd en een bewijs hoe sekuur hij de taal uitbuit. Wat hij doet met een beperkt
aantal zelfstandige naamwoorden en werkwoorden is fascinerend. M. Nijhoff zegt
op blz. 626 van zijn verzamelde kritieken: ‘Onze enige taalrijkdom bestaat uit
zelfstandige naamwoorden, de direkte voorwerpsbenoemingen. Wij maken ons deze
uitwendige wereld van het oog tot een inwendigheid, tot een bewust eigendom door
deze konkreetheden in onderlinge positie en spanning te brengen: de funktie van het
werkwoord. Daarmee treedt echter de syntaxis op, het geheimzinnigste element van
de taal, waardoor de koude aanduidingen door een zekere zelfaandrijving een vaart
verkrijgen, waarin, buiten ons waarnemend bewustzijn om, het scheppend element
gaat optreden. Zonder syntaxis geen kreativiteit. Zonder syntaxis glijdt de wereld
weer over ons bewustzijn voorbij, gelijk de aanschouwde beelden over onze oogbal.’
De funktie van het werkwoord is in poëzie erg groot en Van Geel weet er een
uitgebalanceerd gebruik van te maken. Hij laat het lidwoord in veel gevallen weg,
vooral bij woorden als blad, zand en gras, een uiting van zijn taalbesnoeiing met
bewust gewild effekt; een willekeurig voorbeeld, waarin ook de werking van het
werkwoord belangrijk is,:
Blad viel, sneeuw viel de bladeren achterna,
de sneeuw bracht regen, regen stuift op sneeuw. (62)

Deze heel summiere konstatering van enkele stijl en vorm kenmerken (het zou een
apart opstel vergen) wil alleen nog eens Van Geel's scrupuleuse taalbehande-
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ling benadrukken. Uit de hoge boom geschreven is een bundel zeer persoonlijke
poëzie. Niet de zeer persoonlijke poëzie van zoveel ‘ik’ aanbidders en sentimentele
zielenvoyeurs en niet de zeer persoonlijke = esoterisch snobistische poëzie van
anecdotenvertellers en ‘taalontmaskeraars’, maar de poëzie van iemand die uiterst
zorgvuldig zijn diepste gevoelens objektiveert om ze voor meer dan één verstaanbaar
en ervaarbaar te maken.
Juli 1972
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Chr. J. van Geel
Nest ontzegd
Behoefte tot hun dood
niet ergens ooit nooit meer
te kunnen blijven hangen.
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Remmert Kraak
Een negatieprobleem
Beste Chris,
Zoals ik je al zei, dacht ik dadelijk dat ik ‘Nest ontzegd’ goed las, het vervelende (?)
is alleen dat ik het anders lees dan jij. Dat is echter wel meer gebeurd en 't hoeft
immers niet zo te zijn dat iemand altijd zelf z'n beste lezer is. Bovendien, je vraag
was of het vers zó kan, niet of jouw lezing goed is. In mijn lezing kan het heel best,
ik zal je zeggen hoe ik het lees: tot de dood toe is er de behoefte, dat het niet ergens
zo zal zijn dat je er nooit meer kunt blijven hangen. Ik realiseer me dat ik met deze
parafrase weinig heb gezegd. De moeilijkheid is dat de grammatikus in me wakker
is gemaakt en dat je vers een negatieprobleem raakt waar in algemene zin nog niemand
is uitgekomen en waar elke grammatikus zich gauw weer hoofdpijn aan denkt als
hij er tegenaan loopt. Ik ben er nu een paar uur mee bezig geweest, met het algemene
probleem, vruchteloos, en keer nu terug naar jouw regels om over dit ene geval te
zeggen waarom ik denk dat wat er volgens mij staat zo moet blijven staan. Als je
zegt: ik hoop dat ik nergens blijf hangen, doe je een negatieve uitspraak over alle
plaatsen waar je zult komen, nl. dat je er niet zult blijven hangen als je hoop in
vervulling gaat. Zeg je: ik hoop dat ik niet ergens zal blijven hangen, dan hoop je
dat er niet een plaats zal zijn, dat je niet ergens zult komen, waar je zult blijven
hangen. Ik kan behoorlijk ver aantonen dat dit onderscheid bestaat, maar dat kost
bladzijden.
In je gedicht staat dus dat degenen op wie het betrekking heeft, de behoefte hebben
dat ze niet ergens terecht komen waar het dán zo zal zijn dat ze er nooit meer kunnen
blijven hangen. Er staat dus niet dat ze de behoefte hebben dat het overál zo zal zijn,
dat ze er wel kunnen blijven hangen, d.w.z. dat het nergens zo zal zijn, dat ze er niet
kunnen blijven hangen. 't Is een kwestie van gezichtspunt.
In termen van nesten, er is de behoefte, dat áls er (weer) een nest komt, het niet
(weer) zo zal zijn dat je er nooit meer kunt blijven hangen, en niet dat dit geldt voor
elk nest dat zich voordoet, want er doet zich misschien geen voor, zoals er zich ook
vroeger geen voor had kúnnen doen, maar zich wel voordeed en vervolgens ontzegd
werd. Dat moet niet nog eens gebeuren, dat is kortweg wat er in het gedicht staat,
bijna het omgekeerde dus van wat jij zegt. Ik vraag me af wanneer je het hebt
geschreven, voor of na de katastrofe, in beide gevallen geeft het veel te denken over
de vraag wat poëzie met ons doet, met jullie doet die het zelf schrijven.
Het is nog plezieriger een brief van jou te krijgen dan er mij een te schrijven.
Hoewel er bij mij veel is veranderd, of juist daardoor, weet ik soms, zoals bij ontvangst
van je brief, dat er niets verandert. Is de ruimte dan toch oog van een naald? Ja.
Veel groeten
Remmert
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Ad den Besten
Understatement uit zelfbehoud
Mens en natuur, - dat is een onuitputtelijk thema. Ook nu nog. Ik zeg dat met nadruk,
nu steeds meer sprekers en schrijvers ons willen doen geloven, dat die relatie niet
interessant meer is. Het gaat tegenwoordig om ándere relaties: mens en techniek,
mens en samenleving; we moeten leren ómdenken, zeggen ze. Natuur - tenzij we
haar nuchterweg als veld van exploratie en exploitatie benaderen - natuur, dat is
‘romantiek’. Hoe dan ook, die verzakelijkte benadering, die verandering van instelling
wordt ook van de dichter verwacht. Alsof dichters zich maar zouden hebben aan te
passen aan de domme gemeenplaatsen, waarin geborneerde geesten hun schijnbaar
gelijk uitkraaien!
Dichters evenwel zijn eerder pleitbezorgers van het vergetene, representanten van
het onderdrukte kwade geweten, dan dat zij uitdrukking zouden geven aan wat
iedereen weet of meent te weten. Niettemin, dat het voor een mens van het hoogste
belang is te weten, of althans zich af te vragen, hoe hij zich tot de natuur, zijn
allereerste levensvoorwaarde, verhoudt, is een besef dat hedentendage zelfs in de
poëzie nog maar zelden tot spreken komt. Ik doel op een kernvraag als deze: Vallen
wij mensen - geboren, levend en tot sterven gedoemd als wij zijn - zonder meer met
de natuur samen òf zijn wij misschien op een wezenlijke en onherroepelijke wijze
van haar onderscheiden? Wie deze en dergelijke vragen wegwuift, kan, om maar
eens iets te noemen, van een fatale geestelijke ontwikkeling als die van het
nationaal-socialisme nooit iets begrepen hebben. Hij loopt gevaar zich aan in wezen
verwante ideologieën te verslingeren, zonder dat hij er ook maar het minste vermoeden
van heeft.
Nu goed, zegt U misschien, laat de natuur als kosmisch bestel dan inderdaad geen
quantité négligeable zijn, maar wat moeten we nog beginnen met dichters, die zich
in uiterste aandacht over planten en dieren heenbuigen, alsof er geen grotere
problemen bestonden? Ja, wat moeten we met hen? Ze zijn alleen maar lastig, omdat
ze ons herinneren aan de verregaande nonchalance en brutaliteit, waarmee wij gewend
zijn al het vegetatieve en animale leven aan onze expansiedrift te onderwerpen.
Zo'n dichter is Chris van Geel. In 1968 verscheen van hem een tweede bundel
poëzie, door Van Oorschot op buitengewoon fraaie wijze uitgegeven. Uit de hoge
boom geschreven luidt de titel. In die titel is Van Geel al meteen, met heel zijn
‘Anliegen’, levensgroot aanwezig. Naarmate men zich dieper over het leven heenbuigt,
wordt men zich, of men wil of niet, beter bewust van zijn eigen positie hóóg boven
wat er aan zijn voeten beweegt. En juist die bewegen aan zijn voeten is het, wat Van
Geel mateloos intrigeert. De hele afdeling Laag bij de grond is eraan gewijd. Overal
dringen met name de kleine dieren zich in zijn poëzie
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binnen: padden, eenden, torren, hommels, bijen en slakken, - alsof zij van hem, de
dichter, verwachten dat hij ze elk naar zijn wezen zal benoemen, meer nog: dat hij
hun angsten zal registreren, dat hij ze zal zien zoals ze, veelal door menselijke schuld,
aan de overmacht van de dood zijn prijsgegeven. En de dichter kan zich niet aan dat
woordeloos op hem gedane beroep onttrekken. Hij raakt zelf weerloos in hun animale
angsten verstrikt. Zelfs in zijn hoge boom is daarvoor geen heul te vinden:
Leven tegen de dood,
naar het verlies, om lijfsbehoud,
als padden leven,
als wie de sneeuwhaas jaagt,
de muggen proeft.
Blad valt, bouwval aan takken
opgestreken langs de stam,
in wind begraven ademen.
slaap van de grond.
Ook aan de stilste borst
de vlucht van het verschrikte dier.

Dit is een bundel vol doods-noties en doodsproblematiek. En al is er geen sprake
van een morbide verlustiging daarin, deze poëzie is niet wat men noemt ‘aangename’
lektuur. Maar wie gevoel heeft voor kernachtige plastiek, uitgebalanceerde
nuanceringen van klank en ritme, behoedzaamheid van taalgebruik valt van verrukking
in verrukking:

Avond in juni
De heldere lucht van de avond tilt het oudste blauw.
Twee paarden, grote pauwen schaduwen
elkaar, de nek gekruist, hun staarten ruisen.
De wei stijgt in zijn naderende einder, schrompelt
omhoog, mist valt het land te voet, de aarde krimpt,
het water, rimpelend, het laatst.

Het is duidelijk, dat Van Geels dichterlijke habitus eerder die van het understatement
dan die van het pathos is. Vandaar dan ook, dat hij in een tijdschrift als het Hollands
Maandblad een gewaardeerd medewerker is. Toch hoort hij daar
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naar zijn aard niet thuis. Hij is geen intellectualist en doet ook geen enkele poging
het te lijken. Het understatement van zijn poëzie mist alle trekken van het modieuze,
- het is een understatement uit zelfbehoud:

Padde
Hij is zo mooi, zo droog, zacht leer,
een zak voor goud, een voor de ouderlingen
op tafel neergelegde welgevulde, dungesleten kerkezak.
De dood is een omhelzing van de wind
waarachter van nature niets dan onbruik
en dor geraamte zich bevindt.
Een pad misschien, hij is zo oud,
zijn vleugels zijn vergaan, een plant
als steen teruggevonden, zwart
altaar, hij denkt, hij denkt erover na.

Hoeveel ‘onderkoeld’ gevoel ligt er besloten in deze op het oog alleen op precisie
van waarneming en verwoording bedachte gedichten. Hij is zelf in het geding, ‘in
Mitleidenschaft gezogen’, deze dichter. Hij is wel degelijk een geëngageerde, en
allerminst een vrijblijvend versificateur van natuurtafereeltjes.
Intussen heeft het er de schijn van, dat Van Geels liefde tot de natuur correspondeert
met een tamelijk misanthropische geestesgesteldheid. Mensen, medemensen komen
in zijn gedichten bijna niet voor. Even, in het gedicht ‘Uitstapje’, is van fazanten
voerende ouden van dagen sprake. Maar het komt nergens, zoals met de dieren, tot
een confrontatie. Ja toch, éénmaal, en wel in een gedicht uit de afdeling waar het
boek naar heet:
Voorover op mijn buik schoof ik
tot aan de rand van de vallei,
ik zag een man, hij keek naar mij,
hij zag mij niet, een meeuw waar ik
de schaduw van kon zien zag hij.

‘Hij keek naar mij / hij zag mij niet’, - daarin laat zich een hele tragiek vermoeden.
‘Een meeuw waar ik / de schaduw van kon zien zag hij’...
1968
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Gerard Brands
De dichter die zijn schat verloor
Sommige patiënten onttrekken zich door genezing aan elke diagnose. Maar je moet
niet vragen wat die genezing ze gekost heeft. Dichter/tekenaar Chr. J. van Geel (54)
is zo'n patiënt.
Op 11 februari 1972 werd de literaire wereld opgeschrikt door het nieuws over de
brand die zijn huis in Groet in de as legde. Voor uitgave bestemde manuskripten,
duizenden tekeningen, een unieke brievenverzameling en bibliotheek alsmede de
diskotheek en dokumentatie op het gebied van de popmuziek van huisgenote Elly
de Waard gingen daarbij verloren. Voor iemand die zich zozeer vereenzelvigt met
de literatuur als Chr. J. van Geel moet dat een keiharde schop in de lendenen zijn
geweest. Toch kan hij er nuchter en ogenschijnlijk lakoniek over praten: ‘Kennelijk
heb ik voor een boel mensen niet aan het verwachte beeld van de verongelukte
voldaan. Ik heb mensen gesproken die niet begrijpen dat ik niet meer terneergeslagen
ben, die mij een wonder van zelfbeheersing noemden, die mij verzekerden dat zij
het zelf niet zouden hebben overleefd en één zei, niet tegen mij maar tegen zijn vrouw
toen hij op de tegelvloer zonder muren van mijn vroegere werkkamer stond: hier zou
ik jankend rondkruipen als ik hem was.
Ja, dat zijn toch reakties van mensen die het niet meegemaakt hebben. Als je iets
meemaakt dan wil dat helemaal niet zeggen, dat je je vitaliteit daardoor verliest of,
voor mijn part, je opgewektheid. Je ziet het ook bij oorlogsgebeurtenissen en bij
zoveel dat er om je heen gebeurt. Je spant je juist in. De eigenlijke vitaliteit berust
op een beslist besef van vergeefsheid.’
Alles kan weer. Ook zelfs een duidelijk gevoel van bevrijding. Is het de verdoving
die de nood met zorgeloosheid kleurt? Hij zegt het niet te weten. Maar hij wil nog
wel kwijt: ‘Er is iets misdadigs in wat authentiek is en wat is authentieker - buiten
geboorte, het werkelijke begin en de onmogelijkheid van overdoen - dan overleven?’
Een geheel andere reaktie was die van een mevrouw van wie de juwelen net
gestolen waren: ‘Oh, en mevrouw S. was zo ontdaan, ze kon wel snikken door de
telefoon en haar juwelen deden er niks toe.’
Tot de brand hem dakloos maakte, onttrok Van Geel zich 25 jaar lang aan de
blikken van de buitenwereld in het met klimop begroeide en door bomen en
kreupelhout omgeven huis dat de beeldhouwer John Raedecker in 1939 voor zichzelf
liet bouwen.
Wij ontmoeten de dichter nu in zijn nieuwe onderkomen in Bergen, een vierkante
middenstandswoning met het spreekwoordelijke gazon als een biljartlaken dat tijdens
onze aanwezigheid door zijn charmante linkerbuurvrouw wordt gebruikt als overpad
teneinde zich op luimige toon te kunnen verstaan met de niet minder charmante
buurvrouw ter rechterzijde. ‘Alsof ik niet bestá!’ roept Van Geel geergerd. De behoefte
aan afzondering (‘poëzie komt uit de diepte’) overheerst bij hem op zulke momenten
extra sterk.
Hij betreurt het ontbreken van een kultureel rampenfonds in Nederland. Want
zonder geld en mankracht is het hem onmogelijk om het uit de ruïne geredde
tekstmateriaal schoon te maken, uit te zoeken en te publiceren.
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Wat nog aan handgeschreven of getikte papieren tussen het puin werd aangetroffen,
is weliswaar aan de randen zwaar geschroeid maar in het midden vaak nog goed
leesbaar.
Bij het speuren naar zulke resten doet hij soms merkwaardige ervaringen op. Zoals
toen hij, samen met de Limburgse Hanlo-kenner Ser Prop, een bezoek bracht aan de
vuilnisbelt van Oterleek, waar hem de toegang door de eigenaar, een leraar, werd
geweigerd: ‘Ten einde raad heb ik de beltbaron geld geboden. Nee, aan geld had hij
niks. Wilt u dan dat ik met een agent kom, vroeg ik. Dat moet u
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doen, zei hij. Ik zei: ach, weet u wat, als u eens naar de politie ging - ik betreed uw
belt en zoek! Toen riep onze baron over zijn schouder: Maak de hond los! Wij
dachten: ja, dat kan niet, we kunnen ons niet door de belthond laten verscheuren.
Dus wij maakten aanstalten om te vertrekken, waarop die man riep: Maak de hond
vast! Toen we met een agent terugkwamen, lag er een hond, kennelijk voor ons
bestemd. Niet groot, maar wel groot van bek en laag op de poten, aan een enorm
lang touw. De man zei: ik blijf bij mijn standpunt, u hebt hier niets te maken. Jawel,
zei de agent, ik kom hier met een menselijk verzoek, daarom wil ik u nog eens in
overweging geven of u daar niet op in kunt gaan. De man dacht er niet aan.
Die agent verloor zijn bewonderenswaardig geduld niet en bleef in steeds andere
bewoordingen hetzelfde vragen tot die man, tenslotte, toegaf. De agent schudde
handen en wij de belt op. Er lagen twee hopen puin van mij.
Maar er in zoeken kan alleen als een kraan de hopen uit elkaar gooit en je erin
graaft. Ik heb voor de curiositeit wat oude verbrande boeken meegenomen en we
vonden een getikt vel en een nog kletsnat handschriftje.
Toen we weggingen toonde ik de man nadrukkelijk dat het ons alleen dáárom
ging.
We moesten dan maar maandag komen, dan zou de kraan de boel opentrekken en
- zei de beltheer - de kraanmachinist was een zeer redelijk mens, daar viel mee te
praten... Misschien maakt het hebben van negatief bezit, want dat is tenslotte een
vuilnisbelt, de mensen nog veel bezittiger dan het hebben van een landgoed. Daar
mag je soms nog wel eens op.’
Hoeveel manuskripten zijn echt helemaal verloren gegaan?
Van Geel: ‘Godzijdank bestonden er kopieën van de gedichten uit de laatste jaren,
die waren bij Jan Emmens (de onlangs overleden dichter en kunsthistoricus - GB).
Echt weg is al het lichte werk en wat me nog meer aan het hart gaat: al het proza.
Dat was op een haar na kant en klaar voor publikatie. Dat prozaboek zou trouwens
aan Jan Emmens worden opgedragen: ‘voor Jan, om te lachen’ zou de opdracht
luiden. Het waren korte stukjes - blocnote klein formaat -, veel autobiografische
dingen. En al het oud en ouder werk is weg. Echt wat je noemt een grote opruiming.
Iemand heeft gezegd: je verleden is verbrand. Ik zou er zelf nooit in zulke termen
over spreken, maar daar komt het wel op neer. Het allervervelendste is dat niet alleen
mijn verleden is verbrand, maar ook dat van mijn grootvader en mijn vader. Mijn
grootvader had honderden onuitgegeven gedichten nagelaten en een paar romans.
En wat mijn vader (dekoratief tekenaar - GB) betreft is er wel veel in het Stedelijk
Museum, maar veel was ook bij mij. Hij dichtte als oud man ook als een razende.
En niet te vergeten de verzameling Kamman, een zondagschilderes die ik had ontdekt.
Van Geel debuteerde pas laat. Zijn eerste bundel, Spinroc en andere verzen, verscheen
in 1958, negen jaar later gevolgd door Uit de hoge boom geschreven en in 1971
door Het Zinrijk.
Van Geel: ‘Op de allervroegste kontakten met poëzie na - zoals ‘Suja, suja, deine,
kindje moete niet grijnen’ en ‘Daarbuiten loopt een schaap, een schaap met witte
voetjes’ (niet op de arm van zijn moeder, maar op die van zijn grootvader - GB) heb ik, net als ieder ander kind, een vage afkeer gehad van gedichten tot ik ze op m'n
veertiende of vijftiende zelf begon te schrijven; later al gauw in flinke hoeveelheid.
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was de reden dat ik niet publiceerde, ik vond het niet goed genoeg.
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Ik debuteerde op middelbare leeftijd. Dat wist ik zelf niet, ik dacht dat ik nog een
jongen was, maar in de kritiek stond: ‘de reeds op middelbare leeftijd zijnde dichter
Van Geel, etc.’. Ik was toen 41.
Hij wordt door sommigen beschouwd als een van de schaarse ‘echte’ dichters van
deze tijd. Merkt hij wel eens iets van een zekere bekendheid?
Van Geel: ‘Laatst was ik in een grote boekwinkel waar ik iets op rekening kocht
zodat mijn naam viel. De eigenaar wilde laten zien dat hij niet op z'n achterhoofd
was gevallen en voerde mij door zijn lege zaak naar de plank waar volgens hem mijn
boeken op kopers stonden te wachten. Het waren pockets van Rudolf Geel.
Aan de andere kant, toen ik bij toeval in een ouderwets pension op bezoek was,
vroeg een van de twee dames die dit pension drijven of ik misschien de dichter Van
Geel was. Zij haalde uit een donkere kast al mijn bundels en krantekritieken en bleek
een groot liefhebster, ook van door mij gewaardeerde dichters.
Meestal zijn dit mensen die in het verborgen zelf wel eens wat schrijven of dichten.
Het is maar goed zo, want ik kan mij onmogelijk in de rol van dichter op mijn gemak
voelen: men is kapper, maar geen dichter. Hymnoloog gaf ik als beroep op om het
reaktorcentrum in Petten te kunnen betreden. Ik was toch niet helemaal gerust, omdat
ik veronderstelde dat men een beta-beroep verwachtte. Wel een aardige naam voor
een verzenliefhebber, nietwaar?’
Wat deed hij in het reaktorcentrum?
Van Geel: ‘Ik ging er natuurlijk bij toeval naartoe. Ik ben, geloof ik, nooit ergens
naartoe gegaan met opzet. Iemand moest daar Griekse scherven laten onderzoeken
op ouderdom en hij heeft mij toen meegenomen omdat hij dacht dat ik het wel
interessant zou vinden. Nou, dat deed ik ook - lopen door het binnenste van een
reusachtige schoongemaakte motorfiets.’
Er zijn in februari duizenden tekeningen van hem verbrand, maar als wij in zijn
kamer om ons heen kijken, blijkt ons dat hij op de oude voet doorgaat.
Van Geel: ‘Het is een soort dwang; gehanteerd worden door emoties, ja, maar
gelukkig dat we iets terug kunnen doen. Een soort herstel van een harmonie die
verloren dreigt te gaan. Misschien is tekenen voor mij niets anders dan een verlengstuk
van het handschrift, tekenen zo de hand het wil.
Galerie Balans wil dit najaar een tentoonstelling - van tekeningen die na de brand
zijn ontstaan.’
Vogels en padden zijn vaak terugkerende thema's in zijn tekeningen. Vindt hij vogels
aardig?
Van Geel: ‘Nou, nee, helemaal niet. Padden wel ja, door hun hulpeloosheid. Ze
kunnen zich niet anders aan gevaar onttrekken dan door onbeholpen weg te wippen
of zich in te graven, wat je ze zelden ziet doen. Beesten zonder natuurlijke vijand.
Hun hele gedrag is dat van een baby zonder toezicht. Vogels daarentegen
vertegenwoordigen heel iets anders: snelheid en slimheid, gekundheid.
Als het waar is dat men kind wordt bij het paren, zou je paren voor de vogels
kunnen stellen en het kind voor de pad. Maar ik ben niet speciaal aan die twee
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gebonden, misschien zijn er toch ook wel andere beesten die ik zo nu en dan teken.
Maar pad- of vogelachtig zullen ze allemaal wel zijn.’
Hij plakt ook voorwerpen op kaartjes.
Van Geel: ‘Ja, ik ben niet ontevreden daar een keer - ver voor de zestiger jaren mee begonnen te zijn: dingetjes uit de natuur
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of uit de gereedschapskist op een kaartje isoleren. Ik noem ze dikdoeners, maar ze
zijn het tegendeel ervan. Ze zijn ontstaan om een minimum te bereiken, een soort
zelfreduktie zonder de pen te hanteren. Het werkt als een schone plaatsvervanging,
het is het meest minieme wat ik ken.’
Hij tekent vrijwel nooit groter dan op briefkaartformaat.
Van Geel: ‘Hoe groter je het schilderij maakt, hoe meer je er in zit, heeft Rothko
eens gezegd. Misschien heb ik geen ruimte genoeg. Ik teken altijd op een hoekje van
de tafel of op mijn knie. Wie weet is het ook een soort innerlijke benauwdheid. Ik
reis ook nooit, kom zelfs overdag niet graag buiten. Ik was laatst bij een militaire
arts die bij mij een aangeboren lichte hartafwijking konstateerde. Aan de hand daarvan
gaf hij een frappant portret van mijn levenswijze. Ik vond het bijzonder aardig om
een gelijkend portret vanuit een hartafwijking te krijgen voorgetoverd van iemand
die gewend was vliegers te testen. Hij zou mij voor het vliegbrevet moeten afkeuren,
te contemplatief, zei hij.’
Berust zijn dichterschap misschien wel op die hartafwijking?
Van Geel lachend: ‘Jazeker, mijn hartklop is anders.’
Hij was jarenlang een gewaardeerd medewerker van het tijdschrift Barbarber.
Van Geel: ‘Barbarber is eigenlijk iets wat altijd bestaan heeft en altijd zal blijven
bestaan. Of men dat nou isoleert in een tijdschrift of niet. Maar het feit dat het
tijdschrift bestond was geruststellend. En omdat het blad naar mijn idee een
onnatuurlijke dood is gestorven lijkt het me niet onmogelijk dat het binnenkort weer
op de mat ligt. Voor wat ik mijn eigen “Barbarberboek” noem, al mijn doordeweekse
werk, had ik in ieder geval een goede titel: Dank aan de koekoek. 't Werk is er niet
meer, dus schrijf het maar op je buik. Maar al werd mijn vloot tot vlot, mijn vuurkracht
nam ik mee. Ik zal mij elementairder... meer aan mijn echte werk moeten wijden.’
Zijn tafel ligt bezaaid met papieren en papiertjes met aantekeningen - regels, woorden.
Op de grond bevindt zich een stapel getikte vellen die dagelijks groeit. Noteert hij
ook alweer elke inval van lichte aard?
Van Geel: ‘Ja, ik kan dat niet laten. Ik kan trouwens niks laten. De poëzie bereidt
hoogstens voor en begeleidt, de poëzie trekt zich van rampen niks aan - en drukt die
rampen ook niet uit dan indirekt. Ze drukt heel andere rampen uit, niet minder
indirekt.’
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Chr. J. van Geel
Gedichten
Pad op zoek naar winterslaap
Hij klimt de takken binnen op vier benen,
zijn ogen kijken met de ogen van een mens.
Het is de kunst de stilstand te bereiken niet meer te voelen, niet te kijken.
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Jonge vlinder
Een vlinder droeg zich uit de pop,
pompte zijn nerven vol met bloed,
zijn voelsprieten staan puntgaaf stijf,
hij zit, hij heeft zijn vleugels wijd,
als dood, om nooit meer te bewegen.
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Wolfshok
Met kleine blik bekwaam in zijn
grauw pak en altijd waakzaam naar
de tralies kijkend loopt, gespitst,
een wolf zijn pad tot los zand kaal.
Door niets beklemd dan aandacht vragen
houdt hij die er geen gat in ziet
en jachtig stapt in wat hem dwingt
zich in het ongeluk bekwaam.
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J.P. Guépin
Als witvis aan het licht
Voor Chris en Elly

I
Ik begin met een paar eerste regels uit Roemer Visscher's Brabbeling, en wel omdat
het regels zijn die, mij dunkt, Van Geel zullen bekoren: ‘Een volle spinrokken heb
ik in 't lijf’, ‘Van binnen hol ben ik, een vierkant gemak’, ‘Ik ben een schuur voor
des bedelaars koren’.
Het zijn raadsels, de oplossingen luiden: ‘een spin’, ‘een stoof’, ‘een mand’.
Sommige gedichten van Van Geel lijken eenvoudig en precies: Pad. Sommige
gedichten zijn raadsels met een expliciete oplossing: Najaarsnacht, Voorjaar. Ze
lijken dus al even eenvoudig en precies.
Maar alle gedichten zijn raadsels, alleen wordt meestal de oplossing gesuggereerd.
De oplossing wordt er niet bijverteld. Hoe weten we dan dat we er toch iets achter
moeten zoeken, hoe weten we dat een gevonden oplossing de juiste is? Hoe duidelijk
is dus de raadselachtige suggestie.
Vaak blijkt dat we ons niet aan de letterlijke betekenis k u n n e n houden, omdat
de vraag naar het waarom van incoherenties en ongrammaticaliteiten ons dwingend
naar een verborgen betekenis leidt (Reiger). Door het gedicht te lezen volgens de
door deze afwijkingen gesuggereerde oplossing van het raadsel, worden de
afwijkingen verklaard. Er is in dit soort poëzie een dubbele lezing van het gedicht,
b.v. van Reiger als beschrijving van een reiger, én als Ars Poëtica. Maar deze dubbele
lectuur is bij Van Geel ook vereist bij de simpele natuurgedichten; ze hebben steeds
een, zo men wil, allegorische betekenis. De incoherenties en ongrammaticaliteiten
hebben dus een funktie: ze dwingen de lezer de verborgen betekenis aan het licht te
brengen. Bij eenvoudige, dus volgens de eerste betekenis al heldere gedichten,
ontbreekt die dwang, maar hier helpt ons de context van de andere gedichten. Een
globale tweede betekenis is op die manier wel uit alle gedichten te halen.
Maar er is nog een andere moeilijkheid: sommige ‘grammaticale’ gedeelten van
de gedichten lijken al even sterk op de eerste betekenis geconcentreerd, als de
incoherenties en ongrammaticaliteiten het zijn op de tweede. Ze bewegen zich zuiver
op letterlijke of descriptieve niveau; de tweede betekenis telt hier niet mee. Hoe
weten we nu of we een passage louter letterlijk moeten nemen, of we dus bij zo'n
gedeelte toch niet naar een gesuggereerde tweede betekenis mogen zoeken? Het
antwoord luidt uiteraard: als we die niet kunnen vinden, maar in twijfelgevallen
kunnen we ons weer globaal op gewoontes van de dichter beroepen. Een ervan is
dat de titels zich haast altijd tot het descriptieve niveau beperken;
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een blik in de inhoudsopgave is overtuigend: de titels zijn namen voor beschreven
objecten, plaats en tijdsaanduidingen. Een simpel voorbeeld uit Van Geel's nieuwste
bundel (Enkele Gedichten, Athenaeum - Pollak & Van Gennep, Amsterdam 1974,
blz. 42):

Tuin tegen water aan
Eenden die zich reppen naar de sloot
op weg naar voer zien zwanen die een doel
vast in het oog pijlsnel in twijfel trekken
kroos niet bewegen drijvend in hun wit.

Het gedicht is als beschrijving van het roerig gedrag van eenden tegenover het statig
onbewegelijk drijven van de zwanen duidelijk genoeg. Evenwel, opvallend is de
derde regel: de zwanen houden een doel vast in het oog, maar trekken het ook meteen
in twijfel. Deze menselijke trek vormt een incoherentie, die ons naar de moraal van
de fabel doet zoeken. De domme eenden, die op het eerste het beste wat op voedsel
lijkt afschieten, staan tegenover de meer intellectuele zwanen, die goed kijken, snel
kunnen beslissen of het voedsel wel deugt, en daarom onbewegelijk blijven drijven.
Maar de titel is op geen enkele manier bij deze suggestie te betrekken; hij is niet
meer dan de notitie van de plaats waar deze scène zo gezien werd.
Soms zijn er ook incoherenties die ons niet verder kunnen helpen. We mogen de
dichter dan best om raad vragen, en het zal blijken dat de dichter zelf dan vaak een
verklaring kan geven, die niet zo gauw bij ons was opgekomen (De zee, een pauw).
Soms echter blijven de incoherenties gewoon bestaan (‘ik droomde’). Dan is het
gedicht geheel of gedeeltelijk blijvend incoherent, een onoplosbaar raadsel, en
daardoor vager dan de gedichten waar de afwijkingen ons naar een oplossing leidden.
Dat is een merkwaardige verwantschap tussen de in eerste lezing heldere, en de
in laatste lezing nog steeds onheldere gedichten. De moeilijkheid is in alle gevallen:
wanneer houd ik op met zoeken, wat is ‘mijn’ laatste lezing. Vandaar dat ik de dichter
zelf om uitleg heb gevraagd.
De een zal wellicht eerder reageren met: dat gaat me te ver, de ander zal na
aarzeling toch met instemming een door de dichter in het gedicht gerealiseerde intentie
herkennen, die hem door het steuntje van de uitleg duidelijker is geworden.
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De volgorde van ontstaan is: ik heb eerst II geschreven, waarin ik probeer
onafhankelijk achter Van Geel's bedoelingen te komen. III is een wat verkorte
weergave van mijn gesprek met Van Geel. Dit eerste gedeelte is het laatst geschreven.
Deze werkwijze heeft de coherentie van mijn stuk niet verhoogd, maar wellicht, als
verslag van groeiend begrip, heeft het zo toch wel verdienste.

II
We beginnen met een eenvoudig en precies gedicht (I, 15)1):

Op een najaarsnacht
Er gaat een bries over de sloot
die sneller dan de rimpels is.
Het schrikdraad tikt.
Het is het enige seizoen
waarin 't niet elders beter is.

De vaagheid van het gedicht wordt beperkt omdat de suggestie in dit geval expliciet
wordt gemaakt, als de moraal van een fabel: de eerste drie regels suggereren
tevredenheid, zo blijkt uit de laatste twee. Maar uit de eerste drie regels alleen zou
deze suggestie niet kunnen blijken. Daarbij, we hebben ons bij onze parafrase van
de laatste twee regels nog op de vlakte gehouden, omdat ook deze ‘moraal’ nog
rijkelijk vaag lijkt. De moeilijkheid van explicatie van een suggestie bestaat immers
hierin, dat wat vaag leek nu precies gemaakt wordt, wat het gevaar oplevert dat de
accenten verkeerd komen te liggen, al was het maar dat de criticus nu, als ware hij
een dichter, naar die woorden moet zoeken die zijn vage associatie zo goed mogelijk
weergeven.
Nu kan die globale explicatie gepreciseerd worden door vergelijking met andere
gedichten. Ik heb dit indertijd in mijn eerste artikel over Van Geel gedaan, toen ik
Van Geel kenschetste als ‘Vriend van Lelijk Weer’.2) Vergelijking met andere

1) De gedichten uit de gepubliceerde bundels worden als volgt geciteerd:
I = Spinroc en andere verzen, Van Oorschot, Amsterdam 1958.
II = Uit de hoge boom geschreven, idem 1967.
III = Het zinrijk, idem 1971.
2) In mijn: In een moeilijke houding geschreven opstellen, Bert Bakker/Daamen, den Haag
1969 (FC 69, 12, 1960), weldra ook in mijn De Tweede Wet van Guépin, Arbeiderspers,
najaar 1974.
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gedichten laat dan zien dat de dichter meer dan eens zijn voorkeur uitspreekt voor
herfst en winter, waardoor een systeem van tegenstellingen geconstrueerd kan worden,
waarin tegenover de zwoele overvolle zomer, het bedreigend uitbotten van het
voorjaar, de helderheid van herfst of winter geprezen wordt. Een dergelijk vaststellen
van een thematiek komt dicht in de buurt van een portret van de dichter: zijn bundels
lijken een dichterlijke autobiografie. Dat levert moeilijkheden op, maar zolang we,
alweer, globaal blijven, levert de kennis van dergelijke uit de gedichten blijkende
voorkeuren toch weer een precisering voor een bepaald gedicht op. De associatie
van Najaarsnacht en tevredenheid is begrijpelijker geworden.
Maar, en daar ben ik in mijn tweede artikel over Van Geel op ingegaan,3) het is
gevaarlijk om de thematiek zoals die uit sommige of zelfs de meeste gedichten blijkt,
te laten gelden voor alle gedichten. Zo is het duidelijk dat er in veel gedichten een
duidelijk te omschrijven symboliek van de boom gevonden wordt, waarbij b.v. de
wortels het onbewuste driftleven symboliseren. Associaties van wortels met kindertijd
en dood die we in weer andere gedichten vinden zijn niet in strijd met deze
symbolische betekenis van de boom, maar dat wil nog niet zeggen dat we deze
associaties altijd mogen laten meetellen, zodra boom of wortels ter sprake komen.
Op deze moeilijkheid wil ik hier doorgaan, en wel met de coherentie van het hele
oeuvre als centraal probleem, geïllustreerd aan de problemen die de coherentie van
sommige gedichten opleveren.
Om te beginnen weer een heel eenvoudig voorbeeld (II, 57):

Pad
Ik weet niet wat
tot hem te zeggen,
noch wat wij in
elkander zien.

Ook hier weer geen enkel probleem, en, al staat het er hier niet bij in de vorm van
een tweeregelige ‘moraal’, de gesuggereerde betekenis is al even duidelijk: gemis
aan contact met de ander, daarvoor dient de pad als voorbeeld. Nu heeft Van Geel
een aantal terecht beroemde Pad gedichten geschreven, en als we die ter

3) mijn: ‘Iets over de bomen van Van Geel, HM aug. 1971, ook in mijn De tweede wet van
Guépin.
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vergelijking erbij betrekken, dan zien we dat dit gedicht een aspect uit andere
padgedichten kan belichten: de pad is voorbeeld van het probleem van het contact
met de ander, omdat de pad aan de ene kant zo bijzonder vreemd is, aan de andere
kant verwant lijkt. Vgl. uit Pad (I, 62):
... Hij springt over mijn vingers op een teken
van mij, en vreemd, ik denk, dat is geluk.

Dus hier: geluk juist door gelukt contact. We komen alweer, via onze globale
thematiek, in de buurt van het psychologisch portret, en zijn dan geneigd om in
dezelfde rij associaties te laten meetellen die andere regel uit dit Pad gedicht uit de
eerste bundel:
... voor liefde ongeschikte korte armen.

Maar is ook het volgende gedicht volkomen begrijpelijk (III, 126)?
Ik loop in droom de weg
van wie zich door de netels roeit:
een put vol onkruid is de zee.

Wordt de betekenis verrijkt als we bedenken dat Van Geel van oorsprong surrealist
is en zijn Freud kent? Alweer, ik schrik zelf voor een te grote precisering terug, ook
al is volgens het boekje een put vol onkruid een vagina, en de zee symbool voor de
vrouw. De kwestie is, dat als we de zaken zo laten, we over allerlei incoherenties
heenlezen. Je kunt niet ‘de weg lopen van niemand die roeit’, je kunt niet ‘door netels
roeien’, dat is zelfs als beeldspraak niet fraai, want wie door (brand)netels zich een
weg baant, past wel op zijn handen te gebruiken, en dat is typisch voor de
roeibeweging. Een put is hoogstens vol daarin gekieperd gewied onkruid, de zee is
hoogstens vol wier.
Dergelijke kritiek kan afgedaan worden als schoolmeesterij: het gedicht is een
associatiestroom, die associaties hebben wel een gemene deler, die in dit geval
gemakkelijk aanvoelbaar is, en dat is de suggestie van het gedicht, die geldt als
voldoende voorwaarde voor de schoonheid ervan. Dit gedicht is, zo besluiten wij,
vaag, we kunnen er met ons verstand niet bij.
Maar dan alweer een probleem: zijn alle gedichten zo vaag, dat we ze alleen in
een bepaalde stemming kunnen ondergaan, moeten we niet in andere gevallen
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kritisch, in de zin van met ons verstand, naar betekenissen zoeken? Soms wel soms
niet. Sommige gedichten, al zijn ze verre van eenvoudig, zitten wel degelijk logisch
genoeg in elkaar. Van Geel streeft, ook in zijn luisteren naar kritiek van anderen,
naar helderheid. Als voorbeeld een gedicht dat duidelijk meer wil zijn dan een grootste
gemene deler van vage associaties, al was het omdat hier, net als in Op een
najaarsnacht, een tweeregelige moraal het gedicht kernachtig besluit (III, 14):

Voorjaar
De varens steken vuisten op,
op springen staat de tuin,
vlier schiet zijn mergpijp uit,
het groene kwaad verschijnt,
de rozen zijn gestrikt.
Wat edel is heeft duur,
geen kwinkslag heeft geheugen.

Het vers is een duidelijke tegenhanger van Op een najaarsnacht, en het blijkt toch
wel weer van nut te zijn dat we de dichter hadden gekenschetst als een Vriend van
Lelijk Weer, immers, hier verschijnt het groen expliciet als kwaad. De thematiek is
wat dat betreft dus erg constant. Het eerste couplet is dus begrijpelijk: het uitbottend
voorjaar, de tuin (de knoppen) die op springen staat, zijn tekenen van het verschijnend
groen, dat als kwaad verschijnt. Er zitten oplosbare dubbelzinnigheden, raadseltjes
in: vlier springt niet uit zijn mergpijp, maar de vlier schiet uit, schiet zijn loten uit,
die, omdat ze merg hebben, met mergpijp worden vergeleken. De rozen zijn
opgebonden, maar in de kwaadaardige visie wordt ‘gestrikt’ opgevat in de zin van
‘gevangen’. Er is hier dus geen sprake van dat de dubbele betekenissen gelijkelijk
mogen meetellen: er is maar een betekenis, die echter niet degeen is die men op het
eerste gezicht leest. De moeilijkheid is dat we in het ene geval, dat van de vlier, de
descriptieve betekenis moeten laten prevaleren, in het andere geval, de rozen, de
symbolische suggestie. Maar de descriptieve betekenis is verborgen onder een
woordspeling: de vlier schiet niet zijn pijp uit, maar de rozen zijn wel letterlijk
gestrikt. En wat dit laatste betreft een additionele moeilijkheid. Als we hier de
suggestie in al zijn consequenties doordenken, ontstaat er een incoherentie, immers,
dit eerste couplet gaat over het dreigend losbarsten als kwaad, en in dat kader zou
het alleen maar
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geruststellend zijn te horen dat de rozen althans gestrikt, gebonden zijn. Maar de
suggestie is ook dat het strikken van de rozen tot het kwaad behoort.
De moraal biedt geen moeilijkheden: Edel staat tegenover kwinkslag, dus edele
ernst.
‘Heeft geen geheugen’ voor ‘wordt herinnerd’ is een typisch Geliaanse hypallage,
in de zin van: ‘de stoel herinnert zich de zitter’, in plaats van ‘de zitter herinnert zich
de stoel’, ‘de dronken wijn’, i.p.v. ‘de wijn maakt dronken’.
Dus alleen het edele beklijft, heeft zin, het gaat de dichter om de ernst. Het driftig
ontbotten is niet ernstig, de kwinkslag is geen reden voor serieuze bemoeienis, het
ontbotten van de tuin is niet alleen bedreigend, maar ook frivool, de frivoliteit bedreigt
net zoals de driften van het voorjaar bedreigen.
Ik meen dat deze interpretatie juist is, al zal door een andere woordkeus ook het
accent anders worden gelegd. Ik geloof ook dat een dergelijke interpretatie voor de
meeste gedichten mogelijk is, en dat, op zijn minst, een dergelijke aanpak met de
bedoelingen van de dichter strookt. Maar de dichter leeft, we kunnen het hem dus
vragen. Tot slot daarom een weergave van een gesprek met Van Geel, juist over deze
kwestie. Ik zie twee mogelijk reacties op zijn uitleg.
Een (A): ja, nu je het zegt, die betekenis zit in de tekst - wat inhoudt: een ander,
even goed criticus als Van Geel, zou dat er zonder hulp van de dichter ook uit gehaald
hebben. Dan is de interpretatie dus adequaat verlopen: het gedicht is gelezen volgens
de bedoeling van de auteur.
Het is ook mogelijk dat we op de uitleg van Van Geel reageren met: nee, dat is er
nooit uit te halen, je hebt deze bedoeling kennelijk niet kunnen realiseren.
Dan staan er twee mogelijkheden open (B, 1): we negeren de uitleg van Van Geel
met het argument dat het gedicht ook op zijn eigen benen kan staan, los van de maker.
We bedoelen met de bedoeling niet de niet-gerealiseerde bedoeling, maar de in de
tekst, dus op grond van gedeelde conventies gerealiseerde bedoeling: met alleen voor
Van Geel geldende associaties hebben we niets te maken: het gedicht is een publiek
feit.
Maar het kan ook voorkomen (B, 2) dat we vonden dat het gedicht niet geheel op
eigen benen kon staan: er waren incoherenties, onbegrijpelijkheden, die ons stoorden.
Nu blijkt uit de uitleg van de dichter zelf dat die onbegrijpelijkheden opgelost kunnen
worden, met behulp van de strikt persoonlijke, dus voor ons niet traceerbare, betekenis
die Van Geel aan zijn gedicht heeft meegegeven. Er is dan een conflict in het gedicht,
dat zich uit in een ‘knoop’, een voor de lezer onoplosbare onduidelijkheid. We moeten
dan in principe besluiten dat dit een gebrek van het gedicht is. De moeilijkheid is dat
in de praktijk zo iets nooit
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vast te stellen is; het blijft immers mogelijk dat een beter criticus het met de uitleg
van Van Geel zodanig eens is, dat hij vindt dat die betekenis best uit het gedicht te
halen is. We hebben dan de eerste mogelijkheid (A).

III
De bedoeling van dit gesprek is duidelijk te maken dat de dichter, als eigen criticus,
enerzijds een uitleg aan zijn gedicht kan geven, die ook door een andere criticus
gegeven zou kunnen worden (A), maar dat het ook voorkomt dat de dichter dankzij
privé associaties aan gedeelten van zijn gedicht een uitleg kan geven, waarbij de
criticus moet betwijfelen of die ooit, ook door de beste lezer, gevonden zou kunnen
worden (B 2), terwijl, en dat is het belangrijkste, eveneens zal blijken dat de dichter
als geen ander in staat is ‘knopen’ te ontwarren, geen wonder overigens want hij
heeft het gedicht geschreven. In hoeverre die uitleg de uitleg is, komt dan vanzelf
ter sprake. Vandaar mijn insistentie, in dit gesprek, op ‘knopen’, die gedeeltes die
mij wellicht globaal duidelijk zijn, maar waarbij het waarom van deze formulering,
of dat woord, mij op het eerste gedicht ontgaat.
Terwijl Van Geel het tweede deel van dit artikel leest, lees ik de drukproeven van
zijn nieuwste bundel: Enkele gedichten.
V.G. En hoe vond je ze? Zijn het niet volkomen heldere gedichten?
Ik: Sommige zijn erg helder, andere weer niet, althans op het eerste gezicht.
Laat ik eerst een gedicht nemen dat ik volkomen helder vind:

Reiger
Een reiger loopt voorzichtig
op hoge poten door
de sloot en brengt zijn spieden,
ook als het donker is,
als witvis aan het licht.

Waarom brengt de reiger zijn spieden als witvis aan het licht, gewoner is toch: door
zijn spieden brengt hij witvis aan het licht.
V.G. Hij brengt zijn kijken als witvis aan het licht, elke vis is hier witvis, een
glinsterende vis.
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Wat hij aan het licht brengt wordt daardoor witvis, het komt uit het donker, wat
donker is wordt als het aan het licht is gekomen wit. Zijn goede spieden blijkt uit het
feit dat hij wat donker was aan het licht brengt. De reiger geeft een boodschap, niet
zozeer dat hij vis vangt, maar dat hij goede ogen heeft. Het gaat om de dichter: de
dichter loopt op hoge poten door de sloot, = dat wat hem voedt, = zijn alleenspraak,
en brengt zijn alerte aandacht, zijn voortdurend in verbinding staan met wat men
denken noemt, ook als dat duister is, als het donker is, als het niet lijkt helder te
kunnen worden, aan het licht. ‘De moeilijkheden zijn de kans des kunstenaars’; wat
niet oplosbaar is geeft de grootste kans tot helderheid.
Hij brengt het niet alleen aan het licht, maar als witvis, het is zo concreet als een
vis, wit van een helderheid die alle eigenschappen wist van het donker waar hij uit
komt. De witvis is het gedicht.
Ik: Ja, maar hij brengt ook zijn spieden aan het licht. Ik zie hier een
dubbelzinnigheid door de contaminatie van twee constructies: Hij brengt zijn spieden
aan het licht, = hij laat zien dat hij goed kan spieden, plus: hij brengt witvis aan het
licht, = hij vist door te spieden. Mijn moeilijkheid was dat ‘zijn spieden’ niet zozeer
zijn goed vermogen om te kijken was, maar ook de vangst, datgene wat eerst donker
was, en nu, dankzij het spieden, wit is geworden, waarbij ook de dubbelzinnigheid
komt van ‘het’ in ‘als het donker is’: hij kan in het donker goed spieden, nee, hij
spiedt naar wat donker is.
V.G.: De reiger brengt zichzelf zijn spieden aan het licht, door mij als opgeroepen
toeschouwer geconstateerd. Het is een Ars Poëtica.
Ik: Voor wie, uit je werk, weet dat je nooit louter beschrijvende natuurgedichten
schrijft, is deze impliciete betekenis volmaakt duidelijk.
V.G.: Je moet wel een erg van het dak gevallen poëzie-lezer zijn om déze uitleg
niet te vinden.
Ik: Maar laat ik nu een gedicht nemen waar ik op serieuze moeilijkheden stoot,
en wel meteen al op het descriptieve niveau.

De zee, een pauw
Een waaier van geduld waarin
het waait,
een witte pauw met ogen op
de einder, trillende triomf
tot in de palmen van haar schuim.
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Verliest haar oog aan kleur, betrekt
de lucht, zij vlucht in wit, fel licht
zij op waar zij in spindrift zich
op golven neergeschreven heeft.
Zij geeft het strand te drinken uit
haar veren, wringt haar ogen om
zwart steen omhoog, spoelt schoon en valt
breeduit in slaap bij deining die
zich naar haar deinen voegt zover
het lopen strekt van kust tot kust.

Ik ben bang dat we zodadelijk ‘knopen’ zullen tegenkomen, die zonder de uitleg van
de dichter niet oplosbaar zijn, zelfs niet voor de beste lezer, en dan misschien niet
eens zozeer omdat je privé associaties aan woorden hecht.
De ongrammaticaliteiten van het Reiger gedicht bleken hun zin te ontlenen aan
het feit dat de onderliggende betekenis, de verborgen of zo men wil, allegorische
strekking, het gedicht zelf binnen drong: dat was de reden dat er niet gewoon stond:
‘hij vangt spiedend witvis’.
Hier is die onderliggende betekenis, jou kennende, er ook wel uit te halen, die ‘zij’
is ‘eigenlijk’ een vrouw, dat omhoog wringen, schoon spoelen, in slaap vallen bij
deining, dat is paren. Er zijn dus stukjes van de onderliggende betekenis naar de
oppervlakte gekomen, en hebben zich verknoopt met de zuivere beschrijving, van
de zee én van de pauw. We hebben dan eigenlijk drie gedichten ineen, en ik ben
benieuwd om te zien of ze toch samen een coherent geheel zouden kunnen vormen.
Om te beginnen kom ik al in moeilijkheden, omdat ik op het descriptieve niveau de
zee niet áls pauw kan lezen.
Ik lees de titel dus voorlopig: De zee, ‘(en)’ een pauw. Dan lees ik tot ‘einder’
alleen de beschrijving van de pauw, ‘einder’ is dan ‘eind’ van de staart. Door ‘einder’
dringt de beschrijving van de zee naar binnen, en die komt ook aan bod bij ‘schuim’.
Palmen hebben ‘letterlijk’ geen schuim, en als ik aan de zee denk, moet ik wel
aannemen dat die ‘palmen van naar schuim’ zoiets zijn als ‘veren van schuim, als
pauweveren’, dus misschien ‘palmtakken’ = ‘pauweveren van schuim’? Mijn vraag
is: wat zijn de ‘palmen’.
vG: Is binnenkant van handen, ook: bomen: in het schuim verspreid over de
oppervlakte van de zee kun je palmen zien.
Ik: Ik had niet aan ‘handpalmen’ gedacht.
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vG: Je vergeet dat er al iets anders is binnengeschroven, de ogen zijn niet alleen de
ogen van een pauwestaart, ook niet alleen de ogen, de lichte vlekken aan de einder
van de zee, maar ook van mensen. Palmen hebben mensen ook. Ook een mens dus,
want alles gaat over mensen.
Ik: In het schuim van de zee zie je misschien palmen, want je kunt er alles wel in
zien, als in de wolken. Maar als ik zover ben, moet ik weer helemaal opnieuw
beginnen, als het ware een ander gedicht lezen, wil ik aan ‘handpalmen’ denken.
vG: In het gesprek blijkt nu dat aan de lezer dezelfde dingen onduidelijk zijn die
ook bij het maken moeilijkheden opleverden. Je moet begrijpen de opluchting van
de dichter toen hij daar met enige overtuiging palmen kon neerzetten.
Ik: Waarom zou ik dat begrijpen?
vG: Wat nu door je wordt opgeschreven is herhaling van het proces van ontstaan.
Je moet begrijpen wat er met de dichter gebeurde. Hij vult met opluchting dat woord
in, en realiseert zich dat dat moeilijkheden bij de lezer zal opleveren.
Hij weet dat het gedicht zich steeds meer naar de personificatie, de beschrijving
van de flirtende vrouw, zal gaan richten, en luidt met de laatste regel van het eerste
couplet die personificatie in. Niets zo intiem als palmen van een hand, palmen van
een vrouwehand lijkt op een vagina: palmen van haar schuim, tot intieme hoeken.
Ik: Palmen intiem?
vG: Het intieme van een hand is dat het omvat, dat geldt ook voor de mond, dat
heeft het gemeen met de vagina.
Een vrouw is een waaier van geduld waarin leven is, een vrouw is een witte pauw
die de ogen gevestigd heeft op de einder, die de dingen goed in de gaten houdt, de
vrouw is een trillende triomf, in die omstandigheden, tot in de intimiteiten van haar
schuim, tot in de uiterste uiterlijkheid van haar oppervlakten, want de vagina is
intimiteit en oppervlakte; een hand waarin iets rust is open én omvattend tegelijk.
Ik: Zij vlucht in wit, dat is eerder angst.
vG: De indruk die zij maakt is dat zij het sterkst gaat spreken in haar schuim. Door
het verliezen aan kleur gaat zij het wit extra aanzetten, gedreven door haar
schakeringsverlies. Nu gaat zij haar best doen te behagen door in wit te vluchten, zij
licht fel op.
Ik: Waarom spindrift.
vG: Spindrift is het bij de boeg opspringend water dat verstuift in druppeltjes. Dat
gebeurt ook zonder schip als het waait.
Ik: Spindrift zijn dus als het ware de letters, de golven zijn het papier? Alsof er
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stond: ‘dat zij in letters zich op papier heeft neergeschreven’. Verwaaiende letters.
Het doet me denken aan een moeilijk gedicht uit je eerste bundel, aan het begin, het
eerste (I, 9):
Wit schuim als dovenetel, onkruid van
de zee, vlokt langs het strand - wie spint van dit
vlug vlas het hemd, draagt op zijn rug het mee.

Ik dacht bij spindrift eerder aan drift tot spinnen. Trouwens, dat gedicht gaat ook
door met drinken en veren:
Een bed van schelpen drinkt
de reikhalzende golf die drukt op het hart
van stenen veren,
zingt er in na.

Een golf die dorst lest komt vaker voor.
vG: Ik ben merkwaardig constant, allerlei dingen komen terug. De zee geeft het
strand te drinken, maakt het nat.
Ik: Ja, dat is allemaal in orde, tot het lopen van kust tot kust.
vG: Van continent tot continent.
Ik: Hoe kun je lopen?
vG: De zee loopt van continent tot continent, lopen = deinen.
Ik: Dan zou ‘haar lopen’ duidelijker zijn, nu dacht ik: ‘voorzover men lopen kan’.
vG: Het lopen strekt zich uit, is dus overal. Daar valt zij in slaap, haar deinen
neemt af, maar er blijkt een andere deining te bestaan. In de loop van het gedicht
zijn er twee deiningen opgetreden. De eerste is de zij, die doet iets wat niet des zees
is, want die valt nooit in slaap, er is een andere deining die zich naar haar deining
voegt zover de lopers zich strekken.
Ik: Mijn moeilijkheid bij meer dan een gedicht is dat ik niet weet wanneer ik de
mogelijke betekenissen tot in al zijn consequenties mag doordenken, wanneer ik mij
moet beperken tot de letterlijke betekenis, en wanneer ik moet overstappen naar de
onderliggende betekenis.
vG: Bij paring zijn er twee nodig. De zee, of de vrouw, geeft de man, het strand,
te drinken uit haar lichaam, haar charme. De zee wringt haar ogen om zwart steen
omhoog, om de harde stenen fallus, wringt zich en de steen schoon en valt breeduit
in slaap bij de man wier levensritme zich naar het hare voegt, en wel voorzover het
mensenbrein het bestaan kan vatten, van alpha tot omega,
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de alomvattende sexuele ervaring. Ik vind het flauw dat aan mensen te vertellen,
want als het gedicht zo uitgelegd moet worden dan zijn de lezers wel erg flauw. Dan
missen ze het orgaan. Ik heb mensen gesproken die het prachtig vonden omdat ze er
onbewust door werden aangesproken.
Ik: Ja, dan komen we terecht, niet bij het gedicht als precisieinstrument, maar op
de vage associaties die nu dus te eenzijdig een richting op worden geduwd als je ze
wilt expliciteren.
vG. Inderdaad, dat wou ik net zeggen, deze uitleg betekent alleen dat de dichter
het ook zo zou kunnen uitleggen. Pas veel later, er toe gedwongen er menselijke taal
van te maken, komt hij tot een uitleg. Een beetje poëzie lezer weet dat hier sexuele
zelfexpressie wordt bedreven. Wat moet je nou met zulke mensen die daar nooit van
gehoord hebben.
Ik: Het gaat om details, die soms oplosbare moeilijkheden bieden, soms
onoplosbaar.
vG: Het ware genoegen van het lezen ligt in het niet doorhebben van de
onderliggende betekenis zonder je aan de suggestie te kunnen onttrekken. Niemand
geniet van de natuur in de botte wetenschap een vagina-wandeling te maken.
Een dichter doet niets anders dan aan zichzelf iets duidelijk maken. Als het hem
te vlug duidelijk wordt, dan wordt het gedicht overbodig. Het critisch herlezen is
niet meer dan de eerste stap omtrent bewustzijn van het geschrevene.
Ik: Maar als die reflexie leidt tot een revisie die steeds meer erbij gevonden
betekenissen in het gedicht gaat verwerken, of andersom, als die reflexie er toe leidt
dat privé associatie te veel gaan meetellen, zodat de dichter tevreden is, want voor
hem is het gedicht coherent, maar hij stelt onmogelijke eisen aan de lezer?
vG: Het aan je zelf verduidelijken, iets aan jezelf duidelijk maken is in principe
een eindeloos proces. En, wat de dichter herkent bij het lezen van het werk moet
substantie hebben. Substantie is het onderbewuste. Het gedicht zegt aan mij wat er
staat. Ik herken het gedicht als waardevol als tot mijn bewustzijn doorgedrongen
onbewuste. Er moeten zoveel mogelijk wortels gevonden worden in het gedicht, dat
is de ware dichtersbedoeling.
Ik: Het Reiger gedicht is dus een freudiaanse Ars Poëtica, maar juist in dat gedicht
zou het voor de criticus, en voor zijn lezers, vervelend worden als we ook hier weer
naar sexuele bijbetekenissen zouden speuren.
vG: Natuurlijk wordt hij dan vervelend. Na eindeloos gezeur kreeg een journalist
de kans Mallarmé te vragen wat het nu allemaal betekende. Het antwoord was: ‘Na
heel lang zoeken vindt u een heel klein pornografietje’.
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G. Brands
Een onzelieveheersbeestje van 50 kilo
Padden zijn dieren om van te houden. Zelfs getekende padden. Chris van Geel heeft
er verscheidene geportretteerd, evenals vogels, schoenen, tafels, stoelen en vlekken.
‘Een vlek isoleren door er vernis op te smeren,’ schreef hij eens. Waarop wijlen Jan
Hanlo reageerde met: ‘Je bedoelt: tot een sieraad maken? een positieve functie geven?
Ja, zo wil ik altijd op vlekken op textiel gaan borduren, maar ik doe het toch nooit.’
Een naar het leven afgebeelde koe blijft weliswaar een koe en een boom blijft een
boom, maar een pad van Van Geel is niet de pad die op zomeravonden omzichtig in
onze keuken rondscharrelt. En toch ook weer wel, eigenlijk. Tja, het is lastig uitleggen
waarom die getekende pad minstens zo aardig is als de echte. Van Geels precieuze
krabbels ontroeren soms, vaak moet je er om grinniken. Maar het belangrijkste is:
ze brengen je in een goed humeur.
Voor brieven en tekeningen gebruikte hij hetzelfde papier: correspondentiekaartjes
van 14 bij 10½ centimeter. Op dat formaat voelde hij zich thuis. Hij stuurde eens
aan het tijdschrift Barbarber het volgende kwatrijn, getiteld PORTRET:
Alleen op stijve vellen kan hij tekenen
in minuskulen en op klein formaat.
Hij is een man die met een hamer
de kiezelstenen in zijn tuinpad slaat.

Van Geel tekende veel. Ik merkte dat pas goed op een dag in 1968, toen ik bij hem
was om illustraties uit te zoeken voor het boekje Kraaien tellen tot vier (Querido,
1970). Hij zette een langwerpige doos op tafel, die een paar honderd tekeningen
bleek te bevatten.
Een soort kaartenbak vol 18-karaats kleinoden. En daarna kwam hij met de ene
doos na de andere op de proppen. Je werd er beneveld van. Tenslotte zette hij een
doos op tafel met de mededeling: hier zitten mijn dikdoeners in. Dat waren kaartjes,
waar hij iets had opgeplakt. Dingetjes uit een Japans wondervisje, een stukje
ijzerdraad, vogelveertjes, boomschors, restjes wol, een platgereden pad en andere
onooglijke zaken waar de mens doorgaans achteloos aan voorbijgaat. Wat dat betreft
deed Van Geel eigenlijk hetzelfde als Bernlef, Schippers en ik vanaf 1958 in Barbarber
deden: aandacht voor het gewone dat ongewoon is.
Hij stuurde zo nu en dan een aantal tekeningen op, waarvan hij dacht dat ze geschikt
waren voor Barbarber. De redactie maakte daaruit dan een keuze. Ondanks zijn
overstelpende voorraad lette hij verdomd goed op dat hij alle originelen terugkreeg.
Daar ging weleens een poosje overheen en het kwam ook wel voor dat een
retourzending incompleet was, omdat een tekening bij de drukker was achtergebleven.
Voor een precieze natuur als Van Geel was dat van een welhaast onvergeeflijke
slordigheid. Er volgde dan ook prompt per kerende post een pinnig briefje. Vaak ook
hield hij mij verantwoordelijk. Het volgende citaat is uit een brief van hem uit 1970.
‘Ik vroeg om opzending van de twee tekeningen die laatstelijk (gek woord) in
Barbarber stonden. Nieuwe zal ik niet zenden als deze niet terecht en terug zijn (...)
Dat losse-handjes-gedoe met Barbarber gaat me danig vervelen, ik neem aan dat je
dat met me eens kunt zijn. Dus, waarde hovenier, stuur me tweemaal die zwerm
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spreeuwen of de vogel is gevlogen. Hartelijke groet aan Karin en de kinderen, Wat
een weer! Bij jullie ook?’
Toch heeft dat losse-handjes-gedoe, zoals hij het noemde, nog iets opgeleverd.
De originelen van zijn in Barbarber 86 gepubliceerde 3 tekeningen - het verscheen
in oktober 1971 - plus een ongepubliceerde, waren nog in het bezit van de redactie
en ontkwamen daardoor aan het vuur, dat op 11 februari
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1972 al zijn overige tekeningen opvrat.
‘Ik sta paf,’ zei Van Geel, toen ik het hem vertelde, ‘Ik straal van geluk, zoals
sommige brandslangen, waaruit geen water wil komen, toch nog een slap straaltje
produceren.’
Als beeldend kunstenaar is Van Geel lange tijd tamelijk onbekend gebleven. Eind
1961 hingen tekeningen en dikdoeners van hem in het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Dat werk bevindt zich daar nog steeds. Maar voor de rest is hij als
tekenaar vrijwel alleen naarbuiten getreden via zijn illustraties in Barbarber en in het
boekje ‘Kraaien tellen tot vier’. Bij de brand van februari '72 ging dat werk dat hij
de afgelopen 10 jaar had gemaakt bijna geheel verloren. Heel weinig bevond zich
op dat moment bij particulieren. In de eerste plaats was hij niet iemand die aan de
weg timmerde en in de tweede plaats zat hij op zijn tekeningen als een vogel op zijn
eieren.
Hij kon er moeilijk van scheiden. Wat dat betreft bracht zijn privé-februari-ramp
een zekere ommekeer teweeg. Veel van wat hij nadien maakte ging naar galerie
Balans in Amsterdam, waar in november '72 een verkooptentoonstelling werd
gehouden, enkele maanden later gevolgd door een tentoonstelling in Alkmaar.
In zijn huis in Groet werkte hij aan een hoog, maar klein mahoniehouten tafeltje, dat
constant voor tweederde in beslag werd genomen door een chaotische stapel papieren
van allerlei aard. Met zo weinig ruimte om te werken komt het natuurlijk goed uit
als je gewend bent op klein formaat te tekenen.
Of was het juist de tafel, die Van Geel dwong zich tot de afmetingen van een
prentbriefkaart te beperken? In elk geval ontstonden ‘als een soort frustratie van het
aan tafel gebonden zijn’ in de jaren 70-71 zijn interieurtjes. Een bijkans eindeloze
reeks tekeningen van de drie-eenheid schemerlamp-tafel-stoel. Hij bracht kleur aan
met viltstiften, krabde met een mesje of gebruikte soms Velpon en misschien nog
wel andere materialen, maar over zijn juiste werkwijze wou hij nooit iets loslaten.
Het resultaat was in ieder geval verbluffend. Als ik zo'n interieurtje zag, was het
net of ik opnieuw de ouderlijke huiskamer in Amsterdam-West binnenstapte, maar
dan badend in een magisch licht.
Zes jaar lang hadden we Barbarber in eigen beheer gestencild uitgegeven. Maar in
1964 besloot uitgeverij Querido het blad te gaan verspreiden in offset. Dat gaf ons
de mogelijkheid om ook de tekeningen van Van Geel te reproduceren. We kenden
zijn werk toen nog niet zo goed en gingen vooral af op onze intuïtie. Maar uit het
weinige dat we gezien hadden sprak een mentaliteit die ook een beetje de onze was.
We vroegen hem om een illustratie en op 10 mei 1964 ontvingen we een sigarenkistje
vol tekeningen met het volgende briefje:
‘Op de bonnefooi hierbij 50 stuks tekeningen. Uit wat u terugstuurt leer ik dan
wel uw voorkeur kennen. De tekeningen die gereproduceerd worden ontvang ik
natuurlijk ook graag tezijnertijd terug. Dit moet u wel tot clichémaker en/of drukker
zeggen en ook dat ze ze schoon behandelen. Ook graag de sigarenkist terug, souvenir
van Van Oorschot. Zo bij deze 50 niets mocht zijn, ik zal u een ander 50-tal sturen.
Ik heb er wat voor over om de tekeningen desnoods een moeilijke stoel te geven.’
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Sindsdien hebben 65 tekeningen van hem in Barbarber gestaan, waaronder 39
schoenen, 6 padden, een stropdas en een speelgoedtreintje.
Van Geel was, samen met Jan Hanlo, een van de oudste medewerkers aan Barbarber.
‘Barbarber is een stoel, daar zit je in,’ zei hij
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eens tegen mij. Zijn teksten, ready-mades en korte gedichten die geen plaats vonden
in zijn bundels stuurde hij in zendingen van enkele tientallen quartovellen tegelijk
aan Barbarber. Daar was niet tegenop te publiceren. In zijn huis in Groet had hij een
stapel liggen, die tot aan mijn knieën reikte, terwijl wij met het selecteren van dat
materiaal hooguit aan de enkel waren beland. Die stapel is geheel verbrand. Het enige
dat overbleef van dit aspect van zijn dichterschap, was wat in Barbarber had gestaan.
Maar kort na de brand legde hij alweer de basis voor een nieuwe reusachtige stapel
van wat hij zijn ‘doordeweekse werk’ placht te noemen.
Van Geels eerste bijdrage aan Barbarber stond in nummer 15 van september 1960.
Het was een ready-made, een open brief van een Alkmaarse schilder aan jhr.
Sandberg met de opmerkelijke regel: ‘Op weg naar de top worden er enorme eisen
gesteld aan mijn existentie omdat ik Piet Stennenberg-Den Das heet. Zo gaat dat.’
Wat nu volgt zijn teksten van Chris van Geel, vrij willekeurig gekozen uit oude
nummers van Barbarber.
Bok
Met zijn vier hoeven
vlak bij elkaar
staat hij op hok,
kijkt om, de bok.
Broek
Je broek heeft drie pijpen, weet je dat?
Over iemand
Hij lijkt nog meer op mij dan ik.
Speldje
Vroeger had je een automerk Amilcar, ik had er een prachtig autospeldje
van, de nu bekende Ami is van deze naam overgebleven. Het betekent
Hamilcar, de vader van Hannibal. Dat weet ik nu pas. Met deze verklaring
ben ik bijna zo blij als toen met het autospeldje.
Geluk
In een sinaasappelschil zag ik een beertje, de navel vormde het oog. Ik
zette de schil op een kastje. Hij krulde al gauw van droogte in zijn randen
naar de beschouwer toe en werd daardoor nóg herkenbaarder in zijn
bedoeling een menselijke beer te zijn.
Marjolein (10) op bezoek merkte het tussen mijn chaos op en prees het
schillebeertje. Ik voelde mij als Rubens (bijvoorbeeld) wanneer de koning
minzaam instemde met de Maagdenroof (bijvoorbeeld).
Schoorsteenmantel
Hij stond bij het open vuur met zijn overjas aan.
Ik sloot mijn ogen om niet meteen te hoeven zeggen:
je jas heeft vlam gevat.
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Averechts
Het geeft geen pas te leven zo ik leef,
ik lijk een binnenstebuiten gekeerde jas,
met nu weer binnen in de buitenzak,
de andere zak, je briefje ‘waar ik bleef’
O.L.H. beestje
Een onzelieveheersbeestje van 50 kilo
Spiegel
Ik denk wat ik hoor
Vlakvulling
Elk kunstwerk is per slot van rekening een smetteloos wit vlak waarop
een pad.
Element
Je vraagt hoe ik mij voel
en wat voor weer het is:
het mist,
een aspirientje in
een glas en ik een vis.
Schrik
Een eend die schrikt vliegt op bepakt beladen,
bril, hoed, boodschappentas en regenjas.
Petit beurre
Ik weet op een stil plekje een koekje te liggen,
verregend maar goed leesbaar.
Alleen
Ik heb er niets meer mee te maken. De een mag dit niet van zijn psychiater
en de ander moet dat. Ik ga lekker een mooi kostuum kopen en paraderen.
Gesp
Een gesp van vochtig hout.
Weet je wat ik zo erg vind?
...
Nou weet ik niet meer wat ik zo erg vond.
...
Nou weet ik het weer wat ik zo erg vond. Dat de handdoek niet meer achter
de kachel hangt.
Sprookje
Er brandde een groot open vuur
en op ieder bord lag sneeuw.
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Belg
Was Alexander de Grote een Belg?
Pap eten
Leg het tijdschrift in zijn geheel op de grond,
dan kun je het direct weer in zijn geheel op tafel leggen.
Interview met Ghandi
Wat denkt u van de europese kultuur?
Een goed idee.
Dichtvel
Dit is een papier vol dichte gaatjes.
Mijn relaties tot het koninklijk huis
Ik had nu al wel ruim twintig jaar geleden een droom, een gedróómde
droom, die ik nooit heb kunnen vergeten, even simpel als, op zijn manier,
huiselijk en bijna even weinig veelzeggend: de prins in de kelders van het
paleis op de Dam, door mij naar beneden gelokt, intens voetballend tegen
enorme dikke, schuine muren en ongeweten door mij daar opgesloten, ik
boven met Juliana.
Liniaaltje noemde ik haar als kind, toen zij nog Juliaantje was. Ik herinner
me mij zittend in een wandelwagentje, zwaaiend met een oranje-vaantje
naar de stoet waarin zij met haar moeder in een open calèche reed. Singel,
tegenover de Lutherse Kerk, waar de stoet die uit de Leidsestraat over het
Koningsplein bocht in, bocht uit, zijn weg nam over het Spui naar de N.Z.
Voorburgwal.
(Bochtige situaties en ronde dingen bevorderen het herinneringsvermogen
aanmerkelijk.) Toch, toen ik in de prachtige Burgerzaal voorgesteld werd
aan H.M. speelde de droom niet door mijn gedachten. Zij stelde aan ons,
schilders, de vraag hoe de toekomst van de kunst zou zijn. Ik meen dat het
Van Dam was die zei: ‘Als Napoleon had geweten waar alles naar toe
leidde, Mevrouw, was hij er nooit aan begonnen.’
Bij die gelegenheid nam ik een van de sigaretten van tafel die daar
onbekrompen op glazen schalen lagen naast bekers vol sigaren en stak
hem op. Onmiddellijk nam de Koningin de schaal en deelde aan de heren
rond. Ook zelf nam ze een rokertje. Natuurlijk, ik was weer lomp geweest,
men moet wachten tot de gastvrouw aanbiedt!
Ik had een vierkante, oranje vlag met op de vier hoeken de portretten van
het koninklijk gezin en het wapen van de Oranjes in het midden. Die stak
ik uit aan een korte dikke stok, aan het smalle balkon van de derde etage
van de Derde Helmersstraat 60. Toch waren wij een vaag rood gezin.
Oranjefeesten vallen voor mij altijd in de zomer. Het overlijden van
koningin Wilhelmina viel dan ook zoals het hoorde in de winter. Ik schreef
een slecht, maar goedbedoeld vers over haar verscheiden, waarin zij een
ijsbeer was.
Het weerbericht van die dag luidde: Regen en mist, vorst in de kist. (Vrije
Volk of A.H.) Dit zijn, bij beste weten, al mijn relaties tot het koninklijk
huis.
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R.L.K. Fokkema
De medenatuurlijkheid van Chr.J. van Geel
Enkele observaties n.a.v. Enkele gedichten
Aan de nieuwe bundel gedichten van Chr.J. van Geel vallen twee dingen direct op:
het formaat en de titel. In tegenstelling tot zijn drie vroeger verschenen bundels, die
welhaast verzamelbundels zijn, is het boek niet kloek van omvang. Het is dan ook
‘te beschouwen als een vooruitgave van een uitgebreidere bundel en vormt een keuze
uit het eerste gedeelte daarvan’, aldus de verantwoording (blz. 69). In de
verantwoording schuilt ook de verklaring voor het feit dat de bundel met Enkele
gedichten (Amsterdam 1973) een weinig sprekende titel heeft in vergelijking met
Spinroc en andere verzen (1958), Uit de hoge boom geschreven (1967) en vooral
Het zinrijk (1971). De titel is bovendien voor tweeërlei uitleg vatbaar: bevat de bundel
een aantal gedichten of losse gedichten. Gelezen de verantwoording zal met de titel
bedoeld zijn aan te geven dat de bundel een aantal losse gedichten bevat, die niet in
een onmiddellijk duidelijke samenhang staan. De meeste gedichten blijken volgens
dezelfde verantwoording ontstaan te zijn tussen 25 februari 1972 en 6 februari 1973.
Dit wordt nog gecompleteerd door de verklaring die gegeven wordt voor de
aanwezigheid van blanco bladzijden in het begin van de bundel. Wat wordt genoemd
‘het biografisch wit’ duidt vernietigende gebeurtenissen aan, t.w. op 7 december
1971 de brand die Van Geels huis in de as legde en waaraan het jongensportret op
het omslag van de bundel ook herinnert, en op 12 december 1971 het betreurde
overlijden van J.A. Emmens aan wiens nagedachtenis Enkele gedichten is opgedragen.
Van de bundel zijn nog tweehonderd exemplaren, genummerd en gesigneerd,
‘gebrocheerd in een van de handelseditie afwijkend omslag, bestemd voor al diegenen
die zich mijn gebeurtenissen daadwerkelijk hebben aangetrokken’ (blz. [73]).
Aldus staat de nieuwe bundel in een tamelijk persoonlijk kader, - een kader dat
de andere bundels niet zo nadrukkelijk hebben, ofschoon ook daar al blijken kan dat
Van Geel graag gedichten aan vrienden opdraagt. Wie dat wil, kan in deze opdrachten
ook dankbetuigingen lezen aan hen die hem in de wereld hebben gezet, hem
begeleiden op het levenspad en bijstaan bij zijn dichterlijke werkzaamheid. Wat
Enkele gedichten aangaat, veel dankt Van Geel ‘aan de zorgvuldige kritische
begeleiding van H. van den Bergh en, tot aan de voltooiing, van T. van Deel’. Ik
meen dat het hieraan ook te danken is dat Enkele gedichten een sterke bundel is
geworden.
Wie zijn vroegere poëzie kent, weet dat niet alles wat Van Geel (of zijn vrienden)
publikabel acht(en) dat ook ten diepste is. Vaak immers blijven zijn natuurobservaties
kernachtige notities zonder diepere zin en zijn zijn persoonlijke standpunten verstoken
van adequate poëtische vormgeving. Dat dit nogal opvalt, komt natuurlijk ook door
de typografie; het wit in de poëzie van Van Geel
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speelt een voorname rol. Het veelal korte gedicht krijgt één bladzijde toebedeeld,
zoals overigens betamelijk is, maar ook uiterst noodzakelijk wanneer de gedichten
pregnante natuurobservaties zijn waarbij uiterst geconcentreerd van taal de aandacht
voor de natuur vorm krijgt, - een natuur die ook het uiterste van het
concentratievermogen van de dichter moet vergen, om te zien welk een geconcentreerd
leven er heerst, - een dichter die op zijn beurt met zijn gedichten een uiterste aan
concentratie van de lezer vergt. Wie, zoals bij W. Hussem wel kan, onder elkaar op
één bladzijde drie korte gedichten aantreft, is maar al te zeer geneigd van gedicht
naar gedicht te huppen zonder zich over de kwaliteit direct zorgen te maken. Eén
bladzijde per gedicht heeft dus nadelen en voordelen. In Enkele gedichten heeft ‘het
typografisch wit’ alleen maar voordelen.
De belangrijkste afwijking van vroegere praktijken van Van Geel ligt intussen in de
omstandigheid dat aan de gedichten een bladzijde met motto's voorafgaat, waarvan
ten minste het eerste onder het opschrift Seelentableau. Het luidt: ‘Twee schotel(s)
vodden / de blommen / en helle coleurkens’ en is met de andere drie citaten die als
motto fungeren, ontleend aan Adriaen Brouwer.1) De naam van de schilder staat bij
Van Geel tussen haken, - en terecht, want de citaten worden door Cornelis de Bie in
zijn Het gulden Cabinet van de edele vrij Schilder-Const enz., Antwerpen 1661, p.
92 aan Brouwer toegeschreven. Deze precisie van Van Geel heeft toch niet kunnen
verhinderen dat het hierboven geciteerde niet nauwkeurig is. Bij De Bie staat in
gotische letters (waarvan de b en h overigens weinig gelijkenis vertonen) dat Adriaen
Brouwer van zijn veelkleurig gewaad met ‘twee schotel-vodden de blommen en belle
coleurkens soo schoon dede vergaen dat men niet meer en sach als het grof ende
slecht lijnwaet’.2) Dit alles teneinde de bewonderende omstanders te tonen hoezeer
o.a. de interpreterende vertaling van het bij De Bie voorkomende ‘Mundus exteriora
rerum

1) De andere motto's luiden: Voorwaer de wereldt thoont haer van buyten soo / aengenaem en
schoon voor d'ooghen als sij van / binnen grouwelijck en schroomich in aensien is. // Al het
gene sij weet te bedecken tot op het lest als / wanneer den Mensch soo diep in haer wellusten
verdroncken / leyt dat hem onmoochelijck daer is uyt te raecken. // De werelt is een ijdel
schijn / van binnen valscheyt en fenijn. (Adriaen Brouwer).
2) Vergelijk ook Arn. Houbraken, De groote schouwburgh der Nederlantsche konstschilders
en schilderessen enz., Amsterdam 1718. 3 dln. Deel 1 p. 326-327. Houbraken (p. 327) geeft
als vrije vertaling van ‘Mundus exteriora rerum ostendit, interiora tegit’ het volgende rijm:
Des waerelts schoonheit is maar schyn,
Van binnen vals en vol fenyn.
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ostendit, interiora tegit’ (De wereld toont het uiterlijk der dingen, het innerlijk verbergt
zij) waarheid bevat3):
De wereldt is een ydel schijn
Van binnen valsheyt en fenijn

De bladzijde met motto's geeft een vingerwijzing in emblematische richting, wat
belangrijker is dan de terechtwijzing mijnerzijds die één der citaten uitlokt.
Van Geels gedichten zijn vaak plaatje en praatje in één, vorm- en zingeving zijn
onlosmakelijk verbonden. Zodra een moraliserend praatje wordt geisoleerd, wordt
het triviaal, terwijl een poëtologische waarneming, in een natuurtafereel gezien, soms
voor de hand ligt. Dat dergelijke gedichten dreigen te mislukken wanneer tussen het
een en het ander geen evenwicht bestaat, is duidelijk. Overaccentuering van het
praatje leidt gemakkelijk tot moralisering, terwijl overbelichting van het plaatje geen
inzicht oplevert. Intussen geldt voor Enkele gedichten dat de gedichten het innerlijk
verbloemen zonder dat zij als natuurbeeld hun autonoom karakter verliezen, hetgeen
op rekening moet worden geschreven van Van Geels medenatuurlijkheid. Deze
medenatuurlijkheid vertoont twee aspecten. Lichtelijk moraliserend (de moraal als
zodanig blijft verzwegen) zijn die gedichten waarin de dichter nog enige distantie
tot de natuur in acht neemt. Ik noem als voorbeeld ‘Slaaples’:
Wie in maanlicht windstil drijvend
's nachts onthalsde zwanen slapen zag,
hij zou inzien wat het waard was
wat hij voorstaat overdag.

Naast de gedichten met een impliciete moraal bevat Enkele gedichten veel verzen
waarin Van Geel zijn medenatuurlijkheid onnadrukkelijk belijdt. Zijn
inlevingsvermogen is dan zo sterk dat veel natuurgedichten als ‘seelentableau’
functioneren; in dergelijke gedichten wordt de eigen levenswijs en kunst geprojecteerd
op die der natuur. Van deze gedichten is een voorbeeld ‘Kale spin’:

3) Brouwer hoopte, aldus De Bie, met deze happening aandacht te trekken als schilder. Hij
wilde met zijn penseel aan geld geraken toen hij, berooid en op zee van rovers geplunderd,
te Amsterdam aankwam. Enige gelijkenis met de pecuniaire situatie rond Van Geel na de
verbranding van zijn bezittingen, kan men hieraan niet ontzeggen, gelet ook op het
persoonlijke kader van Enkele gedichten.
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Hij denkt aan het vermogen om te spinnen
en hoe het zijn zal als hij spint
en hoe gestoord de draad of rag wel vangt
en of hij vliegen wil, de spin.

‘Kale spin’ is tevens een voorbeeld van de gedichten met een immanente poëtica.
De bundel bevat een groot aantal gedichten die te lezen vallen als ars poëtica of te
maken hebben met het creatieve proces. In dit type natuurobservaties zijn de
poëtologische waarnemingen soms tamelijk expliciet, vaker impliciet aanwezig. In
het ene geval benijdt de dichter openlijk de natuur haar natuurlijkheid, zeker wanneer
hij ziet hoe eenvoudig zich de creativiteit in de natuur voltrekt. Illustratief is ‘Bij een
bomenrij’, waarin de creativiteit, in tegenstelling tot ‘Kale spin’, nauwelijks een
probleem vormt:
Het maakt bedeesd, de toppen van de bomen, en verliefd.
Zij staan voor niets dan om de lage wolken over zich
te laten komen, sterren stip te laten, knop te zetten,
te voldoen aan blad in onophoudelijk verlies.

In ‘Bij een bomenrij’ ligt de poëtologische portee op het eerste lezen vooral in de
laatste regel, maar in ‘Eend tussen veren’ is de poëtologische parallel pas bij nader
toezien te bemerken, wanneer men rekening houdt met de implicaties van ‘te voldoen
aan blad in onophoudelijk verlies’. De eend verliest iets van zichzelf (de veren), zoals
de dichter zijn innerlijk prijs geeft in zijn verzen:
Om zijn weelde te beroeren,
wit in donker te zien drijven
slijt hij veren aan het water,
dons, aan punten opgelicht.

Hier en elders in de bundel blijkt dat het wit in Enkele gedichten, behalve ‘biografisch
en typografisch wit’, het gedicht zelf kan zijn. In verband met het creatieve proces
staan de vele zwanen en eenden die vaak in donker en stilte op zoek zijn naar voedsel,
zoals de dichter zich (in ‘Asyl’) ‘een toevlucht zoekt [...] in alles wat geen stem heeft,
[...] in wat slaapt’, als voer voor de verbeelding (‘Vis’: Hij hapt in elke stilte / die
hem wordt aangereikt, / hij gaat
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blind voor de haak / op ieder lokaas in.’) en als asyl. Tenslotte verbeeldt ‘Reiger’ de
ars poëtica van Van Geel en de betekenis van zijn poëzie.
Het is een beeld van de dichter die na aandachtig bespieden van de werkelijkheid
met zijn gedicht opheldering verschaft, rijke zin aan den dag brengt, bewust maakt
wat voordien sprakeloos, onbewust is. ‘Reiger’ luidt:
Een reiger loopt voorzichtig
op hoge poten door
de sloot en brengt zijn spieden
ook als het donker is,
als witvis aan het licht.

Zo bevat Enkele gedichten dus niet louter natuurlyriek. In de bundel laat Van Geel
op drie niveaus zien hoezeer door de aanschouwing der natuur men zijn eigen leven
lezen kan. Zijn poëzie, zijn ‘mundus exteriora rerum ostendit, interiora tegit’, waarvan
de vrije vertalingen als motto dienen. Uit het boek der natuur put de dichter,
gedistantieerd en geïnvolveerd, troost voor het besef der menselijke beperktheid, der
dichterlijke onmacht, terwijl de spiegeling eraan de ars poëtica bevestigt. Enkele
gedichten is van Van Geel een bundel waarin het aloude besef van ‘natura artis (et
vitae) magistra’ op sterke wijze vorm krijgt.
januari 1974
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T. van Deel
Gedicht

Het kleine in je keert zich om
en doet je denken aan wat later
als ooit zal zijn, niet anders kon.
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K.L. Poll
Afstand houdt de kringen gaaf
Ieder woord komt er op aan.
Ieder moment komt er op aan.
Dat zijn twee waarheden waarmee niet te leven valt. Wij kunnen niet steeds onze
volle aandacht geven aan wat we zeggen en meemaken. Wij laten ons het grootste
deel van de tijd meedeinen op de stroom van dagelijkse belevenissen, op de taal van
onze omgeving. Wij doen de dingen die van ons worden verwacht. Het is alsof we
voortdurend gas in ons hoofd pompen om de staat van beneveling in ons bewustzijn
op peil te houden.
Soms dwingen de omstandigheden tot helderheid, tot maximale concentratie, voor
zolang als we het verduren kunnen. Maar er zijn ook mensen die zichzelf weten te
dwingen - los van de aanleidingen die van buiten komen - tot een hogere
intensiteitsgraad in hun denken dan gebruikelijk en comfortabel is. Zij cultiveren
hun aandacht. Zij bestrijden de verdovende middelen die de dagelijkse ervaring te
bieden heeft. Zij doen dat niet om de wereld te kunnen hervormen, ook niet in
opdracht van anderen, maar alleen om zo goed mogelijk te beseffen wat er aan de
hand is.
Zo iemand was Chris van Geel. Hij praatte aarzelend, met grote zorg en een sterk
ontwikkeld gevoel voor valse tonen. Wie in zijn buurt kwam, kon gemakkelijk het
idee krijgen tekort te schieten, door de mand te vallen, ook al wist hij of zij dan zelf
niet altijd duidelijk wat er niet klopte.
De gedichten, die ik als redacteur van Hollands Maandblad van hem kreeg, waren
steeds smetteloos getikt. Die zorgvuldigheid paste bij wat erin stond. Het hinderde
hem wanneer ik, door de betrekkelijk grote bladspiegel gedwongen, meer dan één
vier- of vijfregelig gedicht op een pagina zette. In de drie bundels die Van Oorschot
heeft uitgegeven - Gedichten van 1958, Uit de hoge boom geschreven van 1967 en
Het zinrijk van 1971 - gebeurt dat nooit, zelfs niet bij éénregelige gedichten. Ook in
de laatst verschenen bundel, Enkele gedichten (Athenaeum - Polak & van Gennep
1973) houdt ieder gedicht de witte ruimte om zich heen. Die ruimte doet denken aan
wat hij in ‘Wijde regen’ schrijft:
Druppels laten zich te water,
baders die met koetsjes komen,
elk zijn plaats, ook in de sloot,
afstand houdt de kringen gaaf.

Geconcentreerde aandacht eist zelfbeperking. Anders wordt het bewustzijn verpulverd
door de veelheid van indrukken, door ‘de explosie van de omgang met mensen en
het oorverdovende van dromen’.
Het vaste onderwerp van Van Geel is de natuur in de buurt van Groet en Castricum:
de eenden, zwanen, torren, vlinders, padden, de bomen, de wind, de stilte, het water.
Zijn vaste vorm is het korte gedicht. Een enkele keer legt hij een rechtstreeks
verband tussen zijn onderwerp en de wereld van opinies, zoals in ‘Slaaples’:
Wie in maanlicht windstil drijvend
's nachts onthalsde zwanen slapen zag,
hij zou inzien wat het waard was
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wat hij voorstaat overdag.

Maar meestal werkt hij anders, indirect. Zijn verbeelding geeft de bomen, de zee en
de dieren menselijke eigenschappen. Niet dat ze ineens gaan praten, maar wat er met
hen gebeurt wordt beschreven alsof het menselijke handelingen zijn: ‘roodborst die
in een meter snel nog nuances legt’. Zijn geheim is de dubbele omweg: hij registreert
via de natuur wat mensen overkomen kan en hij registreert via woorden die passen
bij mensengedrag wat er in de natuur valt waar te nemen. Het resultaat van deze
dubbele beeldspraak is, dat de lezer het gevoel krijgt naar twee kanten met nieuwe
ogen te kijken: naar de natuur en naar zichzelf.
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Chris van Geel heeft de laatste jaren veel onheil te verduren gekregen: de dood van
zijn zoon en van zijn vriend Jan Emmens, het afbranden van zijn huis in Groet, de
verlamming van zijn benen in de laatste weken van zijn ziekte. Een lichtpunt was
het nieuwe huis in de duinen bij Castricum, waar hij sinds kort woonde, met de bij
zijn gedichten passende naam ‘'t Vogelwater’. Dat is ook de titel van het laatste
gedicht in de laatste bundel:
Zwaar van zwanen rust het water
tussen oevers uit op grond.

Nu, na zijn dood, zijn alleen de gedichten nog over voor wie hem wil leren kennen.
En voor wie hem kende bovendien de herinnering aan zijn gestalte, stem en
handschrift en aan wat hij achterin Enkele gedichten ‘mijn gebeurtenissen’ noemde.
‘Beeldspraak is wat leeft’, heeft hij eens geschreven. Ook als wij hem op dat woord
zouden geloven, blijft het toch een ander soort leven dan het zijne en het onze. Maar
het is tenminste iets.
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J. Offerhaus
Een brief en een antwoord
De brief
Florence, zondag 9 december 1973
Beste Chris en Elly,
(..)
Vlak voor het weggaan las ik
Nacht in een theepot
waar water blad,
blad water koestert,
een lichte damp
de tuit verlaat.

Ik heb het opgeschreven op een oude tessera en naar Italië meegenomen. Een avond
tijdens een etentje met de beursisten hier las ik het voor. Eén van de jongens zei:
‘daar is ook aan gevijld en geschaafd’. Ik had daar niet direkt antwoord op, maar ik
geloofde het niet. Op een tentoonstelling van chinese kunst, die hier in de Belvedere
wordt gehouden, dacht ik er weer over na. Het was namelijk heel merkwaardig en
treurig om te zien hoe de communistische schilders van vandaag wel de oude meesters
imiteren, maar daarin volkomen mislukken. Het lijkt er iets op, maar is het helemaal
niet, omdat ze niet van het wezen van de dingen uitgaan. Wanneer een oude chinees
een bamboestengel schildert heeft hij deze eerst ontleed en in zijn struktuur en funktie
bekeken. Hij heeft het bewegen ervan in de wind gezien, heeft er misschien op
gekauwd. Dan zijn enkele penseelstreken voldoende. Bevestigd werd dit door een
bezoek aan Van B. in Impruncta, die een prachtige collectie oude chinese
schilderingen heeft.
Hij is een goed chinakenner en zijn verhalen kwamen ook op dit waarnemen met
verstand en overdenken, neer. De schilderingen, vooral een serie bamboe's
waarschijnlijk uit de 13e of 14e eeuw, zijn van een helderheid, gemak en waarheid
waar je uren mee bezig zou kunnen zijn. Zij waren overigens de enige lichtpunten
in een sombere onder de ouderdom lijdende atmosfeer. De nieuwe schilders van
China zijn impressionisten, die dachten met een oppervlakkige gelijkenis iets te
kunnen geven.
Ware kitch, smakeloos en slecht. En daarmee terug naar jouw gedicht. Het herinnert
me aan de bamboe's. Het is zo makkelijk en helder, maar ik geloof niet dat dat van
slijpen en schaven komt. Het moet waarneming en overdenking zijn. Misschien
vergis ik me, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat er een eerdere versie is
geweest, er veel aan veranderd is. Ik zou dit graag eens van je willen horen.
Het is één van die problemen waar wij in het vak altijd voor komen te staan.
Hoe is het scheppingsproces verlopen. De enige die me dat kan leren, al besef ik
dat dat telkens verschillend zal zijn, is de levende kunstenaar. Laten we die als
historici in ere houden.
(..)
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Wel lieve vrienden, de zon schijnt en ik ga nu mijn wekelijkse wandeling door de
heuvels maken langs de villa van Galilei. Dat neemt niet weg dat ik nog even tot slot
voor des dichters aap wil spelen. Want jouw gedicht is wel heerlijk maar voor een

Raam. Jaargang 1974

122
vrijgezel die alleen in bed ligt, handjes boven de deken en werken moet, veel te
opwindend. Ik heb dan ook een ‘erbauerig’ tegengedicht gemaakt, dat ik tijdens het
ontbijt opzeg:
is theeei
hij of zij
of is het het,
waar valt het
in het talennet.
het zinkt met bruine sluiers aan haar zij
straks is het een verzadigd ei.
ik drink en langzaam gloei ik aan
ik moet weer aan de arbeid gaan.

Het antwoord
17 december, 1973
Beste Johannes,
om je exact antwoord te geven moet ik in de archieven duiken. Dat zal ik zeker doen,
maar daar kan dit briefje niet op wachten. Je treft in mij een dichter die zijn klad
bewaart en de varianten - dus het kán precies. Maar, zover ik mij herinner, het
gedichtje heeft weinig bewerking ondergaan. Ik kan dus aan je ‘romantisch’ verlangen
dat het uit één streek zou zijn ontstaan, bijna zeker tegemoet komen. Zo niet
romantisch, dan toch chinees en inderdaad: na de duizendste stengel de ware stengel,
na jarenlang thee zetten het gedicht er over. Thee zetten met een builtje (een zakje)
wel te verstaan. Je thee-ei is er dus vlak bij.
Voor een zo dirty mind als de mijne was je erotische implicatie een verrassing.
Heel juist, heel goed, het verstevigt alleen maar de bedoelde (warme) intimiteit.
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H. van den Bergh
Dichter bij Enkele Gedichten
Op pagina 69 van Enkele Gedichten heeft Chris van Geel een paar gegevens onthuld
over het ontstaan van zijn laatste bundel die hij daar een ‘vooruitgave’ noemt van
een nog te verschijnen ‘uitgebreidere bundel’.
Hij dankt ter plekke schrijver dezes, maar vooral Tom van Deel voor de
‘zorgvuldige kritische begeleiding’. Nu was het allang bekend dat Van Geel voor
het beoordelen van zijn meestal rijke produktie zich placht te verlaten op ‘meelezers’.
Zelf maakt hij daar in zijn laatst gepubliceerde interview (met G. Brands in de Haagse
Post van 16 maart 1974) een zijdelingse opmerking over, die vooral treft doordat de
dichter het zo vanzelfsprekend lijkt te vinden dat hij zich niet als enige het eindoordeel
over zijn werk voorbehoudt: ‘Wat ik schrijf wordt getikt en moet gelezen worden of het wat is om te bewaren. Dus om anderen niet te bezwaren zou ik eigenlijk niets
op moeten schrijven (...).’
Toch is zijn werkwijze in feite helemaal niet zo vanzelfsprekend en tegelijk ook
zo typerend voor Van Geels opvattingen inzake poëzie dat het zinvol lijkt iets te
vertellen over wat men zich als ‘tuttelaar’ (zo werd mij de funktie destijds
omschreven) eigenlijk voor taak zag toegemeten. Voor de historische rechtvaardigheid
zij hier meteen vermeld dat Van Deel en ik pas betrekkelijk laat tot dit ambt werden
beroepen. Voor vroegere bundels hebben verschillende anderen, zielsverwante
naturen, over Van Geels schouder meegelezen: Enno Endt, Thérèse Cornips, Remmert
Kraak, Jan Pieter Guépin, Elly de Waard en natuurlijk Jan Emmens, aan wiens
nagedachtenis de laatste bundel is opgedragen. Deze tuttelaars werden vaak in een
soort ploegendienst ingezet en hun bemoeiingen overlapten elkaar dan ook veelal.
Zo waren de eerste vier vooral aktief in de periode van Spinroc tot 1962 ongeveer.
Het is op aanraden van eerstgenoemde, Van Geels oude vriend Endt, dat Tom van
Deel en ik in het voorjaar van 1972 als kritisch begeleider werden ingeschakeld.
Zulks hield in dat al spoedig Chris van Geel op de stoep stond met dikke ordners
waarin dan de produktie van enkele maanden was verzameld.
Achteraf begrijpen we dat deze omvangrijke ‘output’ van naar schatting
tweehonderd gedichten per maand, in feite al eerdere schiftingen achter de rug had.
Elly de Waard fungeerde als eerste zeef en Wies Roosenschoon, die ook over Van
Geels werk heeft gepubliceerd, nam naar wij aannemen tevens deel aan de voorselektie
uit nog uitgebreider materiaal. Chris van Geel was immers vrijwel de hele dag met
zijn werk bezig - kreatief naar eigen zeggen vooral 's avonds laat en 's nachts - en
Elly de Waard tikte alles uit: ook waar het korte en zeer korte gedichten betrof, nooit
meer dan één gedicht per vel, het vele wit om zijn gedichten gaf Chris de nodige
armslag om met zijn hulptroepen naar de definitieve versie toe te werken. Bij eerste
konfrontatie met die volle ordnermappen beving me destijds enige huiver.
Daar zag ik me als gewoon poëzielezer plotseling voor de taak gesteld oordelen
te formuleren over de nog ongepubliceerde poëzie van een dichter wiens werk ik
bijzonder hoog aansloeg en die bereid leek zich van mijn oordeel werkelijk iets aan
te trekken! Wie ben ik dat ik dit doen mag? vroeg ik me dan ook, weinig origineel,
af. Maar bij het eerstvolgende bezoek van Chris van Geel, toen hij de verzen stuk
voor stuk kwam ‘doorspreken’, wist hij die schroom al heel gauw weg te nemen.
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Niet door de suggestie te geven dat hij het oordeel zo nodig naast zich neer zou
leggen,
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maar - merkwaardig genoeg - door juist iedere opmerking of suggestie met grote
graagte aan te horen en in overweging te nemen. Bij volgende ontmoetingen bleek
bovendien dat hij zich de voorzichtigste aanmerkingen nog nauwkeurig herinnerde,
ook al maakte hij tijdens de besprekingen maar hoogst summiere aantekeningen. Het
wonderlijkste van deze procedure was dat je bij het praten over zijn werk geleidelijk
aan vergat dat het zijn geesteskinderen betrof. Hij placht zijn eigen produktie namelijk
met een geïnteresseerde objektiviteit te bekijken, alsof het om al of niet mooie en
gave schelpen ging, die hij op het strand zou hebben gevonden. En zo was het eigenlijk
ook.
Ik merkte dus al gauw dat een kritische kanttekening over een of andere regel de
geestelijke vader helemaal niet onaangenaam trof, zoals ik eerst gevreesd had, maar
dat hij integendeel zo'n beweerd gebrek met een argeloze belangstelling op zijn
waarde toetste. Zei ik bijvoorbeeld: ‘dat vers loopt metrisch niet helemaal goed naar
mijn smaak’, dan las hij het keurend hardop voor, alsof hij het gedicht ook voor het
eerst onder ogen kreeg, trommelde het metrum op tafel, schreef er met potlood
boogjes en streepjes als scanderingstekens naast en gaf dan veelal als afsluitend
kommentaar: ‘Je hebt wel gelijk, geloof ik; daar moet nog iets aan gedaan worden.’
Vaker ging het gesprek trouwens over woorden die ik in een bepaalde kontekst niet
‘plaatsen’ kon, een regel die uit de toon viel of me onbegrijpelijk voorkwam. Dan
noteerde Chris wel eens een paar mogelijke varianten, die onder het praten bij hem
opkwamen, in potlood onder de getypte versie.
Als je daarentegen gewoon zei dat een bepaald gedicht je geslaagd leek, dan was
de schepper daar veel minder in geïnteresseerd. Hij zette bij zo'n gelegenheid niet
meer dan een minuskuul plusje of ‘ja’ op het blad en sloeg het om. Onomwonden
waardering leverde voor het inspirerende kontakt dat hij zocht geen voedingsbodem
op. Toch zou het onjuist zijn de indruk te wekken dat Chris van Geel zijn eigen
oordeel en smaak als het ware uitschakelde. Ook gedichten die Van Deel en ik allebei
verwierpen hadden daarmee niet volledig voor hem afgedaan. Hij zag ze dan eerder
als ruwe diamanten met een natuurlijk schoonheidsfoutje waar door behendig slijpen
misschien nog iets aan te doen was. ‘Kunnen we hem niet nog redden?’ vroeg hij
dan. Ik had aanvankelijk al mijn kommentaren keurig in een bloknoot genoteerd,
maar langzamerhand werd het me duidelijk dat het de dichter niet in de eerste plaats
om mijn oordelen te doen was. Hij onderging die besprekingen eerder als
rondleidingen bij een interessante tentoonstelling. De kommentaren van de gids
waren voor hem een mogelijke bron voor nieuwe inspiratie, zoals ieder gesprek en
iedere ervaring stof voor poëzie kon zijn. Door de ogen van zijn gesprekspartner
wilde hij proberen er achter te komen hoe zijn werk op ‘de’ lezer zou overkomen.
En voorts wilde hij in nauw konakt komen met een andere manier van kijken naar
de dingen, met een andere manier van denken en leven; op dit vlak ben ik bang dat
ik maar heel weinig heb kunnen inbrengen, omdat ik - te schoolmeesterlijk - me tot
het bespreken van zijn werk bepaalde. Maar tot iedere intensiever vorm van
samenwerking was Chris tot in de late avonduren graag bereid.
Op bijzonder hoffelijke manier - want het dichterschap ging in zijn geval
bedriegelijk als heer vermomd - suggereerde hij dat je taak als meelezer voor hem
van kapitaal
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belang was en in het geval van Tom van Deel was dat waarschijnlijk ook waar.
Die heeft niet alleen de gedichten stuk voor stuk indringend besproken, maar ook
geadviseerd waar het om de samenstelling van de bundel ging. En Chris van Geel
ervoer zo'n kontakt dan ook inderdaad als een intense vorm van samenwerking.
Toen hij in het ziekenhuis de positieve reakties op Enkele gedichten memoreerde,
zei hij tegen Tom van Deel: ‘Ja, we hebben een mooie bundel gemaakt, hè?’
In een aantal opzichten is de invloed van zijn tuttelaars ook aanwijsbaar: zo is er
in Enkele gedichten niet een van de talloze tweeregelige rijmpjes opgenomen die
Van Geel in overvloed maakte en die niet veel meer dan een grapje, een spreuk of
een sententie bevatten. Als daar niet een subtiele natuurobservatie mee samen ging,
zagen Tom van Deel en ik er geen van tweeën veel in en (mede) om die reden zijn
ze buiten de bundel gebleven.
Toch vlei ik me persoonlijk niet met de gedachte dat we de dichter er van hadden
overtuigd dat dit soort verzen écht minder goed was. In de ‘uitgebreidere bundel’
zouden ze toch misschien, net als in Het zinrijk wel weer zijn opgedoken...
Als ik daarentegen trachtte te beargumenteren waarom ik bepaalde gedichten
bijzonder op prijs stelde, dan luisterde hij daar met vaag-ironische verbazing naar;
volgens mij geloofde hij niet dat zijn werk rationeel verklaarbaar was. Ook in
interpretaties was hij alleen geïnteresseerd als argument voor het al of niet bestaan
van verband tussen verschillende strofen of regels. Bij een bepaald soort, naar het
freudiaanse tenderende verklaringen gaf hij hoogstens monkelend toe: ‘Ja, zo'n
donkere stam, dat zal wel weer een beeld van potentie zijn,’ of woorden van
vergelijkbare strekking waarin een stralend ongeloof aan de mogelijkheid van een
dergelijke dogmatische uitleg doorklonk.
Als ‘officieel’ meelezer had ik dan ook wel eens het gevoel dat ik uiteindelijk
buiten Van Geels eigen gedachten over zijn werk werd gehouden en dat ik niet veel
meer dan ‘technische’ adviezen mocht geven; een achteraf gezien waarschijnlijk
onjuiste indruk: Chris was er alleen van overtuigd dat een proza-parafrase, ook uit
zijn mond, niet het geschikte middel was om de relaties die zijn gedichten zichtbaar
maakten ter diskussie te stellen.
Ook die ‘technische’ adviezen konden trouwens vergaande gevolgen hebben. Zij
betekenden dikwijls een stapje in de goede richting op de lange tocht langs stoeten
varianten die een gedicht moest afleggen voor het zijn uiteindelijke bestemming
bereikte. Een willekeurig voorbeeld kan een indruk geven van de afstand die daarbij
werd afgelegd. Het gedicht ‘Tuin tegen water aan’ (Enkele gedichten, p. 42) luidde
in een van de eerste versies:
Zie hoe het hoort, geheim
Bespiedt de wallekant
in morgenschemer, eenden
die schijnbaar zonder kop
door gras op weg naar voer
zich naar de sloot begeven.
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en zwanen die haast niet
bewegen op het water
onder een hoge hals
als groot naakt wild, te wit.

Langzaam maar zeker groeide zo'n vers dan onder Chris' handen naar de
voldragenheid toe. In dit geval heeft Tom van Deel nog bij de bevalling mogen
assisteren door een leesteken weg te adviseren. Een m.i. magnifieke, ingekrompen
slotversie is van dit ‘groeiproces’ het resultaat geweest:

Tuin tegen water aan
Eenden die zich reppen naar de sloot
op weg naar voer zien zwanen die een doel
vast in het oog pijlsnel in twijfel trekken,
kroos niet bewegen drijvend in hun wit.

Naast de poëzie die Chris al wandelend ‘overkwam’ in de voor hem typerende dreven
rond Groet, Schoorl en Castricum (niet voor niets geestgronden geheten), waren er
kennelijk als je hem met het repareren van zijn verzen bezig zag, tal van toevallige
inspiratiebronnen die hem ineens verder hielpen. Dat konden mysterieuze verbanden
zijn die de taal zelf hem aanreikte, maar het kon ook een terloopse opmerking zijn
die je tegen hem maakte.
Zo schreef Chris op Nieuwjaarsdag 1974 een eerste versie van het gedicht
‘Herfstdraad’ (De Revisor I, 2), een vers over een berijpte herfstdraad die hij vanuit
zijn bed had gezien.
In dit gedicht kwamen al dadelijk de woorden ‘berijpt’ en ‘rijm’ voor. Daarop
kwam in een gesprek met Tom van Deel het wonderlijke toeval ter sprake dat ‘rijp’
in bepaalde streken ook wel ‘rijm’ wordt genoemd; daar legde de taal dus zelf een
verband tussen het broze materiaal van de dichter en het efemere natuurverschijnsel.
‘Gefundenes Fressen’ voor een dichter als Van Geel, geobsedeerd door het
vergankelijke in de natuur en de mogelijkheid die in poëzie van een blijvender glans
te voorzien. Ook wist Van Deel - optimaal aan het tuttelen - te melden dat er een
bijbeltekst over het behandelde thema bestond (1 Cor. 15:53, voor de preciesen):
‘Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen.’
Een en ander leidde tot de volgende eindfase:

Herfstdraad
Het enige in deze kamer
en in het uitzicht buiten is
op het bordes tussen de spijlen
een herfstdraad waard om op te schrijven.
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Maar hij is weg nog voor het werd
voltooid, de dove draad van rijm
vervuld, gebroken en verwaaid,
guirlande, uit wat spint ontstaan.
Vergankelijk rag door een
nog sterfelijker stof omwoeld,
hangt in een boog zichtbaar door rijp,
door vrieskou tot bestaan gebracht.

Al het materiaal dat hij ontmoette of aangereikt kreeg leverde dus potentiële poëzie
op. Toch was kennelijk niet iedere ervaring zonder meer geschikt om rechtstreeks
op papier verwerkt te worden. Dat verklaart de pagina's ‘biografisch wit’ in Enkele
gedichten. Herhaaldelijk had Van Geel het er over, dat de lezers wel benieuwd zouden
zijn naar de invloed die het afbranden van zijn huis op zijn werk moest uitoefenen.
Maar, naar ik meen tot zijn eigen verwondering, was er in zijn bundel, toen die
eenmaal publieksrijp was, van de brand geen uiterlijk spoor meer terug te vinden.
Met berustende verbazing vertelde hij me dat de poëzie, althans de zijne, zich van
dergelijke materiële rampen kennelijk niets aantrok. Nieuwsgierigen onder het publiek
moesten zich daarom maar met de lege pagina's en het geblakerde portret op de
omslag (van de paperback-editie) tevreden stellen.
Zo is Chris van Geel zich geloof ik bij het samenstellen van zijn laatste bundel
(weer?) sterk gaan realiseren dat zijn dichtwerk zich in zekere zin buiten hem om
voltrok.
Het wezenlijkste deel ervan trof hij op zijn wandelingen of in zijn overpeinzingen
aan. In die betekenis waren het ‘objets trouvés’, waarvan hij eerder de vinder dan de
maker was. Hoezeer er vervolgens ook aan geschaafd en gezwoegd werd, in dit
opzicht waren zijn gedichten met zijn gevonden en opgeplakte ‘dikdoeners’ te
vergelijken.
Op dit punt was Van Geels verhouding tot zijn werk typisch laat-symbolistisch:
de dichter is op geïnspireerde momenten in staat verscholen verbanden in de natuur
en in de taal te ontdekken en er door zijn formulering vóórbeelden, symbolen, van
te maken die al-bestaande wezenstrekken van het leven zichtbaar maken voor de
lezer; de dichter als ontdekker, als vinder, als trovatore in de eigenlijke zin van het
woord.
Ik kan alleen maar hopen dat ik Chris van Geel op het laatste deel van die
ontdekkingsreis niet te veel voor de voeten heb gelopen.
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M. Vasalis
Bij de bundel Enkele gedichten van Chris van Geel
Het is zowel bekend als vreemd, dat er zo weinig poëzie wordt gelezen - en extra
vreemd dat die van Chris van Geel onder de wel-gelezen poëzie niet direct als
uitzonderlijk is herkend en met acclamatie is ontvangen. Er zijn veel
litteratuur-minnaars, die beslist niet in een gedicht terecht kunnen komen, ze weten
niet wat er staat en waar het over gaat, alsof het een weerbericht is over een weer,
dat ze niet kennen. Bij sommigen van hen wekt dat weerzin op, bij andere
bewondering, beide staan begrip evenzeer in de weg, het zou alleen maar goed zijn
als ze konden zeggen: dat ken ik, of so it goes. Dat je met een gedicht, een klein
zelfs, over een ‘staat’ kan berichten, een toestand waarin de uit- en inwendige
werkelijkheid tenminste tijdelijk samenvallen dringt moeilijk door, blijkbaar. En
toch is het een veel beknoptere en meer volledige weergave van hoe men leeft, dan
proza. - Mensen die van de natuur houden menen waarschijnlijk goed uit te zijn met
deze laatste bundel van Chr. van Geel: alle 55 gedichten gaan n.l. over die natuur.
Van die 55 zijn er 3 à 4, die over een dier op zichzelf lijken te gaan: de roodborst
b.v. blijkt tamelijk sterk op zichzelf te bestaan, met liefde en instemming bespied.
In alle andere z.g. natuurgedichten is heel wat anders aan de gang, iets dat als je het
goed leest behoorlijk angst-aanjagend èn hunkering-wekkend is. Dat merk je pas (als
ik je zeg, bedoel ik: ik) aan de opluchting die je ervaart bij b.v. Thee drenken 1),
Wijde regen 2) en Zwanen bij nacht 3), waarin je diepe wens ‘dat het terecht komt’
korstondig wordt verhoord. Geen happy end - geen end tenminste, maar een toestand
van gelijkheid en wederkerigheid, waarin de eenzaamheid beëindigd wordt zonder
dat er een fusie plaats vindt waarbij èèn van de twee elementen te gronde gaat. Het
hardnekkig streven naar een vereniging die geen vernietiging inhoudt, dat de
oorsprong van vele van zijn gedichten vormt, is een zó oude en diepe drang, dat
niemand er na zijn 1e jaar op de wereld aan ontkomt, of en hoe hij het ook probeert
onder te brengen: al naar zijn aard en levensgeschiedenis in mystiek, religie, politiek,
wetenschap, kunst, liefde, geweld.
Bij van Geel lijkt het oppermachtig in zijn gedichten terecht gekomen. Woorden
als eenzaamheid, angst, pijn, verlangen gebruikt hij niet, hij roept ze wel op bij het
lezen. Alleen, of zozeer alleen zegt hij hoogstens. Hij klaagt in het geheel niet, hij
is veel te bezig. Hoe het gaat: Tor bespied 4), Vlieg in web, Jacht, Rag. Het lijken
heel kleine drama's, maar niet als je zelf het slachtoffer bent. Hij probeert nooit iets
of iemand anders te worden, maar wel om onder dak te komen: Asyl, en Het been,
waarin hij streeft in de boom als been rechtop te staan.
De verzen (2, 3, 4, 5, 6 regels meestal) zijn niet gemakkelijk, ze zijn niet spontaan,
niet argeloos, hij geeft zich niet over, verliest zich niet, nòch in zijn
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taal, nòch in illusies, hij houdt zelfs in zijn slaap zijn ogen open. Het lijkt wel of hij
staande blijft door de ‘eenheid der tegendelen’, er is altijd een intiem verband, een
ingewikkeld spel tussen jager en gejaagde, licht donker, stem stilte, dalen stijgen,
slaap waken. Tijd komt in zijn verzen niet voor, geen herinneringen, geen toekomst,
hij schrijft over een toestand, - die mij chronies lijkt. Hij gebruikt zijn ogen, oren,
zijn gang, zijn ervaring en zijn taal. Symboliek in de gangbare zin, niet, geen vreemde
woorden, heel weinig interpunctie, een voor mij soms moeilijke syntaxis, veel gelijke
woorden dicht bij elkaar, ton sur ton, geen leringen, abstracties, conclusies.
Waarnemingen geselecteerd op hun congruentie met zijn gevoels-ervaringen.
Al schrijvende besef ik voor de zoveelste keer, dat zelfs als ik gelijk zou hebben
met mijn interpretaties, het gelijk zowel te zwaar als ontoereikend is, alsof ik met
een grote 2-persoonsdeken een vlinder-afdruk zou nemen. - Dat houdt in dat men
die verzen zelf moet lezen, onbedekt door proza. Zoals dit:

Slaaples
Wie in maanlicht windstil drijvend
's nachts onthalsde zwanen slapend zag,
hij zou inzien wat het waard was
wat hij voorstaat overdag.

Thee drenken
Nacht in een theepot
waar water blad,
blad water koestert,
een lichte damp
de tuit verlaat.

Zwanen bij nacht
Zij kunnen het niet laten licht te geven,
hun drijven is aanwezig in de nacht
als liggen er twee lampen in het water
gelijk van sterkte, van gelijke kracht.
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Wijde regen
Druppels laten zich te water,
baders die met koetsjes komen,
elk zijn plaats, ook in de sloot,
afstand houdt de kringen gaaf.

Tor bespied
Hij slaat zijn schaatsen uit
op korrels schuivend zand.
Zijn poten willen greep,
zand eet hem zonder slikken.
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Chr. J. van Geel / T. van Deel / R. Kraak
Een motto-vers en twee brieven
Een motto-vers
Ik ben in beesten opgesomd
om weerklank die op vleugels gaat.
Geen rust is ooit geheel voltooid
dan die niet afziet van de vlucht.

Een brief
6/3/74
Beste Chris,
Remmert Kraak antwoordt mij in bijgevoegde, gefotocopieerde zin op ons
probleempje m.b.t. het motto-vers van het Alfabet.* Ik had hem gesuggereerd dat de
interpretatie van de laatste twee versregels:
Geen rust is ooit geheel voltooid
dan die niet afziet van de vlucht.

ongeveer zou luiden:
Pas wanneer je - hoewel je niet meer vliegt - àf gaat zien van vliegen, is de rust
voltooid; oftewel, hij is pas voltooid in de dood!
Remmert blijkt dat ook de meest gesuggereerde interpretatie te vinden, hoewel
het dan niet klopt wat er staat. Hij stelt een veel ingewikkelder, maar wel aardige
àndere voor.
Tom van Deel

*

Dieren Alfabet, Het Omliggend Vee - eerstvolgende bundel.
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Nog een brief
Amsterdam 28-2-'74
Beste Tom,
Ja, ik vrees ook dat er staat wat er niet moet staan, je parafrase van wat er had moeten
staan, lijkt me juist. Toch, waarom zou Chris schrijven wat hij niet wil schrijven, in
een geval dat veel eenvoudiger ligt dan dat andere, waar je gemakkelijk kon struikelen
over de negaties? Dus, laat staan wat staat, en lezen we.
Er kan een onrust zijn in de rust die je krijgt door van iets af te zien dat je wel zou
kunnen doen (‘afzien van iets’ houdt een optie in, je doet iets niet op grond van
bepaalde overwegingen). Rust door onthouding kan een hachelijk bezit zijn,
onderhevig aan twijfels over de geldigheid van je overwegingen om iets nooit meer
te doen, er voorgoed vanaf te zien. Is dat wel rust, is het niet negatie, resignatie, de
dood zonder nog te zijn gestorven? Voor elke verslaafde bijvoorbeeld is de geheel
voltooide rust ten opzichte van zichzelf waarschijnlijk pas bereikt wanneer hij weer
kan doen wat hij nooit weer wou doen; pas wanneer hij er niet meer van afziet, kan
hij er echt van afzien.
Er is ook een parallel met suicide als apotheose van menselijke vrijheid: of alle
the creatures, only we have the choice to live; daarom is het zo funktioneel dat
Dostojewski Kirilof er zo lang over laat doen, je kunt z'n vrijheid beseffen doordat
hij steeds nog kan leven en weet dat hij zelfmoord zal plegen.
So far, so good, maar staat er nu in 't geheel nog iets zinnigs? Dat Chris zichzelf
in beesten opsomt, allerhande, is honderdvoudig duidelijk. Hij heeft er een soort
identifikatiemogelijkheid mee die mij als eigen ervaring vreemd is of eens in de 10
jaar kan overkomen, maar die ik wel bij anderen, vooral bij hem, overtuigend kan
vinden. De opsomming gebeurt omwille van weerklank die op vleugels gaat: dat is
een weerklank van lichtheid, vrijheid, het ideale medium. Als je dit op de rest betrekt,
staat er dat de opsomming niet meer moet hoeven, als konstatering, lijkt me, dat het
zover nog niet is.
Zo kan het, maar wie gelooft het?
Remmert Kraak
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Leo Vroman
Van Geel en Grijs
Dunne gordijnen wat open, groot raam dicht, natte stenen buiten, dennebos in slecht
weer. Of thuis: slaapkamerraam open, polder in het donker, elk populierenblad te
horen, op het tuingrint lopen de schaduwen van mijn ouders in huis heen en weer.
Alles wat ik van Holland blijf onthouden klinkt nu als Van Geel, wordt voorzichtig
mager en oud, en wat zich daar nog van het langzaamst laat verwoesten is het gras,
zijn enkele dunne harde stengels met kleine bleke bloempjes onder een donkere
rhododendron, roze bloempjes zo ragfijn vast als de hoofden van eenden aan hun
drijvende lijven in tegenlicht. Ik heb veel slechte foto's van allerlei verloren, en
herinner me daar nog één van: ik had een duur, zes meter lang verlengsnoer gekregen
om, net als Bengt Berg, vogels mee te kieken, ik had het aan een slecht kiektoestelletje
vastgeschroefd en zette dat zo op de kiezels dat het naar een versnipperde boterham
kon kijken, en het snoer eindigde in de serre waar mijn zweethandje te zien was.
Toen de bolle mussen zich dan maar weer van de schuurdakrand op het eten hadden
laten vallen, drukte ik trillend van opwinding en moeite op de knop. Het snoer stuipte
van inwendige kramp. Een mus wierp een oogje. Ik drukte nog harder en het toestel
zei eindelijk: ‘ka, lik’. Bij de ‘ka’ begonnen de dikzakjes al het luchtruim te kiezen.
Op de foto waren die duidelijk weg, en andere vormden grijsgevlerkte vegen uit
zwarte dikke wezens opgestegen. Ook het toestel had wat bewogen, want er zat een
musus naastaast een stukuk brood. Te willen weten waar de losgerotte veertjes nu
nog fijne lijnen in de Goudse modder maken onder het cement, en waar een skeletje
mus nog als een langneuzig clowntje ligt te wachten in welk gebaar, dat geeft me
hetzelfde genot van bijna niet meer te bestaan dat uit de kleinste verzen van Van
Geel de leegte in stort. We hebben allebei het voorrecht gehad om onze bezittingen
te zien verdwijnen: ik in de rook van oorlog, hij in de rook van vrede. Zo losjes
hangen ook de mooiste dingen die ik nog van vroeger weet als witte zwanen midden
in de nachtlucht aan dunne draden: onder de ruwte van losse bakstenen in de tuin,
tengere salamanders op de zwarte aarde; onder een stoelkussen, het dode riet; onder
het korte blonde haar van Annie H., misschien maar drie maal gezien, het
hartstochtelijk geliefde voorhoofdje; maar boven alles, de zomernacht voor het open
raam, de zee van kikkers fluisterend, en daar de blikke echo van, die mijn hersens
binnendringt door de geweldige, zwartgelakte metalen luidsprekerhoorn die ik uit
zijn voetstuk had getrokken en waarvan ik dat nauwe scherpe eind in mijn oor hield:
‘Heng heng heng hoeng’ kon ik de kikkers duidelijk horen fluisteren, en ook de
trein heel ver, bij Haastrecht, fluisterende ‘hengengengeng hengengengeng’.
Zelfs mijn broer klonk zo, als hij vanuit zijn bed riep: ‘Leeng! Deng dat deng toch
weng!’ Maar dat staat ook allemaal in de vier regels van Van Geel's ‘voeren’.
Brooklyn, N.Y. 17 febr. 1974
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Chr. J. van Geel
Gedichten
Zeehond
Zijn hoofd is rond, zijn mond is onder water.
Verheft hij zich,
geen mens die zo aandachtig kijkt.
Er is geen aandacht die niet op
hem lijkt, kijk maar, een onuitputtelijke
en eindeloze grijze zee ver uit
de kust waarin op zijn gemak
een zeehond zwemt.
De dingen moeten mooi zijn en geordend,
dan kunnen we ze laten zo ze zijn.
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Zwaan op rimpels
Ze brengen voort wat ze
omringt en het omringt
ze zonder voort te brengen.
Wat zwanen begeleidt,
de stilste van de beesten,
zet zich in rimpels uit.
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[Nummer 103]
journaal

Van Geel, Tamar en ik
In V.N. van 22 juni laat Tamar weten dat nu, na de dood van Chris J. van Geel, de
tijd is aangebroken dat er over zijn poëzie ‘geluld’ kan worden. Ook door haarzelf,
voegt ze eraan toe.
Geen wonder dus dat afkeer van wat op poëzie-analyse lijkt haar stukje beheerst.
Vanuit deze ‘visie’ op literatuurbeschouwing haalt zij uit naar mijn bijdrage aan
het Van Geelnummer van Raam, waarin ik heb proberen te suggereren dat het gedicht
Portret uit Spinroc en andere verzen gelezen kan worden als de beschrijving, op
magisch-realistische wijze, van een vleesetende plant.
Tamar geeft van mijn zienswijze een ridikule samenvatting. Daarbij geeft zij de
voorkeur aan een oppervlakkiger interpretatie en wil in Portret alleen maar een vrouw
blijven herkennen. Een vreemde vrouw dan toch! Dan geloof ik eerder aan het bestaan
van twee door elkaar spelende betekenissen in dit gedicht, een soort dubbelportret,
vergelijkbaar met een foto die twee keer belicht werd, omdat vrouw en plant
voortdurend elkaars gedaante lijken aan te nemen. Eén ding is immers zeker. De
dame in kwestie is als vangster van prooien zeker geen lieflijke verschijning, zij
brengt de dood aan hert en hart (vgl. r. 18, waarin Van Geel zo goed als zeker dit
woordenspel, met zijn oude traditie, speelt). Begrijpelijk dat ik - anders dan Tamar
- geen verband heb willen leggen tussen deze vrouw en mevr. Thérèse Cornips, ook
al lijkt het gedicht in r. 16 met spinrok, de achterwaartse schrijfwijze van haar naam,
naar haar te verwijzen. Of gelooft Tamar werkelijk dat Van Geel met dit woord alleen
maar aan haar heeft willen herinneren, bij wijze van verborgen groet, zonder er in
de struktuur van het gedicht een betekenis aan te geven? Al in Roemer Visschers
Brabbeling (1614), waaruit de onverdachte J.P. Guépin in Raam 102 citeert, wordt
het verband tussen spinrokken en spin gelegd (‘Een volle spinrokken heb ik in het
lijf’, zegt de laat,-ste), terwijl het woorddeel rokken de op een prooi beluste spin met
de vrouw verbindt.
Wat Roemer Visscher betreft: lezers van Van Geels laatste bundel, Enkele
gedichten, vermoeden op grond van de daarin opgenomen motto's iets van zijn
vertrouwdheid met deze oudere literatuur. Meer dan vermoeden kunnen zij niet.
Misschien zijn zekerheden het privilege van hen die Chris J. van Geel persoonlijk
kenden en die, zoals Tamar, hen die niet tot dit exclusieve gezelschap behoren en
het nochtans wagen over zijn poëzie te schrijven, met verontrusting bezien.
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Wiel Kusters

Krokussen
1
Evaluatie
In 1966 promoveerde A.L. Sötemann op De structuur van Max Havelaar. Bijdrage
tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
Een voortreffelijk werk, daar niet van. Wat mij enigszins verbaast is het belang
dat de auteur hecht aan de in de ondertitel genoemde evaluatie: hij meent in zijn boek
aangetoond te hebben dat de literatuurwetenschap ‘in een literair kunstwerk de
aanwezigheid aan (kan) tonen van de grondslagen voor een waardeoordeel’ (p. 178;
stelling 1 heeft gelijke bewoordingen). Zijn bewijsvoering behelst een toetsing van
een aantal door enkele literatuurtheoretici opgestelde criteria aan het object van zijn
onderzoek: m.n. structurele criteria (coherentie, functionaliteit, eenheid, e.a.: ‘Het
zijn (...) bij uitstek eigenschappen van deze orde geweest, waarvan de aanwezigheid
uit de door mij ondernomen analyse aan den dag trad’, p. 164), ethische criteria
(‘Niemand zal willen ontkennen dat, gegeven de beginselen van de moderne westerse
ethiek, de inzet van Max Havelaar hoog is’, p. 167), het criterium van de
oorspronkelijkheid (‘de graad van oorspronkelijkheid (is) bijzonder hoog’, p. 177).
Met de geciteerde conclusies kan men het geheel eens zijn. De gehanteerde criteria
gebruik ik misschien zelf ook wel, maar ze zijn als maatstaven voor een
waarde-oordeel niet wetenschappelijk. Men kan met de middelen van de wetenschap
mogelijk de structuur, de ethische boodschap, de oorspronkelijkheid in een literair
kunstwerk bestuderen, maar de wetenschap houdt op zodra men daar een
waardeoordeel aan verbindt: de reden waarom een boek dat een minder intelligente
structuur vertoont, dat een minder nobele bood-
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schap wil verkondigen, dat minder oorspronkelijk is, lager gesteld zou moeten worden
dan bv. de Max Havelaar ligt geheel buiten de wetenschap en geheel binnen de
psychische structuur van de beoordelaar. Criteria kan men opstellen, men kan ze
toetsen aan een werk, maar het waarde-oordeel vertelt alleen maar iets over de
beschouwer: Sötemann en ook ikzelf, gegeven de beginselen van onze westerse
cultuur, zijn ertoe geneigd bovengenoemde observaties als criteria te hanteren en
stellen de Max Havelaar hoog, maar op dat moment meten wij de (mogelijk)
objectieve onderzoeksresultaten aan ons persoonlijk waardenscala en doen wij een
op onze toevallige voorkeuren gebaseerde en dus buiten-wetenschappelijke uitspraak.

2
Bron
Er is nog een aspect aan Sötemanns boek dat aandacht verdient. Het is bekend dat
wij voor de tekst van de Max Havelaar zes tijdens het leven van de auteur
geproduceerde bronnen bezitten (ik neem hier de gegevens van Sötemann, p. 12-15,
over): een handschrift van de auteur uit oktober 1859; de door Jacob van Lennep op
grond hiervan verzorgde eerste druk, mei 1860, waarin deze vele en vaak ingrijpende
wijzigingen heeft ingevoerd; een tweede druk van november 1860; een derde druk
uit 1871 (beide naar de eerste); een vierde door de auteur sterk gewijzigde en van
aantekeningen voorziene druk uit 1875 (die men de eerste geautoriseerde druk zou
kunnen noemen); een vijfde door de auteur opnieuw herziene druk uit 1881.
Opgemerkt moet worden dat de auteur bij deze herzieningen niet over een handschrift
kon beschikken zodat een reconstructie van een pré-Van Lennep fase onmogelijk
was. Het genoemde handschrift is door een editie door Stuiveling in 1949 toegankelijk
gemaakt.
Welke bron moet de onderzoeker als basis nemen? De door Stuiveling in de
Volledige Werken (deel I, 1950) gepresenteerde editie betekent een op subjectieve
gronden gekozen vermenging van lezingen uit verschillende bronnen en is terecht
door Sötemann afgekeurd. Ook aan de niet met directe medewerking van de auteur
tot stand gekomen drukken gaat hij voorbij.
Hij stelt dan dat men als basis voor de Havelaar-studie òf het handschrift, als
eerste door de auteur gewilde versie, òf de vijfde druk, als laatste door de auteur
gewilde versie, moet nemen.
Tegen de laatste keuze pleit, behalve de genoemde omstandigheid dat de auteur
bij zijn herzieningsarbeid geen oorspronkelijk door hem geschreven tekst kon
raadplegen, vooral het feit dat de teleurgestelde Multatuli van 1875 en van 1881 een
andere was dan die van 1859; een deel van de wijzigingen vindt hierin zijn verklaring.
Sötemann kiest dan, zij het aarzelend, voor het handschrift omdat dit
‘vertegenwoordigt wat Multatuli in 1859 als auteur vermocht en wilde geven’ (p.
15). Einde van Sötemanns verantwoording.
Er is echter een belangrijk argument tégen het handschrift als basis van een studie:
déze tekst is vóór 1949 niet gepubliceerd, niemand heeft hem gelezen, hij heeft noch
literair noch maatschappelijk gefunctioneerd. Dat laatste is wel het geval met de vijf
genoemde drukken, met name de eerste, de zo verguisde.
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Het is een groot bezwaar dat Sötemann zijn studie baseert op een tekst die in de
negentiende eeuw nooit gelezen is, en die zelfs vóór 1949 niet door de
literatuurwetenschap is gebruikt. Het gevolg is dat men uitspraken en conclusies
confronteert met die van anderen die echter op een andere tekst kunnen zijn gebaseerd.
En dit kan een oerwoud vol verwarringen met zich meebrengen.
Er is een oplossing voor dit probleem: een Havelaar-uitgave bestaande uit een
diplomatische editie naar het handschrift (waarin ook de handschriftelijke wijzigingen
van de auteur of van anderen gewaardeerd zijn, iets wat Stuiveling in zijn editie heeft
nagelaten) en een critisch apparaat waarin de varianten uit vijf drukken genoteerd
staan (in principe alle vijf: het is mógelijk dat de 2e en 3e druk varianten vertonen;
bovendien zijn de 1e-3e drukken van belang voor het goed begrip van de varianten
van de 4e en 5e drukken daar deze laatste immers van de eerste afhankelijk waren
en er zelfs duidelijk fouten uit overnamen). Op grond van deze uitgave kan men
telkens de geldigheid van zijn uitspraken en van die van anderen ten opzichte van
de verschillende versies nagaan. Dit alles geldt in principe: mogelijk zal blijken dat
de uitspraken, getoetst aan dit variantenapparaat, hun geldigheid blijven behouden.
Met het oog op wat
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over deze varianten door Stuiveling, Huygens en Brom gepubliceerd is, betwijfel ik
dat, maar alleen een op de zojuist geschetste wijze tot stand gekomen
Havelaar-uitgave zou daar een uitspraak over kunnen doen.

3
Nul
Het blijft overigens opmerkelijk dat Sötemann, die Stuiveling toch hier en daar
kritisch bejegent, diens aanduiding van het Havelaar-handschrift als ‘nulde druk’
zonder kritiek overneemt (p. 13). Het is niet goed mogelijk een handschrift, ook al
is het dan als kopij voor de eerste druk gebruikt, op deze wijze aan te duiden. Het is
immers geen druk en ook het rangtelwoord nulde is een wat onbenullige aanduiding.

4
Cumulatie
Sötemanns dissertatie bestaat uit twee delen; noten, bijlagen, bibliografie en registers
zijn in een afzonderlijk deeltje ondergebracht. De beide delen zijn ingenaaid en dat
is op een zodanige wijze gebeurd dat ze meestal niet open kunnen blijven liggen. In
mijn gemakkelijke stoel zittend wil ik een noot naslaan.
Op het tafeltje deel 1 neerleggen, dat meteen dichtklapt. Deel 2 opnemen.
Opmerken dat de noten niet doorlopend maar per hoofdstuk genummerd zijn. Deel
2 terug op het tafeltje. In deel 1 de betreffende passage weer opzoeken. Terugbladeren.
Staat in het vijfde hoofdstuk, Cumulatie getiteld. Deel 1 neerleggen, klapt dicht. Deel
2 oppakken. Gelukkig vergemakkelijken kopregels het opzoeken van het hoofdstuk.
De noot vinden. Merken dat deze geen betrekking heeft op het in deel 1 gelezene.
Vergissing in het nummer van de noot?
Deel 2 neerleggen, dat dichtslaat. De passage in deel 1 weer opzoeken. Nummer
klopt. Potlood bij de passage in deel 1 leggen, op het tafeltje leggen en rustig laten
dichtvallen. Deel 2 opnemen, bladeren en merken dat de kopregels bij de noten op
het vijfde hoofdstuk ook bij die op het zesde gedrukt zijn. Terugbladeren. De noot
vinden. Er wordt slechts verwezen naar een passage enkele bladzijden terug in deel
1. Deel 2 neerleggen.
Deel 1 opnemen en de bladzijde opzoeken.
En de verwijzing vinden.

5
Commentaar
Joyce's Ulysses is door John Vandenbergh in het Nederlands vertaald, voortreffelijk
vertaald, neem ik meteen aan, de juichende kritieken nog tuitend in mijn oren. Bij
het in 1969 voor het eerst verschenen boek heeft de vertaler een deeltje Aantekeningen
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toegevoegd: ‘een nog overmoediger plan’, zegt hij zelf in de verantwoording erbij
en zijn doel is ‘de lezer een handje te helpen en het resultaat van anderer en eigen
studie ter beschikking van de lezer te stellen’ (p. 221).
Wanneer men dan het commentaar gaat gebruiken, is de eerste teleurstelling dat
de commentator het onderscheid tussen overname van de gegevens van anderen en
eigen bijdragen niet gemaakt heeft. Slechts hier en daar noemt hij de bron waaruit
hij geput heeft, maar dan staat er vaak bv. alleen ‘volgens Hodgart en Worthington’
(p. 22), namen die niet in de bijgevoegde bibliografie figureren, zodat alleen de
Joyce-kenner weet in welk boek (nog niet op welke bladzijde) hij het bedoelde
commentaar kan vinden. Soms wordt de lezer geheel de mist in gestuurd: ‘Volgens
Joyce-kenners zijn deze woorden van Blake’ (p. 23); een verrassende noot, want een
opgave van de plaats uit Blake zou het gemakkelijk maken na te gaan of het hier al
of niet een citaat betreft.
Hier en daar is het commentaar opmerkelijk. Bij de zin ‘was Julius Caesar niet
doodgestoken?’ (p. 32 van de vertaling) verheldert de commentator: ‘De moord op
Julius Caesar in 44 v. Chr. Zie Shakespeare's Julius Caesar’ (p. 24). Verbazend:
iemand die Ulysses ter hand neemt zal toch wel weten dat Caesar vermoord is;
daarnaast weet ik niet wat ik met de verwijzing naar Shakespeare moet doen (in de
contekst is geen enkele toespeling).
Merkwaardig zijn een aantal verwijzigingen naar absoluut irrelevante zaken. ‘Heb
je de sleutel? vroeg een stem’ (p. 17) krijgt als commentaar: ‘Deze sleutel moet
volgens Gogarty wel 45 cm lang geweest zijn’ (p. 18). Pas na enig bladeren komt
men achter de identiteit van deze informant: hij is noch een romanpersonage noch
een Ulysses-exegeet, maar de man die voor een van de personages in de
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roman model heeft gestaan, wat terloops in een noot op p. 8 medegedeeld wordt.
Waar men deze uitspraak kan vinden blijft duister, evenals de functie van deze noot.
De discipline van het vertalen is blijkbaar een andere dan die van het
commentariëren.

6
Wetenschap
Een wetenschapsgebied kent zijn specialismen en deze kennen weer hun
deelspecialismen. Een beoefenaar van een deelspecialisme kan de gegevens van het
specialisme niet meer beheersen en zeker niet de gegevens van zijn vakgebied. Hij
zal moeten vertrouwen op de samenvattende handboeken die hem ten dienste staan
en zal daaruit moeten overschrijven, waarbij hij dan in een situatie verkeert waarin
hij niet meer kan beoordelen wat hij kan overschrijven en wat niet. De zaak wordt
ernstig wanneer men weet dat een samenvattend handboek niet meer kan berusten
op zelfstandig onderzoek door de samensteller ervan. Ook hij moet, gezien de omvang
van het materiaal, op anderen vertrouwen. Ieder die met zulke handboeken omgaat
weet dat na elk specialistisch onderzoek blijkt dat de hierop betrekking hebbende
passages uit het handboek onbetrouwbaar zijn (zie de stellingenlijsten). Dit is
onvermijdelijk, hoewel verklaarbaar.
Elk wetenschapsgebied wordt een gigantisch maar slechts op ongegrond vertrouwen
gebaseerd bouwwerk. Dit geldt in ieder geval voor die wetenschappen waar ik wel
eens aan geroken heb, de alfa-wetenschappen.

7
Babel
Op wetenschappelijke congressen worden Nederlandse deelnemers bewonderd omdat
zij de drie moderne talen redelijk beheersen. Een beoefenaar van een wetenschap,
vinden wij (nog), kan zich niet veroorleven de literatuur over zijn vak niet te kunnen
lezen. Toch zien we dat de talenkennis van vooral Franse en Angelsaksische
onderzoekers vaak beperkt blijft tot de eigen taal. Het is triest dat de geschiedenis
van een wetenschap in belangrijke mate bepaald wordt door deze vermijdbare
omstandigheid. Maar het is opmerkelijk dat de beoefenaren der wetenschappen daar
zo laconiek over heen stappen. ‘Het feit dat Amerikaanse psychologen minder dan
hun Europese collega's vakliteratuur in vreemde talen konden lezen, droeg bij tot
een zeker isolationisme en een minder sterke band met de traditie’, lees ik in een
overzicht van de geschiedenis van de wetenschap van de psycholinguïstiek.
De wetenschap blijft een muze wanneer wetenschappelijke ontwikkelingen mede
worden bepaald door de toevallige omstandigheid dat de beoefenaren elkaar niet
kunnen lezen.
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Titel
De zojuist geciteerde zin is uit Psycholinguïstiek, Utrecht, 1972 (Aula). Het omslag
vermeldt als auteur ‘Prof. Dr. Bernard Th. Tervoort e.a.’. Het titelblad verschaft de
liefhebber een verrassing. Op een opgeplakt strookje worden als auteurs genoemd:
1. Prof. Dr. Bernard Th. Tervoort. 2. Drs. A.J.M. van der Geest. 3. Drs. G.A.C.
Hubers. 4. Drs. R.S. Prins. 5. Dr. Catherine E. Snow (de cijfers zijn van mij). Maar
door het strookje heen schijnt de degelijke inkt van de oorspronkelijk gedrukte titel,
en daar is de volgorde: 5, 3, 2, 1, 4! Het boek is in samenwerking geschreven en kent
geen afzonderlijk gesigneerde bijdragen. De overwegingen die bij het opstellen van
de oorspronkelijke rangorde hebben gegolden zijn duister. Natuurlijk, dames gaan
voor, maar daarbuiten zie ik geen systeem. De vragen die thans zo bijzonder boeien
zijn: wie heeft de oorspronkelijke titel samengesteld en op welke gronden? wie heeft
daarin, nadat het boek al gedrukt, gevouwen en gesneden en mogelijk ook al
gelumbeckt was, op wijziging aangedrongen?
Naar de overwegingen die tot deze wijziging hebben geleid hoeft men niet te
vragen. Men moet daaraan wel een bijzonder groot gewicht gehecht hebben: niet
alleen heeft iemand de hele oplaag, exemplaar voor exemplaar, met de hand van een
plakstrook voorzien, maar bovendien heeft men door deze handelwijze de aandacht
gevestigd op zijn overwegingen, die meer met de psychologie dan met de linguistiek
te maken hebben.

9
Televisie
Wie keurig een bepaald onder-
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deel van een televisieprogramma in zijn Vrije Geluiden aankruist en vervolgens op
de aangegeven tijd zijn toestel (dat eigenlijk alleen voor de kinderen en voor de oppas
is aangeschaft) aanzet, komt tien van de tien keer bedrogen uit: hij wordt gedwongen
een tijdlang door allerlei voor hem oninteressante en hem irriterende zaken heen te
bijten, terwijl de angst straks te laat te zijn hem weerhoudt het toestel af te zetten. In
tegenstelling tot de onderdelen van radioprogramma's beginnen die van het nieuwere
en zo veel succesvollere medium nooit op tijd. Aan deze toch hoogstnoodzakelijke
service aan de kijker hecht blijkbaar niemand. En waarom niet? Er is maar één
antwoord: de televisiekijker kijkt niet selectief, hij bekijkt alles en dan komt de tijd
er niet op aan.
Frans A. Janssen

Naakt en bloot
In Raam 101 werd ik aangenaam getroffen door een recensie, waarin Jan Geurt
Gaarlandt aandacht vraagt voor mijn boekje ‘Het axioma van Geulincx’.
Het punt waar ik het nu even over wil hebben, is natuurlijk niet toevallig een détail
waarin Gaarlandt kritiek op mij heeft. Het gaat over het woord ‘naakt’. Geulincx
zegt in een eigen Nederlandse bewerking van zijn ethiek: ‘ik ben eenen blooten
aenschouwer van dese werelt’. Dit woord ‘blooten’ betekent volgens Gaarlandt niets
anders dan ‘slechts’. Ook op andere plaatsen zegt Geulincx, dat hij ‘alleen maar’ een
toeschouwer is. Mijn interpretatie, meent de recensent, is misschien te
‘existentialistisch’ en ten onrechte zou ik uitweiden over die naaktheid als kwetsbare
en machteloze positie. Een geval van inlegkunde dus.
Zo had het heel goed kunnen zijn. Een wat agressievere recensent zou er nog aan
hebben toegevoegd, dat ik geen Nederlands ken, noch Duits (‘blosz’) en dat ik overal
maar mijn eigen aroma overheen spuit, existentialistisch of niet. Toevallig is Geulincx
ook wel ooit als voorloper van de existentialisten beschouwd; wie trouwens niet?
Maar goed, het had zo kunnen zijn, dat ‘bloot’ in deze beschouwingen alleen maar
‘alleen maar’ had betekend. Op één voorwaarde nl. dat Geulincx zijn Ethica niet ook
in het Latijn geschreven had. Daar spreekt hij wel eens over ‘solus’ in de zin van
‘niet meer dan’, maar juist de toeschouwer noemt hij ‘nudus’ (nudus speculator,
nudus contemplator). ‘Was er naakt bedoeld’, zegt Gaarlandt, ‘dan had Geulincx een
ander woord gebruikt of het verder omschreven’. De vraag is of dit ook voor ‘nudus’
geldt. Het woordenboek laat een uiterst kleine kans, maar geeft verder alleen
aanwijzingen in de richting die ik, liefhebber van het Latijn, al gekozen had: naakt,
onbeschermd, onbeschut, ongewapend. Ook ‘bloot’ had in de zeventiende eeuw deze
betekenis. Ik betwijfel zelfs of het toen al, zeker als bevoeglijk naamwoord gebruikt,
‘slechts’ betekende; ook in het Duits is ‘blosz’ in die zin een secundaire ontwikkeling.
Als er, na de herhaalde verzekeringen dat de mens slechts een toeschouwer is,
(tantummodo spectare me hunc mundum) niet iets anders bedoeld was, zou hij niet
iets anders gezegd hebben. Nu gaat het duidelijk om het tegendeel van alles wat met
macht en actie te maken heeft: de toeschouwer is niet alleen tot kijken veroordeeld,
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maar ook tot passiviteit. Hij is kwetsbaar en naakt doordat hij ‘blosz’ toeschouwer
en geen acteur is. Na de aanduidingen voor ‘slechts’ geeft ‘naakt’ een nieuw accent.
Naar mijn gevoel laat de tekst geen andere verklaring toe. Dan nog wil ik niet
uitsluiten, dat ik in mijn vertaling en interpretatie de tekst enigszins naar mijn eigen
gehoor toe georkestreerd heb.
Corn. Verhoeven

Onder de gordel
In een recent artikel in De Gids, De literatuurwetenschap en de lezers, gebruikt Ton
Anbeek Gerard Knuvelder om te laten zien dat het onderwerp van de
literatuurwetenschap niet alleen de literaire werken, maar ook de reakties daarop
zijn. Illustratiemateriaal is een tekstdeel uit het achterhaalde Handboek tot de moderne
Nederlandse letterkunde. Dit boek dateert van 1953 en is in 1964 ongewijzigd
herdrukt, tegen de zin van Knuvelder in, getuige het ‘woord vooraf bij de tweede,
ongewijzigde druk’: ‘Jarenlang heb ik weerstand geboden aan het regelmatig...
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gedane verzoek over te gaan tot een herdruk... Louter terwille van degenen die aan
een kwart ei de voorkeur geven boven een lege dop, verschijnt dus deze tweede
druk.’ Het is dus volkomen onjuist en ongeoorloofd dit boek in 1974, twintig jaar
later, te citeren om te laten zien dat ‘het een geschiedschrijving vanuit een bepaald
normenstelsel is’. Daartoe lenen zich in de eerste plaats de recente werken van
Knuvelder, zoals Spiegelbeeld en Schets geschiedenis Nederlandse letterkunde. Het
getuigt van onwil of erger dat Anbeek ‘Knuvelder vijf’ citeert. Als hij per sé aan wil
tonen ‘welke normen (door de tot nu toe gebruikelijke literatuurwetenschap)
geponeerd worden en hoe daarbij een manier van lezen en bestuderen van de
gewaardeerde teksten aansluit’, had hij betere voorbeelden uit de herziene uitgaven
van Handboek II of III kunnen destilleren. Nu heeft het er voor mij de schijn van dat
Knuvelder bewust belachelijk gemaakt wordt. Evenals de moderne auteur kiest
Anbeek voor het schokkende en verliest elke redelijkheid uit het oog:
‘Nog onthullender is een opmerking over De tranen der acacia's van Hermans;
Knuvelder meldt over dit boek dat het “de verwondering tot uitdrukking bracht van
de jonge mens die zich geplaatst ziet tegenover tal van (maar niet alle, zelfs niet de
belangrijkste!) aspecten van het leven zoals zich dat aan hem tijdens oorlog en
bevrijdingsjaren openbaarde”. De tussenzin zegt eigenlijk alles... Knuvelder leeft in
een andere wereld dan die van Hermans’ (168). Even tevoren zegt Anbeek dat het
‘aardig zou zijn’ Knuvelders tekst ‘te “close-readen” op halfverborgen venijnigheden’
en eveneens zou ‘de beschuldiging van obsceniteit niet ontbreken’ (167). Maar
natuurlijk niet! Het gaat hier niet alleen om een literair-kritische tekst, maar vooral
om een historische tekst, om zinnen die een kwart eeuw geleden geschreven zijn! Ik
maak ernstig bezwaar tegen de suggestie die Anbeek wekt alsof de gewraakte passage
‘de’ mening van Knuvelder over die werken zou presenteren. De Schets en
Spiegelbeeld spreken wel andere taal. Het normenstelsel van Knuvelder is veranderd,
en dat is volkomen begrijpelijk tijdens zo'n lange periode.
Hoewel Anbeek expliciet zegt dat hij ‘Knuvelder niet wil declasseren’, lijkt 't er
verdraaid veel op. Je kunt niemand ter verantwoording roepen na 25 jaar, ook geen
kritikus. Wilde Anbeek alleen maar laten zien dat de literair-historikus zowel als de
kritikus uitgaat van normen, van voor hem belangrijke waarden, dan was het
voldoende geweest Knuvelder elders te citeren, waar hij zegt: ‘Ik dacht zelfs, dat de
geschiedschrijver... in zijn taak tekort zou schieten als hij géén waarde-oordeel zou
uitspreken... De geschiedschrijver mag niet alleen, maar moet ook waardering en
bewondering opwekken juist voor die waarden uit het verleden die hij de moeite
waard vindt.’ (In de vuurlinie, in: Raam 87-9). Nu Anbeek dit niet doet, zich botweg
negatief opstelt, laadt hij de verdenking op zich bewust unfair te zijn, louter omwille
van het beoogde effekt.
Want het is natuurlijk minder schokkend wanneer Knuvelders normenstelsel stelt
dat Cats langdradig is.
Ruud Kraayeveld

Brilvoorschrift
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In haar Herinneringen uit de oude tijd vertelt Annie Salomons hoe ze haar eerste
bezoek bij Lodewijk van Deyssel aflegde, en wat voor opmerkingen ‘de grote man’
bij haar gedichten maakte. Een daarvan haalde ik eens in een boekbespreking aan,
omdat ik die een grappig voorbeeld van zinledige kritiek vond, en dat had ik van
R.A. Cornets de Groot niet mogen doen. Althans, in Soma 14 deed hij mijn bezwaar
af als ‘literatengezeik’. Het was niet het soort aanval waar je op reageert, dacht ik
toen, en de schrijver viel me bij door in Soma 17 zijn ‘nauwelijks polemisch bedoeld
stukje tegen Kruithofs visie op Van Deyssels kritische talent’ in te trekken.
Alles was dus pais en vree, maar een tijdje geleden verscheen Cornets' Intieme
optiek, en daarin blijkt hij voor de tweede maal op een besluit teruggekomen te zijn:
kondigde hij in Soma 17 aan de uithaal naar mij, mocht hij zijn stukjes bundelen,
door een naar W. Blok te vervangen, nu het boek er is, herhaalt hij zijn poging tot
enteren. Vandaar dat ik, overigens ook zonder polemische opzet, zijn opitiek wat wil
verbeteren door hem een leesbril voor te schrijven.
Ik citeerde wat Van Deyssel over
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een van die gedichten zei: ‘dit zie ik blauw’. Cornets wil weten: ‘Over welk gedicht
hadden ze het eigenlijk? Maar dat vertelt Kruithof niet! Hij hóeft het ook niet te
vertellen: een algemene, afwijzende kritiek op Van Deyssels bijzonder gelukkige
loftuiting heeft geen behoefte aan realia. Het oordeel staat immers al vast...’ Was ik
Cornets, ik zou, door nieuwsgierigheid gedreven, ad fontem gaan, het boek openslaan
op bladzijde 18 en lezen:
‘Hij begon te lezen bij het eerste vers. Soms sprak hij er uitvoerig over, soms sloeg
hij een paar bladzijden om, zonder een opmerking te maken. Van één gedicht zei hij:
“Dit zie ik blauw”. Dat vond ik onvergetelijk.’
Cornets las het niet: blijkbaar heeft intieme optiek weinig behoefte aan realia, het
oordeel staat immers al vast. Het moet en zal een ‘bijzonder gelukkige loftuiting’
wezen, het is dus overbodig te kijken, waar die op slaat. En door de kop in het zand
te steken - intieme optiek! -, hoef je nooit onder ogen te zien dat zoiets nergens op
slaat, dat het gewoon literatengezeik is.
Cornets citeert Van Deyssel: ‘Dat boek is zo goud en zo wit, ja van een zwaar
gouden witheid. En ik, nu ik 't in mij heb, zie me als staand in een hitte van goudwitten
schijn’. In zulke gevallen helpt Polaroid.
Jacques Kruithof

Leo Herberghs
De heerlijkheid en de windlust
de stille landmeter.
het landschap onttrekt hem
aan de aarde
hij meet de dood
als een roerdomp
slaapt het water
één rimpeling gaat er
oude patrijsachtige die
zijn zwijgen uitspaart tussen
winterse sparren
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eerst de wolken. daarna regen
dan de wind. daarna eeuwig
uitwaaiende stilte
de veldschuur zakt
dieper weg. het pad
hol van de rundren
steelt de nachtwind
het dorp als een
jonge zigeuner?
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vier kleine geistliche stücke
van schütz: schuwe duif
in de luwte
koeien
hun edele diepte
hun voorhoofd gezollen
van melk, hun stokoude
horens gevuld
met rozen en oh hun heilige
troostrijke uiers!
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aangaande die stilte zou ik spreken
als ik zo donker was
als de boom. veelzwijgend
werpt hij zijn strengste netten
over de vogels
en vangt hun breekbare stemmen
aangaande die boom zou ik spreken
als ik niet te licht was
voor deze zwaarte
de kindren naar huis, de wind
sleept zijn geschitter
de struik in
het gevederde volkje
schept zijn genoegen in
kleine gewiekte
sierpennen
alleen klaagt de
winter oh van de hoornen
der rundren
hun schraapzucht!
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Wiel Kusters
Portret van Leo Herberghs
Er loopt een man door Limburg. Hij strooit gedichten achter zich aan. Zijn
onderkomen draagt hij in zijn naam. Leo Herberghs. Waar de wegen doodlopen,
stapt hij, meester van het verdwijnpunt, over in de droom. Zijn bestemming: het
onbetredene en het blanke. Zijn vertrekpunt: een sanatoriumbed in Horn.
In Horn, waar hij tegen het eind van de oorlog wegens een longaandoening werd
opgenomen en waar hij, liggend onder de sterren in de open lucht, de gedichten
schreef die in Refugium gebundeld werden, lijkt ook zijn poëtisch talent een kuur te
hebben ondergaan. Bezield met het teringachtig verlangen één te worden met de
natuur en zich weinig bewust van de levensvoorwaarde die wil heet, verwijst zijn
poëzie uit deze jaren, voor wie het verband wil zien, op onthutsende wijze naar het
natuurlijk proces dat zich in zijn lichaam voltrok.
De vorm van pantheïsme die met dit verlangen samenhangt, behoort nu, vijfentwintig
jaar later, tot zijn verzamelde aversies. De mens behoort te heersen over de natuur,
vanuit een besef van verantwoordelijkheid. De afstand die hij neemt, stelt hem pas
goed in staat solidair te zijn met de minste wezens: de armoedig tokkelende kippen
en de veronachtzaamde schonkige runderen, waarvan hij de mythologische heiligheid
in zijn gedichten herstelt.
In de boer vindt hij een verwant. Zijn drang naar diens leven wil hij verklaren als
een agrarisch atavisme. De beschaving van de landman reikt diep. Hij spit in de grond
van het bestaan. De boer uit het vlek Bosschenhuizen die Herberghs' gedichten las,
bleek voldoende geïnteresseerd om er met hem over te spreken.
Misschien is solidariteit met de onderliggende, het beginsel dat hem in politiek opzicht
tot de P.P.R. doet behoren, wel dé wezenstrek van zijn uitgekuurde bestaan.
Zijn zwak voor het hulpeloze leidde hem in de keuze van zijn literaire voorkeuren
als vanzelf naar Leopold en naar de, ondanks de schijn van het tegendeel, bange
dichter Hölderlin. Vooral in hem moet hij veel van zichzelf herkennen, veel van zijn
eigen problemen met het lyrisch ik dat zijn eigen gang wil gaan en dat zich nauwelijks
leent tot het uiten van Herberghs politieke denkbeelden.
Voor de leden van het Limburgse establishment, dat binnenskamers zeer gevoelig
heet te reageren op zijn journalistieke werk, betekent dit dualisme van literaire en
politieke arbeid dat zij hem in het openbaar niet serieus behoeven te nemen. Dichters
zijn immers gek.
Meer nog zullen gedragsdragers zich gerechtigd voelen tot het vellen van dit oordeel
over de kritische beschrijver van hun avonturen wanneer deze zijn ernst vergroot tot
fantasie. In een gesprek met het personeelsblad van Publieke Werken in Heerlen
oordeelde Herberghs als volgt over deze stad: ‘Saai en vervelend! Je zou er avonturen
moeten kunnen beleven, meer verrassingen. In de Promenade moeten jullie valkuilen

Raam. Jaargang 1974

maken, onderaardse gangen met geheimzinnige nissen, ergens om de hoek een
dansende aap of de burgemeester op zijn kop!’
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Maar niet al zijn krantewerk is even verontrustend voor de autoriteiten in zijn
provincie. De populaire rubriek ‘Zwervend’, schetsen van het landleven, die hij in
de zaterdagse bijlage van De Limburger publiceert, noemt hij zelf een aftreksel van
zijn poëzie. Hij opent zijn lezers de ogen voor de vergeten schoonheid van hun
natuurlijke omgeving, al stapt hij ook hier, zoals in zijn gedichten, wel eens over in
de droom om te vinden wat er niet meer is.
We kunnen tenslotte niet anders dan hopen dat Leo Herberghs solidair met zichzelf
zal zijn, dat hij zich en ons de twee kanten van zijn bestaan zal gunnen. Het werken
aan en het verlangen naar een zuivere wereld sluiten elkaar niet uit, zolang we aan
deze zijde van de droom blijven ontwaken.
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Wiel Kusters
Daar in een vouw ligt Abraham
Bij de poëzie van Leo Herberghs
In 1946 verscheen bij de uitgeverij Winants te Heerlen, in een oplage van 250
exemplaren, waarvan er slechts 8 verkocht werden, een bundel gedichten van Leo
Herberghs: Refugium. Herberghs, op 21 juli 1924 te Heerlen geboren, liet tot nu toe
op dit debuut nog zes zelfstandige poëziepublikaties volgen: Monologus sub astra
(1950), Maastrichtse sonnetten (1954), Met aarden vingers (1955), Wonen op aarde
(1962), Lessen in landschap (1968) en Huisboek voor de landman (1972). Verder
gaf hij in 1951 samen met o.a. Frans Babylon, Paul Haimon en Jan Hanlo de bundel
Zes minnaars in het licht. Afzonderlijke gedichten publiceerde hij in tijdschriften als
Roeping, Raam, Dietsche Warande & Belfort, Nieuwe Stemmen en De Gids.
Slechts drie van de genoemde boekjes verwierven een enigszins ruim
verspreidingsgebied doordat zij verschenen in een gerenommeerde serie.1) Volgens
de achterflap van Lessen in landschap behoort Herberghs dan ook ‘tot de meest
veronachtzaamden onder de dichters van na de oorlog’, een waarheid die mij bracht
tot het ontwerpen van een kleine studie voor zijn vijftigste verjaardag.
Wie de ontwikkeling van Herberghs dichterschap wil schetsen, is niet klaar met het
beschrijven van zijn taalgebruik dat nuchterder en van zijn versvorm die vrijer is
geworden. Ook voor de wereld die hij ín zijn poëzie oproept, heeft de tijd niet
stilgestaan.
In Refugium (1946) is zij er een van eenzaamheid en dood, van Droom en
Droefenis, zoals de titel luidt van de derde afdeling. Van over zee lokt een andere
wereld, een paradijs:
Verkoren schepelingen dromen op de boten,
Veel suizelende stemmen wenken over zee.
(p. 9)

Het lyrische ik zoekt zijn toevlucht in een smal gebied langs de kust
Waar de zang der winden smartlijk aangeheven,
Duistre snaren roeren van mijn eeuwig wee.
(p. 21)

Een klein verblijf slechts is de leefbare aarde,
Waarin de zachte engelen nog dwalen,
Dicht langs de zomen van het paradijs;
(p. 29)

Uit vele van deze gedichten spreekt een elysisch verlangen dat sterk herinnert aan
Roland Holst. Maar incidenteel, als het ik gekonfronteerd wordt met de dood, kan
onze onechte wereld in haar tegendeel verkeren en verstomt de muziek van de
overkant:

1) Vgl. de bibliografische notitie achter dit artikel.
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En gij, gij ogen, vul U, drink nog eens den dag,
Dra komt een land, dat gij voorheen niet kende,
Daar is het donker, daar geen lachen en geen gloed
Van lucht en bloemen zal u nog verteren.
(p. 28)

Alleen in zulke ogenblikken blijkt de aarde een werkelijk refugium voor de mens.
Ook in Met aarden vingers (1955)2) reikt de ik-zegger naar het hogere. Veelzeggend
is reeds het citaat uit Hölderlin dat aan de gedichten voorafgaat: ‘Zu mächtig ach!
ihr himmlischen Höhen zieht Ihr mich empor...’ Evenals de titel wijst dit citaat
overigens tegelijk op een spoor van dualisme in de dichter. Het zijn
noodzakelijkerwijze aarden vingers die hij uitstrekt naar de hemelse hoogten en de
aantrekkingskracht van het hogere is té machtig dan dat verzet zou kunnen baten.
Verder moet opgemerkt worden, dat de richting waarin het verlangen werkt van
horizontaal (naar een land achter de zee) in vertikaal gewijzigd is:
Overvol gons ik van stemmen uit andere verten
en laat alles gewillig en hunker naar 't Andere.
Mijn mond plooit zich open en lacht van vreugde
en mijn voeten bewegen zich los van de aarde en stijgen
naar de myriaden goden, de zonnen, engelen, sterren.
(p. 17)

Het lyrisch ik beleeft hier een vorm van romantische zelfverheffing die doet denken
aan de kosmische zelfvergroting die door Jac. Smit in 1957 werd opgemerkt bij
Bilderdijk, Perk en Marsman.3)
Duidelijker nog dan in Refugium hebben dood en bederf de wereld in hun greep.
Wind en regen, vaste begeleiders van het najaar, verwekken een grote verwildering,
die de mens doet smachten naar de dood:
Neem bezit van ons, neem geheel bezit van ons, / want
wij willen sterven en anders willen wij niets. / Het leven
sijpelt uit alle gaten van ons bedorven vlees / en verlaat
onze ogen en onze weerloze handen. / De dood vult ons
tot aan de rand van ons bestaan, / wij gaan zwanger van
zijn aanwezigheid in ons. / Al onze woorden trachten de
naam van hem uit te spreken, / al onze handelingen zijn
bewegingen naar hem toe.
(p. 14)

2) Monologus sub astra en Maastrichtse sonnetten blijven hier buiten beschouwing; de eerste
publikatie omdat Herberghs ze in Met aarden vingers verwerkt heeft, de tweede om haar
geheel aparte karakter.
3) Jac. Smit, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman (Med.
Kon. Akad. afd. Letterk., Nw. reeks XX no. 4, Amsterdam 1957).
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Regen en wind, kernwoorden uit deze bundel, maken het ik door hun vernielende
kracht de wereldse ijdelheid bewust. Behalve als mytho-meteorologisch verschijnsel
in bijv.:
De wind stijgt bleek uit zijn holen, aan de rand van moerassen gelegen
(p. 10)

en:
tuchtloos
komen wind en regen tezamen en storten zich, blind
en verteerd van verlangen, in de ogen van de geliefden,
tasten het been en het merg aan.
(p. 43)

behalve als mythisch natuurelement dus, komt de wind in de cyclus De grote
verwildering ook voor in een overdrachtelijke betekenis. Daar steken de stormwinden
van onze zinnen op (p. 13). Ook de regen krijgt er een moralistische connotatie:
Door onze huid dringt de regen van de onkuisheid /
en verteert ons merg en verandert ons bloed in water.
(ald.)

Al deze passages zijn symptomatisch voor de vanitasgedachte die in Met aarden
vingers overheerst. Op p. 19, in de reeks Winternacht, heet het zelfs expliciet:
het is alles vergeefs. Kleed u in harde gewaden,
hang een nieuwe wereld aan achter de verre sterren

Het besef van de onbestendigheid en vergankelijkheid van het menselijk leven en al
het aardse is eigen aan alle tijden en alle kulturen en vormt als zodanig een vast
bestanddeel van alle literatuur die zich bezighoudt met de dood. In de christelijke
literatuur loopt dit besef vaak uit op de waarschuwing van het memento mori, de
oproep zich op de dood en het eeuwige leven voor te bereiden.
Anders ligt het in deze gedichten van Herberghs. De enige voorbereiding op het
andere leven lijkt te zijn dat men ernaar verlangt, dat men zich boven het aardse
verheven voelt:
Het geraas van het leven, het gruwzaam lichaam, het blikken
van dieren en het bedorven vlees dat uiteen valt,
teistert de ziel, daarom vlucht ik en nestel mij onder bomen
en laat de bladeren met hun handen over mijn wangen strijken
en verkeer, een gelijke, met de Gindsen, de eenzame sterren.
(p. 16)

Wie om barmhartigheid smeekt (p. 13), wenst alleen de rampen die hem overvallen
van zich af te wentelen.4)

4) Over de vanitasgedachte schreef uitvoerig F.J. van Ingen in zijn Utrechtse diss. Vanitas und
Memento Mori in der deutschen Barocklyrik, Groningen 1966, speciaal p. 61-66.

Raam. Jaargang 1974

16
Maar al is dan de hele natuur een prooi van regen en wind, er is er één die tegen het
verval bestand blijkt en daardoor haast een mythische gestalte aanneemt.
Het is de landman:
Een boer trotseert het naderend einde en drijft de luchten voor zich uit, /
geweldig zittend op zijn wagen achter het modderbespatte paard.
(p. 7)

Ik sprak hierboven over een zeker dualisme in het lyrisch ik.5) Mijn bespreking van
Met aarden vingers kan zeker geen aanspraak maken op betrouwbaarheid, zolang ik
deze tweeslachtigheid niet heb toegelicht. Welnu. Zowel in de cyclus Nacht en Najaar
als in Kleine Genaden treffen ons passages waarin het ik zich in eenzaamheid op een
exclusieve manier verbonden voelt met de natuur. Een kortstondige hemel op aarde
is het gevolg:
Ik grijp het gras en ruk aan de schokkende aarde
en leg tegen het lichaam van de boom mijn oren
en hoor hoe het leven fluisterend door het woud trekt.
(...)
Ver van de mensen ben ik de gelijke van eeuwige goden,
levend in zeldzame streken en een met de liefde
die bloemen en planten doet groeien en ruist langs mijn lippen.

Zoals gezegd wijst ook de afdeling Kleine Genaden hierop. Zo is een meisje ‘met
wangen van louter aarde’ mens en wonder tegelijk en vraagt de dichter zich af
Wat is dan dat vreemde
dat tussen stenen mij nederdwingt?
(p. 24)

Maar desondanks rijzen de bomen van p. 22, waarlangs hij - op zoek naar kontakt zijn handen legt, omhoog naar de sterren.
Het gesignaleerde dualisme vindt tenslotte ook zijn neerslag in de regen en de
wind van het voorjaar, in de wind vooral, die (hoe ongewoon bij Herberghs!) ‘al het
geluk der wereld’ met zich brengt (p. 8). En hoe mild is de regen niet in het gedicht
April:
Fijne, doorweven regen
sijpelt in hals en haren;
vogels fluistren verlegen
tegen beginnende blaren.

5) Zie hiervóór, p. 68.
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De bundel Wonen op aarde (1962) lijkt, zeker wanneer men let op de titel, een
keerpunt te betekenen in het oeuvre van Leo Herberghs. Hiervoor pleit ook meteen
het eerste gedicht:

Ik schuil
Ik schuil in de handen der stenen
en nestel mij tussen de bloemen,
gelukkig dat ik ben vergeten.
Ik laat in mijn haren de regen
zijn webbe van droefenis weven
en word weer een deel van de aarde.
Voor ik voorgoed ga verzinken
onder het gras van de avond,
vraag ik het aan de sterren:
of ik, bemind door de hemel,
in vrede terug mag keren
naar de onsterfelijke goden
vanwaar ik ben uitgezworven.
(p. 5)

Het gras uit r. 8 dankt zijn funktie van doodssymbool waarschijnlijk aan Jesaja
40:6-8. Afkomstig van onder de goden hoopt het lyrisch ik na een leven op aarde
terug te keren naar zijn vaderland. Maar de vrede met het hier en nu is telkens slechts
van korte duur. Steeds weer verbleekt onze wereld bij de
(...) lichten uit hemelse streken:
daar wonen de vriendlijke goden.
(p. 11)

Weer zijn er stemmen waarneembaar van achter de wereld. En weer overheerst het
najaar de natuur. Maar de mythische kracht van regen en wind is in deze bundel
verzwakt. En in de aardse natuur vindt men het een en ander dat aan de betere wereld
herinnert. Bloemen fungeren als afbeeldingen van de sterren.6) Zij kennen
bijzonderheden over het leven bij de goden, waaraan het ik nog slechts een vage
herinnering heeft:
Ik ben zonder naam, zonder oorsprong
op 'n nacht uit de sterren gevallen
en vind nergens meer mijn terugweg.

6) Er bestaat echter niet alleen een verband tussen bloemen en sterren, maar ook tussen de
sterren en de ogen van het ik (p. 20, 34), zodat er een interessante symbolenreeks ontstaat.
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Wanneer ik de bloemen zou vragen:
waar stond in het huis van mijn vader
het speelgoedpaard van mijn dromen?,
dan zouden zij 't antwoord wel weten.
(p. 15)

Al met al is de ambivalente houding van het ik tegenover deze wereld in Wonen op
aarde niet minder opvallend dan in Herberghs eerdere poëzie. Integendeel.
De dichter staat duidelijker nog dan voorheen op de grens tussen twee werelden:

Aanschouwing
Geliefden van onder de aarde,
geliefden van boven de sterren,
ik sta hier eenzelvig gelaten
mij in uw schoon te verdiepen,
te laag voor uw tastende sprieten,
te hoog voor uw dode omarmen.
(p. 31)

Lessen in landschap (1968) is het resultaat van een keuze. Metafysische speculaties
worden zoveel mogelijk buitengesloten. Regen en wind hebben hun mythische
connotaties zo goed als verloren en fungeren als ‘zuivere’ natuurelementen in de
poëzie en in het landschap. Het ik heeft zijn plaats op aarde voorgoed bepaald en
geeft de lezer, maar vooral zichzelf, les in het waarderen van zijn natuurlijke
omgeving. Als er nog goden zijn (in het volgende gedicht duidt de afwezigheid van
het bepalend lidwoord op twijfel hieromtrent), dan worden ze gevonden ín de aarde:
lig ik zo stil?
houd ik mijn wang
dicht genoeg aan de aarde?
o ik versta
goden maar half
(p. 27)

Met Herberghs' keuze voor de wereld is de strijd tegen zijn vroegere aspiraties nog
niet geheel gestreden. De vleugels waarmee hij zich vroeger boven de aarde trachtte
te verheffen, zijn hem nog tot last:
waar is die berg
waar ik mijn vleugels
af kan leggen
als een kever kan sterven
op een aardklont
(p. 30)
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En tenslotte, wanneer hij erin geslaagd is zich van zijn ouderwets vlieg-tuig te
ontdoen, komt nog wel eens de herinnering boven aan

Vroeger
kon ik nog maar eens die ouderwetse vleugels
terugvinden op zolder
niet om ze aan mijn schouders te bevestigen
maar om mij te herinneren
hoe ik erop kon wegwieken
in een landschap dat mij niet meer toebehoort
in een hemel die geen oversteekplaats heeft
om mij te nestelen op een wolk een ster
die niet meer bestaan
omdat alles is opgehelderd
(p. 37)

Op p. 68 wees ik op een geval van kosmische zelfverheffing in de bundel Met aarden
vingers: het lyrisch ik begaf zich op weg naar de goden. Hoe weinig een dergelijke
konstatering op zichzelf verheldert, blijkt wanneer we er een passage uit Lessen in
landschap tegenover zetten:
een been til ik
over de wolken links
een arm rept zich
naar de regen oostwaarts
als een vliegenvanger
met trommen roffelend
sta ik in de ruimte
mijn buik spant zich in
de lenden vast te houden
van de neerwaarts neigende kimmen
(p. 49)

Hier verheft het ik zichzelf op ‘vitalistische’ wijze tot vulling van het heelal, het is
zichzelf genoeg, terwijl het in de cyclus Nacht en Najaar in verlangen opsteeg naar
een ruimte vol goden.
Een andere overeenkomst in motieven tussen de bundels van 1955 en 1968 lijkt
dat beide veelal een herfstige wereld voor de lezer oproepen. Toch is deze kontinuïteit
slechts schijn. Terwijl in Met aarden vingers de natuur en het leven aan mythische
krachten te gronde gingen, lijkt in Lessen in landschap de mens zelf oorzaak van het
milieubederf. Tegen de hemel tekent de vervuiling van fabrieken zich af, het land
vecht om te overleven. Iets van het vroegere idealisme, één vleugel, zou reeds veel
kunnen herstellen, maar welvaart maakt indolent. Schuldgevoelens steken de kop
op:
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Oorlog
de roestige hemel bliksemt
maar mijn stem zwijgt
één vleugel redt het landschap
maar ik verbrand
achter de stammen
ik blaat van vrede
mijn rozige wangen vol
maar het land kent oorlog
(p. 43)

In direkter bewoordingen konfronteert het ik zich in Huisboek voor de landman
(1972) met de zorgen om het milieu en de verwoesting van het landschap:
het kwelt soms
mijn voet dat ik niet vind
dat afgesleten dorp
achter de wind, met weilands
groen onmeetlijk
het is weg,
voorgoed, een weg loopt dwars
door een boerderij
naar geen andere
(p. 6)

Zelfs de boer, de mythische landman, de aardbewoner pur sang die in Met aarden
vingers het bederf brengende najaar nog trotseerde, heeft het veld moeten ruimen:
(...) lazarus
liggen zij in de bloemkool, de stronken
potverterend en dochters armoedig
beschimpend
(p. 5)

De schuur is leeg, het vee geslacht en hijzelf bevindt zich
god weet waar, op een schip,
loeiend van water, zijn dochters
vermurwd door de stad, ijskoud
schuilend in regen,
blauw alleen de hemel
als eertijds
(p. 7)
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Maar misschien is het schip een nieuwe ark en verwijst lazarus uit het vorige citaat
behalve naar de jeneverfles ook naar de man die opgewekt werd uit de dood.
Daar in een vouw ligt Abraham, schreef ik boven dit artikel, een regel uit het
dichtwerk van Leo Herberghs.7)
Hij wordt dit jaar vijftig en ligt in een vouw, onopgemerkt.
Hij verwierf zich een land om te bewonen. Geleidelijk is hij daartoe gekomen.
Werden zijn bundels aanvankelijk gekenmerkt door een dualistische levenshouding
en kwam hij in Refugium alleen door een konfrontatie met de dood tot een tijdelijk
aanvaarden van de wereld, langzamerhand echter is hij met de aarde vergroeid.
In zijn jongste werk heeft hij de hand op het landschap gelegd. De mythe van het
bederf is echter meegeëvolueerd en een konkreet kwaad geworden. Hiermee heeft
het sociaal engagement dat de beste kant is van de dagbladschrijver Herberghs een
parallel gevonden in zijn poëzie.8)

Besproken of genoemde werken
- Leo Herberghs, Refugium, Heerlen z.j. (1946)
- idem, Monologus sub astra, z.p. z.j. (Kerkrade 1950) = De zilveren scherf, no.
1
- Frans Babylon, Hans Berghuis, Paul Haimon, Jan Hanlo, Leo Herberghs, Loe
Maas, Zes minnaars, samengesteld onder redactie van O.J.C. van Loo, Heerlen
z.j. (1951)
- Leo Herberghs, Maastrichtse sonnetten, Maastricht 1954 (meerdere drukken)
- idem, Met aarden vingers, Amsterdam 1955 = De Windroos, no. 32
- idem, Wonen op aarde, Sittard 1962 (Populierenreeks)
- idem, Lessen in landschap, Haarlem 1968 = De Windroos, no. 79
- idem, Huisboek voor de landman, Haarlem 1972

7) Deze regel is, zonder hoofdletters en achter vouw afgebroken, te vinden op p. 54 van Lessen
in landschap.
8) Over Leo Herberghs als ‘eigenzinnig hoofdredacteur van een links weekblad in de Mijnstreek’
schreef Vrij Nederland van 23 febr. 1974.
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Nico Verhoeven
Vier sonnetten van het medelijden
1
De mens die wortelt in zijn grote droom,
waar vindt hij heul bij deze worsteling;
geen tegenstander die zijn blik verruimt,
geen medeboom die uit het veld verrijst.
De vlakken van het schaambord eeuwigheid,
het roodste rood dat hem met mat bedreigt;
het is geen roos, toornige vingerling
die naar de ringen om de zon heen wijst.
Zo'n dag is diep van duister avontuur:
een afgesleten aambeeld waarop schampt
de klokslag tijd. Dag witte haan die kraait
op weten van een deernis zonder grens.
Verduur het leed dat als een brug de stroom
passeert, azuur dat in zijn vlucht vergrijst.
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2
De winter is te liefelijk van huid
om te voltooien wat aan huis ontviel:
hoe wenkt de rimpel van de dageraad
de oude hoornen van de regelmaat,
de gouden toortsen van het zonnewiel.
De winter is de blinkendste van al.
Blij blijft hij aan het roer en doet zo stil
dat als in huis de waterketel fluit.
Op leien ondergrond schaatst hij en schrijft:
zijn het haar ogen die de stroom verdiept?
Zeg niet de stroom licht dicht. Haar ziel is broos
zoals een boze droom in sterren valt.
Een rookpluim dekt de velden toe met eer.
Ontsluit de deuren. Scherven van geluid.
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3
De binnenste bestaansgrond kent geen vloer
waarop gestaan wordt, open wond en mond;
bijna de ander, maar diezelfde nooit
die wat hij ziet met dovenetels tooit.
Bevracht geen vlonder met twee handen zon;
bedenk de lucht is blauw omdat hij lijkt
op korenbloemen, hun verval, hun fleur
die als een gevel opdoemt voor de ruiten.
De dingen op een rij gezet zijn soms
zo boers, als wasgoed aan een lijn, 't hangt buiten
en hoort zo bij het huis en bij het bed,
dat men het niet meer ziet, het blijft van linnen,
vlas, droomgewas, katoenen woud. Verstand.
Het wappert en er voert geen weg naar binnen.
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4
Dag blauw heelal, wees weerklank van de wind
die zomaar aanklopt, zoals water stroomt;
geruis van gras dat nat is, als van dauw,
en bouw het huis als aalmoes voor de hand.
Die ons verwijst is maar een vlag van hout,
hij is geplant en wervelt als een roos;
sneller klimop dan voetspoor in het zand
ooit terugvindt, vindt in hem gehoor. Wij gaan
als schepelingen, duizendmaal en één,
vol vergelijk, luisterend naar de woorden
schemerend achter waar wij zijn geboren:
bijna een sprookje en een lang verhaal.
De tweede nanacht zal de derde schragen.
En niemand die de tafellampen dooft.
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Jacques Hamelink
Het andere ik
In het asiel
Je houdt je in. Toch is er genoeg woede in je om een heel kontinent te verwoesten.
Je houdt je dus in. Je slaat je hoofd af en toe eens beurs tegen de muren van je cel.
Je slikt de scherpe voorwerpen in die binnen je bereik komen. Je trekt met je tanden
je matras uit elkaar. Een voor een ruk je met een pincet je haren uit soms. Nagels
heb je niet meer gehad sinds je hier belandde. Enfin, kleinigheden.
De psychiater kan dit niet begrijpen. Psychiaters begrijpen de woede niet. Zij
ontvangen een welvaartsvast maandsalaris. De woede daarentegen is zonder reaktie
op vraag en aanbod. Hij gaat eigen wegen.
De woede is niet aan te leren, hij is niet lokaliseerbaar (het is een misvatting te
geloven dat hij verdwijnt wanneer ze je naar het hospitaal sturen om de incisie te
ondergaan. Dat verandert evenmin ergens iets aan als het opensnijden van je maag,
en het deze ontdoen van kilo's spijkers, tafelmessen, stenen. Het geeft hen een gevoel
van voldoening, dat is het enige, en dat gaat jou niet aan.
Ze gruwen en zijn opgetogen dat ze je nu van krankzinnigheid kunnen
beschuldigen. Alsof het gesloten heelal dat de waanzin is wat verklaart!)
Ook de krankzinnigheid begrijpen ze niet: hij zou, als ze de woede aksepteerden
als drijfveer, voor hen daaraan gelijk zijn. Krankzinnigheid wordt evenmin betaald.
Nee. De woede is geen ingeving, hij is geen aberratie tussen de benen. Hij is een
levensbeschouwing. De woede is filosofisch. Hij is de houding van een mystieke
geest tegenover het bestaande.
Wie de woede niet begrijpt begrijpt de ijskoude verwondering niet van hem die
ziet dat de dingen louter en alleen maar zijn zoals ze zijn, zoals een wandluis tegen
een muur.
Om dat te begrijpen hoef je niet per se wegens lustmoord op een kind dertig jaar
gevangenisstraf op te knappen hebben, al is enig begrip hiervoor, moet ik zeggen,
niet de ongunstigste voorwaarde om de woede tot ontwikkeling te doen komen, en
al is het in elk geval dat wat mij het meest onderscheidt van jullie, fabrieksdirekteuren
en oratoriumminnaars, die ik misschien ooit, als ik de kans krijg, er ongelimiteerd
mee te lijf zal gaan.
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Ik droom van de leegte
Ik droom van de leegte. Niet omdat deze wereld te vol is van tegen elkaar stotende
lichamen, te vol rubberen planeten. Dat kan mij niet schelen. Ik droom van de leegte
omdat de leegte in mij is en gaapt als een put. Door te dromen van de leegte word
ik steeds lediger.
De lichamen, is dat jullie niet opgevallen, proberen zich als gekken in elkaar leeg
te storten. Tevergeefs. Ze zijn gevuld tot de strot en worden steeds voller.
Ze hebben geen leegte. Ze veranderen dan ook bijna zonder uitzondering mettertijd
in plompe massieve standbeelden van de romeinse soort. Dat te bereiken geldt als
het hoogste onder de lichamen.
De visie op het geluk onder die standbeelden! Geef hen welk volume dan ook en
ze omhelzen het, uitzinnig van ontroering. Ze zullen het nooit meer loslaten. Deze
standbeelden zijn zacht, ze rijzen als deeg. Ze vormen een trust van debiele estheten
die de ruimte op hun rug dragen als was hij god.
Hun ruimte heeft niets met mijn leegte te maken, laat daarover geen misverstand
bestaan. Ik ben niet uit op ekspansie. Ik droom van de leegte. Ik verafschuw ieder
volume (jullie moeten weten: ik ben beetje voor beetje in mijn eigen leegte gevallen
als een naar binnen afbrokkelende vulkaankegel. Dat is mijn grootste triomf. Die
leegte kunnen jullie mij niet afnemen, hij is het enige. Het is wezenlijk. Ik bedoel
dit niet als een aanbeveling.)
Ik droom van de leegte, mijn talent is gefundeerd op de leegte. Ik ben het verzet
tussen jullie volume. Ik vestig de leegte temidden van jullie. Een zinloze bezigheid
in deze tijd waarin de volumes allesbeheersend zijn en zoveel wind in de zeilen
hebben? We zullen zien, we zullen zien.

Eenzaamheden
Eens was ik vaak eenzaam. Ik leefde toen nog in onmetelijke ruimten, omringd door
spiegels, door spiegels begrensd. Ik was jong. Maar de dag komt dat je
schouderophalend zegt ‘wat heb ik aan al die spiegels? Hoe bedrieglijk zijn ze niet!’
Je laat ze, aarzelend eerst nog maar dan vastbesloten, voor wat ze zijn.
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Je spreekt niet meer tegen ze, je houdt op met dat belachelijk hooghartige akteren.
Je gunt ze geen blik meer. Listig ga je ze uit de weg. Je begint je opgelucht te voelen,
je moed neemt toe alsof je je uit een sneeuwlawine een weg graaft. Je begint er plezier
in te krijgen ze niet meer ter wille te zijn. Je ontwikkelt het vermogen van de dofheid,
de doordringbaarheid voorlopig. Je beoefent dat tot je begrijpt dat het technieken
zijn, niet meer. Als ze hun dienst verricht hebben kun je ze vergeten. Een grote
verandering heeft zich aan je voltrokken: je weerspiegelt niets meer.
Je bent nu wel opnieuw wanhopig, wanhopiger dan ooit misschien zelfs, maar de
eenzaamheid is opgehouden. Daar is geen plaats meer voor. De binnenwereld neemt
je in beslag. De binnenwereld, waaraan je koortsachtig werkt, die je vergroot en
uitgraaft. Dat is het rijk van de onbegrensde mogelijkheden.
Daar kan het werkelijk autobiografische beginnen, dat wil zeggen de pure
kristallografie.

Reizen
Vandaag en al dagenlang houdt mij het grondbeginsel van het reizen bezig, dat
nauwkeurig en achteloos, eigenlijk geheel onverschillig, neerzetten op de grauwe
bemodderde landkaarten van de ruimte en de tijd van een paar stippen, krassen, lijnen
en strepen, die verdriet uitdrukken, onbehagen, verveling, ongeluk, verwijdering.
De aandrift tot dit reizen is wellicht alleen te vinden in psychische tekortkomingen,
de reiziger weet dat niet, hij is het vergeten. Het is oninteressant. Het grondwoord
is hier richtinggevoel.
Eigenlijk is dit reizen, zoals ik het me voorstel, een specifieke zijnsvorm,
waarschijnlijk zelfs een van de meest veeleisende. Het heeft met andere, bijvoorbeeld
met de meer sedentaire zijnsvormen, gemeen de vaagheid en alomvattendheid. Alleen
het tempo en de substantie zijn verschillend.
De ruimte van dit reizen is vol onzekere kontoeren, vol voorbijsnellende vormen,
vol rook.
Het is afhankelijk van het toeval. Het kent langdurige vertragingen, plotse
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stroomversnellingen, stille bodemloze begroetingen, maandenlang niet van je zijde
wijkende muren, soorten van stilzwijgen.
Het hort en hapert, het valt stil en schiet verder over instortende touwbruggen. Het
weet zoveel vaart te verkrijgen dat het zweeft op de momenten dat dit geboden is.
Het past zich aan aan zijn omstandigheden. Het doet vaak ook aan als een
duizelingwekkend diepe serie bomtrechters, die alleen hun eigen holheid bevatten.
Voor de reiziger van dit allooi bestaat de wereld niet uit levende wezens,
voorwerpen en bergen, maar uit gebeurtenissen, spanningsverhoudingen, konflikten,
transgressies, koortsachtigheden, konglomeraten van deliria.
Hij bereist die, wetend dat hij aan de vormeloosheid van die werelden nog de zijne
toevoegt, daar behagen in scheppend, de chaos vergrotend.
Hij bereist die en zijn enige haast bovenzintuiglijk aangescherpt vermogen is dat
hij in staat is de peilloze diepten te zien van een plat vlak en, daarin is hij geniaal,
zich dienovereenkomstig te gedragen.

Elasticiteit
Ik beproefde de veerkracht en de reaktiesnelheid van de vijandschap en de haat. Ze
waren oneindig en rechtlijnig. Ze kenden geen verslapping. Een weelde zonder enig
karakter werd dit. Maar er kwamen afwijkingen voor in hun weefsel, tepelvormige
knobbels, verzweringen zoals een tropische vegetatie die kent. Dit leidde tot
struktuurverandering.
Het besmettingsgevaar was te groot. Ik liet me, bij gebrek aan een persoonlijkheid,
aangetast worden. Ik was sterk - zoals slijm sterk is. Ik sloeg en werd verpletterd,
sloeg en werd verpletterd, een ontelbaar aantal keren. Tenslotte raakte ik in
verwarring. Ik wilde vluchten maar hier vlucht men slechts voorwaarts in zijn eigen
vernietiging.
Toen begon de sijpelende etter te vloeien van de wanhoop.
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Charges
Snelle dansende vijanden: ikken. Daar zijn ze, tien, twintig, honderd tegelijk.
Ik sla ze, ik verpletter ze tot klompen bloedig schuim. Een slachting. Alle muren
zijn volgesmeerd met hun arrogante geplette glimlach, hun slangachtige
karakterslierten. Weg met de pamfletten, de strooibiljetten, hier konterfeiten onlust
en agressie met veel levendiger materiaal! Maar mijn vuisten worden moe. Ik dompel
ze in gereedstaande grote blokken ijs en hervat de verdelgingskampagne. Ik sla ze,
ik vermorzel ze bij tientallen.
Het geknap van hun onbeduidende hersenpan. Tot moes dat gepeupel. De muren
worden week onder mijn mokerslagen (de kleefkracht, de veerkracht van deze muren).
Mijn woede geldt nu niet alleen meer die knikkebollende varkensblazen vol bloed.
Hij geldt ook de muren zelf, die zij in hun rug hebben en die mij in de weg staan. Ik
vecht over een breed front met de muren, de groeizame meegevende muren die
reageren als stootkussens, als geluiddempers. Nooit zal ik me laten opslokken, laten
omsingelen door de muren.
Ik sla mijn vuisten gevoelloos. Eerst barst de linker open, dan komt de rechter
naar mij terug als een botstomp. Alsof dat mij nu nog kan schelen.
Ik moet me een uitweg vechten door de muren, die bespat zijn met taaie zuigende
verflagen van vijanden. Maar reeds heb ik het stadium van de depersonalisatie bereikt.
De muren en de slachtoffers hebben hun dienst verricht. Voorbij de haat en de
engtevrees breken urenlange en nooit omwalde velden van strenge opgetogenheid
aan.

Het bekende soort raadgevers
Met haat kom je niet ver, was de teneur. Je vreet jezelf op, je vergiftigt je bloed.
Iedere dag wordt een haar grijs, probeerden ze me aan te praten. Geef je verzet op,
pas je aan, slijmden ze. Me aanpassen? Hoe past een weggeslingerde steen zich aan?
En waarbij?
Ze konden niet begrijpen, die huichelaars, dat de haat voor sommige mensen
levensvatbaarheid bezit, dat hij in mijn geval een ego stimuleerde dat anders
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nooit tot ontwikkeling had kunnen komen in de glibberige pasta van deze wereld. Ik
haatte en ik weerstreefde hun zwaartekrachtwetten zo hard ik kon. Maar ze hadden
gelijk, ook al verandert dat verder nergens iets aan. Mijn god, wat hadden ze een
gelijk.
Om beurten werd ik door de vernederendste mensonterendste ziekten en rampen
bezocht die men maar kan bedenken. Alleen met betrekking tot het haar vergisten
ze zich.
Het kreeg de kans niet om in enkele uren grijs te worden zoals bij de
benijdenswaardige en bevoorrechte jongelui die tijdens oorlogshandelingen aan
bajonet-gevechten deelnemen, of zoals bij die roestbikkers die ooit per abuis
opgesloten waren in de op stoom gebrachte ketel van hun schip.
Mijn haar viel uit. Bij bossen tegelijk, weerzinwekkend. Is kaal worden door haat
niet mogelijk? Waarom niet. Psychische aardbevingen hebben meer kracht dan men
denkt. En ze verwoesten evenveel als ze scheppen, zoals ik nog hoop aan te tonen.
Maar dat is van later zorg.

Weigering
Men aanvaardt zichzelf zoals men de wereld aanvaardt, een rot ei dat ontploft in de
gehoorgang. Men leert met zichzelf leven. Een stollingsverschijnsel, domein van
zich vestigende dertigjarigen. Mijn talent ligt niet in die sektor. Ik ben weigering.
Ik weiger de wereld in alle staten en talen. Ik weiger mezelf en ieder ander.
Verschil in temperament, meer niet. Verschil in aantal temperamenten beter gezegd.
Men heeft er doorgaans één en drijft daar min of meer handel mee.
Ik heb er tien of twaalf tot mijn beschikking en laat ze naar believen los op wat
me hindert, wat me omringt, dus ook op mezelf. Want ik geef toe, ik ben mijn eigen
grootste belemmering, wat nog verergerd wordt doordat ik uitsluitend vertrouw op
de scheppingskracht van onlust en verdriet: onbetrouwbare bondgenoten, door en
door slecht gezelschap.
Ik heb geen reden om tevreden te zijn over mijn vroegere gesteldheid, noch over
de huidige, over heel dit leven van een luis in een vloerkier. Ik weiger. Ik weiger het
evenwicht. Ik kan daar niet mee leven. Mijn voedsel is de weerstand. Al wat me
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een strobreed in de weg legt moet ik vroeger of later met modderstromen de pas
afsnijden.
Naar de voorraden van dat gevoel valt ook door mij slechts te gissen. Ik vrees dat
ze onuitputtelijk zouden kunnen zijn.

Oorlogen
Het was als voerde ik een eindeloze verwoestende oorlog, waarin ik al mijn middelen
verkwistte. Nogal middeleeuws. Er waren overigens vriendschappen, waarin ik een
van die verdachte uitgespaarde posities innam die zich op latere leeftijd wreken.
Ik werd voor sommige opdrachten gebruikt die me niet zinden maar waarvan mijn
bestaan af leek te hangen. Geen keus dus. Ze lieten me opdraven zovaak er behoefte
was aan mijn kennis, vaardigheid, inzicht in een van die details die ik op grond van
mijn afwijkend stofwisselingstype beheerste.
Hoe leeg maakten de geheimzinnige aftapsystemen van deze vriendschappen me,
zó dat ik me eraan onttrok. Dat deed pijn. Ik was er geheel in verwikkeld geraakt,
ermee vergroeid. Maar de toestand kon niet blijven zoals hij was, ik moest me
veranderen, en dat betekende nieuwe moeilijkheden. Toch zocht ik heel die tijd alleen
maar naar een doorwaadbare plaats.
Als ze dat geweten hadden was ik in een van hun roterende trommels net zolang
met elektronen gebombardeerd tot de laatste vonk van mijn zelfrespekt gedoofd was
en ik als een van die afschuwelijke, langs magnetische weg beïnvloede zuigelingen
opnieuw onderaan de ladder had kunnen beginnen.

Adempauze
Ik had een tijd van relatieve vrede bereikt, de vrede die bloeit met kelken als
kunstgebitten. Bedreigd evenwel, vol voetangels en klemmen. Maar hoe dan ook, Ik
kwam op adem. Ik amuseerde me. Zelfs aan mij deelde zich een vleug van het
verlangen mee om te bloeien en vrucht te dragen.
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Zet die gedachten uit je hoofd, blijf waakzaam, hield ik mezelf voor. Ik leefde bij
ogenblikken dichtbij mijn eigen oppervlakte toen. Maar op de bodem van mijn bestaan
kropen twijfels rond, slijmerige koudbloedige reptielen, op alles verdacht nog altijd,
niets begrijpend van deze adempauze en, laat ik eerlijk zijn, geen sekonde gelovend
dat die kon standhouden.
En natuurlijk deed hij dat ook niet. Alleen kwamen nu de grauwe dagelijkse
gevechtsgolven niet meer op mij af. Ze stroomden uit mijzelf voort, onafgebroken.
Ik had nooit geweten dat ik zoveel onbehagen in me onderdrukt had. Er was niets
aan te doen. Ik boekte winst in vergelijking tot het nabije verleden. De krijgskans
keerde. Ik stortte mij uit en raakte niet ontledigd. Een kwestie van zelfvertrouwen,
een driest soort wanhoop.
Op den duur werd mijn bedrevenheid zo groot, dat ik erin slaagde temidden van
de uit mij voortvloeiende gevechten een vrede op te bouwen die zelfs van mijn eigen
stemmingen en besluiten onafhankelijk was.
Vanaf dat tijdstip werden de krijgsverrichtingen uitgebreid tot in het oneindige.
Zover als ik zien kon was nu nergens vrede meer dan in mijzelf.

Mijn leven en ik
Ik hield niet van mijn leven. Het hing me de keel uit. Waarom? Dat had ik niet eens
kunnen zeggen. Het verveelde me, het was iets toevalligs dat zich altijd op grote
afstand van mij bleef bewegen, dat ik niet naderkwam.
Hoe kun je houden van een bijna volledig onbekende? Nee, het was een huwelijk
op afstand. Liefde van één kant. Mij stond mijn leven niet aan. Ik schaamde me
ervoor en liet het alleen zien als het hoognodig was, bijvoorbeeld als ik een of ander
goor doel wilde bereiken door medelijden op te wekken bij deze of gene (in serie
geschakelde rampen waren daar het gevolg van. Ik haatte die lui die ik iets te verstaan
gegeven had en brak ze achteraf en passant een voor een de ruggegraat, zodat ze nog
slechter voor het bestaan waren toegerust dan ik).
En toch moest ik iets met mijn leven ondernemen. Ik moest er, zoals mijn
leermeesters zeiden, ‘iets van maken’. Ik probeerde het, zonder geloof, zonder
vertrouwen: de bekende twaalf ambachten en dertien ongelukken. In iets waarin de
een zwemt als een vis ligt de ander op apegapen. Het eind van het liedje was dat het
me allemaal mijlenver de strot uithing.
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En toch zat ik nog steeds aan dat leven vast. Ik kon het niet uitkotsen, ik schopte het
van me vandaan maar het was niet af te schudden. En om de dweilachtige navelstreng
door te snijden was ik te laf.
Ik zei tegen mezelf: ‘dit wordt niets meer, je bent nu vijfendertig. Gebruik je
hersens, laat waaien’.
En inderdaad, ik was verloren geweest als ik geen mogelijkheden, gaten in mijzelf
aangeboord had die alleen mij aangingen, die met mijn leven niets te maken hadden,
maar waarvoor ik mijn leven gebruiken kon als proefkonijn. Sindsdien is de
verstandhouding minder slecht. We werden verre verwanten van elkaar bij wie, door
de ongelijksoortigheid der belangen, de haat soms van weerskanten opklaart tot koude
belangstelling. En sporadisch gedijt aan zeer verre einders een rose wolkje van
sympathie.

Ruimten
Leven en vernietigen was het parool. Iets waar je je alleen maar doorheen moest
slaan. Te stupide. Ik zette die aktiviteiten stop, ze verbrokkelden teveel van de
aanwezige ruimte.
Door me te koncentreren bracht ik een andere, minder energieke beweging op
gang. Eigenlijk ging het me daarbij alleen om het moment van overgang, want de
beweging op zich verveelde me bijna meteen. Niet mijn soort ritmiek, andere
kadansen.
Een derde verandering diende zich aan, die tot kompleet vormverlies leidde.
Een schizofrene ervaring: nergens was plaats meer voor. Ik was zelf zo'n beetje
de plaats. Maar voorbij een vernauwing smolt in alle richtingen een nieuwe ruimte
open. Ik had nu ruimte binnen en buiten me. Die geestdrift, die dronkenschap kon
niemand me meer afnemen.

Raam. Jaargang 1974

35

De ekspansie van de kwal
Er is een tijd geweest, wie kent die periode niet, dat mijn leven kompakt was, scherp
begrensd door de walg die aan zijn randen knaagde.
Daar kwam door domme pech verandering in. Ik viel ten prooi aan een psychische
botverweking. Een kanker die de beenderlijm oploste. Gebrek aan elementaire kohesie.
Geen kleefkracht in de cellen. Al snel verslapte mijn verzet.
Ik viel uiteen, ik desintegreerde. Ik bezat geen innerlijke samenhang meer.
Mijn leven werd niet meer gevoed vanuit een centraal punt.
Ik verzette me niet langer. Zinloze geringe bezigheden, slaap, wat moedeloze
liefde waren voortaan voldoende: ik verleefde wat ik nog had.
En toch bleven al die elkaar loslatende, in zichzelf verdeelde brokstukken diffuus
het bewustzijn bundelen dat een reïntegratie van vitaal belang was: het tintelen van
vingers na de amputatie.
Er kon in mijn kwaal geen verandering meer komen. Mijn bewustzijn van mijzelf
was te vormeloos geworden.
Ik was mijn knooppunt kwijt en mijn leven vloeide weg naar de periferie.
Er was geen houden aan. Vergeefs wilde ik de bressen dichten. Dat wegvloeien,
al te goed voorbereid, was onweerhoudbaar.
De verwarring was overal, de rust nergens.
En toen, toen ik mijn laatste restje zelfgevoel verloren had, kwam als een averechtse
groei van tot verrotting bestemde viskositeiten, de ekspansie op gang van de kwal.

De verlammingen van de aanpassing
Ik kwam op een leeftijd dat men de dingen neemt zoals ze zijn. Dat is aangenamer.
Ik bewoonde mijn verbrijzelde wereld zoals een spoelworm zijn gastheer bewoont:
ik hield me staande. Geen luxe, geen genietingen. Die waren, behalve schadelijk,
volmaakt overbodig. Wat had ik ermee moeten beginnen? De mooiste muziek is voor
mij die van een zaag met breed gezette tanden die zich een weg vreet dwarsdoor een
zwaar bot.
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Om de kataleptische slaap die mij bedreigde geen kans te geven, was ik aan het werk.
Ik sloeg een spijker in het ijsveld. Steeds dezelfde spijker. Een volstrekt zinledig
werk, dat me evenwel met triomfantelijke gevoelens vervulde.
Over het geheel genomen was ik minder ontevreden dan vroeger. Ik had geen
klagen. Mijn bevroren ledematen ontdooiden zelfs enigermate. Mijn altijd zo
woelachtig roerig lichaam voelde de breidel die ik het in de bek wrong en begon me
schoorvoetend te gehoorzamen.
Het amorfe, het anomorfe van mijn leefwijze hinderde me niet langer. Daardoor
werd men in de war gebracht denk ik. Men had me verkeerd begrepen. Men bood
me de volwassenheid aan, ik weigerde die.

Vernietigingen
Vernietigingen, welkom. Afstotingsmomenten van zojuist getransplanteerde delen,
ik heb jullie lief, ik verlustig me in jullie.
Wij zijn kinderen van een en dezelfde legendarische moeder, het ongeluk, dat ons
halfwas uit de plooien van haar miserabele rok schudde en om onze levensvatbaarheid
te beproeven ons, zelfs jullie en natuurlijk vooral mij, meteen al probeerde te
vertrappen zoals je er tor vertrapt.
Inzinkingen, malaises als lange messen, lusteloosheden, verveling, machteloosheden
die het bloed doen kruipen dat niet meer gaan kan, scheefhoofdigheden,
onderbuiksheden, darmachtigheden die vrij in en uitstromen, vijanden van de status
quo: wij zijn bloedverwanten.
Als het waar is - en het is waar - dat de wereld gegrondvest werd op traagheid,
laat ons dan een wereld uit de grond stampen van kaf en koortsen, van walm.
Van damp. Een wereld van gaten in lucht. Een wereld gemaakt van ontploffingen.
Dat wil zeggen, een plek waar de wrok eindelijk vaste voet krijgt.
Vernietigingen, grote dit tegen de onweerslucht voorbijzeilende ongeluksvogels:
wij kennen elkaar. Wij begrijpen elkaar zonder woorden.
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In afwachting
Omdat het nieuwe niet naar mij toekomt moet ik mijzelf vergroten tot binnen de
grenzen van dat nieuwe. Niet dat dat mogelijk is. Ik ben allang zo uitgestrekt en vang
zoveel wind dat de zwakke baleinen van mijn skelet me niet meer overeind kunnen
houden.
Het grootste deel van de tijd lig ik daarom, niet in staat op te staan. Ik lig, slap,
beweeglijk, zoals een zee ligt in zijn kom, af en toe vadsig pogingen in het werk
stellend om overeind te komen uit de machteloosheid, pogingen om op te rijzen
boven mijn wanden.
Dat mislukt natuurlijk totaal. Ik lig. Ik ben afhankelijk. Temperament, tijd, gunstige
en ongunstige indrukken, ervaringen met mensen, ondergaan met de lusteloosheid
van wie uit wanhoop alleen nog in zichzelf gelooft: weersgesteldheden.
Maar binnenkort, dat garandeer ik, zal ik het nieuwe bereiken en heel andere,
minder door rot vlees vertroebelde dingen berichten dan deze.

Een dag zonder pijn
Een dag zonder pijn is nog minder te verdragen dan een met. Het gevoel niet langer
op de proef gesteld te worden vernedert je, je voelt je aan de kant geschoven, uit de
gratie, onnut.
Je hebt geen orgaan ontwikkeld voor de pijnloosheid en nog veel minder voor dat
gevoel van fysiek en geestelijk welbehagen dat de meeste mensen zo onafgebroken,
zo klassiek grieks achternazitten.
Dus pak ik de hamer en verpletter met zeer doelbewuste, uiterst precieuze,
meedogenloze slagen, kootje voor kootje, de vingers van mijn linkerhand.
Ik doe dat niet om mijzelf te schaden. Ik ben geen masochist; de zelfkwelling is
mijn doel niet. Hij geeft me niet de geringste bevrediging.
Ik doe dit alleen om in het doffe nuttigheidsgevoel te delen van de
machinebankwerker die na volbrachte dagtaak de benen strekkend, weet dat zijn
waarde verankerd ligt in een hem totaal onbekend maar ongetwijfeld uiterst
veelomvattend, misschien de techniek zelfs wel transcenderend doel. Ik doe dit alleen
om in de afschuwelijke verlorenheid van sommige uren de proefnemingen te hervatten.
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Michael Tophoff
Gedichten
n.o. van den helder
dit zwarte schip zonder diepgang
met voor en achter een schroef haarscherp langs de banken waarvan je
de ‘grijzen’ en ‘zwarten’ roemde o schilder
- in drieeneenhalf uur rond het westelijk punt
van het eiland waar je de fietszadel vond
langs de vloedlijn en de kop van een vogel
(die je niet kon benoemen) anders dan kingstone
minder blauw dan cape d'ail maar allemensen
hoe geel blijft dit zand zelfs als ik hol
langs de schichtige vuurtorenwachter
in het lage seizoen spoelt het wad leeg
op een enkele vaargeul na kolkend en glad
als je gat wanneer je zonwerend plekje vergeetmijnietjes bij bossen verzamelt zoals anderen
sparen: brandstof / wereldrekords paalzitten /
albert heynzegels / schaamhaar... waarmee de dichter b.
(na ostfront en kamp) zijn hoofdkussen vulde nu valt het wit weg
zelfs het grijs wordt zwart
en we meren in holwerd: een dove vrouw
midden op straat
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staatsburger
hoe vaak nog de keus
uit 26 zogenaamd onafhankelijke letters
hoe vaak nog het treffend gevoel
hoe vaak die ene regel
die bijblijft
hoeveel zondagen zijn er nog over
om je ogen te sluiten - wat moet je
snachts met een beeldscherm
zo koud als een steen gladder nog
dan een minister en doofstom op de koop toe
en hoeveel maandagen
zolang er nog steeds liefelijk
sprake is van zon / maan / en alle gladde
verhalen over ditjes en datjes - wat
moet je - je kunt haast niet anders
dan alsmaar die ene regel verzinnen
een regel uit 26
zogenaamd onafhankelijke letters
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huur en verhuur
wie is het vandaag
die mijn gefilterde woning bewoont
ben jij het
ben jij het nachtkaars
die uitgaat volgens gewoonte
ben jij het droogte
die in mijn slijmvliezen steekt
ben jij het lucht
waaruit ik woorden als nevels formeer
steek je / ben je zo luchtig
om vooral niet te branden
ik weet het
elke brand dooft
bloed stolt
en morgen is weer een dag
maar wie is het vandaag
die bij me wil wonen
- over blijven hoor je me niet
want stel stel dat de brand niet dooft
dat het bloed niet wil stollen
en dat er morgen geen dag komt
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‘... denk je aan hem als geboren
op ieder moment en als dagelijks stervend
zelfs dan - o machtig gewapende - zelfs dan
wees niet verdrietig...
... o partha - van alle offeranden ben ik
het offer der stille herhaling
van alle geheimen ben ik de stilte...’
na oor
na lippen
na jou
staat de holle boog
in het rokerig teken
samsara verbluft: al draaiend schreeuwt het rad
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ik heb je
- maar lief is geen woord
lief dekt niet
lief dekt toe
en hebben...
daar is geen verzekering voor
niet gaat het om brand
noch om storm
hebben is liegen
is diefstal
blijft over: ik
blijft over: je
maar blijven...
blijven is liegen
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R.A. Cornets de Groot
Motieven voor tijdschrijvers
Er zijn verhalen waarin de hoofdpersoon met de tijd te identificeren is. De lezer kan
dat doen. Soms geeft ook de schrijver aan dat hij het bewust zo heeft bedoeld.
Beatrijs, bv. de costersse, getrouwd met het klokketouw, eerder dan met wie anders,
is - door de lezer - met de tijd te vereenzelvigen. Maurits Akelei, uit Het zwarte licht,
beiaardier in Haarlem, die bij zijn huisarts de staande klok, een zwarte, omhelst - ten
teken dat ook hij met de tijd te identificeren valt. Mulisch geeft die verklaring zelf,
- niet in deze ‘kleine roman’, maar in een stukje erover dat in Voer te lezen staat.
Albertus Cockange, hoofdpersoon uit De verdwenen horlogemaker, wordt in het
verhaal met de tijd geïdentificeerd. Zijn noodlottige bezoeker zegt het: ‘Allengs heeft
u met al deze voorwerpen (bedoeld zijn de in de winkel aanwezige uurwerken, CN)
gemeen gekregen, dat u alleen nog maar bekeken kunt worden (), iets grappigs voor
op de kermis’.
De verteller zegt het trouwens zelf ook, al in de eerste regels van de novelle.
Wat gebeurt er nou, wanneer zo'n figuur naar zijn of haar noodlot handelt: ‘de tijd
en ik zijn één, die eenheid is nu gebroken’? Spontaan splitsen zich dubbelgangers
af:
Beatrijs gewon Maria en Maria gewon Beatrijs. Zo is het toch? En Cockange
gewon een onzichtbaar ‘zijn’ en dit gewon Cockange, nietwaar?
Moeilijkheden vinden we in dit opzicht alleen in Mulisch' boek. Hoewel!
Laten we even nagaan, hoe die doubles te voorschijn komen. De Beatrijs geeft weinig
informatie; de lezer beslist in zulke gevallen. Op het moment dan, dat de costersse
het af laat weten, neemt Maria haar plaats in. Ook Vestdijk houdt een slag om de
arm. De lezer moet het zeggen, en die besluit dan ook: toen Cockange ervan af zag
ooit weer in de winkel te komen, stond daar zijn plaatsvervanger (in wie hij, de
immateriële, zijn vlezen schim herkent, als hij tóch in de winkel komt). Op kritische
punten - men moet weg, en men mag niet worden gemist - komt de dubbelganger in
actie.
Hoe zit dat bij Mulisch: bij Maurits Akelei? Ook in zijn leven is er een kritieke
fase. Hij is jarig; hij wordt 46. Tegelijkertijd ‘is’ hij ook 23. Want 23 jaar geleden
verloor hij Marjolein, zijn geliefde. Deze 23-jarige Maup is de double van Maurits.
Maup gewon Maurits en Maurits gewon Maup. Zo is het.
En dat stemt schitterend overeen met de opvatting die Mulisch huldigt op het stuk
van wat een kunstenaar is: een afwezigheid, een niemand, een onzichtbaar oog.
‘Iedere kunstenaar is een soort neger’, denkt Maurits, ‘met stilte om zich heen’. En
in het zwarte licht is een neger uiteraard onzichtbaar.
Een dubbelganger jongt dubbelgangers: Maup gewon de neger, de neger gewon
Maurits en Maurits gewon overeenkomstig de theorie van De tegenaarde (Voer), de
kunstenaar in zich, en níet de ingenieur die hij worden zou, toen hij een rode maan
op de zwarte aarde zag nederdalen.
De stelling dat een dubbelganger dubbelgangers voortbrengt is eenvoudig te
verdedigen. Beatrijs vervangt bij voortduring zichzelf: de non door de concubine,
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die door de moeder, die door de prostituee en die door de bedelares. Cockange is
niet alleen een plaatsvervanger van zichzelf, maar ook de noodlottige bezoeker is in zekere zin - een dubbelganger van de horlogemaker: ook in hem is immers het
proces werkzaam, dat hem onzichtbaar maakt. En daarbij - maar daar heb ik het later
over - Cockange ‘is’ zijn eigen geboortester.
Aardig is natuurlijk dat de ommekeer die in het leven van deze figuren plaats
grijpt, het gevoel voor symmetrie niet weinig aanwakkert. De afsplitsing van
dubbelgangers heeft ook
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een splijting in de tijd ten gevolge: 7 jaar aan deze kant van de grens en 7 jaar aan
de andere voor Beatrijs; 23 jaar aan de ene, 23 jaar aan gene zijde van de grens, bij
Akelei. Maar bij Cockange? Veel hangt af van wat het verhaal bezielt.
Bij Beatrijs gaat het blijkbaar om de voortgang van de tijd, ook al keert ze op het
punt van uitgang terug. Maar bij Akelei is een faustische drift op dreef geraakt; hij
is 23 jaar, in weerwil van de kalender. Bij hem keert de tijd terug en verabsoluteert
in een, om Mulisch te citeren ‘vandaag voorgoed’. Uiteraard is in beide verhalen het
grensmoment van belang. Maar het is niet het object van de aandacht van beide
auteurs. Dat is pas bij Vestdijk het geval, in De verdwenen horlogemaker. De kritieke
fase zelf komt hier aan bod, en in die fase wordt duidelijk aangegeven dát er een
keerpunt is; dat de beslissing gevallen is; dat de horlogemaker het nieuwe leven
beginnen zal. Dat gebeurt door een één-woord-zin: ‘Voorjaar!’
De lijn die in Cockanges leven de symmetrie voltrekken moet, wordt in het verhaal
buiten beschouwing gelaten. Maar dat ze doorgetrokken worden zal, blijkt uit de
voorspelling van de noodlottige klant: ‘U moet terug naar de velerlei veelsoortige
verwisselbare mogelijkheden en onmogelijkheden’ - terug naar het land van de ziel.
Een duidelijk okkulte uitspraak dus, van iemand die faustischer is dan Faust, en één
die doet verwachten dat Nietzsches eeuwige wederkeer het leven beheerst in deze
novelle.
Okkult, zei ik. De overtuiging dat de ziel tijdelijk van het lichaam kan scheiden,
doet in okkulte kringen (maar laten we eerlijk zijn: ook daarbuiten) opgeld. Evenals
trouwens de opvatting dat de dubbelganger de dood aankondigt.
In Vestdijks novelle is dat meteen duidelijk: Cockange zelf stelt vast, dat zijn
metamorfose ‘erger is dan de dood’. En later, bij de vrijerij van zijn dochter en haar
student: ‘Het was de dood in het leven die hij ervoer’, - met de suggestie van een
boeddhistisch visioen, dat de beheersing van de sanskara beoogt: de vernietiging van
de kiem der wedergeboorte, ten einde eindelijk van het lijden verlost te zijn. Maar
hoe weinig Cockange nog van de uitblussing verwijderd is, blijkt even later, als het
visioen voorbij is: ‘Eindelijk ontwaakte Cockange uit zijn noodlottige trance’
(cursivering aangebracht).
Veel meer in een hypnoïde gevangen is Maurits Akelei, wiens normale ‘ik’ in
geen verband staat met wat zijn dubbel-ik ervaart en waarneemt - behalve wanneer
het uit de fysische realiteit het materiaal kan slepen om de hypnoïde van zijn alter
ego te voeden.
Dat is het aardige van dit boek: het normale ik bouwt mee - door de aanvoer van
concreet en aanwijsbaar materiaal (de neger, de song, de kleur zwart, etc.) - aan de
schepping van een wereld, die allengs het karakter van een hallucinatie verliezen
gaat: men zal er aan moeten geloven.
Is deze vaststelling geen mooi complement op een citaat van Heraclitus in de
aanhef van de roman: ‘De slapenden zijn medescheppend en medewerkzaam aan
wat in de werelden geschiedt’?
Ook Akelei (daar ging het eigenlijk om in mijn verhaal) ervaart, ontmoet althans
de dood, en wel in de doodskop van Pollaards: ‘Terwijl hij (Pollaards, CN) de as
van zijn cigaret tipte, ontblootte hij zijn tanden en zette ze voorzichtig op elkaar.
“Dood?” zei hij’ (cursivering aangebracht).
En 8 blz. verder: ‘“Dood?” had Pollaards met zijn tanden op elkaar gezegd (). Hij
(Akelei, CN) spande zijn geheugen in (), maar van zichzelf herinnerde hij zich niets’
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- een (overigens ongezocht) bewijs, dat het normale ik uit de actuele fysische realiteit
alleen die dingen selecteert, die het dubbel-ik benutten kan.
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En nogmaals de dood, als de neger opduikt: ‘Opeens fluoresceerden er tanden in
Afrika’. Alleen bij Beatrijs kondigt de verschijning van de dubbelgangster de dood
niet aan, hoezeer die verwachting ook door de lezer wordt gekoesterd - trouwens
ook in hem wordt gewekt door een met Akelei's gedrag verwant dwangritueel: de
Mariaverering, die immers alleen maar zin hebben zou, wanneer de dood een reële
bedreiging vormt.
Ontbreekt dit dwangmatig karakter bij Cockange? Nee. Het uit zich op momenten
dat ook hij, ondanks zijn tamelijk gelijkmatig karakter, in morele conflicten verzeild
raakt. Hij schrijft dan: bedreigingen aan zijn vrouw, verwijten aan zijn dochter,
waarschuwingen aan haar vader: zijn vlezen schim.
Dwangmatig is natuurlijk ook het schuwen van de werkplaats. We kunnen dit
vergelijken met Beatrijs' vrees naar het klooster terug te keren. Het zijn duidelijk
formele eisen: geen van beiden hebben besef van wat er aan de hand is. Ook de lezer
weet niets in het begin: voor allen houdt de schrijver of het verhaal de openbaring
in petto. Dat Maurits Akelei er tot het laatst toe geen weet van heeft, dat de
Openbaring (van Johannes) werkelijkheid wordt, blijkt uit het verhaal. Ook de lezer
weet het niet, tenzij hij zich van een paar détails bewust is. Een verschil met de andere
hoofdfiguren is, dat Akelei geen enkele ruimte hoeft te mijden: er is geen
dubbelganger die hem in zijn werk vervangt.
Hemel en aarde zijn er mee gemoeid, als iemand uit de tijd valt. Dat blijkt, zonder
toelichting, uit de Beatrijs en uit Het zwarte licht. Het blijkt ook uit De verdwenen
horlogemaker, aan het slot, waar Cockange terugkeert naar zijn plaats aan het zwerk.
In feite behelst Het zwarte licht de apotheose van de aarde, De verdwenen
horlogemaker de apotheose van Cockange, zoals de Beatrijs de apotheose van de
non behelsd zou moeten hebben:
Waric in hemelrike gheseten
Ende ghi hier int ertrike,
Ic quame tot u sekerlike!

zegt Beatrijs, hiermee uitdrukking gevend aan het gevoel van vervreemding die het
drama van de tijd veroorzaakt: de ervaring van de gescheidenheid en de eenheid van
hemel en aarde.
Ook Akelei kent die ervaring: ‘Eens zou hij zo klein als een zandkorrel zijn
geworden, - zij zou hem niet meer zien, - maar hij haar tot in de hemel!’
En Cockange? Bij de vrijerij van zijn dochter denkt hij: ‘Bij God, straks zouden
die twee gezichten zich losmaken om zich tot één gloeiende rode bol, stralen
schietend, te verenigen. Stopte men na een dergelijk gekijk zulk een jongen in de hel
en dat meisje in de hemel, dan nog zouden ze bij elkaar kunnen komen’.
Natuurlijk is in dit laatste citaat niet een liefdeverhouding van Cockange zelf ter
sprake - maar de ervaring van de gespleten eenheid van hemel en aarde is er niet
geringer, misschien groter, omdat zijn belang erbij kleiner is dan die van een van
zijn geliefde gescheiden minnaar.
Misschien dat hier een lezer het tijd vindt worden, zich de ogen uit te wrijven:
moet zijn metanoia ook in hypnoïde toestand worden bewerkstelligd? Maar dat mag
de pret toch niet drukken, vind ik. Vooruit dus, waarop berust dit idee van gescheiden
verbondenheid van hemel en aarde?
Het berust op de astrologie.
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Het zou ook wel te dwaas zijn de astrologie onder tafel te werken, nu Het zwarte
licht begint met zinnen als deze:
‘Maurits Akelei werd 20 augustus 1953 om klokslag 6 uur in de ochtend wakker
(): op dit uur, in deze minuut, was het 46 jaar geleden dat zijn moeder hem had
gebaard’.
Maurits is een Leeuw, evenals zijn schepper.
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Een klein kind gaat op een dag vrij op zijn beentjes staan en op een dag zegt het ‘ik’.
Leo is het teken van het individualisme: het ‘ik’ richt zich op, overziet en domineert
zijn omgeving. ‘Het ik-besef is als een hoofd boven op een vertikale wervelkolom’
(H.S.E. Burgers).
‘Psychologisch en symbolisch doet het Leeuw-type denken aan een stralende
zomerdag.
Het is de culminatie van het souvereine ik, de zon, in en tegenover de mensen en
de wereld’ (André Barbault).
De zon is heerser van het teken Leo: een dynamische krachtbron; Neptunus is hier
in ‘exaltatie’ - een statisch krachtreservoir.
Men zou dus een zonnige persoonlijkheid verwachten, als het niet bekend was,
dat de zon hier een zwart licht verspreidt.
Onze Leo, Akelei, moet dus wel de nodige afflicties in zijn geboorteteken hebben!
Niet dat ik de horoscoop van Akelei getrokken heb, of doen trekken: men moet
sportief blijven en het spel spelen met de knikkers uit de tekst. En wanneer daar staat
dat Akelei klein is, en dus niet met kop en wervelkolom boven zijn naasten uit steekt
- wanneer daar integendeel staat dat zijn meisje groter is dan hij en nog steeds groeit
- tot in de hemel, zodat hij een zandkorrel is vergeleken daarbij, dan kun je zeggen
dat zijn geboortester in een donkere hoek van het firmament het licht in zich opslorpt.
Een zwarte zon, deze heer van Leo.
‘De psychose, die bij uitstek bij Leo hoort en bij een geafflicteerde zon is de
schizofrenie’ - en: ‘Hoe meer onverteerd moedercomplex, des te meer moet het ik
tot pathologische methoden overgaan om niet te verdrinken’ (Burgers). Ziet dat er
niet beroerd uit? Ga maar na: warm, stralend, zonnig, goedhartig, royaal - het zijn
allemaal Leokenmerken die je eerder aan Akelei's vriend Ketelaar zou toeschrijven
dan aan hem zelf. En toch: de beeldspraak in Het zwarte licht tekent Maurits als een
echte Leeuw: in de eerste plaats beheerst hij een hele stad, misschien de wereld, met
zijn spel op de beiaard.
Als hij Ketelaar bezoekt, begroet die hem met de woorden: ‘Als de zon het hoogst
staat, komt Maurits Akelei! Hoe is het in de torens? Nog steeds de hoogst geplaatste
persoon des lands?’. En later, als Ketelaar en mevrouw Pollaards elkaar gevonden
hebben staat er een vergelijking, zo cryptisch, dat alleen ‘ingewijden’ er iets mee
kunnen doen: ‘Het gesprek zou over Akelei gaan, zoals een reklamezuil een
hoogspanningstransformator is’.
Mevrouw Pollaards geeft uitdrukking aan haar emoties bij de herinnering aan
Akelei's spel: ‘Er stond opeens een spierwitte kolom bovenop de stad’.
Ketelaar weer, over Maurits: ‘Hij was in een situatie die iedereen tot knechten
maakt’. Maar dat was in Akelei's goede tijd, toen het Ik alle kleinheid onderdrukte,
toen het de ‘lagere’ instinkten - de Neptunuskracht - uitbluste. Nu is de dijk gebroken,
en nu worstelt Akelei met het losgebroken geweld dat Neptunus is: de ongebreidelde
fantasie, drankzucht, ontucht, bedwelming, verwarde ideeën: al wat een Leeuw maar
naar het leven staat, en al wat er maar bijeen te brengen is, daar op dat kamertje,
waar onze Leo het maar moet zien te rooien. Hoe moeilijk die opgave is, blijkt
halverwege het feest: Akelei ‘begon te trillen en eer hij wist wat hij deed had hij de
kist met groot geraas tegen de petroleumkachel omver gegooid, wilde opstaan, sloeg
met zijn ruggegraat tegen de tafelrand’, etc.) cursivering aangebracht).
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Neptunus dus: een feest, een orgie. Want wat kreeg Akelei van mevrouw Henkes?
Een zeepaardje. Zij zou een Vis kunnen zijn, zoals Ketelaar een bijna ideale Leeuw.
Waar komt Ketelaar vandaan, astrologisch beschouwd? Gezien de koninklijke natuur
van Leo vindt men in zijn omgeving niet zelden een ‘hofnar’, die hem de waarheid
zegt, met wie hij zich
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amuseert, en van wie hij profijt trekt. Het is een evenbeeld in karikatuur. Ketelaar
vervult die functie hier voor zijn vriend, die, door zijn meisje bedrogen, van de
teleurstelling een levensbeschouwing heeft gemaakt.
Leokenmerken waar Akelei wèl aan beantwoordt:
hij is snel ontroerd, grootmoedig, niet zonder innerlijke adel, vrijgevig: hij geeft
op 20 augustus zijn laatste centen uit in een feestartikelenzaak, dus: aan niets, of zo
goed als niets.
Voor de aardigheid: een paar elementen uit de psychologie van dit type, die
mogelijk ook ander werk van Mulisch beslissend hebben beinvloed:
* de verhouding ‘koning-hofnar’, die steeds terugkeert in de tweeling-hoofdpersoon:
Laurel en Hardy, Harry en Hein, Corinth en Schneiderhahn.
* de elementaire beweging, - ‘zo elementair als een steen die valt’: de vertikaliteit
van het ik.
Genoeg over Het zwarte licht, en niet te breedvoerig over Beatrijs. In Intieme optiek
somde ik al een paar argumenten op om in deze non een portret naar het teken Libra
te zien. Maar aangezien Cockange ook naar dat beeld gevormd is, kan ik in de schets
van hem meteen een paar sprekende gelijkenissen met Beatrijs laten zien. Zo worden
beiden door de tijd behekst; in Vestdijks novelle is er tot driemaal toe sprake van
vrees voor ‘tijdverlies’. Dan is er iets vreemds met de onzichtbare Cockange: hoe
onstoffelijk hij ook lijkt, hij is wel degelijk - want hij is een weegschaal - aan de
zwaartekracht onderworpen, en onder bepaalde omstandigheden zou hij zelfs ‘tot
het middelpunt van de aarde kunnen afdalen’.
Een citaat uit het astrologisch handboek:
‘Terecht wordt Libra als echtgenoot en minnaar geroemd (Venus als heerser van
dit teken), en inderdaad maken niet alleen vele van zijn goede eigenschappen hem
daarvoor bij uitstek geschikt daarnaast stelt ook de “wederhelft” (de andere schaal,
CN) hem in staat zich te ontplooien op een wijze die voor hem als eenling niet
weggelegd zou zijn’. Speciaal voor Beatrijs zet ik dit citaat (uit Burgers) nog even
voort:
‘Iemand die alleen liefhebben kan uit hoofde van het ontbrekende in hem zelf,
moet tenslotte onvermijdelijk het punt bereiken, waarop hij als zelfgenoegzame
ontmaskerd wordt: noch man, noch vrouw voelt zich gaarne een “instrument” ter
vervollediging van de ander’. Cockanges minnaarsnatuur komt op geraffineerde
wijze in het volgende tot haar recht: ‘Van zijn vroegere bestaan getuigde, behalve
zijn herinneringen, die in niets verbleekt waren, alleen een soms ondragelijke jeuk
in zijn vingers naar draai-, boor-, steek-, en vijlbewegingen, en het verlangen naar
koperen (koper = Venus) voorwerpen’ - freudiaans te duiden. Niet minder freudiaans
dan het ritmisch trekken aan een touw door Beatrijs. Liefdeontboezemingen aan de
tijd - zoals die van Akelei bij Pollaards klok:
‘Bij een hoge, staande klok van zwartgelakt hout, halverwege de gang, hield hij
stil.
Achter glas deinde een langzame slinger met een koperen schijf als gewicht. Overal
stilte, - alleen het trage tikken... Klik. Klak... Met grote ogen keek hij naar de
glimmende schijf, die in stille extase, verborgen in een gang, met ingehouden adem,
door de tijd roeide... Langzaam kwam hij naderbij, starend naar de glanzende
beweging. Gebiologeerd zakte hij even later op zijn hurken, legde zijn handen tegen

Raam. Jaargang 1974

het hout en drukte zijn neus tegen het glas. Langzaam zwenkten zijn ogen mee naar
links en rechts met de koperen glans, en zijn adem schrok van het koude glas... Klik.
Klak... Hoe mooi, hoe mooi was de glans van het koper. Tranen vulden zijn ogen;
hij sloot ze, legde een beetje snikkend zijn wang tegen het glas en
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omhelsde de klok met de volle omvang van zijn armen...’
Zijn dit liefdeontboezemingen?
Ze zijn een breuk, een afscheid van de tijd. Cockange verlaat deze wereld, Beatrijs
het klooster; voor Akelei zal een dag uit het verleden eeuwig duren.
Maar nog eens, anders: zijn dit géén liefdeontboezemingen?
Zegt de seksuele symboliek, in de klok neergelegd, iets over deze mensen? Of is
integendeel de klok het symbool van de seksualiteit? Wat spreekt er uit het gedrag
van Akelei, uit het verlangen van Cockange, uit Beatrijs' verbondenheid met de klok?
Liefde, zeker. Aanhankelijkheid.
Besef van de mateloosheid van de tijd, van eigen vergankelijkheid. Wroeging,
zonder twijfel. Angst.
Angst en liefde, lust- en onlustgevoelens: de klok symboliseert èn de seksualiteit
èn een knagend geweten.
De eindeloze duur, verknipt in abstrakte, gelijkvormige eenheden en de
kortstondigheid van het eigen bestaan, díe botsing van metriek en ritme, dood en
leven in de confrontatie met de klok is natuurlijk de aanleiding om bij het mysterie
van het leven stil te staan.
Klik. Klak...
Wie daarbij stil staat, zet de tijd stil en onderbreekt de mechanische herhaling.
Hoe zinvol is het dan, dat de breuk door herhaling wordt ingeleid!
Beatrijs roept driemaal om haar minnaar.
Cockange wordt driemaal gevraagd naar ‘de’ hand te kijken.
Akelei gaat er driemaal op uit, om mensen op zijn feestje te vragen. Het is waar
dat hij aanvankelijk 4 mensen uitverkoren had.
Maar prachtig is het dat hij de vierde - Doornspijk - vergeet of uit de weg gaat.
Want wat is herhaling? Twee is te weinig en vier is te veel.
Herhaling is een probleem van tijdstruktuur: steeds hetzelfde herhalen verooorzaakt
een lineaire tijd: uren dagen maanden jaren, - tijd die zich uitstort in de leegte, maar
die toch niet verkwist mag heten, zolang aan het einde van een uur, een maand, een
leven, iets van waarde is ontstaan. Tijd is nu eenmaal geld. Of zoals De Genestet zei:
‘De eeuwigheid vraagt naar de vrucht van de tijd’.
Tegen de leegte aan het einde van de tijd, òf tegen een bestaan dat, om de volheid
aan het einde daarvan, in leegheid moet worden verdaan, ontstaat innerlijk en
onbewust verzet.
Daarom stemt Cockange ten slotte in met de bezegeling van zijn lot. Hij keert
terug naar het zwerk, verlost van een heleboel aards leed. Terug naar zijn plaats onder
de sterren in Libra, van waaruit hij eens weer herboren zal worden, gelijk is
aangezegd.
Daarom schept Akelei zich zijn zwarting, een absoluut nu.
Alleen Beatrijs werd, na de eerste zeven jaar, op het pad der desillusies terug gezet
- in de illusie de volheid buiten het leven te vinden. Een drievoudige oproep aan het
eind toont dat ze opnieuw met het verleden - de laatste zeven jaar - breekt, en geeft
de tijd die cyclische opbouw die haar terug brengt naar het punt waar ze begon. Men
kan zich afvragen welke lering Beatrijs uit haar leven trok, zelfs tijdgenoten begrepen
dat: de dichter die het verhaal verlengde, bv. Hij was geen Boutens, helaas, en vond
dan ook geen echt antwoord, laat staan een eind.
Wat, ten slotte, werd er door de klok wakker geroepen?
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Het verlangen naar duurzaam geluk. Dit maakte de drie hoofdfiguren in het drama
van de tijd ervan bewust, dat het leven zelf van belang is, - die intemporele wereld
van liefde en wanhoop, begeerte en smart, troosteloosheid, plezier, schoonheid en
leed: saai, grauw - maar mooi, als de werkelijkheid zelf.
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Esteban López
Cultuur internationaal
Verslag International Writing Program 1972-73 University of Iowa,
Iowa City, VS.
Graag doe ik het hierna volgend formeel verslag aan CRM voorafgaan door enige
informele opmerkingen. In de eerste plaats was het een prettige ervaring om te
bemerken dat niet ieder rapport in een lade verdwijnt, dat het ook buiten een
ministerie belangstelling wekken kan. Daarna komt onmiddellijk het verlangen om
de inhoud ervan te verlevendigen, om de bedoelingen ervan zo dwingend mogelijk
te maken. Waar ik voor gepleit heb ligt mij na genoeg aan het hart.
Er dient op korte termijn niet iets maar veel te veranderen: het provincialisme,
waaraan wij ons in een klein land bezondigen, staat in geen enkele verhouding tot
wat er in dat zelfde land gepresteerd wordt.
In de tweede plaats, lijkt het mij verstandig om mijn ongeduld te bedwingen.
Goede verstaanders hebben slechts een half woord nodig, en in mijn voorstellen
staan hele woorden. De vorm waarin ik het een en ander gegoten heb moge mij wat
al te bezadigd voorkomen. Ik besef echter dat een pleidooi van een enkeling de situatie
niet wezenlijk zal veranderen. Daarvoor is meer nodig, daarvoor zijn geestdriftige
mensen nodig. Dat die bestaan betwijfel ik niet. Dat zij zich zullen doen kennen is
mijn zoete hoop. Voor hen is dit rapport in feite bestemd.
De voorwaarden, door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk verbonden aan de toekenning van de subsidie, die mij in staat heeft gesteld in
te gaan op de uitnodiging van The University of Iowa om deel te nemen aan het
International Writing Program, waren: dat ik - hoewel zijdelings betrokken bij de
werkzaamheden van de ‘workshops’ van The University of Iowa - bij mijn terugkeer
een verslag over de werkzaamheden van deze ‘workshops’ zou schrijven, ‘zodanig
opgesteld dat het dienst kan doen als basis-gegeven voor een denkbare oprichting
van een Nederlands equivalent van zo'n workshop;’ dat ik tijdens mijn verblijf aldaar
zoveel mogelijk de promotion van Nederlandse Literatuur in de Verenigde Staten
zou behartigen. Aangezien aan eerst genoemde voorwaarde niet anders kan worden
voldaan dan op overwegend spekulatieve wijze, geef ik er de voorkeur aan te beginnen
met een opsomming van de wapenfeiten, welke mij doen geloven dat ik tenminste
de helft van mijn toezeggingen heb kunnen nakomen.
Aan het International Writing Program namen deel letterkundigen uit de Verenigde
Staten, Argentinië, Brazilië, Japan, Indonesië, India, Nigeria, Taiwan, Polen,
Roemenië, Hongarije, Tsjecho Slowakije, Engeland, Griekenland en - voor de eerste
keer - Nederland. Wekelijks werden er bijeenkomsten gehouden, gewijd aan de
literatuur van de landen waaruit de deelnemers afkomstig waren. Deze werden druk
bezocht door staf en studenten van de ‘School of Letters’ en golden als ‘International
Literature Seminar’. Zelf had ik het genoegen een voordracht te houden over onze
literatuur, getiteld the generation gap in dutch poetry. Voor dat doel zag ik mij
geroepen, een tamelijk uitvoerige bloemlezing van Nederlandse
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en Vlaamse poëzie samen te stellen, welke op kosten van de universiteit in kleine
oplage is verspreid.
Ik overdrijf niet wanneer ik beweer dat ik ontroerd heb vastgesteld hoe sterk, zelfs
in niet altijd even geslaagde vertaling, de Nederlandse dichtkunst overkomt bij een
internationaal publiek, zodoende bewijzend waarin een klein land werkelijk groot
is. (Daarom was ook ik geschokt, toen ik afgelopen herfst las dat Delta, het enige
mij bekende tijdschrift waarin de taalbarriëre althans enigszins doorbroken wordt,
dreigt te worden opgeheven.)
Mijn aanwezigheid in Iowa City heeft tot gevolg gehad, dat mr Paul Engle, vader
en direkteur van het ‘program’, zich voorstelde van toen af aan geregeld Nederlandse
letterkundigen uit te nodigen. Als eerste werd uitgenodigd voor 1973/'74 de dichter
Hans Verhagen, aan wie werd verzocht een bloemlezing van moderne Nederlandse
poëzie in Engelse vertaling samen te stellen, uit te geven door de ‘University of Iowa
Press’. Tot mijn teleurstelling, moest ik eerst na mijn terugkeer in Nederland vernemen
dat Hans Verhagen, zijn enthousiaste toezeggingen ten spijt, door persoonlijke
omstandigheden niet kon gaan. Ik heb toen onmiddellijk Simon Vinkenoog benaderd,
die zich eveneens geestdriftig toonde, maar ik vrees dat zijn aanvrage te laat voor
het eerstvolgende International Writing Program is gekomen. Ik hoop nu maar dat
uitstel geen afstel wordt en stel mij daarom graag beschikbaar voor alle informatie
en medewerking, welke kunnen bevorderen dat de in Iowa City geplande bloemlezing
binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt.
Het International Writing Program wordt mede en in belangrijke mate gesteund
door het Department of State. Tot dusver werd West Europa in dit opzicht ietwat
stiefmoederlijk bedeeld. Wat daar ook de oorzaken van mogen zijn, ik ben van het
standpunt uitgegaan dat die niet behoeven te blijven gelden en heb daarom
gekorrespondeerd en gesproken met mr Joseph Patman en miss Ruth Skartvedt,
Program Officers, Special Exchanges Division, Bureau of Educational and Cultural
Affairs te Washington. Vooral miss Skartvedt draagt de internationale letteren een
warm hart toe. Ook heb ik gekorrespondeerd met mr Francis Starrs, Director Office
of Western European Program van het zelfde bureau en later, na zijn overplaatsing
naar Londen, een onderhoud gehad met zijn opvolger mr Robert L. Richards. Van
het resultaat van mijn pleidooien stel ik mij niet al te veel voor, maar het kan volgens
mij nooit kwaad tot in de hoogste regionen onze letteren aan te prijzen en het is een
feit dat mij is toegezegd door mr Richards en miss Skartvedt, dat al het mogelijke
zal worden ondernomen om deelname van Nederlandse letterkundigen aan het
International Writing Program financieel te steunen. Wat mij persoonlijk betreft, heb
ik niets dan lof voor de wijze waarop het Department of State mijn verblijf in de
Verenigde Staten niet alleen mede mogelijk gemaakt heeft door het verstrekken van
een ‘grant’, maar ook verder begunstigd en begeleid heeft. Ik heb bijzonder prettig
samengewerkt met het Institute of International Education, Council on Leaders and
Specialists, in het bijzonder met mr Bill Topolsky en miss Daniële Lessoir in
Washington, die mij bij de voorbereiding van mijn reizen steeds met raad en daad
hebben bijgestaan. En niet in de laatste plaats ben ik dankbaar mr Philip A. Benson,
Cultural Attache, verbonden aan de Amerikaanse ambassade te Den Haag en, bovenal,
miss Margaret Walker zonder wier inspanning en toewijding mijn verblijf in Amerika
waarschijnlijk nooit zou zijn gerealiseerd. Wat mij overal opviel, waren de
onbevangenheid waarmee ik bejegend werd, de oprechte belangstelling, de gretigheid
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naar informatie die ik mogelijkerwijs te bieden had. De public relations, welke het
‘International Visitors
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Program’ ongetwijfeld beoogt, werden zodoende overtuigend behartigd.
Daar de beurs van het Department of State ook een reistoelage inhield, besloot ik
deze te besteden aan het geven van lezingen over Nederlandse literatuur op zoveel
mogelijk ‘colleges’ en universiteiten. Aan de hand van een lijst, mij verstrekt door
de heer de Wit van de Stichting voor Vertalingen, heb ik iedereen die in aanmerking
scheen te komen aangeschreven. De reakties waren boven verwachting. Zeventien
instituten toonden werkelijke interesse:
The Commonwealth of Massachusetts University, Anherst, Massachusetts,
The University of Michigan, Ann Arbor,
Hope College, Holland, Michigan,
Grand Valley State College, Michigan,
Central College, Pella, Iowa,
Northwestern College, Orange City, Iowa,
University of Minnesota, Minneapolis,
Macalester College, St. Paul,
The University of Georgia, Athens,
The University of North Carolina, Chapel Hill,
The University of Texas, Austin,
University of California, Los Angeles,
University of California, Berkeley,
University of California, San Francisco,
California State College, Sonoma,
University of Hawaii at Manoa, Honolulu,
The City University of New York.
Prof dr Seymour L. Flexman, te New York, was bovendien zo attent om mijn
aanwezigheid te signaleren in Americana, een publikatie van New York University
en mij te introduceren op de jaarlijkse bijeenkomst van de Modern Language
Association of America, alwaar ik in de gelegenheid werd gesteld de vergadering
van de Nederlandse sektie bij te wonen en toe te spreken, en op die manier kennis
te maken met zijn kollega's van andere universiteiten.
Zowel geografisch als financieel leek het logisch, dat ik allereerst zou proberen
een toer te organiseren die mij naar de Oostkust voerde. Dat is gelukt, vooral dankzij
de uitstekende zorgen en voorbeeldige initiatieven van mr Willard C. Wichers,
Directeur van The Netherlands Information Service, Midwestern Division, Holland,
Michigan. Behalve hem en drs Willem Simonsz, Consul voor Pers en Culturele Zaken
in San Francisco, heb ik geen enkele officiële vertegenwoordiger van Nederland
ontmoet, die zich veel aan de Nederlandse letteren gelegen liet liggen, wat mijns
inziens van een beschamende en kortzichtige instelling getuigt. Tulpen, molens, van
Gogh, Rembrandt, het Deltaplan: daarmee leek het wel bekeken. Het beschikbare
materiaal bleek volstrekt onvoldoende (bovendien verzameld en geschreven door
niet-Nederlandse professoren). Wellicht zou het aanbeveling verdienen dat CRM bij
een volgende gelegenheid dat een kunstenaar de Verenigde Staten bezoekt, onze
diplomatieke vertegenwoordiging aldaar tijdig van zijn komst op de hoogte stelt,
eventueel in samenwerking met de afdeling Internationale Betrekkingen van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Doordat ik zelf de meeste kontakten
heb moeten leggen, wat veel tijdrovende korrespondentie met zich meebracht, was
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het onvermijdelijk dat ik ten slotte in tijdnood kwam en verschillende mogelijkheden
niet heb kunnen benutten.
Mr Wichers heeft zich als een ware promotor doen kennen, onderhandelde voor
mij, loste problemen van ‘timing’ en logies op en betoonde zich een hartelijk gastheer.
Het was een bijzonder leuke ervaring om in deze staat, waar zoveel Nederlandse
emigranten een bestaan hebben opgebouwd, de studenten iets bij te brengen van wat
er in ons land kultureel leeft. Het kwam neer op hard werken, doch zelden heb ik
met zoveel voldoening gewerkt. Vanuit Holland, Michigan ben ik doorgereisd naar
mijn afspraken in Ann Arbor en Amherst. Ook de lezingen daar werden een sukses.
Prof F.R. van Rosevelt in Ann Arbor en
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prof E.M. Beekman in Amherst, de laatste zelf romancier en dichter (een fascinerende
studie over van Van Ostaijen staat op zijn naam), zijn beide oorspronkelijk uit
Nederland afkomstig. Ik heb groot respekt gekregen voor de toewijding waarmee zij
hun taak verrichten. Ze deden mij min of meer denken aan eenzame pioniers die een
faktorij bezet houden, waarbij de faktorij zich bevindt aan de ‘vijandige’ kust van
het Germanic Department. Ook hier viel het mij op, dat CRM en Onderwijs en
Wetenschappen eigenlijk meer en beter zouden moeten samenwerken. De
bibliotheken, de inspanning van de professoren ten spijt, waren wat moderne
Nederlandse literatuur betreft pover voorzien. Waar er in deze subfakulteiten om
leerlingen gevochten wordt en ieder jaar opheffing dreigt, is het zaak deze mensen
te ruggesteunen. Eigenaardig, maar toch ook bemoedigend was het om in andere
belangrijke bibliotheken zoals de Widener Library in Cambridge, de City Library in
New York, de Library of Congress in Washington zeer volledige kollekties
Nederlandse literatuur aan te treffen (waaronder al mijn eigen publikaties).
Waar mijn financiële middelen aan de bescheiden kant waren en er van een passend
honorarium slechts zeer zelden sprake kon zijn, heeft mijn toer naar de Westkust
nogal wat moeite gekost. Dankzij de heer Simonsz te San Francisco, die zich heeft
gewend tot de heer Braaksman van onze ambassade in Washington, en de welwillende
beslissing in deze van CRM is het gelukt. Maar zonder de gastvrijheid, welke ik
overal op mijn reizen ondervond, zou armoe troef zijn geweest.
In Austin, Texas, ben ik geféteerd door prof dr F. Bulhof. Hij bleek tot mijn grote
verrassing in staat een groot gehoor bijeen te brengen. De lezing werd gevolgd door
een grandioze party ter ere van de Nederlandse Literatuur, bezocht door zeker tachtig
mensen (wat gebeurde op zijn kosten). Alweer: hoe benepen steekt daar tegenover
af de Nederlandse zuinigheid, waar het de propagering van de eigen kultuur betreft.
In het algemeen kan ik bevestigen wat Adriaan van der Veen in zijn rapport aan
CRM bericht en aanbeveelt. Evenals hij, had ik aan de Westkust prettige ervaringen
met prof dr Johan Snapper en vooral met prof Manfred Wolf en prof dr Robert S.
Kirsner. Hoewel qua prestige universiteiten als UCLA en Berkeley alle mogelijke
aandacht verdienen, verdient het toch aanbeveling de ‘uithoeken’ van de VS niet te
verwaarlozen. Dankzij de heren Simonsz en Wolf, werd ik uitgenodigd door prof dr
Bernd Jager van Sonona College, alhoewel zijn specialiteit psychologie is. Op zijn
suggestie, heb ik toen mijn voordrachten aangepast voor studenten psychologie en
politieke wetenschappen. In Hawaii lag het weer anders: daar wordt Nederlands
gedoceerd als ‘minor asian language’. Prof Corry Niekus Moore had nooit eerder
overwogen om hedendaagse Nederlandse letterkunde als deel van haar opdracht te
beschouwen, hoewel zij als Neerlandica daarvoor grote belangstelling heeft. Mijn
lezing in Honolulu werd vrij aardig bezocht en, wat ons plezier deed was dat als
gevolg hiervan de ‘instructor for creative writing’ nadien de door mij geïmproviseerde
anthologie heeft gebruikt in de ‘creative writing class’.
Nadenkend over mijn belevenissen in Amerika, ben ik tot de konklusie gekomen
dat propagering van onze letteren gebaat zou zijn bij een veel bredere aanpak.
Natuurlijk wordt er noodgedwongen geschreven en gepubliceerd binnen een
betrekkelijk klein taalgebied en spreekt de specifiek Nederlandse problematiek niet
altijd direkt aan, maar anderzijds bestaat er ruime belangstelling voor de
geestesgesteldheid en de kulturele achtergronden van waaruit Nederland zich in de
wereld manifesteert.
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Waar het thans meer dan ooit op aankomt is dat Nederland ook kultureel
internationaal begint te denken en te handelen, niet alleen
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politiek en sociaal ekonomisch. En dat kan alleen gebeuren als men zich weet los te
maken van het vooroordeel, dat de letteren een tijdverdrijf zijn voor eigenheimers.
Het zou, bijvoorbeeld, zeer nuttig zijn dat er geregeld een aantal stipendia werd
toegekend, met daaraan verbonden de voorwaarde dat de aldus begunstigde
letterkundigen voor de tijdsduur van een jaar (eventueel met een jaar te verlengen)
ter beschikking staan van een van onze vertegenwoordigingen in het buitenland. De
opdracht behoort te zijn, ter plaatse de kontakten te scheppen en te behartigen met
iedereen die zich daadwerkelijk voor Nederlandse letterkunde zou kunnen interesseren.
Mogelijk zouden deze stipendia mede gefinancierd kunnen worden door de Ministeries
van Onderwijs en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken.
Gedurende mijn verblijf in Iowa City heb ik een viertal workshops geregeld bezocht,
in die zin dat ik ook aan de diskussies deelnam. Een verslag daarover heeft
betrekkelijk weinig nut, omdat mijn ervaringen wezenlijk niet veel verschilden van
die welke ik in Nederland had kunnen hebben en deels ook heb gehad. Vele
Nederlandse schrijvers hebben, wat de gevolgde methoden betreft, niets van hun
kollega's in de VS te leren. Schrijvers op School heeft beduidend meer te bieden dan
welke Amerikaanse onderwijsinstelling ook: een landelijke organisatie, een veel
groter aantal auteurs en dientengevolge een grotere verscheidenheid aan onderwerpen
en benaderingen.
Iets geheel anders is, dat ik op The University of Iowa veel heb geleerd, veel
praktische ervaring heb opgedaan en zo alle kans kreeg om mijn opvattingen te
verruimen.
Een Nederlandse equivalent van een dergelijke workshop wordt alleen denkbaar
als er in Nederland iets aan de basis en aan de top verandert. Het schrijven als min
of meer elitaire bezigheid heeft, zeker niet alleen volgens mij, zijn beste tijd gehad,
wat nog niet wil zeggen dat men het ambachtelijke ervan uit de weg dient te gaan.
Eerder, integendeel! In de VS wordt dit des te gemakkelijker beseft, waar het daar
tot de mogelijkheden behoort dat schrijven een broodwinning oplevert of zelfs rijk
maakt en dus, ekonomisch beschouwd, niet geheel en al onzinnig is. Maar in een
land als het onze moet het langzamerhand tot de vanzelfsprekendheden gaan behoren,
dat men zich bekwaamt in wat materialistisch gezien geen of weinig toekomst biedt.
Zelfekspressie en vrijetijdsbesteding kunnen ongetwijfeld een genot zijn, maar dragen
weinig bij tot vrijmaking van de mens wanneer er op kunde en kennis te weinig prijs
wordt gesteld. Het schrijven als liefhebberen leidt tot onderwaardering van de
werkelijke prestatie en uiteindelijk tot gebrek aan respekt voor welke vorm van
beschaving ook.
Sociaal kunnen workshops een belangrijke funktie vervullen als ontmoetingspunten,
als centra waar men zichzelf en de medemens beter leert kennen en begrijpen, juist
omdat men zich kollektief bezighoudt met wat door tenminste een van de deelnemers
als essentieel ervaren wordt: namelijk, dat wat hij geschreven heeft en aan de anderen
voorlegt - niet ter bewondering maar ter diskussie en bekritisering. Hoe groter de
inzet waarmee aan het werkstuk is gewerkt, des te groter de mogelijkheden tot
kommunikatie en verstandhouding. Technische diskussie tot in de kleinste details
leidt gemakkelijker tot vanzelfsprekende intimiteit dan een zielvolle benadering.
Kritiek op inhoud en vormgeving behelst veel meer dan deze, maakt het mogelijk
om op konstruktieve manier de meest uiteenlopende levenswijzen en -opvattingen
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te toetsen en met elkaar te vergelijken, wat een verdraaglijke konfrontatie kan
opleveren.
Het is beslist niet mijn bedoeling, te pleiten voor een schoolse aanpak. Schrijven
kan niet
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geleerd worden. Doch het kan wel op vakkundige wijze gestimuleerd worden, op
elk denkbaar niveau. Met nadruk op het begrip kultuur, niet op de begrippen rekreatie
en maatschappelijk werk.
In Nederland zoals overal in West Europa, in tegenstelling met de Verenigde
Staten, bestaat er een kloof tussen wetenschappen en kunsten. Aan The University
of Iowa kan men sinds de dertiger jaren promoveren op een bundel poëzie, een roman
of verhalenbundel, een muzikale kompositie, een kunstwerk, (tegenwoordig is dat
ook mogelijk in o.a. Stanford). Met andere woorden: de kreatieve prestatie wordt
daar op één lijn gesteld met de akademische, kunst wordt niet lager aangeslagen dan
wetenschap. Op onze universiteiten, in het algemeen, zal een schrijver hoogstens
door een studentenvereniging worden uitgenodigd, terwijl de literatuurwetenschappen
zuiver theoretische studies blijven, met als gevolg eenzijdigheid, vervreemding,
pedanterie. Tussen wat Multatuli specialiteiten noemde en progressieve jongeren
tegenwoordig vakidiotie, bestaat geen noemenswaardig verschil.
In de Verenigde Staten wordt reeds ingezien, dat een levende literatuur meer heeft
mee te delen over een land, een tijdperk, een milieu, een individu dan de officiële
geschiedschrijvers der literatuur voor mogelijk of gepast houden. Daar komt nog bij,
dat de visie van een eigentijds schrijver op wat er in vroeger eeuwen gepubliceerd
is (of juist niet kon worden gepubliceerd) gevoed wordt vanuit de praktijk van het
schrijven zelf.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat jonge mensen Amerikaanse, Engelse, Franse,
Spaanse, Duitse en Nederlandse Letteren studeren zonder ooit een schrijver te
ontmoeten. Ook in Nederland hebben wij behoefte aan ‘writers in residence’, ‘visiting
writers’, een ‘international writing program’. Het zou zelfs mogelijk moeten worden
om aan een onzer universiteien als schrijver een vakopleiding te volgen.
Er zal veel moeten gebeuren voordat het zover zal zijn. De grondslag er voor,
evenwel, moet worden gelegd op zoveel mogelijk verschillende niveau's, omdat het
in feite gaat om het veranderen van een geestesgesteldheid.
Februari 1973 heb ik CRM in een tussentijds verslag bericht, dat een werkelijk
enigszins volledig rapport hierover zeer veel tijd en werk zou vergen, aangezien er
ook in Nederland onderzoekingen zouden moeten worden gedaan. Voor dat doel heb
ik destijds, overigens tevergeefs, een stipendium aangevraagd bij het Fonds voor de
Letteren. Sindsdien, ben ik tot de gevolgtrekking gekomen dat het geen onderneming
is voor een schrijver alleen. Een werkgroep zou er zijn handen vol aan hebben.
Mocht tot het in leven roepen daarvan animo bestaan, dan zal ik graag daaraan
meewerken.
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nieuwe boeken

Romanruimte
J. Weisgerber, Proefvlucht in de romanruimte, Athenaeum paperback,
Amsterdam 1972, 204 pag. f 17,50
1
Een roman is een netwerk van op elkaar betrokken relaties. De grondelementen zijn
- volgens Blok - het gebeuren en de personages, die noodzakelijk aangevuld worden
met de kategorieën ruimte en tijd - immers: de menselijke handeling(en) speelt zich
ergens en binnen een bepaalde tijd af. Tenslotte wordt dit kompleks verteld (er moet
dus een verteller zijn) en gelezen.
Weisgerber heeft in zijn jongste boek één aspekt van deze struktuur (t.w. de ruimte)
nader bekeken in een aantal moderne romans en één verhalenbundel. De afzonderlijke
analyses zijn tussen 1966 en '69 in het NVT gepubliceerd en worden in de boekuitgave
gekompleteerd met een essay waarin Weisgerber de resultaten van de afzonderlijke
onderzoekjes tracht te overzien.
Net als de andere komponenten, is ruimte moeilijk los te maken van het geheel;
doet men dit dan is het noodzakelijk verbanden te leggen tussen de verschillende
struktuurkonstituerende elementen. Deze verbanden, vooral het verband tussen ruimte
en vertellersperspektief in een synthetische visie, mis ik bij Weisgerber. Hij draagt
ontzaglijk veel materiaal aan uit de besproken boeken, maar zodra het aankomt op
konkrete, duidelijke uitspraken, laat hij verstek gaan. Teveel wordt bij allerlei
ruimtelijke details uit de teksten uitgeweid, spekulatieve verbanden met psychologie
en mythologie gelegd, te weinig worden de resultaten duidelijk op een rij gezet.
Natuurlijk ontbreekt het niet volledig aan grote lijnen, maar ze worden verstopt tussen
een overdaad aan materiaal.

2
Eén van de stellingen die hij wil overdragen is dat er geen topografische, geografische,
objektief-beschreven ruimte zou zijn, m.a.w. alleen beleefde, psychologische ruimte
zou bestaan (in de besproken werken, die model staan voor de moderne literatuur).
Deze uitspraak wordt zowel theoretisch als praktisch afgeleid. Praktisch blijkt het
bestaan van louter beleefde ruimte bijvoorbeeld uit Claus' De Verwondering. Het
gebeuren in deze ‘lagen-roman’ wordt vanuit één persoon gezien, die echter in 3
persoonlijkheden is opgesplitst. Weisgerber doet een treffende waarneming als hij
zegt dat wij ‘zelden of nooit zijn subjectieve wereld verlaten’ (31). Ook legt hij
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verband met het vertelperspektief, want dat is verantwoordelijk voor de vertekening
die ‘uiterst grillige en uiteenlopende vormen aanneemt’ (31). Theoretisch fundeert
hij zijn stelling door de romanruimte niet als één aspekt temidden van andere te zien
maar als ‘de complexe relatie die bestaat tussen de plaatsen waar de handeling gebeurt
en de mensen die hierbij betrokken zijn, namelijk het individu dat vertelt en de
personen van wie het vertelt’ (162). Spijtig is dat er geen bredere visie naar voren
komt, zoals de mogelijkheid dat met het verdwijnen van het auktoriale
vertellersperspektief de ruimtevisie van de verteller, nu ik-figuur of personaal medium,
noodzakelijk psychologisch moest worden. Af en toe tendeert hij naar deze opvatting,
maar nergens wordt die expliciet uitgesproken. Over het verband tussen
vertelperspektief en ruimte is Weisgerber in het algemeen weinig mededeelzaam,
ondanks opmerkingen als: ‘opvallend is telkens de gerichtheid van de romanruimte
op een gezichtspunt: hetzij van de verteller, van de taalgebruiker, van de personages
of van de lezer’ (156) en ‘doorslaggevend is ongetwijfeld het “point of view” van
de verteller’ (162). Belangrijker acht Weisgerber de fenomenolo-
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gische filosofen (w.o. Merleau-Ponty) en in de afzonderlijke analyses vooral de
mythologische en symbolische duiding van opengaande deuren, gesloten vensters,
lange straten en vallende stenen. Nogal lachwekkend benadert hij het voorkomen
van het werkwoord ‘vallen’ in De Verwondering: ‘“Vallen” verwijst expliciet [sic]
naar de talrijke historische of culturele patronen waar Claus in deze roman gebruik
van maakt; het is de gemene deler van het oorlogsgebeuren en de nederlaag van de
s.s.-ers, de mythe van Prosperina en de helse visioenen van Dante, Dionysius
cartusianus en de middeleeuwse heiligen’. (36-37) De uitgebreide aandacht aan
thematiek en motieven in Het Boek Alfa strookt m.i. niet met de opzet van dit boek;
Weisgerber onderkent er bijvoorbeeld niet alleen ‘de verrijzenis van Lazarus of
Christus’ in, maar ook ‘het verraad van Judas’, ‘de kruisiging’ etc. (54). De titel van
Boons boek De Voorstad groeit tracht hij te verklaren onder verwijzing naar het
voorkomen van ruimtelijke terminologie van de auteur. Ook in Werther Nieland
heeft Weisgerber kennelijk meer weg geweten met de thematiek: ‘Ondanks de sobere
taal en de streng beheerste vormgeving legt Elmer... de “zieke” ziel van de romanticus
bloot: sadisme, Haszliebe, weemoed, kwetsbaarheid, eenzaamheidsgevoel,
heerszucht... en vooral frustratie’ (121).

3
Het eigenlijke ruimteonderzoek van Weisgerber wordt gevormd door het opsporen
van allerlei binaire tegenstellingen, zoals veraf/dichtbij, hoog/laag, donker/licht etc.,
etc. Misschien hebben deze kategorieën zin, ik zie het voorlopig nog niet. Laat ik
een stuk citeren over de polariteit donker/licht in Het Boek Alfa: ‘Aan het volle licht
werd in de regel een pejoratieve betekenis gehecht: “de blakende zon” (p. 13) verblindt
en doet pijn (pp. 85, 114, 124, 143); de felle zon is overigens wit (pp. 124, 141, 143)
evenals het gehuil van de oorlog (p. 14); opmerkelijk is verder dat de brand die de
“beschaving” op pp. 104-105 vernielt, iets weg heeft van de apocalyptische
voorstelling van het vuur. Wit verwijst inderdaad wel eens naar de dood (pp. 43,
103, 104, 118) en hetzelfde geldt voor het licht (pp. 40, 59)... Vernietiging en dood
zijn evenzeer zwart als wit (pp. 54, 105, 106); op dat punt wijkt de symboliek niet
af van de gewone levenservaring’. (56) Als de ruimte al ter sprake komt is de
geciteerde passage exemplarisch voor zijn werkwijze, een werkwijze waar ik de zin
niet van inzie wanneer die niet tot duidelijke en gestruktureerde uitspraken leidt. Dat
is jammer, want tussen het overvloedige materiaal, helaas gepresenteerd in een
breedsprakerige stijl, staan zeker interessante uitspraken. Hier is er één van: ‘De
mimesis heeft zo ingrijpende wijzigingen ondergaan dat het realistische
imitatie-principe overboord wordt gegooid... De moderne kunstruimte schiet wortel
niet meer in gangbare, maar in individuele conventies en wel in de innerlijkheid van
de schepper’. (185) Deze mening verraadt trouwens een derde invloed, namelijk van
de franse psychocritique, een sterk psychoanalytisch gerichte benaderingswijze die
op grond van tekstuele gegevens van meerdere werken tracht te komen tot het beeld
van een dichterlijke persoonlijkheid.
Mijn totaalindruk zal duidelijk zijn: ik verwacht niet dat deze studie, die meer
ingaat op de filosofisch-antropologische gespannenheid tussen mens en ruimte, dan
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op de ruimtebeschrijving in deze tekst, vooral i.v.m. vertelperspektief, veel bijdraagt
tot de ruimtestudie in de literatuurwetenschap.*
Ruud Kraayeveld

*

Zie ook de gedeeltelijk literair-theoretische diskussie tussen Maatje en Weisgerber in de NT9
(maart en november 1973).

Raam. Jaargang 1974

57

Probleemgebied in kaart gebracht
Friederich Hacker, Agressie, de verloedering van de moderne wereld,
Bilthoven, 1972, 462 pg.
Nieuwe woorden signaleren nieuwe belangstellingssferen. ‘Verloedering’, een zeer
suggestief woord, stond tot voor kort verloren op zijn plaatsje in een denkbeeldig
winkeltje voor neologismen. De officiële woordenboeken heeft het nog niet gehaald,
maar het woord is ondertussen wel uit zijn verborgen hoekje tevoorschijn gehaald
en keert steeds vaker in publicaties van allerlei soort terug.
Het begon met een filmtitel en nu heeft het al de ondertitel van een degelijke studie
over agressie gehaald. Het verband is terecht: de film behandelde de afbraak van een
gegoede familie, die in de grond van de zaak eigenlijk bezig was de hand aan zichzelf
te slaan: uit verveling, gevoelens van leegheid en geblaseerdheid werden doorzichtige
experimenten op touw gezet, die wel op een fiasco uit moesten lopen (De verloedering
van de Swieps). Hacker's studie over de agressie berust op hetzelfde vermoeden: de
wijze waarop de mens in de moderne tijd met zijn agressie omgaat geeft het patroon
te zien van een onafwendbare gang naar de afgrond, onafwendbaar omdat de mens
zelf té bereid is die gang te gaan. Als voorwerp van onderzoek is de agressie sinds
de oudste wijsgerige tradities voor een elite van denkers en dichters altijd al een
fundamenteel onderwerp geweest. De huidige situatie wordt gekenmerkt door een
verpopularisering en verbreding van die belangstelling, die des te zinvoller is, omdat
ze een bewustwording van de huidige tendenzen kan inluiden, waardoor wellicht de
gang van zaken nog gekeerd kan worden.
Vierhonderdentweeenzestig pagina's heeft Hacker nodig om zijn inzichten in en
vermoedens over de agressie onder woorden te brengen. Dat is nogal wat. Die pagina's
worden besteed aan voorbeelden, weergave van opgezette theorieën, interviews met
andere geleerden over het probleem en beschrijvingen van experimenten. Een rijk
boek. Maar één nadeel springt in het oog: het eigen inzicht van de schrijver, dat als
leidraad kan dienen voor het volgen van alle gegevens, verdwijnt te zeer in de veelheid
van voorbeelden en overdenkingen. De stellingen over geweld in het begin
ondervangen dit probleem slechts ten dele, mede omdat ze eigenlijk pas tot reliëf
komen door het vervolg. M.n. geldt dit voor het precieser omschrijven van het verband
tussen agressie en geweld.
Het eigen standpunt van Hacker is m.n. te vinden van pg. 145 tot pg. 159. Agressie
op zich is een kracht in de mens, natuurnoodzakelijk voor de instandhouding van het
menselijk bestaan want bron van weerbaarheid en moed, waardoor de mens in staat
wordt gesteld de uitdagingen en bedreigingen in de wereld onder ogen te zien en op
te lossen. Problematisch is echter het geweld, als ‘product’ van de agressie plus een
specifieke culturele ontwikkeling. Niet alle geweld wordt door Hacker afgewezen;
in een wereld die zo door het geweld wordt beheerst zou dat neerkomen op een
uitleveren van het individu aan de meest brute aanslagen.
Wel toont Hacker zich diep bezorgd over de irrationele escalaties van het geweld
in onze maatschappij. De duiding daarvan geschiedt vanuit meer wijsgerige notities
over de precaire positie van de mens in het bestaan, zijn weten van de dood, zijn
verzet er tegen en, in de moderne cultuur, het gemis aan grotere en verplichtende
mythische beelden die het conflict tussen energie en sterfelijkheid kunnen ventileren.
De problematische toename van het geweld is de keerzijde van het proces der
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ontmythologisering, waardoor de mens zich met al zijn krachten steeds meer verloren
gaat voelen in zijn bestaan.
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In deze duiding spelen wetenschappelijk onderzoek en freudiaanse mythologie (m.b.t.
de veruiterlijking van de doodsdrift) nogal dooreen. Het verklaringsmodel kan echter
een grote graad van redelijkheid en waarschijnlijkheid niet worden ontzegd. Anders
gezegd: wellicht heeft Hacker dan niet het laatste woord gezegd over het probleem
van de agressie en daarmee dat van het geweld, in elk geval verdient zijn stem gehoord
te worden. Zijn standpunt is bovendien omkleed met zoveel experimenten en
gedachtenwisselingen met andere geleerden, dat het alleen maar aantrekkelijker
wordt zich onder zijn leiding in dit probleemgebied te verdiepen. Ondanks de volheid
van het boek miste ik echter een aspect te duidelijk: een grondige bezinning op de
technieken van geweldloos verzet, die m.n. sinds Ghandi in de moderne cultuur zijn
ontwikkeld. De kerken en allerlei religieuze bewegingen voeren daarvoor nogal actief
reclame, maar behoudens enkele min of meer spectaculaire successen op politiek
vlak is weinig bekend over het uiteindelijk effect daarvan. Berusten ze werkelijk op
een overwinning van de gewelddadigheid, zoals in sommige christelijke legendes
wordt gesuggereerd: Christus, die als de goddelijke Orfeus de wilde dieren temt of
Franciscus die de wolf bekeert. Of zijn zij slechts een inperking van het agressieve
gedrag, eventueel zelfs verdringing van agressieve gevoelens en daardoor oproepen
van een lethardische toestand. Een aantal auteurs heeft b.v. nogal indringende
vraagtekens gezet bij de vruchtbaarheid én het principiële karakter van de
vreedzaamheid en kalmte van Indiërs. Is dat terecht? Anders gevraagd: kan
agressiviteit overwonnen worden of slechts in zijn uitingen gereguleerd? Het boek
bevat wel aanwijzingen, maar past ze m.i. te weinig uitdrukkelijk toe op fenomenen
die zich ook in onze moderne wereld, als poging de verloedering te keren, voordoen.
Rest ons op te merken dat voorliggend werk in geen enkel opzicht goedkoop is.
Als naslagwerk echter redelijk in elk opzicht.
Pieter Anton van Gennip

Fantastische flessepost
Fernand Auwera, Zelfportret met gesloten ogen, Antwerpen 1973.
Tot mijn spijt las ik nog maar weinig van Fernand Auwera. De schade zal hopelijk
worden ingehaald. Zijn laatste boek, de verhalen- en autobiografische tekstenbundel
Zelfportret met gesloten ogen geeft daar alle aanleiding toe. Auwera is een van de
weinigen in Nederland (met iemand als L.H. Wiener) die de litteraire mogelijkheden
van het verhaal nog volop weet uit te buiten; deze bundel is voor mij een hoogtepunt
in dit genre van de laatste jaren. Geen makkelijke vertelseltjes, zoals het momenteel
schijnt te horen, maar hallucinerende beschrijvingen van gruwelijke eenzaamheid,
bijzonder uitzichtloos en zwartgallig, maar zonder dat dit overdreven of geposeerd
aandoet.
Wel heeft het werk van Auwera éen beperking, waarvan het overigens de vraag
is of het ook als zodanig mag worden opgevat. De verhalen heten gezamenlijk een
fles in zee. Inderdaad is de progressieve schrijver (en daar behoort Auwera beslist
toe) nog steeds een schrijver van flessepost. Bij Auwera is het echter bovendien zo
dat voor de paar mensen die de flessen met verhalen vinden, de tekst meestal alleen
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maar leesbaar is door het glas heen, als een object. De kurk (afsluiting van de opening
naar de maatschappij) gaat er maar zelden af. In éen van de autobiografische teksten
staat dan ook: ‘Ik ben jaloers op de smartlappenzanger die er een zaal vol mensen
kan toe brengen de
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armen in elkaar te slaan en heen en weer te wiegen alsof ze aan een gezamenlijke
aanval van hardlijvigheid onderhevig zijn. Terwijl ik in het luchtledige oreer. Wat
ben ik eigenlijk anders dan een hypocriete, want onder mooie woorden enkel eigen
schamelheid verbergende bedevaartganger die niet meer in mirakelen gelooft maar
toch niet van de zegenende gebaren afscheid kan nemen?’ (pg. 171).
Van dit relativeren van de eigen bezigheden wint echter, aan de andere kant, de
aantrekkingskracht van de woorden het ruimschoots. Dit blijkt meteen al uit het
eerste verhaal, Een heerlijk dagje buiten: de schrijver als een boer op zijn
woordenland, er altijd mee bezig.
Zelfs een poging om de woorden, de ‘woorddolheid’ te ontvluchten, door met wat
vrienden erop uit te gaan (briefje bij de bel: ‘vandaag geen woorden’!), mislukt:
tijdens deze ‘vlucht’ is hij zo druk bezig met nu eens níet met woorden bezig te zijn,
dat hij er toch mee bezig is. ‘Ook met mijn rug naar het papier ontsnapte ik er niet
meer aan. De woorden vergroeiden met alles waarmee ik in kontakt kwam. Gezichten.
Handen. Ziekteverschijnselen van de omgeving. Kleuren ook, wild verstard, achter
wuivend groen. Een lauwe wind. Nevelwarmte. Wat een verveling, haast onmiddellijk.
Ik moet me van de woorden ontmaken. Meedrijven met de anderen. Een heerlijk
dagje moet het worden, zonder spankracht en zonder de emoties die de woorden
anders in me wakker roepen. Ik constateer op mijn huid een aangename beroering,
de stille weldadigheid van een zon die zienderogen in warmte toeneemt, en zeg dus
op een wuivende toon: “een lauwe wind.” Dat is alles’ (pg. 15). Enfin, hij is dus druk
met litteratuur bezig. En de mislukking van zijn poging er niet mee bezig te zijn blijkt
duidelijk verderop in het verhaal: ‘Ik heb het vermogen verloren jullie (= zijn vrienden,
W.) zuiver te situeren in het ogenblik, als louter lichamelijke verschijningen. Ik zie
jullie onmiddellijk als argument tot verhaal, en behang je met woorden’ (pg. 25).
Bovendien is de mislukking een dubbele; het verhaal eindigt nl. als volgt: ‘De woorden
verlaten me zodra ik voor het papier zit. Een onthutsende leegheid. Trouwe beulen.
De ganse dag hebben ze me getergd, hebben ze met me een klownesk spelletje
gespeeld en nu ontsnappen ze me.
Niets bestaat. Mijn dierentuin van woorden. Mijn moeheid. Mijn boeken. Hier
kan ik ze leggen, er bovenop de steekkaarten, en daarop alle reeds beschreven velletjes
papier. Een mooi stapeltje. Laat ik er nu maar meteen de brand insteken’ (pg. 29).
Dit verhaal is, met de vier autobiografische teksten die achterin zijn opgenomen,
in feite de basis van waaruit Auwera in zijn andere verhalen vertrekt. Alleen de laatste
mislukking, de woorden die niet komen willen, blijkt daar niet uit, want wat volgt
is allemaal even goed, en bovendien zeer gevarieerd.
Het tweede en derde verhaal (het laatste met de fraaie titel De stilte is een verdacht
geluid) zijn twee prachtige, hallucinerende beschrijvingen van een
vervreemdingsproces, waarbij de personages, het viel te verwachten, Handkeachtige
trekken gaan vertonen. Het vierde, De tempelwachters, is zo'n verhaal waar de kurk
wèl van de fles gaat: een volkomen geisoleerd individu schrijft over zichzelf (in de
hij-vorm = verhulde-ik-vorm), en over zijn bedreigers: de ‘tempelwachters’. Deze
tempelwachters bestaan alleen in de fantasie van de verteller: omdat híj schrijft, en
geen enkel contact met medemensen meer kan onderhouden, zijn het zelfgeschapen
bedreigers, die alleen voorkomen in deze litteraire werkelijkheid, waarin de fantasie
van de verteller vreemde, onverwachte wegen kan inslaan. De tempelwachters ‘staan’
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dus ook nergens voor - bv. ‘de kapitalist’, ‘de misdadiger’ etc. - maar hebben wel
een heleboel eigenschappen daarvan; het zijn ongrijpbare dragers van een hele
verzameling ongunstige eigenschappen. Ze
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‘staan’ dus alleen voor zichzelf, maar verwijzen wèl klemmend naar de buitenlitteraire
werkelijkheid: de maatschappij.
Om aan te geven hoe gevarieerd Auwera met het genre weet om te springen: er
volgen ook nog diverse, meest vrij korte verhalen, die bijzonder humoristisch zijn
en tevens, zoals het vroeger heette, ‘navrant’. Bittere grappen van het beste soort,
zoals Beter 10 vogels in de lucht dan 1 in de lucht, een verhaal waarbij vergeleken
het gruwelijkste uit Wolkers verbleekt, of het komisch-wanhopige Stedebouw.
De vier autobiografische teksten die nu volgen zijn om allerlei redenen buitengewoon
interessant. Ten eerste lijken qua sfeer grote gedeelten eruit exact op de (‘fictieve’)
‘verhalen’ die daarvóor staan. Dat bewijst, omdat die verhalen immers vaak zo
‘fantastisch’ zijn, nogmaals de kwaliteit ervan. En tevens van de autobiografische
teksten zelf: die vormen zo geen aaneenschakeling van feitjes en babbels, maar
hebben een georganiseerde vorm.
Hetzelfde geldt voor de inhoud: men ‘herkent’ veel van de schrijver in de al dan
niet verhulde ikken uit de verhalen. Zo staat in het verhaal De tempelwachters op
pg. 61: ‘Aarzelend leefde hij verder, met een schrijnend verlangen naar wat liefde
en een even kwaadaardige huiver voor de liefde. Hij strooide woorden als
broodkruimels, maar de anderen vraten ze op, of de wind verstrooide ze. Hij kon
nooit ergens terugkeren. De woorden bonden hem inplaats van ruimte te scheppen,
hij werd er door omsingeld. Zijn hele doen en laten werd alzo beheerst door vrees
voor woordloosheid’. En in hetzelfde verhaal op pg. 63: ‘Hij gebruikte de woorden
niet maar werd door de woorden gebruikt’. In de autobiografische teksten lezen we
o.a. op pg. 148: ‘Ik heb welbewust van de literatuur het nageltje gemaakt waaraan
ik mijn leven heb opgehangen.
Ik maak me nu echter geen illusies meer. Waarschijnlijk heb ik ook al schrijvende
niet de moed of de kracht of het verstand kunnen opbrengen om me volledig los te
maken van de leugens. Ik ben me veel te veel blijven verschuilen, denk ik. De woorden
hebben me aangevreten. De verkeerde woorden’. In het prachtige verhaal Altijd mijn
eiland, over een jongetje dat in de klas het ontvluchten van de zeurende monotonie
van de leraar in een fantasiewereld (voorloper van de ‘woorddolheid’) niet kan laten,
staat op pg. 87: ‘de woorden stollen tot een zware donkere bagger die zich vastzuigt
op zijn huid en hem dan als drijfzand langzaam begint op te slokken’.
Aan het eind van het verhaal (hij is inmiddels voor zijn onoplettendheid gestraft)
barst hij plotseling uit in een onstuitbaar gegil: ‘Hij gilt onverpoosd. De stem zwijgt.
De gezichten die hem bekijken beklemtonen de stilte en de warmte en hoog en in
zichzelf gekeerd gilt hij steeds en er ontstaat paniek rondom hem, maar hij laat zich
niet temmen, niet bedaren, en gilt, bijna hinnikend’ (pg. 92). Het is hetzelfde jongetje
dat we ook in de autobiografische teksten tegenkomen.
In het verhaal Alle dagen lijken op elkaar is daarentegen een oude, invalide man
het ik-personage. Hij wordt onderbroken door ik-fragmenten van zijn vrouw, die
hem, omdat zij dat nu eenmaal nog kàn, als een kind moet verzorgen. Het schrijnende
is dat de man zich, in zijn omstandigheden, door over zijn verleden na te denken (pg.
137: ‘Alles ligt vast, behalve het verleden’!), door te lezen, etc., een wonderlijk
positieve levensvorm heeft weten te scheppen, terwijl het ‘commentaar’ van zijn
vrouw laat zien hoe weinig reëel dit is; na een tevreden en dankbare uiteenzetting
van de man lezen we bv. van haar: ‘Ik heb naar zulke avonden verlangd. Er is rust
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en zekerheid in. Er kan ons niets gebeuren. Tenminste, zo stelde ik me het eens voor.
Nu haat ik die avonden. En de nachten. Ik verzorg hem’ (pg. 137). Het dilemma van
de man zelf wordt al in de eerste alinea aangegeven: ‘Er duiken
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steeds meer herinneringen op en ik heb steeds minder woorden om ze meester te
worden’ (pg. 115). En ook dit is een, hier ‘fictief geformuleerd’, probleem waar de
schrijver, blijkens zijn autobiografische teksten, mee te maken heeft. Op pg. 148
staat bv.: ‘Met woorden heb ik me overal gebonden. Ze hebben me schatplichtig
gemaakt. Tientallen excuses kan ik aanvoeren om me te verdedigen, maar geen enkele
is echt afdoende. En allemaal samen betekenen ze evenmin wat. Het schrijven is in
elk geval een poging om alsnog iets uit het puin te redden’.
Schrijven van flessepost dus. Of om Auwera in zijn bijzondere eerlijkheid (want
nogmaals: er is niets geposeerds bij) maar weer aan het woord te laten: ‘Maar wat
heeft dat verder allemaal te betekenen? Geen gefluit. Want al deze boeken, ook al
werden ze dan soms lovend besproken, vooral “Mathias 't Kofschip”, betekenen, als
ik de balans opmaak, voor mezelf niet veel meer dan een scheet in een fles’.
J.J. Wesselo

Groempf
Rudolf Geel & R.H. Fuchs, Schijnhelden en nepschurken (Beschouwingen
over het beeldverhaal), uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1973.
Vooropgesteld: van het stripboek van Geel en Fuchs kan men zonder meer zeggen
dat het, ondanks alles (zie hieronder), bijzonder de moeite waard is. Hun kennis van
het onderwerp, beider vermogen leesbaar en levendig Nederlands te schrijven (iets
zeldzaams tegenwoordig m.i.), en de vele adequate illustraties bij de tekst staan daar
borg voor. Ik heb echter een trits bezwaren.
Strips zijn een mode-verschijnsel, en als zodanig een culturele uitingsvorm - zoals
je iedere mode ‘cultureel’ kunt noemen (maar niet iedere culturele uitingsvorm
‘modieus’!). Deze modieuze kant van het stripwezen, daar is natuurlijk niets op tegen,
mede gezien de betrekkelijk jonge leeftijd van het genre.
Modieuze cultuuruitingen hebben weliswaar tal van onaangename (commerciële,
politieke, ‘bewustzijns-industriële’ etc.) aspecten, maar zo'n mode heeft toch ook
een wel degelijk belangrijke functie: het betekent nl. heel eenvoudig dat veel mensen
aan iets, gedurende een bepaalde periode, plezier beleven. Je moet daar echter ook
mee oppassen. Je hoeft weliswaar niet mee te doen met degenen die een mode als
deze verwerpen (omdat het ‘zo schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen zou
zijn’ e.d.), want van strips kun je rustig zeggen dat het een vorm van communicatie
is die heel goed gelijkwaardig naast andere vormen (alleen tekst bv.) kan bestaan;
denk alleen al aan het steeds toenemende belang van de kijkfunctie t.o.v. de
leesfunctie; het lezen van veel nieuwsberichten in de krant bv. wordt overbodig omdat
je het al deels gezien hebt op TV - maar aan de andere kant moet je oppassen voor
het gevaar door te slaan, zodat het lezen van ‘gewone’ boeken geheel wordt vervangen
door het strips-kijken. Ditzelfde doorslaan tref je aan op het terrein van de kritiek op
en de bestudering van het stripwezen. Dat men zich ermee bezig houdt is uitstekend
en noodzakelijk, maar men gaat er dan een aandacht aan besteden zó nadrukkelijk,
en zó uitvoerig, alsof de kwaliteit van het genre zich op eenzelfde en even breed
niveau bevond als dat van bv. litteratuur of schilderkunst. Het feit trouwens dat een
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letterkundige en een kunsthistoricus in het genre gespecialiseerd zijn spreekt hier
voor zich. Het vervelende is echter dat wat werkelijk enige kwaliteit heeft maar een
smalle top vormt, terwijl bovendien het genre zelf nog niet veel verder is dan een
relatief eenvoudige uitdrukkingsvorm. En hoe geringer in om-
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vang, hoe eenvoudiger van vorm een genre is (hier ook: hoe minder er ‘gebeurt’),
des te ruimer wordt de mogelijkheid tot vrijblijvend en volkomen oncontroleerbaar
interpreteren. Zoals ook een gedicht dat bestaat uit het woord ‘ik’ oneindig veel meer
interpretatie-mogelijkheden zal bieden dan een gedicht van honderd regels.
Aan dit gevaar van eroplosinterpreteren zijn Fuchs en vooral Geel niet ontkomen.
Je krijgt dan soms dat soort stukken in de trant van ‘Is Tom Poes homosexueel?’,
waar (meen ik) de Heer Bommel van de internationale schaakwereld ooit eens enkele
tientallen bladzijden aan besteedde, terwijl Toonder er waarschijnlijk nooit éen
seconde bij heeft stilgestaan. Zo schrijft Geel aan het werk van Crumb een
‘maatschappij-kritische waarde’ toe. Sorry, maar ik vind er niets aan, dat werk van
Crumb. Er wordt, in met kennelijk veel moeite bedachte verhaalkadertjes, vrijwel
uitsluitend aan penissen en vagina's gelebberd. Een op zichzelf uitmuntende, want
gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding, vind ik, maar dan wel om te doen, en
niet om in een soort reisgids te volgen. De maatschappijkritische waarde die aan dat
werk dan wordt toegedicht is op niets gebaseerd. Pogingen om het betoog wat
overtuigender te maken door het in een quasi-wetenschappelijk jargon te zetten,
mislukken jammerlijk. Een paar voorbeelden: ‘Crumb stuurt de geijkte stripcode
(dat wil eigenlijk zeggen: het verwachtingspatroon) in de war’ etc. (pg. 138); en even
verderop: ‘Uit de hier gegeven voorbeelden zal duidelijk zijn geworden dat ernst en
grap in Crumbs werk volkomen met elkaar zijn verweven (noch ernst noch grap zijn
mij tot hiertoe duidelijk geworden, maar enfin; misschien komt dat wel door de
verwevenheid. JJW). Daarvan hier nog enkele voorbeelden. In zijn
comics-verzamelingen Motor city comix 1 en 2 tekende Crumb het verhaal over
Leanor Goldberg en haar “girl commando's”. Leanor Goldberg is joods, een feit dat
enkele malen uitdrukkelijk vermeld staat en aan het eind van het verhaal de zaak
opnieuw een extra ironiserende draai geeft. Leanor is leidster van een groepje dames
van de Women's Liberation Movement. In dit verhaal worden een aantal aspecten
van de mannenmaatschappij aan de kaak gesteld. Wij zien de hardhandige wijze
waarop de politiemacht optreedt, terwijl bureaucratische machthebbers als diepste
wens blijken te hebben eens lekker afgezogen te worden. Uit de weergave van de
wijze waarop de gevestigde orde optreedt tegen Leanor en haar meisjes, blijkt een
overduidelijke maatschappijkritiek (curs. v. mij, JJW)’ etc. etc. (volgt een soort
becommentarieerd inhoudsoverzicht van de hele gore flauwekul). Flauwekul dit
alles, want uit zinssneden als hierboven blijkt de maatschappijkritiek natuurlijk
helemaal niet, en bovendien wordt uit de rest van het ‘betoog’ totaal niet duidelijk
waarom het feit dat Leanor joods is ‘de zaak aan het eind opnieuw (?) een extra (?)
ironiserende (?) draai geeft’, zoals Geel in het begin opmerkt. Op deze manier kun
je letterlijk ieder kunstproduct kritische waarde toeschrijven. ‘Impliciete kritiek’
weliswaar, een overigens bruikbaar begrip, maar de toepassing ervan moet dan wat
degelijker gebeuren, en niet zoals Geel het doet, want dan wordt iedereen die in staat
is met enige kracht een paar handen verf tegen een doek te kwakken (een
kunstenaarschap dat dus uitsluitend gebaseerd is op de toevalligheid dat niemand
anders het in zijn hoofd haalt zoiets te doen) een ‘vertegenwoordiger van onze
chaotische maatschappij’ enzo, en markies Reve onze grootste revolutionair.
Het schijnt trouwens een noodzakelijke eigenschap te zijn van álle modieuze
genres: de maatschappijkritiek. Een kleine greep uit de tientallen modegolfjes toont
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dit direct aan: iedereen herinnert zich (of maakt thans mee) de tijden dat je je echt
niet op het terras van
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een ‘kunstenaars-en-intellectuelen-café’ kon vertonen zonder Winnie the Pooh
duidelijk in je achterzak, zonder de laatste western gezien te hebben (toen westerns
in raakten, ontstond direct de ‘kritische western’; men slaagt erin daar serieus over
te doen!), zonder mee te kunnen praten over popmuziek (zo ongeveer de mínst
kritische, meest commerciële mode, juist omdat de maatschappijkritiek er om
commerciële redenen ingestopt is), zonder op de hoogte te zijn van het
vijftiger-jaren-gedruil in de ‘echte’ litteratuur, enz. enz. Het nieuwste schijnt te zijn
Peyton place de beste film aller tijden te vinden.
Behalve over Crumb handelt Schijnhelden en nepschurken over strips als Erik de
Noorman, Charlie Brown, Kuifje, Lucky Luke, Asterix, Little Nemo etc., waarbij Geel
voornamelijk de ‘inhoudelijke’ kant voor zijn rekening neemt, Fuchs de ‘formele’.
Uiteraard overlappen ze elkaar gedeeltelijk, maar daaraan was niet te ontkomen.
Ik kom hiermee aan een tweede bezwaar tegen het boek: in tegenstelling tot wat
je zou verwachten, nl. zoals de ondertitel luidt Beschouwingen over het beeldverhaal,
d.w.z. dat verschillende aspecten van het verschijnsel of genre ‘beeldverhaal’ belicht
worden, blijkt het een aantal afzonderlijke stukken (en een heleboel stukjes!) te zijn
over verschillende strips. Enige lijn valt er dus in het boek niet te ontdekken. Het is
dan ook een bundeling van grotendeels reeds in tijdschriften op ver uiteen liggende
tijdstippen gepubliceerde artikelen (ik geloof dat Geel en Fuchs trouwens al jaren
weinig anders doen; onaardige gedachte: een derde belangrijke functie van de zoëven
genoemde modegolfjes is waarschijnlijk dat ze allerlei mensen die op hun gebied
niet zoveel meer te beweren hebben een toevluchtsoord verschaffen van waaruit ze
weer enkele jaren voortkunnen met het beweren van interessante dingen - de modieuze
maatschappijkritiek sluit hier uitstekend bij aan). Dit heeft bovendien het nadeel van
de keuze, wat met de toch al smalle ‘toplaag’ waar ik het eerder over had,
moeilijkheden geeft, want er ontbreken daardoor strips die erbij horen (Olle Kapoen
bv.), en er komen erin voor die wat mij betreft beter weg hadden kunnen blijven
(zoals Kuifje).
Ten derde. Het mengelmoes van artikelen en artikeltjes dat het boek in feite is wordt
nog geaccentueerd doordat het tevens een mengelmoes is van de meest uiteenlopende
stijlen en stijltjes. Soms is het verheven en quasi-wetenschappelijk (vgl. ook eerdere
citaten): ‘De meeste studies over strips en stripfiguren zijn historisch van aard.
Inhoudsanalyses van strips zijn er veel minder verschenen. Toch zijn juist die laatste
nodig.
Niet alle ouders hebben last van jeugdsentiment. We mogen wel zeggen dat het
merendeel van de Nederlandse ouders en onderwijzers niets van strips weet. Ze lezen
ze ook niet. En omdat ze geen strips lezen, begrijpen ze een stuk minder van hun
kinderen dan wenselijk zou zijn’ (pg. 7). Of: ‘Degenen die dit boek zorgvuldig lezen
zullen aan het einde weten waarom niet alle informatie op de wijze van een strip
moet worden weergegeven’ (pg. 8).
Soms ook is het afschuwelijk bedillerig en schoolmeesterachtig (vgl. wederom
ook eerdere citaten): ‘Over strips is de laatste jaren veel geschreven. Bekijk de
jaargangen van het blad Stripschrift maar eens’ (pg. 7). Of: ‘Wij verplaatsen (hier
ontbreekt het woord “ons”, JJW) voor een ogenblik naar het jaar 50 voor Christus.
Hoe zag de wereld er toen uit? In ieder geval niet zoals sommigen van ons op school
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geleerd hebben, of hoogstens een beetje. Geschiedenis is een kwestie van interpretatie
van het totaalaanbod van gegevens’ (pg. 9). Jaja, zo is het maar net.
Soms ook is zelfs rechtstreeks de Tom Poes-stijl
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overgenomen: ‘Dit boek wordt opgedragen aan de kinderen wier ouders dit boek
hebben gelezen om het contact met hun oplettende striplezertjes te verstevigen’ (pg.
7). Of: ‘Ook het feit dat mannen, zoals Dicknose, in zijn (= Crumb, JJW) werk
verkracht worden, zal de trouwe lezer van Superman en Eric de Noorman
merkwaardig voorkomen’ (pg. 138). Het hinderlijkst is de kennelijke behoefte die
voornamelijk Geel vertoont, om voortdurend leuk te zijn. Dat lukt ongeveer éen op
de tien keer, met het gevolg dat het negen keer mislukt. Een paar voorbeelden:
‘Edelmoedig als hij (= Eric de Noorman, JJW) nu eenmaal is, geeft hij zijn aan de
kant gezette tovenares nog éen kans om haar leven te beteren. In de hoop dat zij “nog
eens vrouw” wordt, moet zij werken in de keuken van de tovenaar die behulpzaam
was bij het herstel van Winonah in haar oorspronkelijke gedaante. Daar kan het
slechte wijf haar plezier in “brouwen en koken” botvieren. “Begin maar vast met
afwassen,” beveelt de collega-magiër. Bij de opleiding van een nieuwe generatie
Dolle Mina's kan ik Eric de Noorman van harte aanbevelen als studielectuur’ (pg.
163). Of deze: ‘Dit is een boek over strips. (Gefeliciteerd lezer. U bent nu in het bezit
van een uniek werk dat jarenlang meekan.)’ (pg. 8). Dit kun je niet eens meer
zelfironie noemen. Deze opmerkingen zijn flauw, en irrelevant. Soms zijn ze wél
aardig, maar eveneens irrelevant. In dat geval moeten ze dienen als vlag voor een
ontbrekende lading (dezelfde functie dus als de ‘wetenschappelijkheid’): ‘Humor is
in de Chinese strips ver te zoeken. Dat komt omdat humor afleidt van de hoofdzaken
(!), die geen afleiding gedogen. Het zou de volksopvoeding geenszins ten goede
komen wanneer iemand, die zojuist nog uit het Rode Boekje citeerde, een sekonde
daarna uitgleed over een bananeschil. Weliswaar is zo'n scène niet ondenkbaar, maar
dan zou die schil daar toch zijn neergelegd door een imperialistische agent die het
doel heeft de helden van de revolutie te verminken’ (pg. 203). Leuk gezegd, maar
flauwekul; humor leidt natuurlijk helemaal niet af van de hoofdzaken. Aardig is weer
wel, dat Geels opmerking zichzelf om zeep helpt: ‘Humor leidt af van de hoofdzaken’
- waarna Geel een grapje maakt. Dus: Géels humor leidt af van de hoofdzaken vervangt ze zelfs.
Is het boek zo in zijn geheel een mengelmoes van artikelen en artikeltjes, stijlen en
stijltjes, overbodig te zeggen dat vele stukken op zichzelf weer een mengelmoes van
de vier bovengenoemde stijltjes zijn. Het vervelendste is nog dat er daarvan niet éen
serieus is, wat nu juist noodzakelijk is voor ‘inhoudsanalyses’ (waaruit het boek
immers zou bestaan!).
Gelukkig blijven er genoeg over (voornamelijk die van Fuchs) die wel in een
adequate stijl geschreven zijn, en daarbij tevens (en: dus) veel minder losjes
interpreteren en beweren. Bovendien heeft het boek éen belangrijk voordeel: alles
bij elkaar geven de artikelen veel informatie, en bevatten ze, ondanks het vrijblijvende,
ruimschoots interessante ideeën over sommige strips. Dat is voldoende om het toch
een erg aardig boek te vinden. Bij gebrek aan beter voorlopig, en zeker niet
‘jarenlang’. Nee, lezertjes, dát zie ik niet zo erg zitten, als men mij toestaat, groempf.
J.J. Wesselo
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Ruud Kraayeveld / Gastredakteur
Bij een aflevering gewijd aan de literatuurwetenschap
De laatste jaren wordt er veel over de literatuurwetenschap geschreven. Aangezien
de wetenschappelijke studie van literatuur ook een zaak is die de literaire kritiek én
de literatuur zelf aangaan, lijkt het vanzelfsprekend dat ook een niet-wetenschappelijk
tijdschrift als Raam inhaakt op de huidige tendens.
Overigens is deze speciale aflevering een logische voortzetting van een tendens
binnen het tijdschrift zelf. De laatste jaren is het aandeel van opstellen die zich op
beschouwende wijze bezighouden met literaire verschijnselen in het algemeen,
beduidend toegenomen. Ik wijs bijvoorbeeld op een speciale aflevering in het vorig
jaar, nummer 97, Literatuur in discussie.
De inhoud laat zien dat er nog tal van literatuurwetenschappelijke problemen om
een oplossing vragen. Mogelijk kan dit nummer daar in bescheiden mate toe bijdragen.
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft bij het tot stand komen van dit nummer,
in 't bizonder Lambert Tegenbosch en de auteurs.
22 oktober 1974
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Ruud Kraayeveld
Verhaal, lezer en literatuurwetenschap
Een samenvattende inleiding*
I. Inleiding
Met het verschijnen van Blok's proefschrift Verhaal en lezer1) is de
literatuurwetenschap in Nederland eigenlijk pas goed van de grond gekomen. Vóór
1960 heeft alleen Stutterheim zich intensief beziggehouden met literair-theoretische
problemen (Problemen der literatuurwetenschap).2) Na Blok is het vooral Sötemann
geweest die in 1966 een baanbrekende studie heeft laten verschijnen, De structuur
van Max Havelaar.3) Tussen beide proefschriften bestaat een belangrijk verschil. Is
het Blok meer te doen om inzicht in de romantheorie in het algemeen (zijn studieobjekt
is dus exemplarisch), Sötemann ziet eerder inzicht in dit werk als zijn doelstelling.
Maatje heeft in zijn Literatuurwetenschap4) de lijn van Blok rigoreus doorgetrokken
door zich bezig te houden met algemene uitspraken over literatuur. Hetzelfde heeft
T.A. van Dijk in zijn ‘eksperimentele inleiding’, Moderne literatuurteorie5) en in zijn
verzamelde opstellen, Taal Tekst Teken6) gedaan: ‘De teorie beperkt zich in principe
tot een ondubbelzinnige en systematiese formulering van de relevante eigenschappen
die meerdere literaire teksten gemeen hebben. Het gaat de literatuurteoretikus in feite
om het systeem, de regels, die aan die teksten ten grondslag liggen.’ (ML, p. 9)7)
Dresden studie, Wereld in Woorden8) is ook voor de niet-ingewijde prettig leesbaar.
In België is in de zestiger jaren ook een studie van formaat op het gebied van de
literatuurwetenschap verschenen die echter weinig weerklank heeft gevonden:
Janssens' De schaduwloper.9) Van dezelfde auteur kwam in de schoolboeken-serie
‘Literaire Verkenningen’ ook een meer praktisch gerichte studie uit over de
ontwikkeling van het romanpersonage onder de titel Tachtig jaar na tachtig.10)
*

Dit opstel is een voorstudie voor een grotere inleiding, te verschijnen in een verzamelbundel
onder mijn redaktie met literair-theoretische artikelen van Nederlandse theoretici, omstreeks
begin 1975 bij Nygh en Van Ditmar.
1) ‘Een onderzoek naar enige structuuraspecten van “Van oude mensen, de dingen die voorbij
gaan” van Louis Couperus’, Groningen 1960 (19734).
2) Amsterdam 19662. Van Stutterheim is de belangrijke onderscheiding in ‘beleving’ en
‘reflektie’.
3) Groningen 19732.
4) Utrecht 1970, (19733).
5) Amsterdam 1970.
6) Amsterdam 1971 (in deze verzamelbundel zijn oudere opstellen, die eerder in de tijdschriften
zijn verschenen, samengevoegd en uitgebreid met een inleiding).
7) Op deze kwestie wat nu primair is, de theorie of de afzonderlijke interpretatie, is J.J.A. Mooij
ingegaan in ‘Over de theorie van literaire teksten’ (Forum der Letteren september 1973), p.
222 e.v. In datzelfde nummer van FdL nog twee andere artikelen over Teun van Dijk (van
J.G. Kooij en P.F. Schmitz).
8) Den Haag 19712 (belangrijk herzien).
9) Leuven 1967. Maatje wijst dit boek in zijn Literatuurwetenschap af.
10) ‘De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels’,
Leiden 19692.
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Voegt men bij deze literatuurtheoretische boekuitgaven de tijdschriftpublikaties
over de literatuurwetenschap, dan wordt het een hoeveelheid theoretische geschriften
die men welhaast niet meer kan overzien. Vooral omdat de stroom publikaties in het
geheel nog
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niet afremt, integendeel. Recentelijk kwam Dichter und Leser11) van de pers, een
forse bundel met belangrijke bijdragen van o.a. Mooij en Sötemann. Ook werden in
'72 een aantal opstellen van Weisgerber over de ruimte in de moderne roman
gebundeld (Proefvlucht in de romanruimte)12)
Wetenschappers van een interessante zijtak van de algemene literatuurwetenschap,
de literatuursociologie, hebben zich in de zestiger en begin zeventiger jaren ook niet
onbetuigd gelaten. Een werkgroep liet hun doktoraal-skriptie onder titel Materialistiese
literatuurteorie13) publiceren. Vogelaar bracht onder de titel Kunst als kritiek14) een
aantal oudere literatuursociologische teksten bijeen, en Bert Brouwers scheef een
Inleiding in de literatuursociologie samen met een praktische toepassing op de
Vlaamse literatuur, getiteld: Literatuur en revolutie (2dln.)15)
In het buitenland is men zeker zo aktief geweest, zodat het een onmogelijke zaak
is van die publikaties een overzicht te geven. Booth's The Rhetoric of Fiction16) noem
ik even vanwege de grote invloed dat dit verscheidene keren bekroonde boek op
bijvoorbeeld Blok en Mooij uitgeoefend heeft.
De recente tendens literatuur en psychologie-weer-bij-elkaar te brengen, nu in een
wetenschappelijk verantwoord kader, wordt vertegenwoordigd door N. Groeben,
Literaturpsychologie, Stuttgart 1972.
Naast de toegenomen akademische belangstelling voor literatuurwetenschappelijke
problemen, ontstond er ook in de literaire kritiek in deze periode een grote interesse
voor de strukturele analyse. Het tijdschrift Merlyn17) heeft, door haar poging een brug
te slaan tusssen kritiek en literatuurwetenschap, de problemen die ontstaan bij het
beschrijven, interpreteren en evalueren van literatuur in feite pas goed blootgelegd.
Het is kenmerkend dat in literatuurtheoretische publikaties regelmatig verwezen
wordt naar een aantal artikelen uit Merlyn, vooral naar Oversteegens Analyse en
oordeel.
In dit inleidende overzichtsartikel, waarin slechts een aantal aspekten van de
problemen der moderne literatuurwetenschap aan de orde kunnen komen, wordt
getracht de moeilijkheden en diskussiepunten te formuleren, te herformuleren en
vaak m.b.v. overvloedig citeren te rangschikken.
De vraag of wetenschappelijke uitspraken überhaupt mogelijk zijn, wat de
verhouding tussen algemene theorie en individuele interpretatie is, welke de inbreng
van de taal-

11) ‘Studien zur Literatur’, Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, onder
red. van F. van Ingen, E. Kunne-Ibsch, H. de Leeuwe, F.C. Maatje, Groningen 1972.
12) Amsterdam, 1972. Alle opstellen werden eerder in Nieuw Vlaams Tijdschrift gepubliceerd;
een groot theoretisch opstel werd toegevoegd. In de Nieuwe Taalgids wees F.C. Maatje deze
studie resoluut af (‘Ruimte, verhaal, verhaalruimte’, p. 89 e.v., NTg 1973); Weisgerber
reageerde verontwaardigd met ‘F.C. Maatje en de verhaalruimte’, p. 507 e.v.
13) Nijmegen 1973.
14) Amsterdam 19732.
15) Meppel 1971.
16) Chicago-Londen 1961 (197310).
17) November '62 - november '66. Al voor de oprichting van Merlyn beoefenden diverse kritici
‘ergocentrische’ methoden. Zie in dit nummer het artikel van Martien J.C. de Jong.
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kunde in de literatuurstudie is, komen aan de orde. De diverse opvattingen over het
waardeoordeel, de verhouding literatuur - samenleving, de relatie lezer - literair werk,
zij allen passeren de revue - uiteraard zeer beknopt en selektief.
Omdat dit artikel ongeveer een jaar geleden geschreven is, kunnen recente
ontwikkelingen niet meer in de tekst opgenomen worden (zie daarvoor mijn artikel
‘Literaire kommunikatie en funktie(s)’, in Ons Erfdeel 5/1974).

II. Objektieve statements?
Een telkens terugkerend punt in de literatuurwetenschappelijke diskussie is de vraag
of, en in hoeverre, men voor anderen geldige uitspraken kan doen over literatuur.
Blijkt objektiviteit niet mogelijk, dan tast dit het wetenschappelijk karakter van de
literatuurtheorie enigszins aan. Sinds Merlyn is kontroleerbaarheid een wachtwoord
geweest. Terecht. Wanneer men iets beweert over een roman, moet men dit aan de
hand van gegevens uit de tekst kunnen staven. Toch lost die eis niet veel op. Het
blijkt telkens weer mogelijk te zijn op grond van de tekst zelf verschillende
interpretaties te geven. Men kan dit probleem eenvoudig oplossen door te zeggen
dat de tekst meerdere visies toelaat: polyinterpretabiliteit. Toch kan men zich niet
aan de indruk onttrekken dat er vaak iets in de tekst gelegd wordt, dat er niet in zit.
De visie van Jos Ruijs, een struktuuranalyse ‘volgens het boekje’, op Reves Werther
Nieland is daar een voorbeeld van.18) Hoe komt men er nu achter wat de tekst precies
wil zeggen? In de eerste plaats natuurlijk door te lezen en nauwkeurig te herlezen;
voorts door te trachten m.b.v. een analyse de delen van het geheel met elkaar en met
de interpretatiehypothese te verbinden. In hoeverre dit objektief kan gebeuren, hangt
af van wat men onder objektief verstaat. Waarschijnlijk zal objektiviteit in
natuurwetenschappelijke zin onbereikbaar zijn. Een groot probleem is dat het vaak
wel mogelijk is een interpretatie aannemelijk te maken op grond van tekstuele
gegevens, maar dat het veel moeilijker is een andere interpretatie op basis van het
werk zelf te verwerpen. Verfikatie is mogelijk, falsifikatie kennelijk niet. Men kan
dus beter spreken over voorlopige en aannemelijke interpretaties dan over juiste. Het
probleem van de objektiviteit van een interpretatie is een hoofdprobleem in de
literatuurwetenschap.
Maatje ziet in dat de individuele interpretatie een kolossaal probleem is; hij zegt
tenminste dat de overeenkomst van de waardesystemen van verschillende lezers ‘als
we de zaak op het niveau van het afzonderlijke werk bekijken, zeer wisselend blijkt
te zijn’ (20), en konstateert dat ‘de individuele beleving van het literaire werk de
enige toegangspoort tot dat werk vormt’, hetgeen ‘het centrale probleem van de
literatuurwetenschap is’ (7). Desondanks wordt het interpretatieprobleem onder tafel
geschoven: ‘de interpretatie is... wèl de basis van elke literairwetenschappelijke
activiteit, doch nooit haar einddoel.’ (193) Over de algemene en systematische
verbanden, of zoals Van Dijk zegt, algemene regelmatigheden, is makkelijker iets
objektiefs te zeggen, dan over dit werk.
Oversteegen heeft meermalen verdedigd dat er over dit werk door déze interpreet
18) Jos Ruys, ‘Een structuuranalyse van Werther Nieland van G.K. Van het Reve’, in: Raam
87-88-89, p. 163 e.v.

Raam. Jaargang 1974

5
objektieve uitspraken te doen zijn. Representatief voor hem is het navolgende uit
Analyse en oordeel I:
Al kan het concluderende staartje [van een analyse] geheel persoonlijk
(en voor mijn part subjectief) genoemd worden, de adstructie, dat wil
zeggen 90% van het eigenlijke oordelen, geschiedt aan de hand van feiten
van het bestudeerde object, en kan dus heel goed als objectief bestempeld
worden. Dat die feiten weer vanuit de subject-object relatie gekozen en
omschreven worden, maakt ook dit proces persoonlijk, maar zolang men
kan blijven wijzen naar aantoonbare eigenschappen van het object blijven
ze overdraagbaar en controleerbaar (als men dat liever hoort dan
‘objectief’)19)
Deze redenering gaat op voor het aantonen van een hypothese omtrent een
interpretatie. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat meerdere intrepretaties op grond
van hetzelfde materiaal mogelijk zijn (zonder dat polyinterpretabiliteit de oorzaak
lijkt te zijn). Daar ging Mooij op in, toen hij zei:
Kortweg formuleert men...: interpretaties kunnen niet bewezen worden.
Het fatale is echter veeleer dat zij zo moeilijk verworpen kunnen worden.20)
Falsifikatie schijnt inderdaad enorm moeilijk. Overigens is het vaak ook niet
eenvoudig een interpretatie te bewijzen aan de hand van de tekst, omdat die niet altijd
met zoveel woorden de diepere zin van het gedicht, of de roman aangeeft. Dit treft
men vaak ‘tussen de regels’ aan.
Anbeek zegt dit bijvoorbeeld en verwijst naar een aantal praktijkgevallen van
Fens: ‘Dat thema en die these zijn vaak in de tekst niet letterlijk met zoveel woorden
genoemd’.21) Ook Van Gorp bedoelt dit als hij zegt ‘de betekenis ligt eerder tussen
de woorden, zinnen, lijnstukken... een “tussen” dat door de lezer moet worden
opgevuld’.22) Bizonder relativerend over de objektief-wetenschappelijke status van
de roman-theoretikus interpreet is Ton Anbeek in een ander artikel:
Dat [de romantheoretikus] zijn interpretatie zo duidelijk mogelijk moet
verantwoorden, is een voorwaarde voor zinvolle communicatie met andere
lezers, maar maakt zijn beschrijving nog niet tot wetenschap.23)
In de studie van formaat, Verhaal en lezer van Blok, die ik aan het begin van de
nieuwe literatuurbeoefening heb gezet (zoals ook Oversteegen in het eerste nummer
van Merlyn), worden al direkt de problemen rond het objektieve van een interpretatie
scherp gesteld:

19) Merlyn III, no. 3, p. 163.
20) ‘Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken’, Forum der Letteren
1963, p. 147.
21) ‘Problemen bij het interpreteren van literaire werken’, Spektator 2 no. 8, p. 492.
22) ‘Structureel romanonderzoek’, Spiegel der Letteren 1973, no. 2, p. 130.
23) ‘De wetenschappelijke status van de romantheorie’, Spektator 2 no. 2, p. 102.
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Een ieder heeft bij het lezen zijn antwoord op de tekst. Dit antwoord wordt
niet alléén bepaald door ieders mogelijkheden tot antwoorden. Er is ook
de tekst zelf... Men moet ervan uitgaan, dat iedereen in zekere mate
verkeerde ‘antwoorden’ zal blijven geven... In deze discussies kunnen
deze verkeerde ‘antwoorden’ zelfs aan het licht komen, zodat het objectieve
beeld aan duidelijkheid wint.24)
De moeilijkheid dat de lezer niet uitgeschakeld kan worden, zal m.i. steeds tot de
onvermijdelijke konklusie leiden dat de lezer, of hij nu wetenschappelijk geschoold
is of niet, een gedeelte van zichzelf mee beoordeelt. Dat er dus van werkelijke
objektiviteit geen sprake kan zijn, hoogstens van intersubjektiviteit.

III. Theorie en interpretatie
Er bestaat een principieel verschil in opvatting over de funktie van de
literatuurwetenschap. Zowel Maatje als Van Dijk menen dat de theorie algemene
uitspraken dient te doen (weliswaar op basis van afzonderlijke interpretaties). Het
formuleren van regelmatigheden is in die optiek einddoel. Anderen menen dat juist
doel van een theorie is, hulp te bieden bij een individuele interpretatie. Maatjes
opvatting is al geciteerd, die van Van Dijk ook. Mosheuvel nam in zijn bespreking
van Maatje (in de NTg) duidelijk stelling:
Uiteraard... kan een discipline zich het vormen van een theorie met
literatuur als object tot taak stellen, maar ik kan aan die zinvolle activiteiten
geen andere waarde toekennen dan die van hulpmiddelen bij het verstaan
van het individuele kunstwerk.25)
Fresco deelt die mening:
het doel van literatuurwetenschap is de interpretatie en evaluatie van het
afzonderlijke werk26)
In Beleving en theorie stelt Martien de Jong zich ook al tegenover de ‘theoretici van
de regelmatigheid’ op:
Ik blijf ervan overtuigd dat literatuur minder om een waterdichte algemene
tekst-theorie vraagt, dan om inzicht in individuele lezersbelevingen en
interpreterende en kritische waarderingen van afzonderlijke kunstwerken.27)
In Duitsland bestaat er nogal een sterke stroming die zich richt op het individuele
werk, de Interpretatieve Richtung. Vandaar dat iemand als Stanzel de
literatuurwetenschap ook als hulpmiddel ziet.
24) Verhaal en lezer, p. 285-6.
25) Bespreking van Literatuurwetenschap, NTg. 1971, p. 223.
26) ‘Zijn alfa-wetenschappen wetenschappelijk?’, Wijsgerig perspectief op maatschappij
en wetenschap 1971-2, p. 256.
27) ‘Beleving en theorie’, Raam 80, p. 52.
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Romans, deren ungefähre Umrisse den Leser und Interpreten auf die Spur
der Individualkontor, der unverwechselbaren geistigen Physiognomie des
Werkes führen sollen. Auf dies Weise wird eine Typologie des Romans
zur Interpretationshilfe.28)
Anbeek is het daar niet mee eens; hij gaat vérder:
Ik geloof niet dat ‘de’ romantheorie het interpreteren kan vergemakkelijken;
het onderscheiden van verschillende points of view in een verhaal als ‘Lotti
Fuehrscheim’... is eenvoudig interpreteren. Hoogstens kan men stellen dat
kennis van romantheoretische termen het verslag van de
interpretatie/analyse vergemakkelijkt.29)
Hoewel in de theorie de meningen nogal uiteenlopen, blijkt in de praktijk die
tegenstelling wel mee te vallen. Kritici gebruiken de resultaten van de
literatuurwetenschap bij hun besprekingen van konkrete literaire werken. De
onderscheidingen in vertelperspektief, romanruimte, tijdmanipulatie en
persoonsbeschrijvingen treft men regelmatig op de recensiepagina van het literaire
of wetenschappelijke tijdschrift aan.
De resultaten van de algemene literatuurwetenschap moeten ook niet te absoluut
gezien worden. Ik bedoel: een aantal van die theoretische onderscheidingen kunnen
houvast bieden, ze kunnen de lezer ervoor behoeden op allerlei zijpaden te raken bij
zijn interpretatie, maar het konstateren dat een verhaal flash-backs bevat, of dat het
vertelperspektief auktoriaal is, is onvoldoende. Het gaat immers altijd om het effekt
dat een bepaalde techniek heeft. Zoals het in het begin van Booths hoofdstuk over
vertelsituaties is geformuleerd:
To say that a story is told in the first or the third person will tell us nothing
of importance unless we become more precise and describe how the
particular qualities of narrators relate tos specific effects. (150)30)
De verschillende wetenschappelijke struktuurkriteria, persoon en handeling, tijd en
ruimte, verteller en lezer, geven inzicht, maar men is niet klaar wanneer men ‘de
schroefjes, veertjes en radertjes van een roman’ (Sötemann) heeft geklassificeerd.31)
Een roman wil een visie overbrengen, zoals Sötemann zegt; weliswaar is het een
speciale vorm van kommunikatie, maar literatuur wil iets zeggen, hoe men het ook
bekijkt. Een roman is niet louter struktuur: ze heeft iets mee te delen. En dit ‘zeggen’
gebeurt door middel van een gestruktureerd geheel. Het is gevaarlijk de struktuur te
verabsoluteren. Vergelijk Pepplinkhuizen en De Smit in de inleiding van hun artikel
over De Symbolische implicaties van de ‘Redding van Fré Bolderhey’:
De literatuurwetenschap concentreert zich in een bepaalde periode vaak
op een enkel onderwerp. Zo heeft de studie van de roman zich gedurende
de laatste jaren vooral gericht op het aspect structuur... Wij achten het...
28) Typische Formen des Romans, Göttingen 19726, p. 10.
29) ‘Problemen bij het analyseren’, p. 499.
30) The Rhetoric of Fiction.
31) De structuur van Max Havelaar, p. 7.
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Raam. Jaargang 1974

8
doorzien van de subtiele kneepjes van een structuur niet van
doorslaggevende betekenis is voor het begrijpen van een literair kunstwerk,
terwijl het doorzien van de symboliek dat wel is.32)
Misschien is het doorzien van strukturele technieken niet van ‘doorslaggevende
betekenis’, maar kennis van die aspekten zal de lezer vaak extra-leesplezier
verschaffen, al is dit uitermate moeilijk te ‘bewijzen’.

IV. Taalkunde en literatuur
Veel moderne literatuurtheorieën zijn opgebouwd naar analogie van de
transformationeel-generatieve grammatica. Op deze werkwijze is veel kritiek
uitgeoefend, o.m. door De Haan (‘Maatjes boek... is opgebouwd uit onbegrepen
taalkunde...’).33)
De t.g.-grammatika (en nu zeg ik het zeer simpel) tracht met behulp van een beperkt
aantal regels een onbeperkt aantal zinnen te beschrijven. Men tracht een systeem van
regels te kreëren waarmee men alle bestaande zinnen kan beschrijven, en ook alle
zinnen die nog gevormd zullen worden. Overeenkomstig kan de literatuurtheoreticus
een systeem van regels konstrueren waarmee alle literaire werken beschreven kunnen
worden en ook die teksten die nog geschreven zullen worden. Naast veel louter
technische kritiek, wordt hiertegen wel aangevoerd dat een nieuwe taaluiting
automatisch binnen het patroon van de al bestaande valt (anders zou die uiting
onbegrijpelijk zijn), maar dat nieuwe literaire werken de bestaande regels, patronen
kunnen doorbreken. Kortweg: literatuur is rulechanging.
De analogie-redenering treft men zowel bij Maatje als Van Dijk aan.
Er is ook een meer voor de hand liggende relatie tussen linguïstiek en literatuur.33a)
Romans, gedichten zijn gemaakt van taal. Taal is het instrument en het is dus
aannemelijk dat de taalkunde iets over literaire werken kan zeggen. Maar de
gebruikelijke grammatika zegt iets over zinnen, terwijl een roman een tekst is. Een
tekst-grammatika is dus de uitgelezen weg want,
een poging om tot een karakteristiek van literatuur te komen door een
formele analyse van teksten, met methodes die aangelegd zijn op het
onderzoek van woorden en zinnen, is een tot mislukken gedoemd
monnikenwerk (Kooy).34)

32) Forum der Letteren, december 1973, p. 255.
33) ‘Over de grondslagen van de literatuurwetenschap II’, Spektator 2, no. 8, p. 508. De Haans
oordeel over Maatje: hij ‘hij pretendeert alleen over het literaire werk te spreken, maar hij
spreekt over lezer, schrijver en literair werk, alleen in dermate vage en algemene
bewoordingen, dat hij over geen van drieën iets wezenlijks zegt.’ (p. 513).
33a) Over 't onderwerp ‘taalkunde en literatuur’ bestaat een massa Literatuur. Een belangrijke
bloemlezing is de driedelige publikatie Literaturwissenschaft und Linguïstik, onder red. van
Jens Ihwe (Frankfurt 1971).
34) ‘Taalkunde en literatuur’, Merlyn IV, no. 4, p. 247.
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In de nieuwe35) druk van Literatuurwetenschap heeft Maatje een nieuw hoofdstuk
ingevoegd over teksttheorie en tekstgrammatika, waarin hij tot dezelfde konklusie
komt als Kooy: ‘De zgn macro-structurele component vooronderstelt de mogelijkheid,
alle potentiële literaire “inhouden” in een regelsysteem te vangen. Dat lijkt even
illusoir als het m.b.t. externe relaties in de rest van de teksttheorie is.’ (p. 229).
Er is nog een heel ander taalkundig probleem in de literatuurwetenschap: nl. de
vraag of het mogelijk is literatuur taalkundig te onderscheiden van andere vormen
van schriftelijk taalgebruik. R. Wellek en A. Warren zeggen: ‘What is literature?
What is not literature?... The simplest way of solving the question is by distinguishing
the particular use made of language’ (p. 21-22).36) Maar zo eenvoudig is het niet. Ton
Anbeek en Geert Booij adstrueren de volgende stelling met de nodige overtuigende
voorbeelden:
er zijn geen aanwijzingen dat een literaire tekst door bijzondere taalkundige
eigenschappen wordt gekenmerkt.37)
En S. Dik/J.G. Kooy stellen dat het
een misverstand is te menen dat de mate waarin een hoeveelheid
taalbouwsels ‘literair’ is, evenredig is met de mate waarin wordt afgeweken
van het ‘dagelijkse’ taalgebruik. Literatuur is een autonome vorm van
kommunikatie en het is voor de taalwetenschap niet mogelijk te beslissen
wanneer iets literatuur is.38)
Er zijn wel typische afwijkingen in een literair werk, waardoor vaak wel een
mogelijkheid tot herkenning van literatuur bestaat, maar ook niet meer dan dat.
In het verleden is met name door Levin getracht op basis van de indeling in
taalfunkties (van Roman Jakobson) literatuur als een typische vorm van taalgebruik
te beschrijven. Jakobson onderscheidde bijvoorbeeld een aantal taalfunkties,
waaronder de ‘poëtische funktie’ en meende dat in literatuur dit aspekt op de
voorgrond trad, terwijl tegelijkertijd de referentiële funktie wat minder domineerde.
De resultaten zijn bepaald niet opzienbarend geweest.39)
De mogelijkheden taalkundig uit te maken waardoor literatuur zich onderscheidt
van andere teksten lijken gering: ‘We shall have to take literature for granted’ (Sapir).

V. Autonomie
Met de autonomie-kwestie komen we op aktueel terrein. Maatjes handboek wekt
voort35) De derde, herziene en uitgebreide druk, die voor begin '74 is aangekondigd. Voorzover ik
uitspraken over die uitgave doe, of eruit citeer, baseer ik mij op de (niet-gekorrigeerde) eerste
drukproef. (Inmiddels is het boek verschenen).
36) Theory of literature, London 1968. (Inmiddels is de Ned. vert. verschenen, Amsterdam 1974.)
37) ‘Oude en nieuwe literatuurtheorie’, De Gids 1972, p. 108-115.
38) Beginselen van de algemene taalwetenschap, Utrecht 1970, p. 43.
39) Zie: G. Adé, Linguïstiek en literatuurstudie, Antwerpen 1972, in zijn geheel aan deze
problematiek gewijd.
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durend de indruk dat de inhoud van een literair werk bestaat onafhankelijk van
datgene wat daarbuiten existeert. Of hij die externe relaties nu wel of niet laat bestaan,
feit is dat hij daarover niets wil zeggen. Hij wil een theorie van het literaire werk
formuleren, waarin hij het werk als objekt sui generis ziet.
Niet alleen in de algemene literatuurwetenschap is op die verwijzingsfunkties van
literatuur naar werkelijkheid gewezen, vooral in de literatuursociologie is het bestaan
van een relatie tussen werk en maatschappij een vooronderstelling. Het grootste
gevaar is een normatieve instelling op dat punt. Brouwers zegt terecht: ‘Het kan
inderdaad niet ontkend dat bij tal van marxisten de sociologische analyse ontaardde
in een waardering op grond van het al dan niet socialistisch karakter van het
bestudeerde werk of van de auteur in kwestie.’ (p. 13)40) Dat gebeurt onder andere in
Vogelaars opstel over Sybren Polet (in: Literair Lustrum 2) wanneer de eerste zegt:
Literatuur interesseert me alleen als bewuste aktiviteit die niet omwille
van zichzelf alleen bestaat. De slechtste literatuur zal waarschijnlijk ook
de meest autonome zijn (242).
Een slag in de lucht natuurlijk, maar kenmerkend voor Vogelaars dogmatisme, ook
in zijn inleiding van Kunst als Kritiek:
Als een materialistiese kunstteorie verweten wordt dat ze al het estetiese
reduceert op ekonomiese en sociale determinaties en zodoende het
‘eigenlijke’ van het kunstwerk onrecht doet, verwijt men de theorie wat
men in werkelijkheid niet wil erkennen.
Brouwers is genuanceerder41), al is de hele sfeer van zijn proefschrift kritiekloos:
Het blijft inmiddels overduidelijk dat een uiterste omzichtigheid geboden
is bij de benadering van de literatuur als afbeelding van de sociale
werkelijkheid. (21)
Het literaire werk weerspiegelt immers zonder twijfel het leven, doch even
vanzelfsprekend hebben we steeds in min of meerdere mate te maken met
een vertekende ‘mirror of life’. (26)
In zijn jongste (tijdschrift)publikaties lijkt Brouwers aansluiting te zoeken bij de
algemene literatuurwetenschap.
Een inleiding in de ideeën van Adorno en Benjamin treft men aan in het
omvangrijke Materialistiese literatuurteorie.
De term ‘autonomie’ wordt in de literatuurwetenschappelijke diskussies niet op
dezelfde wijze gehanteerd, wat het diskussiëren nadelig beïnvloed. Maatje lijkt
‘autonomie’ te gebruiken als hij bedoelt: ‘los van de omgeving’. Niet-referentialiteit
is een van zijn sleuteltermen, waarmee hij stelt dat de woorden en zinnen niet
verwijzen naar zaken in de realiteit. Blijkens een toevoeging in de derde druk neemt
hij wel aan dat er externe relaties bestaan, maar hij laat ze bewust buiten beschouwing:
40) Literatuur en revolutie I, Inleiding tot de literatuursociologie.
41) Idem.
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Wij zouden dan ook het bestaan van genoemde externe relaties, dus van
het werk tot zijn omgeving, niet willen loochenen. Dat zou onzinnig zijn.
Maar binnen het bewust beperkt gehouden kader van onze theorie... konden
deze buiten beschouwing blijven. In een theorie van de literatuur... zou
een poging, deze externe relaties systematisch te beschrijven zeker op zijn
plaats, ja gewenst zijn. (p. 228-9)
Maar, kan men toevoegen, in een theorie van het literaire werk, niet!
Bij Martien de Jong maakte een tekst-theorie een gedeeltelijke indruk, bij iemand
als Kruithof - zeer geïnteresseerd in de ontvangst bij de lezer - zal Maatjes theorie
van het literaire werk een gedeeltelijke indruk maken. Hij zou, met veel anderen,
wat meer over de lezer willen horen, verwacht ik. Begrijpelijk want,
hoe men het ook wendt of keert, de lezer en de schrijver behoren ook tot
het objekt van onderzoek in de literatuurwetenschap (Sies de Haan).42)
Vooral de lezer krijgt meer en meer de nadruk. Begrijpelijk, want als er één ding
duidelijk is, is het wel dat de literatuurwetenschap zich baseert op ervaringsgegevens,
een empirische wetenschap is.
Nu loop ik vooruit op datgene wat nog komen gaat. Terug naar de autonomie en
wel naar Oversteegens opstel, destijds in Merlyn (Analyse en oordeel II):
[De term autonomie] wil dus zeggen dat het gedicht beschouwd wordt als
een geheel dat door een uniek stelsel van regels... gekenmerkt wordt...
Een Nederlandse specialiteit is echter de tweede betekenis: los van de
omgeving.
...
Ieder gedicht zit vol relaties met de buitenwereld, met de schrijver aan de
ene kant, de lezer aan de andere...
(p. 269)
Oversteegen is nogal verontwaardigd in dat opstel over de meningen van degenen
die hem ook de ‘Nederlandse specialiteit’ in zijn schoenen schuiven en als later
Gomperts dat nogmaals publiekelijk doet (in zijn inaugurale rede De twee wegen der
kritiek) is Oversteegens antwoord niet mals. Maatje gaat ogenschijnlijk verder dan
de ex-redakteur van Merlyn en heeft het evenmin makkelijk gehad. Niet voor niets
zal hij bovengeciteerde passus toegevoegd hebben.
Mooij is meermalen op de autonomie-kwestie ingegaan, o.m. in zijn opstel over
Metafoor en vergelijking in de literatuur:43)
Om te weten wat een literair werk semantisch betekent, d.w.z. om te kunnen
begrijpen wat dit werk zegt, inhoudt, te kennen geeft, en dat zowel in zijn
geheel als in zijn onderdelen, is werkelijkheidskennis nodig. Ik meen dat
metaforen daar mede verantwoordelijk voor zijn. Zij dragen dus bij tot
een beperking en relativering van de autonomie.
42) ‘Over de grondslagen II’, p. 529.
43) Forum der Letteren, juni 1973, p. 156-7.

Raam. Jaargang 1974

De door Maatje en anderen verdedigde autonomie is begrijpelijk binnen de na 1900

Raam. Jaargang 1974

12
optredende tendens dat literatuur doel op zich is: ‘Its prime and chief function is
fidelity to its own nature’ schreven Wellek-Warren al in 1949.44) Mooij formuleert
het treffend:
De nadruk op structurele criteria en op de esthetische functie is in het
algemeen gepaard gegaan met een verdediging van de autonomie van de
literatuur. Rekening houden met andere criteria, althans met realistische,
emotivistische, morele of intentionele criteria, betekent tot op zekere hoogte
een aanslag op deze autonomie-gedachte. Toch kan men hoe dan ook de
structurele criteria als de centrale criteria blijven aanmerken...45)
Juist omdat de structuur, de eigenwettelijkheid van het literaire werk niet verloochend
kan worden ‘bestaat er voor de literatuur blijkbaar op zijn minst zoiets als een
betrekkelijke autonomie’. (Mooij) In het invloedrijke The Rhetoric of Fiction wordt
de stelling van de autonomie verworpen en - een zeer belangrijke ontwikkeling wordt de lezer mede tot objekt van de literatuurbeschouwing. Booth maakt de
interesse, de nieuwsgierigheid van de lezer in het kennisnemen van literatuur tot zijn
centrale stelling. Ik kies een vrij lang, representatief citaat:
In setting up interest as a general criterion, I am aware of indulging in
what may look like the apriorism that I have criticized. Why must all works
be interesting? And interesting to whom? Cannot a work be simply ‘true’
of ‘expressive’ or ‘finely composed’ - with the reader left to make of it
what he can? To answer these questions properly would lead me far afield.
Perhaps it will be sufficient to say here that interest is dictated to me by
the nature of my topic: if I am to deal with literature as it affects readers,
some kind of interest will always be central. Different general values would
be dictated if I were trying to deal with works as reflections of reality, in
which case truth would probably be my over-all term; or as expressions
of the author's mind or soul, in which case some general term like sincerity
or expressiveness might be central; or, finally, as realizations of formal
excellence, in which case general terms like coherence complexity unity,
or harmony would prove central. Literary works are, in fact, all of these
things... (124)
Booth verdeelt ‘interest’ in drie groepen, intellektuele of kognitieve, kwalitatieve of
esthetische en praktische of menselijke interessen. En konkludeert dan:
the very structure of fiction and, hence, of our aesthetic apprehension of
it is often built of such practical, and in themselves seemingly
‘non-aesthetic’ materials. (133)
Deze opmerking, waarvoor men in de kantlijn een uitroepteken zou moeten plaatsen,
brengt die van Dresden in herinnering:46) ‘de gewone lezer leest om het verhaal zelf,
om de inhoud’. Ook schiet ons Forster mening over de verhalen van Duizend en één
44) Theory of literature, p. 37.
45) ‘Problemen rond literaire waardeoordelen’, De Gids 1973, p. 471.
46) Wereld in woorden
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of a novel has to be a story.’ (p. 35)47)

47) Aspects of the Novel, 1972 (eerste druk 1927).
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Literatuur wordt gelezen. Literatuur sorteert een bepaald effekt bij een lezer.
Volhouden dat een roman doel in zichzelf is, lijkt een eenzijdige benadering. Absolute
autonomie is het resultaat van zo'n weinig aantrekkelijke visie.

VI. Analyse - evaluatie
Als iemand leest, interpreteert hij dat werk niet alleen vanaf het eerste moment, ook
zal hij er een bepaalde waarde aan toekennen. Het probleem is dat - om het nu eens
simpel te stellen - wat de één mooi vindt, voor een ander afschuwelijk is. In de
literatuurwetenschap krijgt men met het waardeoordeel ook te maken. Maatje vat
samen:
Een centraal probleem in de discussie over het literairwetenschappelijke
structuur-begrip is, of de hantering van dit begrip de waarde van het werk
vooronderstelt, of dat men het ook geheel waardevrij kan gebruiken
(waarbij dan die waarde al of niet kan blijken bij de analyse van het object).
R. Wellek en A. Warren... zijn de eerste mening toegedaan, R. Ingarden...
de tweede. Onze structuur-definitie... toont aan, dat wij aan Ingardens zijde
staan. (57)
Het eerste probleem is m.i. meer filosofisch, het gaat juist om datgene wat bij Maatje
tussen haken staat, nl. moet men een waardeoordeel verbinden aan de analyse en zo
ja, moet die evaluatie negatief zijn als de struktuur van het werk in kwestie zwak is?
Het is in de huidige sterk struktureel gerichte literatuurwetenschap begrijpelijk
dat men tracht op basis van een struktuuranalyse de roman te beoordelen. Oversteegen
meent dat ‘het waardeoordeel en de strukturele analyse onverbrekelijk verbonden
zijn’, maar zegt erbij dat bij een gekonstateerde strukturele breuk het een bizonder
persoonlijke kwestie is, hoe men die breuk waardeert. En als de roman zo in elkaar
zit dat alle delen in elkaar passen en een hecht geheel vormen? Vgl. ook Sötemann:48)
De ‘immanente’ beschouwingswijze, die het oordeel wil baseren op de
conclusie dat een werk ‘stimmig’ dan wel ‘brüchig’ is, schiet principieel
tekort. Immers, het feit dat een charmant versje ‘stimmig’ is, inwendig
coherent, maakt het nog niet tot een groots meesterwerk (p. 8)
Ton Anbeek meent eveneens: ‘Coherentie is dus op zichzelf geen criterium’49) en
Knuvelder vindt ‘de technische kwaliteiten... op zich maar matig relevant; de analyse
van een pretentieloze ontspanningsroman kan tot dezelfde diagrammen leiden als
die van een superieur “literair” werk. Kennelijk volstaat dit diagram op zich niet om
tot een waardeoordeel te komen’.50)
Volgens Mooij zijn er naast structurele beoordelingskriteria nog een aantal
anderssoortige,51) t.w. emotivistische (nadruk op gevoelsmatige uitwerking van de
48)
49)
50)
51)

De structuur van M.H.
‘Problemen bij het analyseren’, p. 496.
‘In de vuurlinie’, Raam 87-88-89, p. 8.
‘Problemen rond literaire waardeoordelen.’
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Op grond van deze argumenten kan men literatuur ook waarderen, al blijven de
strukturele de belangrijkste.
Als de literatuurwetenschap zich in de toekomst meer op de ontvangst van literatuur
bij lezers gaat richten, zullen deze kwesties belangrijker worden dan nu het geval is.
De literaire theorie á la Maatje houdt zich tenslotte alleen bezig met het beschrijven
van de interne relaties van het werk, en voorzover de lezer eraan te pas komt gaat
het alleen om het effekt dat een bepaalde techniek veroorzaakt. Bijvoorbeeld
spanning-oproepen door een flash-back. Dit zegt nog niets over de waarde, voorlopig
voornamelijk een terrein voor de literaire kritiek en de literatuurgeschiedenis.
Problemen omtrent de evaluatie bestaan trouwens vrijwel alleen bij de moderne
literatuur. Zodra een tekst opgenomen is in de literatuurgeschiedenis, verdwijnen de
scherpe kanten van dit moeilijke probleem. Het historisch perspektief zorgt voor een
relativering en bestendiging van het waardeoordeel (al zijn er voorbeelden te over
van een plotse verandering, waarvan ik alleen maar de waardering voor Focquenbroch
noem). Zo'n relativerend standpunt neemt bijvoorbeeld Sötemann in:
Zwar gibt es Perioden, in denen die Wertschätzung eines individuellen
Werkes im allgemeinen geringer ist als in anderen, aber 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 verscheidener
Zeiten betreffs des Verwerfens grosser Teile der Trivialliteratur.52)

VII Verhaal en lezer
Van Alphen begint zijn grote opstel Literatuur in discussie53) met een afwijzing van
de ‘objectiverende werkwijze’, volgens welke ‘Literatuur wordt omschreven aan de
hand van eigenschappen van teksten die geacht worden literair te zijn’ en kiest voor
een ‘fenomenologische’ benadering waarbij ‘Literatuur niet wordt 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’.
(cursief van mij, R.K.) Hij plaatst zich daarmee in de school van Ingarden wiens
belangrijke literatuurstudie van 1931 dateert en pas in de jaren zestig weerklank
gevonden heeft, evenals trouwens de oudste autonomierichtingen uit de jaren '20.
Ingarden:
von ein und demselben lterarischen Werke sind beliebig viele
Konkretisationen möglich54).
Hoe komt dat?
52) ‘Adäquate Konkretisation als äusserste Grenze’, in: Dichter und Leser, p. 134 e.v.
53) Speciale aflevering van Raam, nummer 97 (zomer 1973)
54) Das literarische Kunstwerk, Tübingen 19653, p. 268.
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vormt, verantwoordelijk is voor het aanvullen van de noodzakelijk inkomplete wereld
die een roman beschrijft. Die ‘open plekken’ vult ieder op zijn wijze in. Dat betekent
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niet dat er evenveel literaire werken als lezers zijn. Het werk zelf is een realiteit waar
men rekening mee dient te houden:
Es ist das literarische Werk selbst von seinen jeweiligen Konkretisationen
zu scheiden, und nicht alles, was in bezug auf die Konkretisationen gilt,
gilt auch von dem Werk selbst.55)
Blok is in zijn Verhaal en lezer in sommige opzichten nog verder gegaan bij het
toedichten van aktiviteiten aan een lezer. De lezer, die een aspekt van de persoon
van de lezer is,
is... het punt van waarneming en beleving... zonder hetwelk het verhaal
er niet kan zijn. Als zodanig is de lezer een aspect van de structuur van
het verhaal en bepaalt hij dus de andere structuuraspecten, zoals deze ook
hem bepalen. (284)
Het betekent niet dat er louter subjektieve beelden van een roman zouden bestaan;
door discussies, meent Blok, kan men trachten het objektieve beeld te konstrueren,
te achterhalen.
Het is opvallend dat de laatste tijd die lezersrol weer zo sterk beklemtoond wordt.
De huldigingsbundel Dichter und Leser is geheel aan deze kwestie gewijd. In het
voorgaande citeerde ik al een passage van De Haan, waarin de lezer tot objekt van
de literatuurwetenschap verheven werd. Hij richt zich volgens De Haan primair op
een wereld waarin hij zich tracht in te leven - één van de belangrijkste oudere
literatuurwetenschappelijke stellingen o.a. van Stutterheim - en waarvoor hij zich al
of niet interesseert en daarmee samenhangend: die hij waardeert. De Haan:56)
Door niet alleen iets over het literair werk te willen zeggen, maar door de
relatie lezer-literair werk centraal te stellen, wordt het mogelijk de
waardering voor een literair werk in objectieve termen te beschrijven; de
waardering zal moeten worden verklaard als een eigenschap van de relatie
tussen een bepaalde lezer en een bepaald literair werk. (533)
Naast een kennisnemen kan konsekwent doordenken in de richting van het
lezersaandeel uitmonden in de stelling dat hij meekreëert, of eenvoudig kreëert, dat
de tekst m.a.w. slechts de aanleiding is. Daarmee zijn we aangeland op een volkomen
subjektivisme dat onhoudbaar lijkt. Zoals Ingarden opmerkt: er bestaat nu eenmaal
een konkrete tekst en daarover kan veel zinnigs gezegd worden, maar er kan ook
aantoonbare onzin over beweerd worden. De lezer wordt in zijn mogelijkheden
enigszins beperkt door de tekst-zelf. Hoever men met die beperking wil gaan, hangt
af van de mening die men heeft over literatuurbeschouwing: wil men wat beweren
over de literatuur óf over de literauur én haar lezers?57)
55) Idem.
56) ‘Over de grondslagen II’.
57) Recente artikelen i.v.m. de relatie lezer - tekst: b.v. Ton Anbeek, ‘De literatuurwetenschap
en de lezer’ (De Gids, 1974/3, p. 159 e.v.), M.T.M. Segers, ‘Literatuurwetenschap en
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Receptie-esthetika’ (NTg 1974, no. 5, p. 392 e.v.). Zie ook: Jauss, Literaturgeschichte als
Provokation, Frankfurt 19733 en Groeben, Literaturpsychologie.
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VIII Besluit
Ik ben mij ervan bewust dat het samenvatten van een aantal belangwekkende
literatuurwetenschappelijke zaken, in sommige opzichten ongeoorloofde simplifikaties
met zich mee heeft gebracht. Toch is gekozen voor deze opzet omdat in een inleiding
nu eenmaal niet op finesses ingegaan kan worden. Detailzaken horen in
wetenschappelijke tijdschriften thuis. En al is Raam voor één keer een beetje
‘wetenschappelijk’ geworden, dan nog heeft de gewone literair geïnteresseerde lezer
recht op eenvoudige en algemene basisinformatie waarmee hij een uitgangspunt heeft
voor de hierna volgende opstellen van een aantal belangrijke theoretici.
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Martien J.G. de Jong
Analisten en sociologen*
1
(...) Typerend voor de veranderde opvattingen was in het begin van de jaren zestig
de oprichting van een drietal - overigens kortstondige - tijdschriften, die zich vooral
met de lieraire kritiek en haar praktijk en problematiek gingen bezighouden.
Dat waren in België de tijdschriften Bok (1963-1964) en Diagram (1963-1964),
die later samensmolten tot Komma (1965-1969), en in Nederland Merlyn (1962-1966).
Het gestencilde tijdschrift Bok verscheen aanvankelijk onder redaktie van Weverbergh
en Herman Cluytens, en werd later een eenmanstijdschrift van Weverbergh, die
trouwens de derde aflevering al helemaal alleen had gevuld met een uitgebreide
analyse van de roman Omtrent Deedee van Hugo Claus. De objektieve close-reading
gaat daarin samen met subjektieve symbolische duiding en dito aanvallen op andere
kritici. Bok was vooral polemisch ingesteld en richtte zijn analytische aktiviteit met
bijtende spot op bestaande praktijken in de literaire kritiek1). Meer bezadigd teoretisch
georiënteerd was Diagram. Tijdschrift voor progressieve literatuur, onder redaktie
van Paul de Wispelaere, Korban, Jan van der Hoeven en Hedwig Speliers, van wie
de laatste al spoedig werd vervangen door Willem M. Roggeman. Vooral door de
ernstige kritieken en teoretische beschouwingen van De Wispelaere, week het klimaat
van Diagram aanzienlijk af van dat in het inderdaad bokkige tijdschrift van
Weverbergh, en vertoonde het meer overeenkomst met het Nederlandse tijdschrift
Merlyn2). Dit tweemaandelijks blad stond onder redaktie van Kees Fens, H.U. Jessurun
d'Oliveira en J.J. Oversteegen. Ditzelfde zou later verantwoordelijk zijn voor de
kritieken-bloemlezingen Literair lustrum, 1961-1966 (1967) en Literair lustrum 2,
1966-1971 (1973). Het tijdschrift Merlyn werd gelanceerd door de jonge en energieke
Amsterdamse uitgeverij Polak & Van Gennep, en verwierf al gauw zo'n belangrijke
reputatie, dat de geleidelijk gegroeide ergocentrisch georiënteerde aanpak in de
Nederlandstalige kritiek weleens ten onrechte wordt vereenzelvigd met de praktijk
en de beginselen van Merlyn3). Feit is overigens dat de in totaal 24
*

Dit opstel is een bewerkt fragment uit een in mijn hernieuwde serie ‘literaire verkenningen’
te verschijnen overzicht van de moderne Nederlandstalige kritiek, dat o.m. steunt op lezingen
over ‘Some Currents and Problems in Modern Critism’ en ‘Twentieth Century Literary
Cristicism in the Dutch Speaking Countries’, aan enkele Amerikaanse universiteiten. Een
beknopte voorstudie verscheen onder de titel La critica letteraria del Novecento nell'area
linguistica olandese in de Annali van het Istituto Orientale di Napoli, sezione germanica,
1973, p. 191-209.
1) Over Bok: K. Fens in Loodlijnen, Amsterdam 1967, p. 137 ev; R. Roemans en H. van Assche
in Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften, Reeks I, afl. 14, Hasselt 1969, p. 7 e.v.; H.
Speliers in Wij, galspuwers, Brugge 1965, p. 8 e.v., en in De Vlaamse Gids 1971, afl. 8-9 p.
2 e.v.; Weverbergh in Bokboek Amsterdam 1965, p. 9 e.v.
2) Over Diagram: R. Roemans en H. van Assche, Reeks I, afl. 13, p. 97.
3) Een kras voorbeeld daarvan levert (na o.a. Kees Fens in Literair Lustrum, Amsterdam 1967,
p. 64, 65) T. Anbeek, die in De Gids 1972, p. 432, schrijft dat de redakteuren van Merlyn
‘begonnen’ met de literaire tekst meer dan één keer nauwkeurig te lezen: ‘iets wat helemaal
nieuw was in de Nederlandse kritiek’. Het woord ‘nieuw’ heeft hier dezelfde dubieuze waarde
als het twee maal voorkomende ‘nieuwe’ in de hiervoor genoemde publikatie Men vergelijke
in dit verband de mededelingen van Robert P. Newton (in Form in the
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van Fens, waar men bovendien kan lezen dat de eerste Nederlandse vers-analyse
(door H.U. Jessurun d'Oliveira) pas verscheen in 1961. Men vergelijke hiermee de
aktiviteiten van de Amsterdam-Afrikaanse ‘school’ in de jaren veertig en vijftig
(Raam 1968, nr. 48, p. 30, noot 12) en de in 1940 geschreven opmerkingen van
Victor E. van Vriesland n.a.v. de ‘verstechnische tekstcritiek’ van Ed. Hoornik, die
ervan uitgaat ‘dat een gedicht een vorm is, met eigen leven en structuur, los van zijn
psychologische genesis’ en een ‘autonoom werkstuk, dat als resultaat-op-zichzelf,
beschouwd en benaderd moet worden’. (Onderzoek en vertoog 2, Amsterdam 1958,
p. 422). Al in 1950 werd een kritikus als S. Dresden aangevallen omdat hij in zijn
essayistisch werk ‘de eigen structuur van het eindproduct van het scheppingsproces’
niet genoeg aandacht gaf. Hij verdedigde zich tegen overdrijvingen van de
‘autonomisten’ als volgt: ‘Nijhoff mag dan zeggen - ik weet, dat hij er nooit een
theorie van gemaakt heeft -, dat een gedicht is als een tapijt, waarvan de maker
meestal niet bekend en nooit belangrijk is, dat dus op zichzelf beschouwd moet
worden als een autonoom geheel, het valt toch nooit te ontkennen, dat er een maker
is geweest. Op dit punt nu slaan de autonomisten op het ogenblik [d.i. op 1 maart
1950, M.d.J.] naar mijn mening wel erg ver door. Nogmaals, als reactie is de opvatting
erg gezond, maar het gaat toch niet aan van een kunstwerk te spreken alsof het uit
de lucht is komen vallen, kant en klaar, gehoorzamend aan een eigen innerlijke
wetmatigheid, en de maker maar weg te denken!’ (S. Dresden en D.A.M. Binnendijk,
Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven, Amsterdam 1952). In zijn overzicht
van De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek (in Ons erfdeel, XIII, 2,
1969, p. 18 e.v.) vestigt Paul de Wispelaere terecht de aandacht op tekstanalyses uit
de jaren vijftig die ruimschoots aan de aktiviteiten van Merlyn voorafgingen. Zie
bijvoorbeeld de in mijn schoolboek Het Nederlandse gedicht na 1880 (7e druk,
Leiden 1971) genoemde of herdrukte versanalyses van Rodenko en Donkersloot in
Maatstaf 1953, en van Binnendijk in de drie bundels Tekst en uitleg (1941-1946),
alsmede die van Albert Westerlinck in Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne
(1956), van H. Uyttersprot in tal van opstellen uit de jaren veertig en vijftig, van K.
Meeuwesse (Nijhoffs Het uur u) in De Gids 1955 en 1958, van F. Lulofs in
Verkenningen door varianten (1955), van G. Kazemier in Benaderingen van het
literaire werk (1961), en vgl. de opmerkingen van Westerlinck in Dietsche warande
en Belfort 1953, p. 54, van M. Rutten in De nieuwe taalgids 1953, p. 109, 110, van
P. Rodenko in Tussen de regels (1956), p. 34 e.v. en p. 39 e.v.
Ombuigingen in de literatuurgeschiedenis (de hier bedoelde werd ook gesignaleerd
door L. Scheer in De poëtische wereld van Paul Snoek, Brussel - Den Haag 1966,
p. 6, en door H. Bousset in Jeugd en cultuur 1968 (XIII), p. 224) komen niet alleen
voor als gevolg van een noodzakelijk geachte globaliserende en vereenvoudigende
periodisering achteraf, maar kunnen eveneens het resultaat zijn van wat G. Knuvelder
(in Kitty en de mandarijntjes 's-Hertogenbosch 1964, p. 252, 253) aanduidt als literaire
‘strategie’, ‘taktiek’ of ‘politiek’.
Een heftige uitval tegen de daarmee gepaard gaande verwarring of verwisseling
van ‘literatuur’ en ‘reputatie’ of ‘publiciteit’, deed de Vlaamse dichter Herwig Hensen
‘Menschheitsdämmerung’, The Hague-Paris 1951, p. 63, 64) over de met medewerking van
publiciteitsmedia nagestreefde identifikatie van het tijdschrift ‘Der Sturm’ van Herwarth
Wolden met het Duitse ekspressionisme.
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in het door Pierre H. Dubois ingeleide bundeltje Schrijversdebuten, 's-Gravenhage
1960, p. 86 e.v.
Typerend is een recente polemische bijdrage in het tijdschrift Maatstaf, 1973, XXI
7-8, p. 96 e.v., waarin de daar aangevallen dichter Dirk Kroon ten laste wordt gelegd
dat hij slechts ‘bij tien Nederlanders bekend’ is.
Een bekend voorbeeld van publicitaire ombuigingen in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis is de door Kloos en andere Nieuwe-Gidsers gevoede mythe
van het ‘wonder’ van Tachtig. Schoolboekenschrijvers, literaire journalisten en
lesgevers geloven liever in zo'n de-geschiedenis-levend-makend ‘wonder’, dan in
de droge historische feiten die Gerben Colmjon bijeenbracht in zijn studies over de
geleidelijk groeiende veranderingen in de negentiende-eeuwse letterkunde (herdrukt
als De beweging van Tachtig, Utrecht-Antwerpen 1963; vgl. De Nederlandse letteren
in de negentiende eeuw, Amsterdam-Antwerpen 1953).
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Merlyn-afleveringen een groot aantal als zelfstandige artikelen gepubliceerde analyses
van gedichten en romans bevatten, terwijl er bovendien een lijvige teoretische
verhandeling van Oversteegen in voorkomt, waarin Analyse en Oordeel worden
voorgesteld als onverbrekelijk verbonden4).
In de laatste jaargang van Merlyn staan enkele polemische artikelen naar aanleiding
van de rede die kort tevoren was uitgesproken door de bekende kritikus en essayist
H.A. Gomperts, bij diens ‘aanvaarding van het ambt van buitengewoon
hoogleraarschap in de moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te
Leiden’.
Gomperts had in die rede een globaliserend onderscheid gemaakt tussen De twee
wegen van de kritiek die, sinds de Prisma-diskussie, vereenvoudigenderwijze worden
aangeduid als een keuze tussen ‘vorm’ (formalisme) of ‘vent’ (personalisme).
Daarbij had hij zelf gekozen voor het personalisme5). Hiermee is meteen duidelijk
dat de veranderde kritische oriëntatie in het Nederlandse taalgebied geenszins heeft
geleid tot eenvormigheid. H.A. Gomperts zet, evenals andere medewerkers van het
in 1956 gestichte tijdschrift Tirade, welbewust de traditie voort van Ter Braak en
Du Perron.
Schrijvend over het kritisch werk van de Merlynredakteuren hebben Gomperts'
‘personalistische’ medestanders Henk Romijn Meijer en Huug Kaleis opgemerkt dat
strukturele analyse en close-reading in de praktijk dikwijls leiden tot onbetekenende,
en zonder enige bezieling geschreven beschouwingen op het nivo van een
schoolopstel6). Stilistische dorheid en verenigde visie door metodologische beperking,
zijn inderdaad eigenschappen van verschillende Merlyn-bijdragen. Andere, eveneens
vanuit een ergocentrisch of tekstimmanent standpunt vertrekkende kritici, wisten op
verschillende manieren aan de metodologische dwang en het rapportmatige karakter
van de eng opgevatte tekstanalyse te ontkomen. Zij konden dit, door zich los te maken
van het dogma dat het literaire werk een volkomen autonome en ‘fiktionele’ entiteit
zou zijn: een van de buitentalige werkelijkheid geïsoleerd objekt, dat op zuiver
objektieve

4) Over Merlyn en Literair lustrum: A. Claessens in Ons erfdeel (1967) X, 3, p. 113; M. Janssens
in Dietsche warande en Belfort 1963, p. 229, 1967, p. 228, en in Spiegel der letteren X, p.
316; M.J.G. de Jong in Raam 1967, 40, p. 17; H. Kaleis in Schrijvers binnenste buiten,
Amsterdam 1969, p. 17 en p. 27; B. Kemp in dagblad De Standaard, 20-1-1968; R.A.J.
Kraayeveld in Tirade 1973, p. 306; H. Romijn Meijer in Tirade 1968, p. 242; J.H.W. Veenstra
in Tirade 1966 (herdrukt in Kritisch akkoord 1967); P. de Wispelaere in Facettenoog
Brussel-Den Haag 1968, p. 30 en in Ons erfdeel 1969, XIII, 2. p. 18.
5) H.A. Gomperts, De twee wegen van de kritiek, Amsterdam 1966; J.J. Oversteegen, Leiden
ontzet (en Amsterdam niet minder), in Merlyn 1966, p. 149 e.v. Vgl. voor deze polemiek ook
het laatste hoofdstuk van mijn Flierefluiters apostel, Leiden 1970, en M. Rutten in Spiegel
der Letteren XIII (1971) p. 241.
6) H. Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje, Amsterdam 1967, p. 7 e.v. en in Tirade 1968, p. 242
e.v.; H. Kaleis, Schrijvers binnenste buiten, Amsterdam 1969, p. 17 e.v. en p. 27 e.v.
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wijze (maatschappelijk en persoonlijk vrijblijvend) door de lezer benaderd dient te
worden.
Men kan hier verband zien met sociologische veranderingen, zoals die in de jaren
zestig onder andere tot uiting kwamen in studenten- en arbeidersbewegingen.
Het valt te betwijfelen of er sindsdien een reële ‘prise de la parole’ door, en ten
behoeve van, de arbeidersklasse heeft plaatsgevonden. Maar het lijkt me aan geen
twijfel onderhevig dat er een gevoelige slag is toegebracht aan de monopoliserende
neigingen de opvatting dat de literatuur een afzonderlijk, fiktioneel en
zichzelfgenoegzaam domein zou zijn. Een domein bovendien, waarvan stilzwijgend
werd aanvaard dat het slechts toegankelijk was voor geprivilegieerde esteten en
specialisten, wier voornaamste taak bestond uit het savoereren en op eigen wijze
prolongeren van de traditionele (‘burgerlijke’) ‘gymnasium’ - of ‘alfa’ - kultuur7).
In de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig vindt er in het Nederlandse
taalgebied een verandering in het poëtisch (en maatschappelijk!) klimaat plaats, die
men zou kunnen karakteriseren als een overgang van ‘autonoom-artistiek’ naar
‘referentieel-sociologisch’. Het subjektivisme van de hermetische ‘eksperimentele’
woordkunst van de Vijftigers maakt plaats voor een naar objektivering strevende
eenvoud in het taalgebruik, die gepaard gaat met een duidelijke gerichtheid op de
dagelijkse werkelijkheid. De overgang is vergelijkbaar met die van de metaforische
poëzie van de Engelse ‘Forties’ (Dylan Thomas, George Barker) naar het
understatement en de common sense in de New Lines van de ‘Fifties’ (Philip Larkin,
Thom Gunn) en de Liverpooldichters uit de ‘Sixties’ (Roger McGough, Brian Patten)8).

7) Vgl. het opstel Een stille revolutie van A. Nuis in Tussen twee schelven hooi, Amsterdam
1968, p. 88 e.v. en Het einde van de Alfacultuur? van Corn. Verhoeven in Jeugd en cultuur
XV (1970) p. 161 (herdrukt in Kritisch akkoord 1971). Vgl. ook het interview Réponses à
la Nouvelle Critique in Tel Quel, Théorie d'Ensemble (dir. Ph. Sollers) Paris 1968, p. 384
e.v. Het in mijn tekst gesignaleerde ‘monopolie-verlies’ was in Nederland al geruime tijd op
essayistisch nivo merkbaar, o.a. in literaire tijdschriften als Kentering (hernieuwde serie
sedert 1964) en het later daarin opgenomen Contour (1964-1969), alvorens het in sommige
studentenmilieus tot anderssoortige konsekwenties voerde. Toen onlangs de zoveelste
universitaire-benoemings-rel tot ‘bezetting’ van het Nederlands Instituut te Nijmegen had
geleid, werd ‘namens de aktie-voerende studenten’ de mening geopenbaard dat het objekt
van de literatuurwetenschap van ‘de literatuur met grote L, die door nog geen 5% van de
bevolking wordt gelezen’, moest worden ‘verlegd’ naar de ‘in miljoenenoplage verspreide
massalektuur’. (Er werd in deze publikaties - zie Weekblad voor Katholieke Universiteit en
Sint Radboudziekenhuis Nijmegen, 15/2 en 1/3 1974 - (nog) niet gesproken over de
belangstelling van ‘de bevolking’ voor de onderzoeksobjekten van andere wetenschappen,
en de konsekwenties die daaruit zouden kunnen voortvloeien voor het onderwijs en het
wetenschappelijk onderzoek in de desbetreffende universitaire fakulteiten.)
8) Voor de vergelijking met de Engelse ‘Forties’ en ‘Fifties’: zie de inleidingen tot de
bloemlezingen van A. Alvarez, The new poetry, Penguin 1964, en van Kenneth Allott, The
Penguin Book of Contemporary Verse2, 1965, alsmede de speciale aflevering van het tijdschrift
Raster (III, 4), winter 1969, met ‘Essays over hedendaagse poëzie’. Nederlandse opstellen
over moderne Engelse poëzie vindt men in bundels van G. Bernlef (Wie a zegt, Amsterdam
1970), C. Buddingh (Een pakje per dag, Utrecht 1967) en Henk Romijn Meijer (Naakt
twaalfuurtje, Amsterdam 1967).
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De belangstelling voor de dagelijkse werkelijkheid van de Nederlandstalige
‘neorealistische’ poëzie manifesteert zich zowel op het ludiek nivo van anekdote,
gesprekstaal, woordspel, ready-mades en kollagetechnieken, als in rechtstreeks naar
de (politieke, literaire, kerkelijke) aktualiteit verwijzend engagement9). Deze elementen
zijn niet altijd op evenwichtige wijze gekombineerd. Bij sommige neo-realistische
dichters overheerst een nogal vrijblijvend aandoend, soms intelligent en soms
zouteloos taalspel aangaande gewone dingen uit de dagelijkse werkelijkheid
(Bernlef-Schippers en verwanten); andere neo-realisten schrijven op sociale of
politieke omstandigheden betrokken pamfletachtige teksten, in een soms overtuigende
en soms overspannen recht-voor-zijn-raap-stijl (Van Waarsenburg; Van den Bremt).
In alle gevallen gaat het niet langer om romantische of metafysische spanningen
tussen ‘de afgrond en de luchtmens’ (Lucebert), maar om ‘het spanningsveld van
alledag en allman’ (Van den Bremt) en een daaruit voortvloeiende ‘vereenvoudiging’
of liever ‘veronmiddellijking’ van het taalmateriaal10).
Een soortgelijke wending naar de werkelijkheid is op internationaal nivo
aanwijsbaar voor het proza. Voor Amerika zijn er de nonfiction novels van Truman
Capote en Norman Mailer, maar ook The New Journalism, dat in de aldus getitelde
bloemlezing van Tom Wolfe wordt voorgesteld als een nieuwe vorm van literair
realisme.
In Europa (over-)heerst de laatste jaren een artistiek en joemalistiek klimaat dat
men

9) Van ‘kerkelijk’ engagement kan men niet alleen spreken m.b.t. de aandacht voor het kerklied
van dichters als Ad den Besten, Guillaume van der Graft, Huub Oosterhuis en Jan Wit (zie
ondermeer het speciaalnummer van het tijdschrift Ontmoeting 1962 over Het nieuwe kerklied,
en de bundel Loflied voor tegenstem van Ad den Besten, Baarn 1965), maar ook m.b.t. de
weerslag van de veranderingen in de r.k. kerk in de jongste dichtbundels van Huub Oosterhuis,
Michel van der Plas en Gabriël Smit (over deze laatste i.v.m. het poëtisch ‘klimaat’ van de
jaren zestig: zie mijn Flierefluiters apostel, Leiden 1970, p. 41 e.v.). Zowel de wending tot
de oude (kerkelijke-)liedvorm als die tot de gewone omgangstaal en de dagelijkse
werkelijkheid uit de jaren zestig, herinnert aan aspekten van de zg. ‘geuzenpoëzie’ uit de
bezettingstijd: sommigen meenden in die verzetsgedichten trouwens de voorbode van een
echte gemeenschapsliteratuur te kunnen zien (vgl. enkele standpunten in het gefingeerde
‘symposion’ in het najaar van 1945', dat G. Stuiveling opnam in zijn bundel Steekproeven,
Amsterdam 1950, p. 229 e.v., en zie J.W. Schulte Nordholt in Maatstaf (XIV), 1966-1967,
p. 75 e.v.) Vgl. voor het samengaan van vereenvoudigd taalgebruik en maatschappelijk
engagement bij de Engelse ‘Thirties’, en vooral bij de oorspronkelijk surrealistische dichters
Paul Eluard en Triston Tzara, het van een korte bibliografie voorzien artikel De funktie van
het engagement (in De Vlaamse gids 1971, nr 2, p. 3 e.v.) van Patricia Lasoen, die zelf
behoort tot de neo-realistische dichters rond het tijdschrift Kreatief.
10) Een uitvoerige en breed georiënteerde bloemlezing met bibliografieën inzake de neorealistische
poëzie geeft Luk Wenseleers in zijn ‘literaire verkenning’ De poëzie is niet meer van gisteren
(Leiden, 1972). Daarin kon uiteraard nog niet worden vermeld het door Jan van Riet
samengestelde dokumentair speciaalnummer ‘Omtrent de werkelijkheid’ van het tijdschrift
Kreatief, dat zal verschijnen in 1974. Om alle vergissingen te voorkomen, wijs ik er even
op dat de ‘geëngageerdheid’ als zodanig (die in vele vormen kan voorkomen) geen
eksklusiviteit van de ‘zestigers’ en ‘zeventigers’ is ten opzichte van de eksperimentele
‘vijftigers’, en dat is evenmin hun ‘linkse’ oriëntering. Vgl. hiervoor J. Weisgerber, De
sociologie van de avant-garde, in Nieuw Vlaams Tijdschrift 1969, p. 791 e.v.
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zou kunnen aanduiden met de term ‘links demokratiserend’. Daarin hoort zowel de
ommezwaai van Harry Mulisch van fiktioneel proza naar politiek proza thuis, als in
Duitsland, de Industrie-reportagen van Günter Wallraff en in Italië de Fiat-roman
Vogliamo tutto van Nanni Balestrini11). Het gaat niet alleen om een sociale of politieke
stellingname, maar ook om een soort ‘ont-persoonlijking’ van de kunst: een ekstreme
vorm van ‘realisme’ of ‘kollektivisme’, zo men wil, waarbij de kunstenaar als het
ware nog slechts de informatie of het beeld aangaande de voor ieder toegankelijke
en tastbare aardse en dagelijkse werkelijkheid aan de lezer of toeschouwer doorspeelt.
Voor de beeldende kunst wijs ik in dit verband op Pop Art, Nieuw Realisme en
Zero-Nul, en voor de filmkunst op verschillende vormen van Cinéma Vérité waarvan
men ook in Nederland specimina kan aanwijzen in het werk van Haanstra, Verstappen,
Brusse en Van der Heyde. Een uiterste konsekwentie van deze trend op het gebied
van de letterkunde vormen de ‘projekten’ van de Nederlander Enno Develing, die
in een essaybundel van 1968 Het einde van de roman proklameerde. Zijn zojuist
verschenen: ‘Projekt 3’, onder de titel Het kantoor, voert het ‘realisme’ zover door,
dat er afstand wordt gedaan van iedere poging tot transformatie in een koherente
tekst als middel tot werkelijkheidsuitbeelding: het ‘projekt’ bestaat uit gedrukte
spreektaalteksten, series amateurachtige foto's van mensen die bezig zijn in een
kantoor, en grammofoonplaatjes met ongeselekteerde kantoorgeluiden en
gespreksflarden. Het gaat niet meer om Zola's ‘coin de la création vu à travers un
tempérament’, maar eenvoudig om neutrale, mechanische reproduktie (niet eens:
deskriptie) van de werkelijkheid. Dit is inderdaad het einde van de roman, of,
algemener: van de literatuur als ‘een geheel aparte wereld’, die eens het ideaal was
van de vele ‘formalistische’ kritici die sinds het optreden van Mallarmé (en Edgar
Allan Poe!) in de Europese letterkunde zijn aan te wijzen12).
Het is duidelijk dat in een dergelijk klimaat moeilijk een literaire kritiek (en een
literaire teorie) kan funktioneren, die zich tevreden stelt met het uitgangspunt dat
een

11) Al in 1956 schreef Truman Capote zijn reportageroman The muses are heard; zijn beroemde
nonfiction novel in cold blood is van 1965. Van Norman Mailer kan men in dit verband
boeken noemen als The presidential papers (1963); The armies of the night (1968); A fire
on the moon (1969); Marilyn (1973). De bloemlezing The new journalisme van Tom Wolfe
en E.W. Johnson verscheen in 1973. Voor het werk van Wallraff zie het inleidend opstel van
Gerd Hirschhauer in: Günter Wallraff, 13 unerwünschte Reportagen (herdruk), Köln-Berlin
1973. Nanni Balestrini behoort tot de ‘Novissimi’: avantgardistische dichters van de ‘Gruppo
63’. Na het ingewikkelde romaneksperiment Tristano (1966), publiceerde hij in 1971 het
prozawerk Vogliamo tutto, over de grote Fiat-staking en de arbeidersopstand van 1969,
waarin uitsluitend ‘objektief materiaal’ is verwerkt. In 1971 gevoerde gesprekken over dit
boek met Balestrini en met Umberto Eco, zal ik opnemen in een nog te verschijnen essay.
12) Enno Develing, Projekt 3. Het kantoor, Brussel-Den Haag 1973. De uitdrukking ‘een geheel
aparte wereld’ (en: ‘een andere wereld dan die der werkelijkheid’) gebruikte M. Nijhoff ter
karakterisering van de poëzie in het eerste, teoretische deel van zijn bespreking van Dirk
Costers bekende bloemlezing Nieuwe geluiden (1924): zie Nijhoffs Verzameld werk 2, 1961,
p. 192. Ook Federico Garcia Lorea spreekt over ‘un mundo aparte’ in zijn rede over La
imagen poética en Don Luis de Góngora (Obras Completas2, Madrid 1955, p. 67).
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literair kunstwerk een autonome taalstruktuur is, die, los van zijn maker en diens
leefwereld, alleen maar om objektieve analyse vraagt. Er bestaat, behalve een
natuurlijke, artistieke reaktie tegen een dergelijke onpersoonlijke opvatting van de
kritiek, de laatste jaren ook een met de veranderde ‘tijdsgeest’ samenhangende
verruiming van de kritische en teoretische belangstelling13).
In aansluiting op een traditionele wijze van voorstellen, kan men de mogelijkheden
van de literaire kritiek begrensd zien door twee uitersten. De ene pool is de
objektivistische, positivistische, autonomistische of ergocentrische beschouwingswijze
(van Aristoteles tot Merlyn!), wie het om de literaire tekst als Ding an sich te doen
is. De andere pool is de subjektivistische, spekulatieve, ideologische of humanistische
beschouwingswijze (van Plato tot Gomperts!), wie het te doen is om de literaire
persoonlijkheid die zich in de tekst openbaart. Tussen die twee polen zijn duizend
mogelijkheden: je kunt een literair werk zien als een taalgegeven (linguistisch) en
een georganiseerd geheel (strukturalistisch), dat funktioneert als een teken
(semiologisch) in een bepaalde maatschappij (sociologisch) en als een menselijke
uiting (psychologisch) van een bepaalde auteur (personalistisch). Je kunt en je moet
een literair werk óók nog beschouwen als een kunstwerk (estetisch): en dat laatste
betekent in de praktijk wellicht dat je op een of andere manier de hiervoor genoemde
mogelijkheden met elkaar kombineert14). Wie de Nederlandstalige kritiek van
omstreeks 1970 overziet, zou (globaliserend, en niet: evaluerend!) vier verschillende
soorten kritici kunnen onderscheiden: de analisten, de sociologen, de vrije interpreten,
en de personalisten of intentionalisten. Terwijl de drie eerst genoemde ‘groeperingen’
plegen uit te gaan van het literaire werk als zodanig, schijnen de intentionalisten
veeleer geïnteresseerd in de persoonlijkheid van de mens die het geschreven heeft.
(In het kader van dit opstel komen alleen nog de analisten en de sociologen ter sprake.)

2.
De analisten vertegenwoordigen de ortodoksie van wat Wellek en Warren de ‘intrinsic
approach’ noemen. Zij doen zich niet zelden voor als objektivisten en metodologen.
Kritici die strikt wensen vast te houden aan close-reading en struktuuranalyse, en
die in principe geen eksterne informatie toelaten bij hun eksplikatie van het literaire
werk, als een ten opzichte van de buitentalige werkelijkheid autonome entiteit. De
Nederlandse analisten leven enerzijds bij de gratie van het mysterie van semantiek
en artistieke autonomie (evenals Pound en Eliot voor hun Angelsaksische voorgangers,
is het eksperimenteel hermetisme van de Vijftigerpoëzie voor hen dankbaar
materiaal!), maar anderzijds kondigen zij, in hun streven naar objektiviteit en

13) Zie de verschillende artikelen van R.A.J. Kraayeveld (met verwijzingen naar andere literatuur)
o.a. in Raam 1972 (Liber amicorum Knuvelder), p. 215 e.v., 1973 (96) p. 11 e.v.; (99), p. 30
e.v.
14) Vgl. Jan Mukařovsky, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, Torino
1971, o.a. op p. 123: ‘Se ci chiediamo in questo momento dove sia rimasto il valore estetico
vedremo che si è disperso nei singoli valori extraestetici e che non è in realtà null'altro che
una denominazione complessiva per l'integrità dinamica dei loro reciproci rapporti’.
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naar ontraadseling van ‘het schone geheim van de poëzie’, juist een aspekt aan van
het neo-realisme. De analist doet zich nogaleens voor als de verstandige demokraat,
die tracht het mysterieuze, komplekse en veelzinnige ‘beeld’ van de kunst te reduceren
tot een enkelvoudige, definieerbare en voor iedere stemgerechtigde medeburger
herkenbare alledaagsheid. ‘In place of a hermeneutics we need an erotics of art’,
verzuchtte Susan Sontag15). En haar verzuchting zou inderdaad kunnen gelden voor
de Nederlandse erfgenamen van Richards' Practical criticism en Leairs' Scrutiny.
De analist heeft iets van de onderwijzer en de rapporteur. Hij ziet zijn
werkzaamheid doorgaans als een edukatieve en dienende taak, waarvan het geschreven
resultaat een voor ieder begrijpelijk objektief rapport zou moeten zijn. Ik schrijf
opzettelijk: ‘zou moeten zijn’, omdat de praktijk van de Nederlandse analisten minder
ortodoks is dan ik hier uiteenzet. Ook bij hen wordt de soep minder heet gegeten dan
dat ze (soms) wordt opgediend, en dat verklaart dat in hun prak weleens voorkeuren
en appreciaties aan de dag treden, die niet helemaal verklaarbaar zijn uit het
tekstaanbod van de besproken werken.
De belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandstalige analisten lijkt de
Amsterdamse dagbladkritikus Kees Fens, van wie twee bundels ‘opstellen en
kritieken’ verschenen onder de titels De eigenzinnigheid van de literatuur (1964) en
De gevestigde chaos (1966). Fens doet zich in deze bundels niet kennen als een
briljant essayist met verrassende ideeën en virtuoze taalbeheersing, maar wel als een
stug volhoudend close-reader met voorkeur voor verhalend proza, een waakzaam
oog voor details, en een literaire smaak die vooral het ongekunstelde en de beheersing
weet te waarderen. Ten aanzien van het levensbeschouwelijk aspekt van het literaire
werk neemt Fens een onpartijdig standpunt in, wat hem des te gemakkelijker valt,
omdat zijn beschouwingen zich doorgaans beperken tot afzonderlijke teksten (zijn
uitgangspunt is niet zelden een citaat), of tot typerende temata en motieven.
Situeringen van literaire werken in het geheel van de literatuur of van hun kulturele
of sociologische kontekst, zijn even zeldzaam als konfrontaties met de ‘zin’ van deze
werken.
Fens doet zich niet voor als een strijdbaar literair kritikus, maar als een bezadigd
begrijpende uitlegger. De enige rechtstreeks afwijzende kritiek in zijn bundel De
eigenzinnigheid van de literatuur betreft niet een literair werk, maar een postuum
gepubliceerde verzameling partikuliere brieven van Dirk Coster16).
Aansluitend op deze konstatering, kan men zich de vraag stellen of een kritisch
oordeel eigenlijk wel mogelijk is enkel en alleen op grond van door ‘objektieve’
analyse

15) S. Sontag, Against interpretation and other essays, second Laurel Edition, New York 1969,
p. 23. Het tussen aanhalingstekens geplaatste woord ‘beeld’ slaat op een term van Jung (vgl.
mijn essay Nogmaals inzake Achterberg, Den Haag-Brugge 1972, p. 15 en p. 70).
16) Over het werk van Fens: G. Buschman in Jeugd en cultuur 1968 (XIII), p. 202 e.v.; E. van
Itterbeek in Actuelen, Lier 1967; M.J.G. de Jong in Flierefluiters apostel en in Komma IV,
afl. 2, p. 78; H. Kaleis in Schrijvers binnenste buiten, Amsterdam 1969; R.J.M. Mulder in
Contour 1964 (I), p. 21 e.v.; H. Romijn Meijer in Naakt twaalfuurtje, Amsterdam 1967; L.
Wenseleers in Raam 34 (1967) p. 74 e.v.; P. de Wispelaere in Het Perzische tapijt, Amsterdam
1966; D. de Witte in Nieuw Vlaams Tijdschrift 1968, p. 68 e.v.; Fens schreef zelf over zijn
kritische uitgangspunten in Loodlijnen, Amsterdam 1967, p. 149 e.v.
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bepaalde stijl- en struktuurkwaliteiten. De eveneens goeddeels uit het tijdschrift
Merlyn herdrukte, bundel poëzie-analyses Vondsten en bevindingen (1967) van Fens'
mederedakteur H.U. Jessurun d'Oliveira, schijnt deze ergocentrische utopie tegen te
spreken. Afgezien van het feit dat zijn analisten-optiek aan wijzigingen onderhevig
is, blijken bepaalde stilistische en strukturele eigenschappen bij de ene dichter hem
wel tot negatieve kwalifikaties te verleiden, en bij de ander niet.
Jessurun d'Oliveira is veel meer dan Fens een analist die zich voortdurend
bekommert om de ‘objektieve’, uit de tekst kontroleerbare ‘methode’. Tijdens zijn
analyses produceert hij niet zelden teoretische herontdekkingen, en oplossingen van
schijnproblemen die alleen maar konden ontstaan als gevolg van zijn eigen
mikroskopische lezersaktiviteit. Een aktiviteit die helaas weleens meer geschikt lijkt
voor de juridische uitleg van verzekeringspolissen en de oplossing van
kryptogrammen, dan voor de beleving van poëzie. Inderdaad schijnt d'Oliveira een
gedicht soms meer te zien als een aanleiding tot analyse-problemen, dan als een
artistieke taalkreatie die verband zou kunnen houden met begrippen als ‘homo ludens’,
‘literaire persoonlijkheid’, ‘sensibiliteit’ of ‘tijdgeest’. Ondanks deze bezwaren blijft
het de grote verdienste van d'Oliveira dat hij in het algemeen heeft bijgedragen tot
het ontstaan van een grotere eerbied voor de tekst in de praktijk van de Nederlandse
literatuurbeschouwing, en dat hij meer in het bijzonder een aantal waardevolle
semantische analyses van afzonderlijke gedichten heeft geleverd17).
J.J. Oversteegen trad vooral op als teoretikus van het tijdschrift Merlyn. Zijn al
genoemde artikel Analyse en oordeel benadrukt het absoluut autonome karakter van
het literaire werk als door een uniek stel regels bepaalde talige entiteit, en zijn relatief
autonome karakter als fiktie ten aanzien van de buitentalige werkelijkheid. In zijn
proefschrift Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de
Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (1969) liet Oversteegen zich
bovendien kennen als een begaafd, zij het niet altijd even nauwkeurig
literair-historikus18). Hij heeft die carrière voortgezet in enkele bijdragen aan de
tweede aflevering van een door de vroegere Merlyn-redakteuren samengesteld
vijfjaarlijks overzicht van de Nederlandse literatuur (Literair lustrum 2, 1973). In
overeenstemming met een ook in zijn proefschrift gekonsakreerde traditie, begin hij
daarin met een poging de huidige Nederlandse kritici onder te brengen in twee
groepen: objektieve ergocentristen en subjektieve personalisten. Hij ziet echter zelf
in dat dit mislukt: een inzicht dat gepaard gaat met het dagen van een ander inzicht,
namelijk dat er literatuur bestaat die zodanige bindingen met de leefwereld van de
dagelijkse werkelijkheid

17) Over het werk van d'Oliveira: J.J. Oversteegen in Raster II (1965) p. 65 e.v.; H. Romijn
Meijer in Tirade 137 (XII), 1968, p. 242 e.v.; J. van der Vegt in Contour II (1966), afl. 1, p.
1 e.v.
18) Over het werk van J.J. Oversteegen: C. Bittremieux in Dietsche Warande en Belfort 1969,
p. 757 e.v.; W. Blok in De nieuwe taalgids 1970, p. 70 e.v., A. Claessens in Ons erfdeel XIII
(1969), afl. 1, p. 107 e.v.; R.A. Cornets de Groot in De Gids 1969, II, p. 191 e.v.; R. Henrard
in Spiegel der letteren XIII (1973), p. 229 e.v.; R.A.J. Kraayeveld in Ons erfdeel XVI (1973),
afl. 4, p. 90 e.v.; J.J.A. Mooij in Raster III (1969), p. 383 e.v.; L. Mosheuvel in Studia
neerlandica 1970, afl. 3, p. 77 e.v.; J.H.W. Veenstra in Tirade 1966 (herdrukt in Kritisch
akkoord 1967).
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onderhoudt, dat ze onmogelijk adekwaat benaderd kan worden door middel van
loutere tekst-analyse.
Het feit dat dit altijd al zo geweest is, verklaart zowel de hiervoor gesignaleerde
inkonsekwenties in het werk van Jessurun d'Oliveira als het zich nu en dan duidelijk
manifesterend gebrek aan werkelijke kritische konfrontatie in dat van Fens. Na de
toenemende ‘defiktionalisering’ van de Nederlandse literatuur in de jaren zestig, zijn
tenslotte ook de redakteuren van Merlyn tot de ontdekking gekomen dat ortodokse
‘analisten’ in de praktijk niet bestaan kunnen als kritici (uiteraard wel als
wetenschapsmensen). Van deze (her-)ontdekking getuigt ook de bundel ‘essays’
Tussentijds (1972) van Kees Fens, waarin de tekstanalyse niet uitsluitend meer
voorkomt als doel op zichzelf, maar ook als onderdeel van ‘een meer persoonlijke
beschouwing’. Die ‘meer persoonlijke beschouwing’ was overigens al aangekondigd
in het bundeltje Loodlijnen (1967), waarin Fens een aantal kritische ‘kursiefjes’ heeft
verzameld. Ze zijn, in vergelijking met zijn andere bundels, met wat lossere hand
geschreven en geven meer uitzicht op de persoonlijkheid van de kritikus. Fens doet
zich in deze twee boeken kennen als een soms raak formulerende en soms zure
opmerkingen makende roomskatolieke literator, wiens eigen nu en dan aan de dag
tredende bescheidenheidspose hem niet verhindert bij andere auteurs motieven te
veronderstellen die verband zouden kunnen houden met bezorgdheid omtrent hun
‘positie’ in de literaire wereld. Ook blijkt hij het als katoliek moeilijk te hebben met
vernieuwingen in de liturgie die in tegenspraak zijn met zijn eigen opvattingen omtrent
literaire goede smaak, en die soms meer getuigen van oekumenisch humanisme dan
van bekommernis om de juiste geloofsleer: Fens kan het zowel in de literatuur als
in de religie kennelijk moeilijk stellen zonder dogmatische zekerheden. Zijn bundel
Tussentijds getuigt intussen van een gelukkige verruiming: hij ziet Hollandse
letterkundige teksten niet langer als zijn Alpha en Omega, maar toont ook interesse
voor Engelstalige literatuur, en zelfs voor de verhouding tussen literatuur en de
werkelijkheid daarbuiten.
De Leuvense hoogleraar en kritikus Marcel Janssens is de auteur van de eerste
Nederlandstalige teorie van de moderne literaire kritiek: het boek verscheen in 1967,
onder de aan Gaëtan Picons L'écrivain et son ombre herinnerende titel De
schaduwloper19). Zijn program wijkt af van dat der Merlyn-kritici, wanneer hij
uitdrukkelijk een integratie van verschillende benaderingsmetoden verdedigt en voor
de kritikus het recht opeist zijn eigen (levensbeschouwelijke) persoonlijkheid te laten
meespreken. Maar met de Merlyn-redakteuren gemeen heeft Marcel Janssens zijn
drang naar objektiviteit en zijn teoretische belangstelling, alsmede zijn opvatting dat
de kritiek alleen een dienende (dus niet: artistieke) funktie moet vervullen. Zijn
‘literaire verkenning’ Tachig jaar na Tachtig (1970), bevat didaktisch belangrijke
struktuuranalyses van een zestal Nederlandse prozawerken. Zijn opzet deze analyses
dienstbaar te maken aan een in de ondertitel aangekondigde totaalvisie op ‘de evolutie
van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels’ lijkt
me niet helemaal geslaagd. Het streven als zodanig getuigt echter van een essayistische
durf,
19) Over De schaduwloper: W. Blok in Levende talen 1967, p. 723 e.v.; E. van Itterbeek in
Actuelen, Lier 1967, p. 54 e.v.; M.J.G. de Jong in Raam 1968, p. 20 e.v., M. Rutten in Spiegel
der letteren X (1968), p. 210 e.v.; P. de Wispelaere in De Gids 1967, p. 266 e.v.
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die onverenigbaar is met wat ik hiervoor heb aangeduid als het programma van
ortodokse analisten20). Van zo'n strikt program wijken ook zijn studies over Stijn
Streuvels en Multatuli's Max Havelaar af, evenals trouwens - en dat soms in zeer
hoge mate - de op-de-man-af-geschreven ongebundelde kritieken, die Marcel Janssens
regelmatig in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort publiceert21). Tot op de
laatste draad zuivere ‘analisten’ zijn anno 1973 (gelukkig) moeilijk aanwijsbaar in
de Nederlandse kritiek. Kritici die vroeger ‘ortodoks analist’ of ‘vrijzinnig analist’
waren, zijn de laatste jaren geëvolueerd tot ‘vrije interpreet’.

3
Er zullen altijd kritici zijn die geen genoegen nemen met een zuiver immanente studie
van het literaire kunstwerk, omdat zij menen dat een dergelijke beschouwingswijze
een levensvreemde aangelegenheid is, die de literatuur isoleert en haar met name
losmaakt van de buitentalige werkelijkheid waarin ze ontstaat en waarin ze
funktioneren moet. Sociologische verwijding van het uitzicht op literaire
verschijningen en verschijnselen blijkt bijvoorbeeld uit recente studies over de
Vijftigers en over Stijn Streuvels van Jean Weisgerber, wiens werk nog in ander
verband ter sprake zal komen22).
De bundel Twee schelven hooi (1968) van Aad Nuis bevat, blijkens de ondertitel:
‘Opmerkingen over poëzie en politiek’. De interessantste van deze inderdaad veelal
‘opmerkingen’ gebleven opstellen, betreffen de hiervoor al gesignaleerde
sociologische veranderingen in het naoorlogse literaire klimaat, en de daardoor
verzwakte positie van de door gegoede, veelal akademisch gevormde schrijvers en
lezers vertegenwoordigde traditioneel humanistische ‘gymnasiumkultuur’23).
Het is geen toeval dat juist het tijdschrift Kreatief, dat in Vlaanderen het
belangrijkste bolwerk van de ‘neo-realistische poëzie’ vertegenwoordigt, een speciaal
dubbelnummer uitbracht onder de titel Dossier literatuursociologie (1971). Er staat
een artikel in over ‘de band tussen literatuur en maatschappij’ van Helmut Gaus, die
de aandacht vestigt op ‘de totaliteit van het literaire feit’: d.w.z. ‘vanaf de konceptie
ervan door de auteur tot aan de konsumptie ervan door de gemiddelde verbruiker’.
Boeken als Censuur, het veelkoppige monster (1969) van Gerda Schmook-Dieltiens
en Wat niet mocht... (1972) van Wim Hazeu, laten zien hoe de bestaande
maatschappelijke orde in sommige gevallen afwijzend kan reageren op literatuur,
m.a.w. de verbruiker tracht te beschermen tegen een volgens haar onwaardig produkt.
Anderzijds blijkt uit de interviewbundels van Herman J. Claeys (Wat is links?, 1966)
en van Fernand Auwera (Schrijven of schieten, 1969; Geen daden maar woorden,
1970) dat
20) Over Tachtig jaar na tachtig: E. van Itterbeek in Ons erfdeel 1970, XIII, 3, p. III e.v.; P. de
Wispelaere in Spiegel der letteren XIII (1973), p. 217 e.v.
21) Marcel Janssens, Max Havelaar. De held van Lebak, Leuven 1970, en Inleiding bij Stijn
Streuvels, Volledig werk, dl. II, Brugge 1972.
22) J. Weisgerber, Stijn Streuvels. Een sociologische balans, Gent 1970, en Inleiding bij Stijn
Streuvels, Volledig werk, dl. III, Brugge 1972 (Vgl. ook het slot van aantek. 10).
23) Vgl. de kritiek van J.J. Oversteegen in Raster II (1968) p. 89 e.v. en de reaktie daarop van
Nuis in De Gids 1968, I, p. 350.
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de koncipiërende (of konspirerende) auteur op zijn beurt weleens meer agressief dan
sympathiek tegenover de gevestigde orde der verbruikers staat. De soms gespannen
verhouding tussen auteur-producent en lezer-konsument is ook het onderwerp van
het ‘werkdokument’ Uitgeverij, dat verscheen als speciale aflevering van het tijdschrift
Totems/Schrift (1970). Het sluit aan op talrijke aktiviteiten en publikaties uit de jaren
zestig (zowel in het Nederlandse als in andere taalgebieden), waarin wordt gestreefd
naar een duidelijker inzicht in de sociale positie van de auteur en in de ekonomische
en sociologische aspekten van het uitgeverij- en biblioteekwezen24).
Naast een ‘sociologie de la diffusion’ kan men een ‘sociologie de la création’
onderscheiden, waarbij het meer om de sociologische benadering van het literaire
werk als zodanig gaat dan om het sociologische feit van zijn produktie, distributie
en konsumptie25). Onder invloed van de opleving van marxisme en strukturalisme,
proberen literatuurkritici op verschillende manieren hun belangstelling voor de
verhouding tussen kunst en maatschappij teoretisch en metodologisch te funderen
en te richten26). Daarvan getuigen ondermeer de gestencilde afleveringen van het
eenmanstijdschrift Schrift (voortzetting van Totems/Schrift) van de Vlaamse auteur
Daniël Robberechts, en - op geheel andere wijze - de bloemlezing Kritisch akkoord
1972, die een (sociologische) keuze bevat uit de in het voorafgaande jaar verschenen
literaire essays uit verschillende tijdschriften.
Voorzover in afzonderlijke Nederlandse essaybundels pogingen worden aangewend
om tot een systematische sociologische literatuurkritiek te komen, zou men deze
pogingen simplifiërenderwijze - en wie een overzicht schrijft moet nu eenmaal
simplifiëren! - in verband kunnen brengen met de marxistisch gerichte teorieën van
Georg Lukacs en Lucien Goldmann, en ook wel met sommige niet altijd even
duidelijke Althusseriaans-

24) Raymond Astbury, The Writer in the Marketplace, London 1969; Karla Fohrbeck und Andreas
J. Wiesand, Der Autorenreport, Rowohlt 1972; A van der Zwan, De sociale positie van de
auteur in Nederland, staatsdrukkerij 1972; E. van Itterbeek, Het sociaal statuut van de auteur,
in Mededelingen van de Vereniging voor Vlaamse letterkundigen, nr. 65 (1970). Vgl. de
aktiviteiten van de Verenigingen voor letterkundigen in Nederland en Vlaanderen en die van
de in 1968 opgerichte Union des Ecrivains in Frankrijk, te vinden in de Mededelingen voor
de leden. (Het geciteerde opstel van Helmuth Gaus (uit Kreatief V, nr. 1, 2) werd herdrukt
in Kritisch akkoord 1972).
25) Dit onderscheid maakte Lucien Goldmann n.a.v. een uiteenzetting van Edoardo Sanguinetti
tijdens het Brussels colloquium ‘Littérature et société. Problèmes de méthodologie en
sociologie de la littérature’, Université Libre de Bruxelles 1967, p. 21. A.h.w. hierop
aansluitend, maakte Bert Brouwers een al te schematiserend onderscheid tussen ‘burgerlijke
literatuursociologie’ (R. Escarpit, Sociologie la littérature, Paris 1960) en ‘marxistische
literatuursociologie’ (Lukács; Goldmann): Nieuw Vlaams Tijdschrift 1969, p. 920. Vgl. ook
het ‘handboek’ (eigenlijk: proefschrift) van Hans Norbert Fügen, Die Hauptrichtungen der
Literatursoziologie und ihre Methoden2, Bonn 1966, en de door hem bezorgde bloemlezing
Wege der Literatursoziologie, Neuwied-Berlin 1968. Een bespreking van het eerste boek
door Roger Henrard in Spiegel der letteren XII, 1970, p. 186 e.v.
26) Enkele kritische overzichten gaf Marcel Janssens in zijn artikelen Het sociologisch gewicht
van Streuvels in Dietsche warande en Belfort 1971, p. 726 e.v. (herdrukt in Kritisch akkoord
1972) en - in samenwerking met G. Schmook - Literatuursociologie in Vlaanderen in Dietsche
warande en Belfort 1972, p. 119 e.v.
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marxistisch en strukturalistisch geïnspireerde ideeën van de groep rondom het Franse
tijdschrift Tel Quel27).
Min of meer in aansluiting op gezichtspunten van Lukacs en Gérard, brengt Lucien
Goldmann de struktuur van een literair werk in verband met de maatschappelijke
strukturen van de periode waarin de schrijver leeft. En dat verband kan dan zowel
min of meer van ‘dialektische’ als van ‘reflekterende’ aard zijn: ik plaats de termen
tussen aanhalingstekens, omdat Goldmann ze zelf zo niet gebruikt. Volgens de eerste
opvatting - die ergens overeenkomst vertoont met Roger Garaudy's D'un réalisme
sans rivages - is een schrijver een representatief en begaafd individu dat, in de
wereldbeschaving (‘vision du monde’) van zijn werk, reeds koherentie weet te geven
aan hetgeen alleen nog maar diffuus en aarzelend leeft in het kollektief bewustzijn
(‘conscience collective’) van een sociale groep. Met andere woorden: de auteur
struktureert in de imaginaire wereld van zijn kunstwerk (dat is het individueel artistiek
element) de verborgen levende aspiraties en tendenties van een maatschappelijke
groepering waartoe hij behoort (dat is het sociale element). Deze opvatting heeft
Goldmann uitgewerkt in zijn boek Le Dieu caché (1955), over de tragische
levensbeschouwing (‘vision tragique’) in het werk van Racine en Pascal, die op
koherente wijze zou weergeven wat er nog slechts disparaat en latent aanwezig was
in het kollektief bewustzijn van de maatschappelijke groep der adellijke magistraten
uit de tijd van Port Royal die - als gevolg van de opkomst van een absolutistische
staatsvorm - zijn zekerheden verloor en op de achtergrond raakte. De tweede
opvatting, die der direkte ‘reflektie’ (dus zonder die tussenschaal van de ‘conscience
collective’) kan men vinden in Goldmanns bundel Pour une sociologie der roman
(1964). Hierin meent Goldmann een rechtstreeks parallellisme (‘homelogie’) te
kunnen aantonen tussen sociaal-ekonomische strukturen en romanstrukturen. Hij
komt daarbij tot een graad van abstraktie, die het hem mogelijk maakt de
negentiende-eeuwse individualistische romanheld (Genre Stendhal en Flauberts) in
verband te brengen met de kapitalistische ondernemer in de periode van de liberale
ekonomie. Toen deze individuele ondernemer op de achtergrond werd gedrongen in
de periode van de kartel- en monopolie-ekonomie, konden er romans ontstaan met
ten ondergang gedoemde anti-melden (Kafka, Camus). De toenemende verzakelijking
van het staatskapitalisme en de komputer-burokratie reduceerde het individu tenslotte
tot een ding temidden van

27) Voor anders geaarde marxistische literatuurbenaderingen verwijs ik naar de bloemlezingen
van Fritz J. Raddatz, Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei Bänden, Reinbek
bei Hamburg 1969, en Viktor Zmegač, Marxistische Literaturkritik, Bad Homburg 1970,
alsmede naar de verderop in de tekst genoemde bloemlezing van J.F. Vogelaar en naar diens
artikel Typografie van een materialistiese literatuurteorie in Raster IV, 1970, p. 338 e.v. Een
zeer degelijke bloemlezing met inleiding uit het werk van Lukács is die van Peter Ludz: G.
Lukács, Schriften zur Literatursoziologie5, Neuwied-Darmstadt-Berlin 1972. In het Nederlands
verscheen G. Lichtheim, Georg Lukács, Amsterdam 1973. Aardig studentenwerk is de bundel
Materialistiese literatuurteorie I, verschenen als Sunschrift 68, Nijmegen 1973 (‘A young
man has only to gather together his undergraduate essays and someone will almost certainly
be found to publish them as volume of criticism’ - Graham Hough in Contemporary Criticism,
Stratford-upon-Avon Studies 12, London 1970, p. 46).
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andere dingen: en daarmee komen we tot de werkelijkheid der dode voorwerpen in
de nouveau-roman van Alain Robbe Grillet28).
Op dit punt (waar Goldmann als het ware ophoudt) begint Tel Quel. De schrijvers
rondom dit Franse tijdschrift kennen Marx à travers Louis Althusser, dreigen soms
te verdrinken in grote golven strukturalisme, linguistiek en semiologie, en zoeken
een redmiddel in het telkens onder een ander aspekt opduikend begrip ‘écriture’. Dit
begrip staat tegenover het traditionele (‘burgerlijke’) taalgebruik en de traditionele
(‘burgerlijke’) literaire vormgeving, die het bezit zijn van de kapitalist en de bourgeois.
In de traditionele roman lijkt de wereld vertelbaar en zinvol (‘plein de sens’). Wanneer
de telquellisten het traditionele taalgebruik en de traditionele romanvormen
kontesteren, dan menen ze daardoor meteen de bourgeois-ideologie en de konceptie
van de welgeordende bourgeois-wereld te kontesteren. De ‘écriture’, als ‘fonction
de transformation sociale’ (Sollers), vernietigt deze tradities, zoals ze trouwens ook
de vertrouwde koncepties van de individuele, scheppende ‘auteur’ en het individuele
‘oeuvre’ vernietigt. ‘Les véritables sujets de la création culturelle sont les groupes
sociaux et non pas les individus isolés’, stond er trouwens al in Pour une sociologie
du roman van Goldmann (die gelukkig zo verstandig was daarop terug te komen...)29).
‘Ecriture textuelle’ is het deelhebben aan een immense kennisleer en een immens
arbeidsproces, dat verloopt in een onbegrensde ruimte van teksten. Ik citeer uit het
programmatisch artikel Ecriture, fiction, idéologie, van Jean-Louis Baudry: ‘Chaque
énoncé est effacé, brûlé par les énoncés qu'il produit, bien qu'il puisse subsister
comme inscription (aussi bien que comme lieu de culture), susceptible toujours d'être
réinvesti dans de nouveaux énoncés’. En: ‘Tout écrit, tout texte, ne peut plus être
pensé comme

28) Kritiekloos over Goldmann: B. Brouwers, Literatuur en revolutie I. Inleiding tot de
literatuursociologie, Meppel 1971, p. 166 e.v.; interessante kritische beschouwingen bij S.
Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique? Critique et objectivité, Paris 1968, p. 126 e.v.;
vgl. ook de beschouwing over ‘Kunst en maatschappij’ in E. van Itterbeek, Daad en
beschouwing, Brugge 1972, p. 179 e.v.
29) I.t.t. tot wat Doubrovsky (noot 28) suggereert, is het niet zo dat Goldmann de
individueel-kreatieve akt geheel en al in zijn teorie supprimeert. Ik citeer uit de door hem
zelf vervaardigde Duitse vertaling van Pour une sociologie du roman: ‘Die Behauptung,
dasz “die sozialen Gruppen und nicht die isolierten Individuen das wahre Subjekt des
kulturellen Schaffens sind”, hat, wie erwartet, viel Widerspruch hervorgerufen; ich kann
heute zugeben, dasz die vielleicht allzu elliptische Form, als Herausforderung geschrieben
und zur Diskussion gestellt, Miszverständnisse begünstigt hat’. En: ‘Diese (Welt-) Anschauung
wird von der Gruppe also nicht geschaffen. Nur ihre konstitutiven Bestandteile und die
Tendenz, diese zusammenzufassen, bringt sie hervor (und sie allein ist dazu in der Lage).
Der grosze Schriftsteller ist eben das auszergewöhnliche Individuum, dem es gelingt, in
einem bestimmten Gebiete, dem literarischen Werk oder der Malerei, der Musik, der reinen
Begrifflichkeit usw., eine imaginäre Welt zu schaffen, die kohärent oder beinahe kohärent
ist und deren Struktur derjenigen entspricht, auf die die Gesamtheit der Gruppe zustrebt.
Was das Werk selbst betrifft, so ist es mittelmäsziger oder bedeutender in dem Masze, wie
sich seine Struktur von der strengen Kohärenz entfernt oder sich ihr nähert.’ (Soziologie des
modernen Romans, Neuwied 1970, p. 14 en p. 241).
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expression d'un spectacle, d'un champ de réalité extérieur à lui, mais comme partie
et partie agissante de l'ensemble du texte qui n'arrête pas de s'écrire’.
Ook de ‘interne’ diachronische taalkunde werkt met autonoom optredende wetten
en paradigma's; veranderingen schijnen te worden toegeschreven aan de taal zelf, en
niet aan de mensen die de taal gebruiken. Maar bij Tel Quel gaat het om iets anders.
Ze zien vanwege de teksten het bos van de literatuur niet meer, en nog veel minder
de afzonderlijke bomen. Ze schrijven niet maar ze worden geschreven. Hun
mysterieuze literatentaal dient paradoksalerwijze als voertuig voor een nauwelijks
verholen afkeer van het individu en de individuele humanistische prestatie. Dat is
typerend voor de opstand der strukturen (‘La Rebelión de las Estructuras’!) waardoor
tans de humanisten worden bedreigd, en waarmee de marxisten in het reine trachten
te komen30).
‘Onder een tekst verstaat de groep een schrijfproces (écriture) dat als
maatschappelijk produktieproces, als praktijk wordt opgevat. Als sleutelbegrippen
dienen de termen van Saussure, signifiant, signifié en signe. De tekst is een serie
tekens, niet een eindprodukt maar de transformatie van reeds bestaande teksten, een
produkt dat zelf weer produktiemiddel is en een transformerende funktie heeft; in
marxistische terminologie: schrijven is een vorm van produktie, arbeid die de stof/het
materiaal (taal) betekenis geeft’. Dit citaat komt uit een korte inleiding op Tel Quel
van de Nederlandse schrijver J.F. Vogelaar. Het staat in zijn kommentariërende
bloemlezing Kunst als Kritiek (1972), waarin hij onder meer stukken opnam van
Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Bertold Brecht, Lucien Goldmann, Max
Horkheimer, Georg Lukács en - Karl Marx himself. Blijkens de ondertitel, bedoelde
Vogelaar met dit boek een verzameling ‘voorbeelden van een materialistiese
kunstopvatting’ te geven. En op de achterkant staat: ‘De partijdigheid die in dit boek
als eis aan kunst en kunsttheorie gesteld wordt betekent aansluiting bij een bredere
oppositiebeweging, gericht tegen de bestaande partijdigheid van kunst die
medeplichtigheid met de heersende klasse inhoudt’. Of Vogelaar deze zin zelf
geschreven heeft, laat ik nu even buiten beschouwing.
Maar hij lijkt me wèl typerend voor de toon van een aantal van zijn verspreid
verschenen opstellen en kritieken in het tijdschrift Raster en in het weekblad De
Groene Amsterdammer. Vogelaar blijkt zijn kritische werkzaamheid te willen situeren
‘in het kader van de revolutionaire arbeidersbeweging’. Krachtens zijn marxistische
zienswijze stelt hij ‘experimenten met het medium op één lijn (...) met alle andere
pogingen tot verandering van de produktieverhoudingen en funktieverandering van
de produktiekrachten’. Vogelaars kritische opstellen vormen de teoretische fundering
van zijn eigen verbeeldend proza, dat een ‘destruktie’ of minstens een ‘vervreemding’

30) Jean-Louis Baudry, Ecriture, fiction, idéologie in Tel Quel, Théorie d'Ensemble, Paris 1968,
p. 136 (La Rebelión de las Masas (1930) van José Ortega y Gasset lijkt me verplichte lektuur
voor aankomende marxisten). Over Tel Quel schreven ten onzent: T.A. van Dijk in Taal
tekst teken, Amsterdam 1971, p. 225 e.v., E. van Itterbeek in Daad en beschouwing, Brugge
1972, p. 96 e.v., S. Dresden in Wereld in woorden2, Den Haag 1971, p. 260 e.v. en J.M.
Broekman, Strukturalisme, Amsterdam 1973, p. 103 e.v. (Over het (al te) formalistisch aspekt
van Althussers Marx-interpretatie: E. Bottigelli in Structuralisme et Marxisme (serie 10/18,
Paris 1970).

Raam. Jaargang 1974

32
van de overgeleverde verhaalmethoden en het overgeleverde taalgebruik laat zien,
bij een tematiek die eveneens zou kunnen worden geïnterpreteerd als een protest
tegen de bestaande werkelijkheid en de gangbare literaire kodes.
De marxistische revolutionaire ‘daad’ is bij de schrijver Jacques Firmin Vogelaar
inderdaad een ‘schrijf’-daad geworden! Een gevolg daarvan lijkt echter, dat ze als
zodanig vooralsnog ook bijna uitsluitend kan worden erkend en gewaardeerd door
vakgenoten-schrijvers31). Want dit is een merkwaardig verschijnsel: het verbeeldend
proza van Vogelaar maakt op de doorsnee-romanlezer (en dat is een ander soort lezer
dan de doorsnee poëzie-lezer!) een soortgelijke indruk als sommige
proza-eksperimenten van bijvoorbeeld Lodewijk van Deyssel. Terwijl Van Deyssel
zijn super-literaten literatuur bedreef in een tijd van romantisch individualisme en
profetisch dichterschap, schijnt J.F. Vogelaar het echter te doen in naam van een
even ver van de dagelijkse leefwereld verwijderd telquellistisch marxisme. In deze
kontekst hoeft het niemands verwondering te wekken dat de hermetische poëzie en
het absolute ‘Oeuvre’ van Mallarmé geannekseerd kunnen worden als volmaakt
symbool van de marxistische revolutie: men leze Philippe Sollers' L'écriture et
l'expérience des limites32).
Wat als literatuur belangrijk of interessant is, hoeft dat nog niet te zijn uit
maatschappelijk oogpunt, óók al zou een auteur dat nog zo graag willen. Zo ergens,
dan is er hier sprake van ‘intentional fallacy’ en van een ontologische kloof tussen
bedoeling en resultaat33). Literatuur blijft literatuur en wordt ook als zodanig (h)erkend.
Vandaar dat Tel Quel en Vogelaar gewoon worden geïntegreerd: ‘ingelijfd bij de
bejaarden’, als een interessant aspekt van het vertrouwde kultuurpatroon. Tegen de
bestaande orde gerichte literatuur wordt (altans in demokratische landen) gepubliceerd
in tijdschriften die door de bestaande orde worden gesubsidieerd. Diezelfde bestaande
orde is trouwens ook niet te beroerd rechtstreeks stipendia en prijzen uit te delen aan
auteurs die trachten aan te tonen hoe rottig zij wel is. Hier ligt een
politiek-metodologisch verschil tussen diktatuur en demokratie. In Rusland neemt
men Daniel, Sinjawski en Solzjenitsyn op politiek nivo au sérieux: ze worden
gevangen of verbannen. In het Westen weigert men politieke (= politie-)maatregelen
te nemen tegen opruiende geschriften van vooraanstaande literatoren; men maakt
hem gewoon onschadelijk door het geweld van literaire eerbewijzen. Zo kregen in
het verleden Jean-Paul Sartre en Heinrich Böll de Nobelprijs, en zo krijgt in de
toekomst de

31) Zie over het verbeeldend proza van Vogelaar: R. Bloem in Literair lustrum 2, p. 316 e.v.,
P. de Wispelaere in Facettenoog, Brussel-Den Haag 1968, p. 92 e.v., en in Literair lustrum
2, Amsterdam 1973, p. 29 e.v. Een interessant opstel over het kritisch werk van Vogelaar
schreef Wouter Gortzak als literaire ‘buitenstaander’ in De Groene Amsterdammer van
23-I-1974, p. 13, 14, 16.
32) Ph. Sollers, L'écriture et l'expérience des limites, Paris 1971, p. 67 e.v.: ‘Littérature et totalité’.
33) ‘The Intentional Fallacy’ is de titel van een in de Sewanee Revue 54 (1946) gepubliceerd
essay van W.K. Wimsatt en M.C. Beardsly, dat werd herdrukt in de bundel The Verbal Icon
(1954) van eerstgenoemde. (De hiermee samenhangende - gekompliceerde - problematiek
komt even ter sprake in mijn essay Nogmaals inzake Achterberg, Den Haag-Brugge 1972,
p. 70, 71 en 81 e.v.)
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erkende literator J.F. Vogelaar - als hij tenminste zijn literaire relaties onderhoudt de essayprijs van de stad Amsterdam. Ik vermoed dat ook de middeleeuwse narren
weleens - altans op hun specifieke manier - kritiek mochten uitoefenen op het doen
en laten van hun broodheer, zonder dat dit volgens de toen vigerende spelregels direkt
invloed hoefde te hebben op hun sociale zekerheid. ‘Longtemps j'ai pris ma plume
pour une épée: à présent je connais notre impuissance’ (Sartre, Les mots).
Ik wil hiermee niet zeggen dat alle literatuur a priori maatschappelijk irrelevant
is. ‘Kunst kan nog steeds het leven aangenamer maken om te leven, de konsument
stimuleren, amuseren of troosten, de maatschappij injekties geven tot verandering
in gunstige zin, exemplarische situaties of persoonlijke ervaringen beschrijven die,
omdat we nu eenmaal allemaal mensen en in hoge mate mechanismen zijn, het
isolement waarin het individu zich denkt te bevinden mee helpen doorbreken en dus
bevrijdend werken, kunst kan de verbeelding aktiveren, het bewustzijn van de lezer
verruimen, perspektieven openen die hij zelf niet zag, hem zichzelf helpen herkennen
en een genezende Aha-Erlebnis teweeg brengen, hem laten participeren in een mentaal
avontuur, enzovoort, enzovoort’.
Het citaat komt uit de essaybundel Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? van
Sybren Polet, die de auteur is van een aantal romans waarop J.F. Vogelaar in Literair
Lustrum 2 zijn sociologische-marxistische kritiek heeft toegepast. Het resultaat is
een interessant essay, dat ons echter meer over de literair-teoretische ideeën van
Vogelaar openbaart, dan over de romans van Sybren Polet. Het in talrijke andere
studies gesignaleerde vervagen van de ‘held’ in de moderne roman wordt door
Vogelaar in verband gebracht met maatschappelijke veranderingen: ik verwijs naar
de laatste fase in het hiervoor besproken ‘schema’ van Goldmanns Pour une sociologie
der roman. Vogelaars opmerkingen over het rationalisme of konstruktivisme in het
werk van Polet zijn ongetwijfeld juist, en ook tegen zijn opvatting dat Polets
romanpersonages meer (open) modelfiguren zijn dan duidelijke omlijnde (gesloten)
psychologische gestalten, heb ik geen enkel bezwaar. Wat Vogelaar daar over
opmerkt, kan trouwens iedere ‘immanente’ literatuurkritikus daarover opmerken34).
Maar wat die immanente kritikus bijvoorbeeld een situatieroman35) of een
bewustzijnsroman kan noemen, en kan plaatsen in de kontekst van een literatuurteorie
die de zelfwerkzaamheid van de lezer stimuleert en uitdaagt, dat meent Vogelaar,
desnoods à tort et à travers, in verband te kunnen en moeten brengen met
veranderingen in de maatschappelijke strukturen. Dat hij daartoe komt, lijkt mij
minder te danken aan eigenschappen van Polets teksten dan aan de intenties van
Vogelaar: intenties die hij terloops ook aan Polet zelf schijnt toe te schrijven.
Natuurlijk houdt de romanteorie

34) Vgl. de opstellen van P. de Wispelaere over het werk van Polet in Het Perzische tapijt, p.
67 e.v., en in Sybren Polet, Mannekino, Amsterdam 1968, p. 270 e.v.
35) De term ‘situatie-roman’ gebruik ik hier in een andere zin dan P. de Wispelaere doet in
Facettenoog, p. 92. Ik denk erbij aan een uitlating van Eugène van Itterbeek over de roman
Les choses (1965) van George Perec: ‘Georges Perec heeft weer een keer aangetoond hoe
moeilijk het is terug te keren tot de klassieke romanformule, vooral wanneer men meer oog
heeft voor de situatie (ik kursiveer) van de mens in de technische beschaving dan voor zijn
psychische complexiteit’ (Tekens van leven, Brussel-Den Haag 1969, p. 109).
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van Polet ergens verband met een werkelijkheidsopvatting. Maar dat verband is voor
de toegewijde en ingewijde lezer een kwestie van kontekst en situatie, en niet van
ekspliciteerbare kausaliteit. De geschiedenis bewijst dat een en dezelfde kunstrichting
kan voorkomen in totaal verschillende maatschappelijke strukturen, en dat sommige
kunstwerken juist intenser als kunst funktioneren in een ander maatschappij dan die
waarin ze ontstonden. Onder invloed van een optimistisch geloof in het strukturalisme,
schijnen sommige marxisten weleens geneigd tot soortgelijke simplifikaties als, in
de vorige eeuw, Taine en de naturalisten onder invloed van Comte en Darwin.
Voor wie geen marxist is, heeft de werkelijkheidsopvatting die ten grondslag ligt
aan Polets roman meer te maken met psychologie, wijsbegeerte en kunst (waaronder
literatuur!), dan met ekonomische infra-strukturen36). Sprekend over Polets personages
die geen personen of individuen meer zijn doch slechts ‘voorbeelden’, schrijft
Vogelaar: ‘Daarmee ruimt Polet van meet af aan op met het burgerlijke-liberale en
in de literatuur nog steeds de boventoon voerend sprookje, dat het individu
tegenwoordig tegen alle verdrukking in zijn persoonlijkheid nog kan ontwikkelen.
De onmogelijkheid ervan vormt zelfs een kerntema, zonder dat dit ontaardt in
gesnotter of fatalisme’. Een vergelijkbaar ‘kerntema’ is al sedert een halve eeuw
aanwijsbaar in het eveneens meer ‘bewust konstruerend’ dan ‘onbewust vitalistiese’
werk van R. Blijstra, die het bovendien meer direkt situeert in herkenbare
maatschappelijke strukturen. Maar Blijstra's literaire middelen zijn anders. En dat
komt niet omdat de maatschappij van waaruit hij schrijft en waarin zijn werk
funktioneert anders is, maar omdat zijn eigen individueel talent anders is, en omdat
hij uitgaat van een andere literaire teorie37).
De ‘sociologen’ onder de Nederlandse kritici schijnen momenteel evenzeer om de
teorie bekommerd, als dat aanvankelijk de meest ortodokse analisten waren. Een
goed deel van hun werk bestaat uit teoretische uiteenzettingen... over de teorieën van
oudere teoretici. Dat geldt met name voor de marxistisch georiënteerde kritikus en
romanschrijver Bert Brouwers, die in 1971 promoveerde op een proefschrift over
De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848. Hij publiceerde deze studie gelijk-

36) Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de door Goldmann als sociologische verschijnsel
geïnterpreteerde ‘nouveau roman’ van Alain Robbe-Grillet. Ik heb geen enkel reden méér
geloof te hechten aan wat Goldmann over Robbe-Grillets romans opmerkt in Pour une
sociologie du roman, dan aan hetgeen Robbe-Grillet daar zelf over schrijft in zijn essaybundel
Pour un nouveau roman (1963): temeer omdat uit dit boek duidelijk blijkt dat Robbe-Grillet
(evenals andere auteurs trouwens) heel wat méér van literatuurwetenschap,
literatuurgeschiedenis én van zijn eigen werk afweet, dan weleens te pas komt in de teorieën
van tekstautonomisten en tekstsociologen. (Vgl. de opmerking van Paul de Wispelaere in
Met kritisch oog, p. 75). Degenen die mij, in naam van de absolute literatuur of de zuivere
wetenschap, tegen willen spreken, wijs ik op een voor dit doel zeer geschikt citaat van Paul
Valéry: ‘Quand l'ouvrage a paru, son interprétation par l'auteur n'a pas plus de valeur que
toute aure par qui que ce soit’ (Tel quel I22, Paris 1941, p. 161). Verder: Gaëtan Picon,
L'écrivain et son ombre, Paris 1952, p. 40; Paul Rodenko, Tussen de regels, Den Haag 1956,
p. 48, 49; Paul de Wispelaere, Paul-Tegenpaul, p. 63.
37) Voor Blijstra zie mijn Flierefluiters apostel, Leiden 1970, p. 59 e.v. en de ‘literaire verkenning’
Landen, steden... mensen, Leiden, 1971.
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tijdig met een Inleiding tot de literatuursociologie, die van kritiekloze bewondering
voor George Lukács en Lucien Goldmann getuigt. Brouwers ziet de schrijver als
vormgever van wat (nog disparaat) leeft in een sociale groep, meent dat de literatuur
evolueert in door maatschappelijke oorzaken bepaalde golfbewegingen, en verklaart
dat hij zich niet a priori af wil sluiten voor psychologische en voor wat hij noemt
‘strikt literaire benaderingen’ van het literaire werk. De literair-historische praktijk
van zijn proefschrift lijkt mij au fond tematisch gericht. Brouwers onderzoekt tegen
de achtergrond van het toenmalige tijdspatroon de sociale stellingname van de door
hem besproken auteurs en de weerspiegeling daarvan in de wereldbeschouwing
(Weltanschauung; vision du monde), die tot uitdrukking komt in de imaginaire wereld
van hun romans38). De verspreid verschenen opstellen van Bert Brouwers danken hun
verdienste vooralsnog meer aan de verstrekte informatie over (marxistische) teoretici,
dan aan volgens een sociologische teorie uitgewerkte kritische konfrontaties met het
werk van moderne Nederlandse auteurs.
Als een ‘zoekend’ vertegenwoordiger van de sociologisch gerichte kritiek zou
men Eugène van Itterbeek kunnen beschouwen. Zijn bundel Spreken en zwijgen
(1965) bevat informatieve opstellen over moderne Franse auteurs, wier werken de
kritikus heeft gelezen als ‘een poëtisch avontuur’. Dit avontuur krijgt in Van Itterbeeks
franse dissertatie Socialisme et poésie chez Péguy (1966) - waarin ook een vergelijking
met het socialistische dichterschap van Herman Gorter voorkomt - een eksistentieel
karakter en blijft sociologisch georiënteerd. Dit is nog duidelijker in zijn - ook over
Nederlandse literatuur handelende - essaybundel Actuelen (1967), waar het kritisch
uitgangspunt wordt aangeduid als ‘een steeds verhelderend zoeken naar wat boek en
leven met elkaar verbindt’. Voor de kritikus zelf gaat het daarbij om het schrijven
als een intensere wijze van bestaan, en voor het boek om zijn ‘sociologische,
wijsgerige of psychologische aspecten’ (Actuelen, p. 112) en zijn funktioneren in de
maatschappij. Als een poging tot ‘theoretische onderbouw’ beschouwt Van Itterbeek
zelf de daarop aansluitende en ermee verwante bundel Tekens van leven.
Beschouwingen over het schrijverschap (1969). Bewuste beleving van het zich met
een andere auteur konfronterend eigen schrijverschap, wordt gekoppeld aan een
kritisch program dat ernaar streeft de ‘betekenis’ van een nieuw boek niet alleen uit
te drukken ‘op grond van zuiver literaire-technische criteria, maar vooral binnen de
context van een steeds evoluerende bestaanservaring’39). Maar in de bundel Daad en
beschouwing (1972) lijkt Van Itterbeek weleens meer bekommerd om die ‘context’
als sociologische en

38) Over het proefschrift van Bert Brouwers: R. Henrard in Spiegel der letteren XV, 1973, p.
61; M. Janssens en G. Schmook in Dietsche warande en Belfort 1972, p. 119 e.v.; P. de
Wispelaere in Ons erfdeel 1971, XV, 4, p. 115, 116.
39) E. van Itterbeek, Tekens van leven, Brussel-Den Haag 1969, p. 54. Typerend is, op p. 124,
een oordeel als: ‘La Fievre is een belangrijk boek, omdat het geschreven is in een taal die
bijna de volmaakte uitdrukking is van de hedendaagse bestaanservaring in de westerse
maatschappij’. Daarnaast zijn er uitspraken zoals: ‘Het leven wordt pas echt in zover het
wordt verwoord’ en: ‘de taal (is) een levensbehoefte, en een gebied buiten en in mezelf waar
ik me confronteer met het bestaan, waar ik dus het meest mezelf ben...’ (p. 7). Vgl. hiermee
het citaat van Günter Eich waarnaar wordt verwezen in noot 42.
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ideologische ‘achtergrond van de literatuur’ - het domein van de daad -, dan om het
literaire werk zelf. Dit laatste schijnt nu en dan alleen nog aanwezig als aanleiding
of uitgangspunt voor een beschouwing, die dan meer problemen oproept dan oplost.
Van Itterbeek is een breed georiënteerd essayist, wiens soms Ter Braaktiaanse
‘personalistische’ uitlatingen (‘gewone communicatie, het gesprek van man tot man’,
Actuelen, p. 54) samen gaan met een streven: ‘in de (artistieke) vorm te zoeken naar
de tijdgeest waarin we leven’ (Tekens van Leven, p. 159). Zijn verdiensten voor de
moderne Nederlandse literatuur liggen minder in rechtstreekse interpretaties van, en
konfrontaties met Nederlandstalige literaire werken, dan wel in het feit dat hij deze
werken heeft ‘omringd’ met kritische stromingen en kreatieve gestalten in de moderne
Franse literatuur. Zijn kritische praktijk heeft vooral mooie essays over Le Clézio
en andere Franse auteurs opgeleverd. Ze blijkt zowel geïnspireerd door
‘strukturalistisch’ - sociologische ideeën van Lukács en Goldmann, als door sympathie
voor ‘une critique d'identification’ van Georges Poulet en voor de praktijk van het
‘inhoudelijk’ politiek engagement van Jean-Paul Sartre40).
Toen Sartre in een essay van 1948 de vraag stelde Qu'est-ce que la littérature?,
vroeg hij zich in feite af wat hij boven het tweede en het derde hoofdstuk schreef:
Pourquoi écrire? en Pour qui écrit-on? Zijn antwoord was en is dat de schrijver een
onthullende en demystifiërende funktie heeft. Hij bezorgt zijn lezer een ogenblik van
vrijheid, waarin deze zich bewust wordt van zijn eigen situatie: hetgeen tot gevolg
kan hebben, dat hij daartegen verzet aantekent en bijvoorbeeld politiek partij kiest.
Sartre is zelf een literair-prozaschrijver die zich ook in de buitenliteraire maatschappij
heeft geëngageerd: hij hééft politiek partij gekozen. Sartre gaat ervan uit dat de
prozaschrijver de woorden gebruiken kan als een (soms moeilijk op de juiste wijze
te hanteren) middel: ‘La prose est utilitaire par essence; je définirais volontiers le
prosateur comme un homme qui se sert des mots. M. Jourdain faisait de la prose
pour demander ses pantoufles et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne’41).
Daartegenover kan men - met Van Itterbeek - het taal-revolutionaire engagement
van de surrealist André Breton stellen, maar ook dat van het marxistische Tel Quel
en van de nouveau-romancier Alain Robbe-Grillet: ‘l'engagement c'est, pour l'écrivain
la pleine conscience des problèmes actuele de son propre langage, la coviction de
leur extrème importance, la volonté de les résoudre de l'intérieur’. Het gaat dus om
de taal. Vóór de taal was er niets, en in en door de taal is alles. ‘Erst durch das
Schreiben erlangen für mich die Dinge Wirklichkeit’, meent Günter Eich. En ‘Ich
bin Schrift-

40) Vgl. G. Poulet onder de genoemde titel in Les chemins actuels de la critique, Paris 1967, p.
10: ‘... ce qui est le fond et la substance de toute vraie critique, c'est à dire la prise de
conscience de la consience d'autrui’ (cfr. Tekens van leven, p. 12 en p. 52). Over Poulet een
bewonderend opstel in Paul De Man, Blindness & Insight, New York 1971, p. 79. Over het
werk van E. van Itterbeek: M. Janssens in Ons erfdeel 1973, XVI, 2, p. 107 e.v.; P. de
Wispelaere in Ons erfdeel 1970, XIV, 1, p. 113 e.v.
41) J.P. Sartre Qu'est ce que la littérature, Gallimard, collection Idées, p. 26. In het Nederlands
bestaan er over Sartre o.a. opstellen van Van Itterbeek in Tekens van leven, p. 17 e.v., van
P.H. Dubois in Het geheim van Antaios, 's-Gravenhage-Rotterdam 1966, p. 87 e.v., en van
E. van der Starre in De Gids 1973, p. 87 e.v.
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steller, das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache
zu sehen’42). De schrijver engageert zich door zijn persoonlijke schrijf- of taaldaad,
die voor hemzelf een waarachtig eksistentieel avontuur wordt. Maar paradoksalerwijze
doet het resultaat van die eksistentiële taaldaad zich aan de lezer weleens voor als
een eerder ludiek of formalistisch avontuur.
Met deze tegenstelling is een situatie aangegeven die kenmerkend is voor de
hedendaagse literatuur. De kritikus ziet zich gekonfronteerd met twee soorten literaire
werken. Men kan de ene soort ‘tradioneel’ noemen en ze, als uitbeelding van een
reeds vóór de taaldaad bestaande ‘wereld’, in verband brengen met het
mimesis-prinsiep. De andere soort is dan een ‘moderne’ autonome taalkreatie, die
gewaardeerd kan worden als een (bijna-) absolute verwezenlijking van het
creatio-prinsiep. Het hiervoor genoemde verbeeldend proza van de Amsterdamse
sociologisch-marxistische kritikus Jacq Firmin Vogelaar behoort, evenals dat van
de Vlaamse sociologische literatuur-teoretikus Daniël Robberechts, tot de tweede,
‘moderne’ soort43). Het is nu een merkwaardig sociologisch feit, dat de ‘moderne’
literatuur van deze linkse schrijvers voornamelijk funktioneert als studiemateriaal
voor traditionele professoren en andere elitaire literatoren; daarentegen dringt de
‘traditionele’ (burgerlijke!) literatuur weleens door tot de huiskamer van de
socialistisch of kommunistisch georganiseerde arbeider. Waarbij ik eerlijkheidshalve
moet opmerken dat dit laatste dan vooral gebeurt in aansluiting op populaire
TV-bewerkingen...44).
In Actuelen (p. 57) schrijft Eugène van Itterbeek over ‘het probleem van de
integratie van de literaire kritiek in de levensvisie van een krant’. Dit probleem is
vooral een schijnprobleem. Het bestaat voornamelijk als gevolg van zijn foutieve
uitgangspunt dat de krantemachthebbers (en de gemiddelde lezers) de literatuurkritiek
au sérieux zouden nemen. In mijn meerjarige praktijk (1961-1972) van
poëzierecensent voor Elseviers Weekblad, Elseviers Magazine en Elseviers Literair
Supplement, heb ik ondervonden dat dit niet het geval is. De omstandigheid dat ik
het niet eens ben met de ‘levensvisie’ van Lunshof, Hilterman of Hoogendijk, heeft
nooit hun eventueel censurerende belangstelling voor mijn poëziekronieken vermogen
te wekken. Een vermeldenswaard sociologische feit is misschien wel, dat enkele
uitgeverijen, in naam der linkse vrijdenkendheid, geen recensie-eksemplaren van bij
hen uitgegeven poëzie-

42) A. Robbe Grillet, Pour un nouveau roman, Gallimard, Collection Idées, p. 46, 47. Ik kursiveer.
Het citaat van Günter Eich komt uit zijn bijdrage aan de bundel van Hans Bender, Mein
Gedicht ist mein Messer2, München 1961, p. 23.
43) Vgl. over deze twee soorten literatuur Paul de Wispelaere in Facettenoog, n.a.v. de
‘traditionele’ roman Een idealist, van Adriaan van der Veen. Over het verbeeldend proza
van Daniël Robberechts: P. van Aken in Nieuw Vlaams Tijdschrift 1971, p. 191 e.v.; H.
Mousset in Jeugd en cultuur XVI, 1971, p. 374 e.v.; F. Bulhof in Forum der letteren 1970,
p. 182 e.v.; M. Janssens in Ons erfdeel XIV, 1971, nr. 1, p. 109 e.v. (herdrukt in Kritisch
akkoord 1971); B. Kemp in Raam 81, 1972, p. 44 e.v.; L. Scheer in Dietsche warande en
Belfort 1971, p. 273.
44) Over het probleem van de nieuwe media i.v.m. literatuurestetiek en engagement schreef Hans
Mangus Enzensberger in Kursbuch 20 (1970): vgl. de kommentaar van Ralf Pittelkow aan
het slot van zijn artikel On literature as a social phenomenon (Semiological notes) in Poetics
6, 1972, p. 26.
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bundels naar Elseviers zonden. De censurerende praktijk van uitgeverijen lijkt mij
in het algemeen een nog onvoldoende onderzocht gegeven45). Aangaande de krant,
konstateert het in 1970 verschenen Interimrapport inzake een Enquête onder
redacteuren en medewerkers aan de kunstredacties van Nederlandse dagbladen en
opinieweekbladen: ‘De greep van de hoofdredactie op de kunstrubriek bleek (...)
voornamelijk van organisatorische aard te zijn en zich maar weinig uit te strekken
tot inhoudelijke aangelegenheden’46).
Het behoort tot de eigenschappen van Eugène van Itterbeeks essayistiek, dat hij
de sociale funktie van het schrijverschap op sympathieke wijze overschat. Zoals
Robbe-Grillet geenszins de mogelijkheid uitsluit dat de literatuur, ‘par voie de
conséquence obscure et lointaine’, ooit weleens tot de revolutie zou kunnen voeren,
zo koestert Van Itterbeek een romantisch vertrouwen in de leven-schenkende funktie
van het dichterlijk woord: ‘Generaties leven van Goethes Erlkönig of van Baudelaires
Elévation’47). De manier waarop ze dan leven, kon ik mij vroeger beter voorstellen
dan de laatste paar jaar het geval is. Het lijkt me nu soms even duister en ver, als de
literaire weg die naar Robbe Grillets revolutie leidt.

45) Vgl. voor de invloed van uitgevers mijn opmerkingen in Raam nr 48, 1968, p. 26 en p. 31,
noot 15.
46) Interimrapport van het ‘Instituut voor perswetenschap’ te Amsterdam, deel I, 1970, p. 62.
47) Pour un nouveau roman, p. 47; Tekens van leven, p. 16.
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Gerard Knuvelder
Roman Ingarden
In een recent handboek voor literatuurwetenschap (Literaturwissenschaft, München,
september 1973, p. 27) betoogt een van de samenstellers-medewerkers, Horst Albert
Glaser, dat, voor wat betreft de pogingen van de literatuurwetenschap om het begrip
‘Dichtung’ te definiëren, niet het meeste effect gehad heeft de uit de school van Hegel
stammende esthetica. Het meeste effect, meent hij, hebben gehad de opvattingen die
stammen uit de school van de fenomenologie van Husserl. Van baanbrekend belang
noemt hij het werk van de filosoof uit de school van Husserl, Roman Ingarden.
De vraag van de redactie van Raam aan de Poolse wijsgeer Ingarden een artikel
te wijden - het is niet het eerste overigens in dit blad - lijkt dus op zijn plaats. Het
geeft de gelegenheid ook een aantal wezenlijke vraagstukken uit de actuele
problematiek inzake het letterkundig werk zoals Ingarden die ziet, op een rijtje te
zetten.
Ingarden beschouwt, gebruik makend van, dat wil zeggen: voortbouwend op, en
waar dit naar zijn mening nodig was, afwijkend van Husserls Phenomenologie, het
literaire werk als een ‘wezenheid’ (een ding) van eigen aard. Zijn eerste hoofdwerk,
Das literarische Kunstwerk (1931, 21960, 31961) beoogt na te gaan hoe dit ding, dit
werk gestructureerd is.
In zijn Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks (1968) gaat hij na, hoe de
lezer van het werk dit werk concretiseert.
Hij maakt dus, grof geschetst, onderscheid tussen het werk zoals dat in het boek
staat, en de esthetische concretisatie van dat werk zoals die in voorstelling, geest en
gemoed van de lezer ontstaat. Juist het niet-onderscheiden van deze twee zaken (werk
en concretisatie van het werk) heeft een groot aantal verwarringen teweeg gebracht
met betrekking ook ten aanzien van het waarde-oordeel.
Over dit waarde-oordeel spreekt Ingarden bij herhaling op tal van plaatsen in Vom
Erkennen; wie echter zijn gedachten hierover meer volledig wil kennen, moet ook
het derde werk raadplegen: Erlebnis, Kunstwerk und Wert (van 1969; de vertalingen
in het Duits uitgegeven door Max Niemeyer, Tubingen).

1. Het werk
Ingarden geeft in zijn eerste boek dus een analyse van het letterkundig werk. Het
werk, zoals dat in een boek staat, is een tekst, die gekenmerkt wordt door een
ingewikkelde en hoogst merkwaardige opbouw uit ‘Schichten’. De term wordt door
Warren-Wellek weergegeven met ‘strata’. Het gaat over de ‘lagen’, die in
vervlochtenheid het werk constitueren. Ingarden onderscheidt
1. de laag van de klanken (woordklanken en functies van die klanken); daartoe
behoren ook elementen als assonance, alliteratie, tempo, en de hogere vormen van
klankspel (als ritme, rijm, strofe als klankgeheel, enz.);
2. de laag van de betekeniseenheden: de woordbetekenissen, en de
woordbetekenissen als elementen van de zinnen, en de betekenis van de
samenhangende zinnen in grote gehelen (alinea's, hoofdstukken enz.);
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3. de laag van de voorgestelde ‘voorwerpen’ (dingen, personen, hun lot, toestanden,
processen waaraan ze deelnemen); deze ‘voorwerpen’ worden voorgesteld als zich
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bevindend in tijd en ruimte (ruimte- en tijdsperspectieven!). De voorwerpen worden
aan de lezer voorgesteld in de zinnen, die de hiervóór genoemde tweede laag
uitmaakten;
4. de laag van de geschematiseerde ‘Ansichten’ (aspecten), waarin de ‘voorwerpen’
en processen geopenbaard worden, te voorschijn gebracht worden. En binnen het
kader van de voorgestelde ‘voorwerpen’ en processen komen dan metafysische
kwaliteiten te voorschijn: zij komen in die voorwerpen, situaties, processen tot
uitdrukking.
Vier te onderscheiden lagen dus. Het merkwaardige verschijnsel echter doet zich
voor, dat deze vier lagen, hoe heterogeen van kwaliteit zij mogen zijn (gaande van
fysieke klanken naar metafysische kwaliteiten), in het letterkundig werk op basis
van stof en vorm van deze kwaliteiten een gehéél constitueren (het werk). In dat ene
geheel hangen al deze elementen innerlijk samen, zij versterken elkaar, beïnvloeden
elkaar. Met als resultaat de polyfone structuur (harmonie) van het letterkundig werk.

Technische kwaliteiten
In het kader van het totale werk spelen dus, als gezegd, de meest uiteenlopende
elementen een rol. Voor de meeste lezers echter zal in eerste instantie datgene wat
de auteur door die elementen beoogt op te roepen, wat hij beoogt te suggereren, het
sterkst de aandacht trekken.
Die lezer kan echter óók - en daarop valt bij de beoefenaars van de
literatuurwetenschap de laatste decennia de meeste aandacht - trachten zich rekenschap
te geven van het antwoord op de vraag door middel van welke middelen de auteur
datgene wat wordt opgeroepen, oproept. Die middelen noemt Roman Ingarden
‘künstlerische’ kwaliteiten. Men kan ‘künstlerisch’ misschien het best vertalen door
‘technisch’; deze term duidt namelijk aan, dat deze kwaliteiten door de auteur, intuïtief
of bewust, (in dit laatste geval dus op grond van zijn kennis van ‘technische’ zaken)
als ‘kunstgrepen’ gehanteerd zijn om zijn doel (een tekst vervaardigen) te bereiken;
zij komen dan ook in het werk-als-zodanig tot uitdrukking; ze kunnen worden
nagegaan, opgespeurd; men kan erover discussiëren en ze nauwkeurig vaststellen.
Het meest markant komen deze ‘künstlerische’ kwaliteiten aan het licht in wat als
literaire kunst in de meest strikte zin (bij uitstek) beschouwd wordt: in de dichtkunst.
Daarmee hebben Ingardens voorgangers, de Russische formalisten en Tsjechische
structuralisten, zich, zeker aanvankelijk, het meest intensief beziggehouden, - een
en ander op het voetspoor van Husserl en F. de Saussure. Bij uitstek interessant is
daarbij de ontwikkeling zoals die zich in de loop van de jaren voltrok.
Aanvankelijk wijdde men - Erlich heeft dit in zijn boek over het Russische
formalisme (Russian Formalism, 1955, Russischer Formalismus, 1964) omstandig
uit de doeken gedaan - nadrukkelijk en nogal eenzijdig aandacht aan zuiver vormelijke
(telbare en meetbare) elementen. Allereerst aan klankelementen. Vrij snel echter
kwam men tot de bevinding, dat zulke elementen niet op zichzelf stonden, maar in
nauw verband gezien moesten worden met semantische elementen. En dan niet alleen
met kleinere semantische elementen op zich. Het bleek bijvoorbeeld dat
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voorliefde voor een bepaald soort beeldspraak de sleutel verschafte tot inzicht in de
totále poëtische wereld van die auteur. Evenzo werd verband gelegd tussen ritme en
syntaxis, en hun afhankelijkheid van elkaar. Bij de bestudering van het kunstwerk
bleef men dan ook niet staan voor het weefsel van woorden als weefsel-alleen,
bijvoorbeeld met de bedoeling dit weefsel zo nauwkeurig mogelijk te observeren.
Verder gaande, erkende men ook de, eventueel in en door het weefsel, op artistieke
wijze tot uitdrukking gebrachte (ideologische of sensitieve) ‘Gehalt’ van het werk;
ook die ‘Gehalt’ achtte men rechtmatig en wezenlijk voorwerp van analytisch
onderzoek en van kritische analyse. - Al evoluerend kwam men ertoe uiteindelijk de
nauwe verwevenheid van wat voordien (en nu nog wel) ‘inhoud’ en ‘vorm’ heette
te beschouwen als een ‘organische’ eenheid, als een georganiseerd geheel. Die eenheid
kwam tot stand doordat datgene, wat vóór het werk gecreëerd werd, als materiaal
bestond, esthetische werkzaamheid kreeg door de vormende (formerende) rol van
wat de formalisten kunstgrepen noemden. De kunstgrepen organiseren het materiaal;
zij fungeren als vormgevend beginsel (kunstgrepen hier begrepen in zeer brede zin;
zij bestrijken het hele veld van de artistieke vormgeving). Naderhand zal men deze
gedachtengang terugvinden bij Wellek en Warren; in veel opzichten raakpunten
vertonend met de formalistisch-structuralistische stellingname (Wellek promoveerde
in 1926 aan de Karlsuniversiteit in Praag!), noemen zij alle esthetisch-indifferente
elementen stof (materials), de manier waardoor zij esthetisch werkzaam worden
structuur (structure) (Theory of Literature, 129). Deze structuur duidelijk gezien niet
meer - zoals aanvankelijk het geval was - als som (optelsom) van alle gebruikte
kunstmiddelen, maar als systeem(structuur).
In het kader van de ontwikkeling van Russisch formalisme naar Tsjechisch
structuralisme voltrekt zich dus de ontwikkeling van een - aanvankelijk - meer
specifieke en vrijwel uitsluitende aandacht voor min of meer geïsoleerd waargenomen
(klank)elementen naar het totaal van de kunstgrepen (aanvankelijk dan nog opgevat
in meer beperkte, meer technische zin), tenslotte naar het kunstwerk als gestructureerd
geheel; dat wil dus zeggen: van de aandacht voor vormelijke, als men wil technische
en min of meer geïsoleerd bestudeerde elementen náár een, de het werk in zijn geheel
omvattende, beschouwingswijze, - waarbij ook het ideeënelement (respectievelijk
de sensitiviteitswaarde) van het werk tot legitiem te bestuderen voorwerp van kritische
analyse verheven werd. Het zuivere formalisme werd tot structuralisme, dat het
kunstwerk beschouwt als een dynamisch geïntegreerd geheel; krachtens deze integratie
van elementen werd het een structuur of systeem genoemd (Erlich, 176).
De door Jakobson al grosso modo gestelde samenhang van het werk als autonoom,
structureel georganiseerd uniek geheel nu, werd door Ingarden in dezelfde jaren
volledig dóórgedacht en principieel opgesteld in zijn voorstelling van het kunstwerk
als ‘polyfone’ eenheid; deze stelling werd door hem voor alle aspecten uitgewerkt
(in Das literarische Kunstwerk van 1930 dus; vgl. Erlich, 364, noot 23). Het kunstwerk
is in deze gedachtengang de uiting in taal, die een specifieke, op dit bepaalde doel
gerichte menselijke aktiviteit veronderstelt. Die uiting wordt gekenmerkt door haar
literariteit, haar specifiek literair karakter, het haar onderscheidende, het typisch dit
werk kenmerkende, het dit werk tot een unieke eenheid formerende. Die
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literariteit is een ‘strategische’ eigenschap die het hele werk doortrekt en vormt tot
wat het is; het is het beginsel van dynamische integratie, als men wil een
‘Gestalt’-kwaliteit.
Deze literariteit vormt en organiseert het geheel, dus óók wat Jakobson als (ander)
‘kenmerk’ van het werk noemde: het ethos ervan. Ingarden spreekt niet over ethos,
maar over metafysische kwaliteiten. Hij ziet die metafysische kwaliteiten geincarneerd
in de vierde laag, in de objecten en processen die in het werk worden geopenbaard.
Ingarden beschouwt ook deze laag als integrerend en hoogst belangrijk bestanddeel
van het werk. Niet als een op zichzelf staand element of ‘kenmerk’ (zoals Jakobson
het noemt), allerminst als een buiten het werk bestaande of los van het eigenlijke
werk staande kwaliteit; zij bestaat binnen de samenhang van het werk, dat in zijn
geheel - dus ook voor wat betreft deze elementen (bestanddelen) - gevormd wordt
door de literariteit van dit werk.
De betekenis van Ingardens eerste werk is vooral, dat hij op basis van de
fenomenologie van Husserl en de mede daarop gebaseerde opvattingen van het
structuralisme een totale, allesomvattende en synthetische behandeling van het literaire
werk gaf en binnen het kader daarvan àlle lagen in hun onderlinge samenhang
beschouwde.
Door deze synthetische beschouwingswijze, die voortdurend met het voor alle
werken geldende bezig is, komt hij er niet vaak toe afzonderlijke werken te noemen,
laat staan te behandelen. Dus ook niet de literariteit, vermits literariteit een eigenschap
of kenmerk is van juist dit éne werk, en zij alleen maar aan de hand van dit éne werk
behandeld kan worden.
Van de andere kant komen nogal wat literatuurtheoretici en -critici er, dit ene werk
behandelend, doorgaans niet toe alle aspecten (lagen, strata) ervan en hun samenhang
in de gestructureerde eenheid van het werk te behandelen. Dat zou betekenen dat
men de klankelementen (in breedste zin; ook ritme, rijm enz.) in zijn beschouwing
betrekt, de betekeniselementen (met inbegrip van beeldspraak), de stijl- en
compositieëlementen, - en al deze elementen dus in samenhang met elkaar en met
het geheel. Een beperkt object - bijvoorbeeld het dichtwerk van Bloem - leent zich
eventueel ‘gemakkelijker’ tot ‘synthetische’ beschouwing van diverse aspecten (zoals
Kamerbeek deed). Behandeling van meer omvattende werken (als die van een roman
van Couperus of Max Havelaar) kregen, terecht, vermaardheid juist op grond van
het synthetisch karakter ervan. Vaker echter beperkt men zich tot enkele aspecten
van een werk, bijvoorbeeld door zich bezig te houden met analyses van bepaalde
(gemakkelijker) te ontleden en te verifiëren elementen van prozateksten, terwijl men
andere terzijde laat.
Daartegen behoeft geen bezwaar te bestaan, als juist deze elementen het eigene,
de literariteit van het werk vormen. Bezwaarlijker wordt het, als door zulk een
behandeling àndere, het werk duidelijker of beter kenmerkende, eigenschappen of
literariteiten naar de achtergrond zouden verdwijnen. Men heeft, zoals in Forum der
letteren 14 (1973, p. 255) werd opgemerkt, de laatste jaren bijvoorbeeld relatief
weinig aandacht besteed aan de symboliek in de romankunst; - nogal opmerkelijk,
‘omdat het al of niet doorzien van de subtiele kneepjes van een structuur niet van
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doorslaggevende betekenis is voor het begrijpen van een literair kunstwerk, terwijl
het doorzien van symboliek dat wel is’. Dit zich bezighouden, althans bij voorkeur,
met de iets gemakkelijker verifieerbare technische kwaliteiten, is begrijpelijk.
Men heeft bij de behandeling daarvan vaste grond onder de voeten, men bestudeert
kwaliteiten die min of meer exact benaderbaar zijn; ze kunnen gemakkelijker in
college of werkgroep aan de orde en ter discussie gesteld worden. De academische
wetenschap kan zich dit doende waarmaken - meent men dan -, al dan niet in
concurrentie met de natuurwetenschappen.
Een halve eeuw geleden waren formalisten, structuralisten en Ingarden al verder.
Zij kenden, althans Ingarden kende, de vier lagen die de ene polyfone structuur
opbouwden. En van die vier mogen de moeilijker toegankelijke niet verwaarloosd
worden, zeker niet wanneer zij bij uitstek constitutief zijn voor een werk en de
literariteit ervan.
Het gaat hierbij nog altijd enkel en uitsluitend (ook als het over de moeilijker
toegankelijke elementen gaat) over het werk, de tekst-zelf. Men houdt zich, ook als
men handelt over symbolen of metafysische kwaliteiten, bezig met elementen uit de
tekst zoals die daar ligt, met het in letters geformuleerde. Men concentreert zich in
deze fase van bestudering van een tekst, ‘uitsluitend op die eigenschappen van het
lieraire werk die van het esthetisch beleven onafhankelijk zijn’ (Vom Erkennen, 242).
Men abstraheert dan van wat het werk de lezer ‘doet’, bijvoorbeeld van de
‘Ursprungsemotion’, van de esthetische concretisatie en van de waardering die het
werk kan oproepen1). Het wetenschappelijk beschouwen houdt zich bezig met het
werk-zélf, met eigenschappen daarvan, met wat Ingarden noemt het ‘unwandelbare
Skelett’ (dat dus, zoals verderop aan de orde komt, in de concretisaties als het ware
in het gewaad van de diverse kwaliteiten gekleed wordt, kwaliteiten die in dat skelet
zélf effectief (actualiter) niet aanwezig zijn en alleen als mogelijkheden ‘bestimmt’
worden; Vom Erkennen, 243).
Het wetenschappelijk kennen bestudeert de eigenschappen en elementen die het
werk tot literaire tekst maken, dat wil zeggen die de gróndslag kunnen vormen voor
de constituering naderhand van de esthetisch relevante kwaliteiten in de esthétische
concretisatie.
Een dergelijke ‘intellectualistische’ analyse kan gevaren meebrengen (op grond
waarvan Croce pleitte voor een alleen-maar intuïtief beschouwen van het kunstwerk),
het gevaar bijvoorbeeld van een alleen-maar-willen-analyseren van willekeurige
teksten in plaats van dit te doen met betrekking tot waardevolle teksten; het gevaar

1) Wel zal, uiteraard, (ook) de wetenschappelijke beschouwer bij de kennismaking met het
kunstwerk een emotioneel gekleurde benadering kennen, maar hij moet naderhand van deze
emotionele reacties abstraheren; hij zou daardoor immers belanden in een fase van de
(verderop te behandelen) esthetische concretisatie, en die beoogt hij, in deze vóór-esthetische
benadering, niet te behandelen. Hij behandelt het beschouwde werk esthetisch neutraal,
hoewel hij zeer goed weet, ervaart, dat hij telkens emotioneel bewogen kan worden. Dit
verschijnsel kan hij overigens positief waarderen, omdat hij erdoor als het ware op het spoor
komt dat het werk, respectievelijk bepaalde eigenschappen of elementen van het werk, de
bron zijn van de mogelijke esthetische activiteit bij de beschouwer.
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zich alleen met bepaalde, misschien weinig relevante, eigenschappen bezig te houden;
bovenal het gevaar te menen met deze analyse van technische kwaliteiten alles gezegd
te hebben wat er over en naar aanleiding van een werk gezegd kan worden.
Zogenaamde structuuranalyses worden dan gemakkelijk het laatste woord, waarmee
men zich tevreden stelt. Ten onrechte.
Wie de structuuranalyse voltooid heeft, staat op zijn best zo ongeveer tussen het
werk-zelf en de belevende lezer. Hij is bezig als ontledende lezer, verstandelijk
agerend, maar hij heeft nog in het geheel niet de zaak gegrepen waarom het
uiteindelijk begonnen is: de esthetische ervaring (in breedste zin) van het werk, het
zich realiseren van het esthetisch voorwerp door de spontaan belevende lezer.

2. De recipiërende lezer
In de vorige paragraaf werd gesproken over het werk, en over de wijze waarop de
man van de wetenschap dit werk analyseert. Hij analyseert met zijn verstand, de tekst
uit elkaar pluizend en trachtend alles wat hij over die tekst zegt te ‘bewijzen’; dat
wil zeggen trachtend voor wat hij beweert aan de hand van die tekst gegevens
(‘bewijzen’) aan te voeren. Hij keert dus telkens tot de tekst terug. Hij laat de tekst
nauwelijks uit zijn gezichtsveld verdwijnen. Hij is de man die de tekst
wetenschappelijk benadert.
Vóór hij echter tot zijn analyse overging, was hij waarschijnlijk ‘gewoon lezer’,
vóór-wetenschappelijk benaderaar van de tekst. Hij zal de tekst aanvankelijk misschien
louter voor zijn genóegen hebben gelezen, zonder zich (voortdurend of helemaal
niet) rekenschap te geven van de oorzaken waardoor het werk hem boeide.
Ingarden maakt dus onderscheid, allereerst, tussen het werk en de lezer. En,
vervolgens, bij de lezers onderscheidt hij dan de wetenschappelijke benadering van
de tekst, èn de benadering door de lezer die niet leest om te ontleden, maar om te
lezen, dat wil zeggen te ‘genieten’. Zijn tweede werk Vom Erkennen des literarischen
Kunstwerks handelt over deze beide vormen van lézen, - waarvan de eerste dus hier
in de vorige paragraaf werd besproken. De aandacht valle nú op wat er gebeurt met
de ‘gewone’ lezer van een tekst (vóórdat hij er behoefte aan krijgt - eventueel - die
tekst wetenschappelijk te gaan analyseren, - of nádat hij geanalyseerd heeft en weer
alleen maar leest).
Hoe leest, hoe recipieert de lezer een werk? Wat gebeurt er tijdens dit lezen in die
lezer?
Dan ontstaat in de belevende2) esthetische ervaring wat Ingarden noemt de
concretisatie van het werk. Wie een tekst leest, concretiseert. Als de lezer leest, dus
concretiseert, ontstaat in die belevende lezer wat Ingarden noemt het esthetisch
voorwerp. Dit esthetisch voorwerp ontstaat en bestaat dus in de lezer; het bestaat
niet in het boek, maar het ontstaat op grond van (de lezing van) het boek in de lezer;
het ontstaat als gevolg van wat die lezer automatisch doet: de tekst concretiseren.
2) Als Ingarden (in Erlebnis, Kunstwerk und Wert) over ‘Erlebnis’ handelt, heeft dat géén
betrekking op datgene waaraan voorheen als bron van inspiratie voor de kunstenaar zo grote
waarde werd toegekend, maar op het esthetisch ‘Erlebnis’ van de lezer (t.a.p., 3-7).
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aangehaald voorbeeld, ontleend aan de beeldhouwkunst. Om het zo eenvoudig
mogelijk te zeggen: in het Louvre in Parijs staat een blok marmer. We kunnen dit
blok marmer als materieel object buiten ons waarnemen, en bijvoorbeeld op zijn
stoffelijke kwaliteiten beoordelen. We kunnen het echter ook concretiserend zien als
‘Statue’ die een bepaalde lichamelijke gestalte heeft, een vrouwenfiguur, en noemen
het dan de Venus van Milo. Het op een bijzondere wijze - door de kunstenaar gevormde (‘gestaltete’) voorwerp (blok marmer) dient als uitgangspunt en grondslag
voor de constituering van een bepaald esthetisch voorwerp. Op basis dus van dit ding
(zó gevormd blok marmer) wordt door de toeschouwer het esthetisch voorwerp
geconstitueerd3). Dit constitueren - in de beschouwer - voltrekt zich in het verloop
van een zich ontwikkelend beleven, zich ontwikkelend in de esthetische ‘instelling’4).
Dit zich ontwikkelend beleven kent ook, om het een beetje vreemd te zeggen,
negatieve akten van bewustzijn: wij laten bepaalde, bij zákelijke observatie zich
manifesterende eigenaardigheden van het blok marmer ‘weg’ (bijvoorbeeld dat de
‘neus’ een donkere vlek heeft, dat op sommige plaatsen gaatjes, waarschijnlijk
uithollingen door water, optreden). Belangrijker is echter de positieve activiteit,
namelijk dat wij vervolledigen - door ‘hinzu zu fingieren’!: het blok marmer opvatten
als het levend lichaam van een vrouw, zelfs van een godin.
Ten aanzien van het literaire werk handelt de lezer op analoge wijze, namelijk
concretiserend.
Hij leest; hij leest het werk, maar hij doet dat al concretiserend. De lezer is geen
dood foto-apparaat, maar een persoonlijk ik, dat op zijn wijze concretiseert. De eigen
aard van dit concretiseren door de lezer, waarin de werking van het object op de lezer
inbegrepen is, vormt een van de belangrijkste onderdelen van Ingardens theorie; hij
bevindt zich daarmee op het kruispunt van de fenomenologische en de
existentialistische methode.
Waarop berust dit concretisatieproces?
Ingarden gaat, om te beginnen, uit van de stelling dat ieder kunstwerk gekenmerkt
wordt door het feit dat het een schematisch maaksel is. Hoezeer het ook bepaald mag
zijn door kwaliteiten en andere eigenschappen, het bevat toch karakteristieke
‘Unbestimmtheitsstellen’ en slechts potentieel gegeven kwaliteiten.
Onder ‘Unbestimmtheitsstellen’ verstaat hij niet of slechts vaag aangeduide zaken,
dingen, plaatsen, tijden, eigenschappen, enz. Misschien zou men de term kunnen
vertalen met ‘onuitgewerkte’ plaatsen, een term die voorkomt in de roman

3) ‘Zu der Qualität der betreffenden Gestalt fingieren wir das entsprechende Subjekt von
Eigenschaften hinzu, d.h. den menschlichen Körper, also nicht dasjenige Subjekt von
Eigenschaften, welches jene Gestalt in Wirklichkeit besitzt (d.h. den Marmorblock oder ein
Stück Leinwand, das mit Farben bedeckt ist)’; Vom Erkennen, 209. Let op ‘fingieren wir
hinzu’.
4) Men kan hier terecht van verloop spreken: ‘Sowohl das Erkennen eines realen Dinges in
sinnlicher Wahrnehmung (oder blosz mit deren Hilfe) als auch das sog. “ästhetische Erlebnis”
sind zeitlich ausgedehnte Vorgänge, die sich in mannigfach bestimmten Phasen entwickeln
und in deren Verlauf gewöhnlich mehrere, von einander verschiedene Bewusztseinsakte
vollzogen werden’); Vom Erkennen, 185.
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Breekwater (1961) van Sybren Polet5), een roman waarin Polet zich o.a. bezighoudt
met het verschijnsel van het schrijverschap6).
Het begrip vaagbepaalde, onuitgewerkte plaatsen kan weer het best verduidelijkt
worden door enkele voorbeelden: in een verhaal over een zeer oude heer wordt niet
vermeld welke kleur zijn haren hebben. De lezer kan dit oningevulde zelf invullen,
en in bepaalde gevallen zal hij dat ook doen. - Als in een drama iemand zich
onverwacht en buiten zijn schuld in een tragische situatie bevindt, kan in de tekst
elke expliciete aanduiding (mededeling) over de gevoelens die hem dan bezielen
ontbreken. Welke gevoelens dit zouden kunnen zijn, moet en kan de lezer bij wijze
van spreken weer zelf invullen (Vom Erkennen, 409).
Ieder door de tekst voorgesteld ding, ieder mens, iedere gebeurtenis die door de
zinnen wordt opgeroepen, kent heel wat vaagbepaalde, onuitgewerkte plaatsen.
Dit is niet te beschouwen als een tekort van de tekst7), noch als een nadelige situatie
voor de met verstand begaafde lezer. Deze lezer vult bij wijze van spreken de lacunes
al lezend uit eigen verbeeldingskracht op; dit ‘ergänzende Bestimmen’ dus noemt
Ingarden concretiseren8), - een van de (belangrijkste) medescheppende activiteiten
van de lezer, de recipiënt9).
Het is duidelijk, dat om velerlei redenen de concretisaties van één en hetzelfde
werk bij diverse lezers uit elkaar kunnen lopen. Dat betekent overigens niet dat alle
concretisaties gelijkelijk aanvaardbaar zijn10). De visie van de lezer, die bij
bovenbedoelde stokoude heer pikzwart als de kleur van diens haar invult, is normaal
gesproken minder goed te verantwoorden dan de visie van de lezer die aan lichtere
tinten denkt11).
Dit concretiseren treedt op als het gaat om ‘voorwerpen’, maar geldt ook ten
aanzien van de, althans van vele, geschematiseerde ‘Ansichten’12).
Actualisering en concretisering van de ‘Ansichten’ (mag men weergeven: aspecten,

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

S. Polet, Breekwater, o.a. op p. 17.
Eigenlijk is het hele boek de ‘nadere uitwerking van dit alles’.
Over het antwoord op de vraag waarom het dat niet is, Vom Erkennen, 50.
Dit concretiseren is een onderdeel van ‘de’ totále concretisatie van en tot het gehele kunstwerk,
waarover verderop.
Ingarden gebruikt de term ‘Rezeption’ in Erlebnis, 154.
Een en hetzelfde kunstwerk beschouwend, kunnen dus verschillende beschouwers komen
tot een constituering van verschillende esthetische voorwerpen, die andere waardekwaliteiten
in en aan zich dragen en dan ook terecht (Ingarden spatieert het woord ‘berechtigterweise’)
anders gewaardeerd kunnen worden. Erlebnis, 12.
Als het haar van deze stokoude heer zwart was en dit op enigerlei wijze van belang geacht
moest worden, zou de auteur zulk een opvallend verschijnsel stellig niet oningevuld gelaten
hebben.
‘Den Ausdruck “Ansicht” verwende ich hier... in einem sehr erweiterten Sinn, in dem er
nicht blosz alle Ansichten, die vom sinnlich wahrnehmenden Subjekt erlebt werden, umfaszt,
sondern auch “Ansichten”, die Eigenschaften und Strukturen realer psychophysischer
Individuen zur Erscheinung bringen, und zwar unabhängig davon, ob sie in der sog. “inneren”
Wahrnehmung oder in der Erfassung fremden Seelenlebens erlebt werden’; Vom Erkennen,
noot op p. 55.
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eigenschappen, eigenaardigheden?) veronderstellen, dat de aspecten in het werk op
redelijk aanschouwelijke, d.w.z. suggestieve wijze13) zijn voorgesteld; zij
veronderstellen ook, dat de lezer deze aspecten produktief beleeft, zodat de
voorgestelde objecten, en hun door het werk paraat gehouden aspecten tot duidelijke
verschijning in de voorstelling komen, uiteraard met een intact houden, een zo juist
mogelijk interpreteren van de gegeven aspecten14).
Opnieuw de opmerking: het feit dat een grote veelvuldigheid van aspecten bestaan
kan, de mogelijkheid ook deze op zeer vele - juiste, althans niet onjuiste, èn onjuiste
- wijzen te concretiseren, kan de manieren waarop de lezers een werk opvatten
(begrijpen), nogal verschillend doen uitvallen.
Uitvoerig handelt Ingarden over de wijze waarop de verschillende lagen van een
werk door de lezer worden geactualiseerd en geconcretiseerd.
Maar niet alleen de lagen op zich worden geconcretiseerd, zij worden ook in
verband met elkaar ‘begrepen’ en in geest en gemoed van de lezer georganiseerd tot
een eenheid, waartoe de lagen als het ware ieder voor zich het hunne bijdragen.
Het bijzondere van het letterkundig kunstwerk is immers juist met name gelegen
in het feit, dat deze vier zozeer heterogene lagen een eenheid vormen, een polyfone
harmonie. De lezer staat bij ieder werk opnieuw dan ook voor de opgave de (door
de schrijver in een tekst aangebrachte) verschillende lagen, op grond van die tekst
en krachtens zijn concretiserend vermogen, tot een innerlijk gesloten eenheid samen
te vatten15). Het is de beschouwende (respectievelijk genietende) mèns die op basis
van het kunstwerk deze ‘Konstituierung’ tot stand brengt, die daardoor het esthetisch
voorwerp ‘schept’, en er oorzaak van is dat dit esthetisch voorwerp zich als het ware
in tal van opzichten ‘los’ maakt van het kunstwerk-zelf en in geest en gemoed van
de lezer gaat leven.
Om dit onderdeel af te sluiten, even letterlijk de omschrijving van het compleet
geconstitueerde esthetisch voorwerp in de formulering van Ingarden: ‘Unter dem
“ästhetischen Gegenstand” verstehen wir hier eine solche Konkretisation des
literarischen Werkes, in welcher es zur Aktualisierung und Konkretisierung der durch
die künstlerische Leistungsfähigkeit des Werkes bestimmten ästhetisch valenten
Qualitäten, zu einem Zusammenklang derselben und damit auch zur Konstituierung
des ästhetischen Wertes gelangt’ (Vom Erkennen, 233).
Om de in de Ingardeniaanse complexe zin vervatte gedachtengang iets uit elkaar
te leggen: er is een kunstwerk; de lezer concretiseert dat werk; de in dat werk
aanwezige technische kwaliteiten maken het de concretiserende lezer mogelijk
esthetisch valente kwaliteiten te ervaren; deze kwaliteiten worden dan (door de lezer)
geactualiseerd

13) Dat betekent niet: uitvoerig of gedetailleerd, of, zoals men vroeger zei, ‘plastisch’
‘beschrijven’; een enkel suggestief woord of beeld doet in dit opzicht meer dan uitvoerige
beschrijving. Hierop wijst ook Ingarden, Vom Erkennen, 61.
14) Ingarden veroordeelt (dan ook) wat in moderne toneelopvoeringen vaak gebeurt, namelijk
dat de regisseur klassieke werken interpreteert los van wat de aspecten van de context te
verstaan geven; Vom Erkennen, 57.
15) In dit verband komen termen aan de orde als Gestalt, Struktur, en organisch. Ik heb daarover
gehandeld in Roman Ingarden in memoriam, Raam 68 (1970), 31-59.
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en geconcretiseerd; zij worden met elkaar in harmonie gebracht; daardoor wordt
(wederom door de lezer) geconstitueerd wat Ingarden noemt een ‘ästhetische
Gegenstand’. Al concretiserend ontstaat dus in de toeschouwer (van een beeld,
schilderij) of lezer het esthetisch voorwerp. En met dit esthetisch voorwerp een
waarde.

3. Waarde
Bij deze activiteit van de concretiserende lezer ontstaat dus wat Ingarden noemt het
esthetisch voorwerp, dat de lezer waardeert. Hij doet dat spontaan en intuïtief.
Hij waardeert esthetisch. En hiermee zijn wij beland bij de moeilijke problematiek
van waarde en waardeoordeel.
Esthetisch waarderen wil, iets analytischer geformuleerd, zeggen: de lezer
constateert (ervaart in zich) kwaliteiten, die opgeroepen worden bij de waarneming
van een object dat men van artistieke waarde acht. Die kwaliteiten (esthetische
waarde-kwaliteiten) zijn kwalitatieve elementen van de esthetische waarde; deze
kwalitieve elementen worden intuïtief gegrepen (begrepen). Deze kwaliteiten
constitueren tezamen de waarde van het esthetisch voorwerp, die het geheel van dat
voorwerp omvat en tot iets geheel eigens stempelt (Erlebnis, 144).
De grote moeilijkheid die zich voordoet bij de waardbepaling van het esthetisch
voorwerp, is gelegen juist in het feit, dat de esthetische waardekwaliteiten en de
waarde-zelf intuïtief gegrepen worden; anders gezegd: zij zijn in het esthetisch beleven
aanschouwelijk gegeven zónder dat hier een verstandelijk beredeneerbare motivering
aan ten grondslag ligt; zij zijn direct als zodanig verschijnende fenomenen, dus niet
iets wat men uit andere gegevenheden kan opmaken. Opdat zij zich als zichtbare
momenten constitueren is het nodig, dat een esthetische, in zijn kern ervaarbare
belevenis plaatsvindt, die de toegang tot zulke kwaliteiten opent.
Om met praktische voorbeelden het al te theoretische te verduidelijken: Ingarden
onderscheidt binnen het geheel van de esthetische kwaliteiten:
emotionele kwaliteiten als treurig, verschrikkelijk, vreugdevol, feestelijk, verheven,
esthetisch, vol dramatische dynamiek, tragisch, enz.;
intellectuele kwaliteiten: geestig, indringend, interessant, diep, oppervlakkig,
vervelend, scherpzinnig, banaal, enz.;
formele momenten: samenhangend, onsamenhangend, harmonisch, rijk, arm, slank,
plomp, goedgebouwd, eenvoudig, gecompliceerd, chaotisch, enz. (Erlebnis, 175;
uitvoeriger 184 vlg., waar verdere onderverdelingen worden voorgesteld).
Als het over zaken van deze aard gaat, ligt de conclusie voor de hand, dat het niet
mogelijk is esthetische kwaliteiten - evenmin als de ‘schoonheid’ als zodanig - te
definiëren, in begrippen te formuleren (Erlebnis, 100-1).
Evenmin als de kwaliteiten gemakkelijk definieerbaar zijn, evenmin is dat de op
basis van die kwaliteiten tot stand komende waarde, de waarde die men hecht aan
een voorwerp of zaak. Een waarde is namelijk gebaseerd op de waardevolle
kwaliteiten (i.c. van een esthetisch voorwerp).
‘Waarde’, aldus een oudere wijsgeer, Max Weber, noemen we dat wat in staat is
inhoud van een stellingname te zijn, inhoud van een bewust (positief of negatief)
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oordeel te worden, iets dat ‘Geltung heischend’ tot ons komt, en waarvan de
geldigheid als ‘waarde’ door ons erkend, afgewezen of in de meest veelvuldige
vervlochtenheden ‘wertend beurteilt’ wordt. De toekenning van een (ethische of
esthetische) waarde houdt zonder uitzondering in, dat een waardeoordeel geveld
wordt16).
Dit oordeel vindt dus - om met Roman Ingarden verder te gaan - zijn grond in de
(al dan niet aanwezige) waarde-kwaliteiten. Kwaliteiten die teweeggebracht worden
door, ontstaan tijdens de concretisatie van het werk door de lezer. Ten aanzien daarvan
nu zijn uiteenlopende oordelen gemakkelijk mogelijk. Ten aanzien daarvan kan zelfs
dezelfde persoon vandaag over een tekst anders denken dan tien jaar geleden. De
verklaring van dit feit17) ligt, als gezegd, in het feit, dat het ons niet mogelijk is
kwaliteiten te definiëren, theoretisch te definiëren. Dus ook niet kwaliteiten van
waarden. Het is ons alleen mogelijk het specifieke van kwaliteiten intuïtief te grijpen,
te ‘begrijpen’ (Erlebnis, 100 vlg.). Ingarden spreekt in dit verband over de
‘wetenschappelijke’ plicht van de intuïtieve ‘Erschauung der Spezifität der Werte’
(Erlebnis, 103)18).
De lezer kan deze waarde als zodanig, het objectief gegeven werk concretiserend,
ervaren (‘subjectief’). Deze ervaring is een actueel ervaren door deze lezer op grond
van enkele of vele bepaalde esthetisch waardevolle, hem aansprekende kwaliteiten.
Deze ervaring is een ander gegeven dan dat waar het historisme de aandacht op
gevestigd houdt. Het historisme vergelijkt de tekst met de normen die de auteur zelf
of de ‘tijd’ waarin hij leefde, aangelegd wenste te zien; het probleem van enigerlei
intrinsieke of voor de lezer-zelf geldende waarde wordt daar niet gesteld.
De vaststelling van een niet aan extrinsieke normen toetsbare, maar voor deze
lezer waardevolle kwaliteit is aanzienlijk moeilijker, de waarde dus die men al lezend
ervaart op basis van de waardevolle kwaliteiten. Dat hierbij zo zeer uiteenlopende
oordelen ontstaan, wordt om te beginnen veroorzaakt door de eigen aard van het
letterkundig werk.
Het letterkundig werk onderscheidt zich bijvoorbeeld van het plastische, doordat
het niet een onmiddellijk, met één oogopslag overzienbaar geheel laat constitueren.
Een bouwwerk bezit een duidelijk, concreet, zicht- en tastbaar fysisch complex
als fundament van het werk; het werk-zelf als kunstwerk rijst boven dit fysische uit,
maar wordt er wel in sterke mate door bepaald. Dit fysische nu is bij het letterkundig
werk het minst duidelijke gegeven: men heeft een tekst, dat wil zeggen woorden en

16) Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1922, 119-125 en 245
vlg.; het citaat op 123.
17) ‘Das schwierigste Problem der Literaturtheorie ist das des literarischen Wertes’. Aldus Helga
Hultberg ter opening van haar artikel Eine instrumentale Werttheorie in Orbis Litterarum
21 (1966), 39-48. Dit artikel berust op haar boek Semantisk literaturbetragtning (Kopenhagen,
1966), waarin zij ‘versucht, teilweise in engem Anschlusz an Monroe C. Beardsley (Aesthetic
Problems in the Philosophy of Criticism, New York, 1958), eine objektive
Literaturwissenschaft zu begründen’.
18) Ingarden maakt dus voortdurend onderscheid tussen de waarden en de kwaliteiten van de
waarden, en opponeert tegen de opvatting dat waarden kwaliteiten zijn.
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woorden en nog eens woorden, waarvan betekenis, zin en bedoeling pas na lezing
(korter of langduriger) ‘open’ gaan voor de lezer.
De betekenis van een tekst openbaart zich, indien zij dat doet, slechts geleidelijk
voor de lezer. En dan vraagt de lezer zich af, wat de auteur blijkens zijn tekst met
die tekst heeft willen ‘zeggen’, met andere woorden welke de zin, de grondgedachte,
respectievelijk het grondgevoel van het werk is. Lezen op zich is een opgave, de zin
achterhalen een nog veel grotere. Dit te kunnen doen, zegt Ingarden, vereist een
zekere ‘Genialität’. De eisen die de integrale reconstructie van het betekenis-geheel
en van de ontraadseling van de ‘zin’ aan de geestesactiviteit aan de lezer stelt, zijn
enorm, zo enorm, dat het dikwijls niet mogelijk zal zijn tot een gelijkluidende
conclusie te komen. Vandaar dat twee lezers gemakkelijk op grond van éénzelfde
tekst tot zeer uiteenlopende conclusies aangaande betekenis en zin kunnen komen.
De problemen worden steeds groter naarmate men van wat ik nu maar
tekstinterpretatie19) noem, voortgaat naar het esthetisch beléven van de tekst, dat wil
dus zeggen naar gelang men een ‘esthetisch voorwerp’ voor zich oproept20). Hoe
groot die problemen zijn, maakt het vierde hoofdstuk van Ingardens Vom Erkennen
duidelijk. Niet alleen direct, doordat hij het zelf herhaaldelijk zegt, maar ook indirect.
Terwijl Ingarden in de paragraaf over het wetenschappelijk beschouwen van het
kunstwerk-zèlf kans ziet de man der wetenschap een vrij duidelijke taakomschrijving
te geven, ontbreekt deze taakomschrijving in de paragrafen over de esthetische
concretisatie (en het kennen daarvan). Ingarden weet over deze taakomschrijving
uitermate scherpzinnig te bespiegelen, maar de lezer van zijn boek, die in concrete
gevallen graag zou vernemen hóe concreet te manipuleren, krijgt geen al te duidelijke
aanwijzingen. De paragraaf over het wetenschappelijk beschouwen van een tekst telt
zeventig pagina's, die over het kennen van de esthetische concretisatie dertig.
En dat, terwijl eigenlijk deze laatste de grote ‘opgave’ stelt: hier ligt ook het
duidelijk novum van Ingardens tweede werk: de onderscheiding die hij maakt tussen
enerzijds het literair kunstwerk in zijn schematische structuur en, anderzijds, de
concretisatie ervan (de globale concretisatie die iedere lezer onderneemt, en de
esthetische concretisatie die de daarvoor gevoelige eraan toevoegt, waardoor het
esthetisch voorwerp geconstitueerd wordt). Weliswaar hamert Ingarden voortdurend
- en terecht - op dit onderscheid, maar het esthetisch voorwerp en dus de waarde
daarvan zelf blijft duidelijk een moeilijk grijpbare zaak. Het blijft dat, omdat het
geconstitueerd wordt door en in de lezer. Het kunstwerk-zelf is uiteraard uitgangspunt
en basis voor de esthetische concretisatie, maar het is de lezer die deze concretisatie
tot stand brengt.
En de ene lezer is, hoe getrouw hij wil blijven aan het uitgangspunt, niet de andere
lezer. En zijn ‘waardering’ blijft zijn waardering.
De laatste zinnen, die een vérgaande subjectiviteit in deze aangelegenheid te verstaan
geven, zijn van mij. Of Ingarden ze voor zijn rekening zou nemen? Ingarden

19) Ingarden maakt enig bezwaar tegen dit woord.
20) Zij worden abnormaal groot indien men ook nog dit ‘esthetisch voorwerp’ beschouwend wil
trachten te kennen.
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betoont zich in zijn hele tweede boek (Vom Erkennen) een nadrukkelijk tegenstander
van de theorie die het ‘de gustibus non disputandum’ huldigt. Maar wel stelt hij vast,
dat wij nog geen bevredigende waardetheorie bezitten, en evenmin een afdoende
kennis van zaken over het esthetisch beleven en de kennis van de esthetische
voorwerpen. Het is òns nog niet mogelijk, aldus Ingarden, te komen tot ‘Wertung’;
zowel wat de formele probleemstelling als wat betreft de analyse van de individuele
werken staat de wetenschap nog in de kinderschoenen. We weten zelfs nog niet, of
de literaire ‘waardering’ een speciále kennisactiviteit is, of een wijze van zich
verhouden die boven de sfeer van het kennen uitgaat en in het gebied van een speciaal
‘Fühlen’ reikt. Misschien zijn er ook verschillende soorten en manieren van
waarderen.
Het zal dan ook in de praktijk eer regel dan uitzondering zijn, dat meningen,
oordelen, waardeoordelen uiteenlopen. Maar toch handhaaft Ingarden de mening dat
het uiteindelijk mogelijk moet zijn wel tot een gelijkluidende interpretatie en een
gelijkluidend oordeel te komen. In feite de talrijke problemen signalerend die men
op de weg naar dit oordeel ontmoet, houdt hij het oog gevestigd op de tijd dat de
problemen volledig doordacht zullen zijn.
Het minste wat men zeggen kan, is, dat Ingarden méér gedaan heeft dan het
probleem stellen: hij heeft op strikt wetenschappelijke wijze tal van aangelegenheden
die samenhangen met het tot stand komen van het esthetisch voorwerp en met de
aard van het voorwerp zeer systematisch behandeld; hij heeft bovendien de
kenniskritische problemen, die zich voordoen met betrekking tot de verschillende
manieren van het kennen van het werk (het werk-zelf, het esthetisch beleven ervan,
de kennis van de esthetische concretisatie zelfs) in het laatste hoofdstuk van zijn Vom
Erkennen aan de orde gesteld. Het ligt in elk geval niet aan Ingarden als we nog
steeds de mening kunnen huldigen dat - op tal van gronden - ‘de gustibus non est
disputandum’.

4. Relatie technisch-esthetisch?
Voor de hand ligt de vraag, welke relatie er bestaat tussen de in het werk-zelf
aanwezige technische kwaliteiten die de man van de wetenschap heeft geanalyseerd,
en de in het esthetisch voorwerp aanwezige esthetische kwaliteiten. Hiervóor werd
Ingarden geciteerd over het esthetisch voorwerp, de concretisatie van het literaire
werk; hij zegt daar, dat in die concretisatie de lezer komt tot actualisering en
concretisering van de ‘durch die künstlerische Leistungsfähigkeit des Werkes
bestimmten ästhetisch valenten Qualitäten’, en zo verder. Men moet hieruit opmaken
dat volgens Ingarden de esthetisch waardevolle kwaliteiten tot stand komen dankzij
de ‘künstlerische’ (hiervóor vertaald: technische) kwaliteiten. Maar betekent dit ook
dat de technische kwaliteiten de esthetische rechtstreeks oproepen, veroorzaken?
De meest bevoegde beoordelaar, Ingarden-zelf, betoogt elders: ‘Die Schwierigkeit,
sie (de esthetische kwaliteiten) von den künstlerisch valenten Qualitäten abzugrenzen,
kann unter anderem darauf beruhen, dasz es nicht augeschlossen zu sein scheint, das
manche von den Qualitäten, die wir oben als künstlerisch wertvolle behandelt haben,
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anschaulich auftreten können’ (Erlebnis, 75). Het ‘schijnt niet uitgesloten’ te zijn.
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Voorzichtiger kan het al niet uitgedrukt worden. Maar mogelijk acht Ingarden het
dus wel.
Vindt men in Ingardens werk uiteenzettingen waarin de lijn van technische naar
esthetische kwaliteiten inderdaad doorgetrokken wordt? Men komt beschouwingen
van de volgende aard tegen: een auteur hanteert niet een syntactisch eenvoudig
gestructureerde zin, maar een uiterst gecompliceerde. Een andere net andersom.
Een auteur gebruikt in een werk opvallend veel substantieven in vergelijking met
andere woordsoorten; een ander gebruikt opvallend veel abstracta.
Deze feitelijkheden kan men op en om zich beschrijven, kwantificeren, etc.; aldus
doet bijvoorbeeld de grammaticus die deze verschijnselen bestudeert. Zijn bezigheid
resulteert intussen niet in een waardeoordeel.
Wanneer men echter, verder gaande, constateert dat de opbouw van een bepaalde
samengestelde zin ‘overzichtelijk’, ‘helder geleed’, ‘duidelijk’, ‘gemakkelijk
verstaanbaar’ is (in tegenstelling met een soortgelijke zin bij een andere auteur die
‘gecompliceerd’, ‘ingewikkeld’, ‘onduidelijk’, ‘moeilijk verstaanbaar’, is), dan
constateert men kwaliteiten die niet langer als neutraal gekwalificeerd worden, maar
als voor dit werk belangrijke, karakteristieke momenten, die respectievelijk positief
of negatief gewaardeerd worden, positief met name wanneer deze kwaliteiten ertoe
bijdragen bepaalde eigenheden van de in het werk voorgestelde voorwerpen op te
roepen (Erlebnis, 167-9).
Maar deze kwaliteiten zijn (slechts!) ‘künstlerisch wertvolle Momente’; zij
demonstreren de vaardigheid van de auteur, zijn techniek; het resultaat is volgens
Ingarden een geheel van technische kwaliteiten in het werk geworden, ‘en wel
“Fähigkeiten” om dát op te roepen wat al niet meer in het bereik van het kunstwerk
en van het kunstwerk alleen ligt’21).
Bij deze laatste woorden denkt men veeleer aan esthétische kwaliteiten (in de
terminologie van Ingarden).
En dat zijn kwaliteiten van het esthetisch voorwerp, dat de lezer heeft
geconcretiseerd. Weliswaar op basis van de tekst en de ‘künstlerische’ kwaliteiten,
maar toch daar boven uitgaand. En hoe de relatie is tussen, enerzijds, de bestudeerbare
en formuleerbare technische kwaliteiten in een werk en, anderzijds, de intuïtieve (en
moeilijk vast te leggen) esthetische reactie (daarop?) in de lezer, daarover is nog niet
veel gezegd.
Ingarden zelf zegt dat de mogelijkheid niet uitgesloten schijnt te zijn dat bepaalde
technisch waardevolle kwaliteiten ook als esthetische kwaliteiten in het esthetisch
voorwerp kunnen optreden.
H. van Gorp onderzocht in Het optreden van de verteller in de roman (Hasselt,
1970; verschenen 1972) twee eeuwen theoretische beschouwingen en praktische
toepassingen inzake bedoeld ‘optreden’. Hij concludeert bij wijze van spreken dat
élke vertelmanier (een technische kwaliteit dus) goed kán functioneren, indien deze
vertelmanier bij de lezer tot haar recht komt. Vandaar dat hij een álgemene evaluatie
van een bepaalde

21) Een ander voorbeeld van de overgang van neutrale naar waardevolle (technische) kwaliteiten
bij Ingarden, Erlebnis, 171-2.
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techniek uitgesloten acht, maar verwijst naar de ‘kritiek’, dat wil zeggen: naar de
beoordeling door de (esthetisch waarderende) criticus van één bepaalde, concrete
tekst-en-techniek door één lezer (en een tweede, derde, enz.).
Een ander voorbeeld: A.L. Sötemann onderzocht, in De Structuur van Max
Havelaar (Utrecht, 1966), in de hoofdstukken II t/m VI, de typisch technische waarden
uit de Max Havelaar; hij handelt daarin over de points of view, perspectivistische
concentratie, authentificatie, cumulatie en ritme. In het daaropvolgend laatste
hoofdstuk volgt dan - op basis van wat in de voorgaande hoofdstukken aan technische
kwaliteiten geconstateerd werd - de evaluatie, de esthetische waardering. Vijf
hoofdstukken over de technische kwaliteiten, één over de esthetische waardering.
En vooral: vloeit dit laatste bij Sötemann dwingend uit het eerste voort?
Vragen van deze aard moeten beantwoord worden door na te gaan of, en zo ja hoe
de - geanalyseerde - technische kwaliteiten in de tekst geconcretiseerd worden tot
esthetische, door na te gaan ook, of, en zo ja, welke technische kwaliteit een
esthetische (en zo ja, welke) tot effect heeft. Stel, bijvoorbeeld, iemand is ‘geboeid’
door de door een werk opgeroepen ‘spanning’. Hij kan zich dan afvragen, hoe dit
spanningselement tot stand komt; dat wil zeggen: hoe bepaalde in het werk liggende
technische kwaliteiten dit spanningselement veroorzaken, hoe de technische
kwaliteiten ‘functioneren’ ten bate van de esthetische, met andere woorden, hoe
technische kwaliteiten in bepaalde omstandigheden een esthetische kwaliteit tot
gevolg hebben. S.J. Schmidt zegt dan: men vraagt zich af, hoe polyfunctionaliteit
polyvalentie wordt (Aesthetizität, München, 1971, passim).
Als Couperus in Herakles de twaalf wonderwerken van de held beschrijft, kan de
zich daarvan rekenschap gevende lezer opmerken, dat hij dat twaalf maal op een van
de voorafgaande manier afwijkende manier doet: een technisch briljante prestatie.
Kan men ook zonder meer concluderen dat deze technische prestatie een esthetische
kwaliteit is, of moet men zeggen dat hij, door zijn twaalf verhalen te variëren,
voorkwam dat de relazen de lezer zouden gaan vervelen? Een negatieve kwaliteit
dus: vermijding van verveling. Ik dacht dat deze ‘negatieve’ kwaliteit ook resulteerde
in een positieve: de lezer kan geboeid blijven, tenminste indien dit soort relazen hem
boeit, om een andere reden dan dat niet ‘eentonig’ verhaald wordt. Over die ‘andere’
reden verderop.
De literatuurwetenschap staat in dit verband dus voor de beantwoording van vragen
als de volgende:
a. is een bepaalde technische kwaliteit in het (toch al zo moeilijk grijpbare)
letterkundig werk niet alleen louter neutraal, maar ook technisch waardevol?,
b. kan deze technisch eventueel belangrijke kwaliteit ook esthetisch waardevol
effect hebben (heeft zij dat)?,
c. wordt, in een concreet werk, dit esthetisch waardevolle door de lezer als zodanig
ervaren, met andere woorden, draagt het ertoe bij dat hierdoor een esthetisch
voorwerp tot stand komt?22).

22) Van belang is nog de opmerking die Ingarden maakt naar aanleiding van technische en
esthetische kwaliteiten: technische kwaliteiten zijn van ‘operatieve aard’, esthetische waarden
zijn absoluut. Aldus Erlebnis, 23.
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Op vrijwel al deze vragen moet men voorlopig een ondubbelzinnig antwoord schuldig
blijven. Toch is het gewenst te trachten op den duur wel een antwoord te vinden.
Men stelle zich voor, dat blijken zou, dat technische kwaliteiten, of de meeste van
hen, irrelevant zijn voor de (esthetische) waardering van het werk...! In het hiervóor
al gesignaleerde artikel in Forum der Letteren werd gesproken over het al dan niet
doorzien van de subtiele kneepjes van een structuur, wat niet van doorslaggevende
betekenis geacht werd voor het begrijpen van een literair kunstwerk (in tegenstelling
tot de symboliek ervan). Het doorzien van die ‘kneepjes’ zou desondanks een nuttige
bezigheid kunnen blijven voor wie waarde hecht aan het vaststellen van dit soort
analyses en opstellingen. Maar het bergt wel het niet denkbeeldige gevaar in zich,
dat men liefhebbers door dit soort analyses vervreemdt van het literaire werk-zelf.
Voorlopig zal het wel zó blijven, dat men ermee zal moeten volstaan per tekst per
technische kwaliteit na te gaan of deze ook esthetisch relevant is.
Een tekst is - voor mij - waardevol, doordat ik al lezende er - voor mij - waardevolle
kwaliteiten in vind.
Ingarden tracht in zijn Vom Erkennen bij herhaling te doen verstaan dat het mogelijk
moet zijn deze waardevolle kwaliteiten en de eruit voortvloeiende waarde als objectief
waarneembare kwaliteiten en waarden te doen vaststellen. Ik zou niet durven beweren
dat het hem gelukt is dit objectief-waarneembaar en beoordeelbaar karakter vast te
stellen. Veeleer kan men stellen, dat zo vele en zo moeilijke voorwaarden vervuld
zouden moeten worden vóór men (een groep mensen) tot een gelijkluidend
waardeoordeel kan komen, dat dit in de praktijk vrijwel onmogelijk is. Als de man
van de wetenschap er behoefte aan heeft zichzelf waar te maken, dat wil zeggen als
hij de behoefte heeft datgene wat hij stelt exact te bewijzen zodat anderen zijn
argumentatie kunnen volgen en al dan niet aanvaarden, dan zal hij moeten blijven
staan bij de behandeling van de technische kwaliteiten in een werk. Maar dan blijft
men bij wijze van spreken staan vóór het werk.
Wie echter wil doordringen tot in de kern van het werk, wie bovendien als levend
mens dit werk tot zijn persoonlijk bezit wil maken, wie verlangt dat de vonk in het
werk overspringt naar de lezer, wie het werk wil concretiseren tot esthetisch (of
anderszins levend) voorwerp met voor hem eigen waarden, staat, voorzover wij thans
kunnen nagaan, voor niet of moeilijk verifieerbare, want niet objectief controleerbare
feiten. Er is een wetenschap die handelt over waarden en het waardeprobleem; er is
(nog) geen wetenschap die exact bewijzen kan dat in dit werk voor iedere lezer van
alle tijden een concreet aanwijsbare waarde van een bepaald gehalte aanwezig is en
blijft, zelfs niet exact bewijzen kan dat in dit werk voor mij op dit moment zulk een
waarde aanwezig is.
Het is mogelijk bepaalde kwaliteiten uit een werk (namelijk de technische)
nauwkeurig aan te geven. Wie de wens koestert alléen op te schrijven wat exact
behandeld kan worden, zal daarmee vrijwel moeten volstaan. Doet hij dat, en doet
hij niet meer dan dat, dan verwaarloost hij de belangrijkste elementen waarmee hij
als lezer geconfronteerd kan worden: het esthetisch voorwerp en de waarde die dat
voor hem heeft. Hij beoefent ‘de wetenschap’, maar negeert het geheimzinnig
verborgen leven van de tekst, dat tot werkelijk leven komt door persoonlijk contact
en concretisatie.
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En wellicht doodt hij, als gevolg van zijn voorkeur voor ver doorgevoerde analyse
bij de lezers van zijn analyse de belangstelling voor de tekst en voor de literatuur in
het algemeen. Het is goed het ene te doen (analyseren van technische kwaliteiten),
het is verkeerd dit alléén maar te doen en het andere te laten (concretisatie en
waardeoordeel). Om bewijsbare zaken te formuleren, verwaarloost men datgene
waarop Horatio al werd geattendeerd.

5. Esthetische en existentiële waarden
Ik ga hier nu niet in op de vraag of waarden een zekere objectieve geldigheid bezitten,
bijvoorbeeld de eeuwen door.
Het is wel nodig nog even een zeer actueel probleem aan de orde te stellen dat het
werk van Ingarden oproept. Ingarden stelt dat een literaire waarde gebaseerd is op
waardevolle kwaliteiten die door de concretiserende lezer in het in zijn geest bestaand
esthetisch voorwerp worden opgeroepen.
In deze gedachtengang toont Ingarden zich, dunkt mij, een geleerde van de welhaast
‘klassieke’ school. Onder klassiek dan in dit verband te verstaan het complex
opvattingen zoals zich dat begon te ontwikkelen in het laatste gedeelte van de
achttiende eeuw. De vloedgolf ‘trivialliteratuur’ die toen plotseling de lezersmarkt
veroverde, dwong degenen die zich ‘echt’ kunstenaar voelden, ertoe zich tegen dit
soort lectuur af te zetten, en de verschillen tussen lectuur en literatuur te markeren.
Daarbij worden in hun oog de scheidslijnen vooral gemarkeerd door een duidelijke
tegenstelling in voorkeur: de (veronderstelde) voorkeur van de auteurs van
‘trivialliteratuur’ voor het roerende, dat wat het gemoed beweegt (tot men ‘tot tranen
toe’ bewogen wordt); dat wil dus zeggen: de schrijvers van die ‘trivialliteratuur’
beogen, aldus de ‘echte’ kunstenaars, het gemoed van de lezer te bewegen. De auteurs
die zich wezenlijk kunstenaar achten, beogen de schepping van een werk, een object
dat als zodanig waardevol is, dat wil zeggen: kwaliteiten in zich draagt, kwaliteiten
- om nu de moderne termen te gebruiken die soms al in de achttiende eeuw opduiken
- die technisch waardevol zijn (en daardoor eventueel esthetisch).
De aandacht is dus gericht op het wérk, de kwaliteiten ervan, de structuur. De
kunstenaar wordt geacht een werk te scheppen dat van de lezer een juiste
psychologische opstelling vraagt; die opstelling moet h.i. veeleer zijn een geestelijk
actief zich verhouden tot de totale structuur van het wérk; een eventueel ondergaan
(passief) van gevoelens is hoogstens bijzaak23).
In het kader van deze gedachtengang, die zich tot vandaag - maar slechts ten dele
- gehandhaafd heeft en die voor het te noemen aspect aan de beschouwingen van
Ingarden ten grondslag ligt, is het kunstwerk een organisch, structureel welgeordend,
gesloten geheel. Ingarden heeft alle waardering voor werken die uit deze opvatting
zijn voortgekomen; de meest moderne daarentegen, voorzover die deze gesloten
structuur niet kennen, maar vaak veel meer ‘open’ zijn, laat hij buiten beschouwing
of verwerpt hij. En voor wat deze ‘klassieke’ werken betreft, gaat zijn belangstelling
dan met name uit naar de technische en esthetische kwaliteiten van het werk, met
23) Hierover uitvoeriger, met literatuurverwijzing, mijn artikel in Ni Tlg, november 1973, 466-72,
ook in Handboek III, 51973, 68-74.
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name naar ‘de’ esthetische kwaliteit, die van het welgestructureerd zijn van het geheel
en de daaruit voortvloeiende artistieke totaalkwaliteit van een werk. Zijn aandacht
is, als vakman - terecht! - gericht op de structuur, die alle elementen in harmonie met
elkaar brengt. De aanschouwing van dit welgeordend geheel geeft hem een esthetische
voldoening. Deze voldoening is legaal en terecht. Het is de beschouwing bij uitstek
van Ingarden.
Maar hier ligt wellicht ook de mogelijkheid met Ingarden in discussie te treden.
Bij zulk een beschouwing immers blijven het werk en ook het op basis daarvan
geconcretiseerd esthetisch voorwerp op en om zichzelf bestaande ‘zaken’, die de
beschouwer transcenderen, die hij beschóuwt, die als het ware buiten hem bestaan,
en waarop hij - als op zichzelf bestaande zaken - naar Ingardens bedoeling in elk
geval primair esthetisch reageert (Erlebnis, 164-5).
Met betrekking tot (met name) de esthetische waarden, stelt Ingarden, dat zij zich
krachtens hun soort onderscheiden van, of liever, tegenover soorten van andere aard,
als bijvoorbeeld zedelijke waarden, kenniswaarden, levenswaarden, en zo verder.
Hij stelt, dat de algehele rol (betekenis) van hun bestaan en hun materiële aard ‘sich
erschöpft’ in het feit dat zij als fenomenen van een bijzondere soort ‘uitsluitend’
bestemd zijn om aanschouwd en op een heel bepaalde wijze genoten te worden.
Zij hebben, aldus Ingarden, geen praktische betekenis en dienen niet tot realisering
van andere waarden.
Hier zijn wij beland bij een cruciaal punt.
De vraag namelijk, of de waarde van een kunstwerk uitgeput wordt door (uitsluitend
bestaat in) de esthetische waarde ervan, de waarde waarop Ingarden de volle - en
enige - nadruk ligt, dient dacht ik ontkennend beantwoord te worden. Een kunstwerk
bestaat als kunstwerk inderdaad door zijn esthetische kwaliteit(en). Als die esthetische
kwaliteiten en hun waarde niet gerealiseerd zijn, is er geen kunstwerk24).
Als echter een kunstwerk gerealiseerd is, bezit het binnen zijn (esthetisch) ‘bestaan’
mogelijkheden die ook andere dan de esthétische antennes in de ontvangende psyche
(kunnen) treffen. En voor velen kunnen deze andere (dan de esthetische antenne
treffende) kwaliteiten stérker indruk maken dan de esthetische.
De nadere uitwerking van deze aspecten vergt meer ruimte dan mij ter beschikking
staat.

6. Kunstwerk en context
Ingarden heeft zich strak en consequent beperkt tot de bestudering van de zijnswijze
van het kunstwerk en de reactie daarop van de lezer, dit laatste met inbegrip van
24) J.J.A. Mooy, Problemen rondom literaire waardeoordelen, De Gids 136 (1973), nr. 7, 466,
stelt: ‘Waar het bij deze kwestie vooral om gaat, is dat de vaststelling dat literatuur bij uitstek
een esthetische werking heeft, als feitelijke vaststelling niet te verdedigen is’. Dat literatuur
feitelijk niet bij uitstek een esthetische werking heeft, is wellicht te verifiëren, is wellicht
juist. Maar óm tot ‘de literatuur’ te behóren, dient een tekst wel esthetische kwaliteiten te
bezitten die een esthetische waarde constitueren. Het is echter, als in de tekst opgemerkt,
evenzeer waar, dat zulk een tekst ook nog - en misschien wel doorgaans en meestal - andere
dan esthetische effecten uitoefent.
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diens esthetisch waardeoordeel op het door hem gevormde esthetisch voorwerp.
Ingarden beperkt zich bij dit laatste, zoals we hiervóor al aanduidden, inderdaad tot
het strikt esthetisch waardeoordeel naar aanleiding van het esthetisch voorwerp.
Dat hij andere in het werk gesloten waarden in zijn beschouwing terzijde laat, is
zijn goed recht, maar het betekent niet, dat ze niet aanwezig zouden zijn.
Ook andere aspecten, al dan niet samenhangend met die andere waarden, laat hij
consequent buiten beschouwing. Dat wil niet zeggen, dat hij het bestaan ervan niet
zou erkennen. Hij erkent het bestaan ervan binnen het werk en als ‘gevormd’ door
de literariteit van juist dit werk. Maar hij spreekt er, in de opzet van zijn ontologische
studie, uitsluitend over als binnen het werk bestaande waarden, - het aan anderen
overlatend ze desgewenst uit het werk te lichten en als bijvoorbeeld ethische of
religieuze waarden op zich of in vergelijking met soortgelijke waarden te bestuderen.
Russische en Tsjechische voorgangers hadden, zelfs al in de jaren twintig, erkend,
dat naast de aanvankelijk als alleenzaligmakend beschouwde wijze van kunst als
‘maken’ ook andere beschouwingswijzen recht van bestaan hadden, bijvoorbeeld
van de ‘kunst als resultaat van geestelijke aktiviteit, als maatschappelijk factum of
factor, als moreel, religieus of “kennend” fenomeen’ (Victor Zjirmunskij, aangehaald
Erlich, 107). Ingarden zal niet ontkennen dat het werk het resultaat is van geestelijke
aktiviteit, van de aktiviteit van een kunstenaar. Hij laat echter de maker van het werk
buiten beschouwing.
Dat is natuurlijk weer zijn goed recht. Het is echter niet zo, dat zaken buiten het
werk er niet toe zouden doen. Zij konden, óók in het oog van de Praagse structuralisten
die de eenzijdigheden van de Russische formalisten hadden overwonnen, wel degelijk
voorwerp van onderzoek uitmaken. Dat wil zeggen: de structuralisten waren,
bijvoorbeeld, wel degelijk bereid het literair proces te beschouwen als een dialectische
spanning tussen esthetische vorm (vormgeving), scheppende persoonlijkheid en
sociaal milieu, korter: tussen stijl, persoon en milieu. Daardoor kent dit proces een
complexiteit, kent het diverse ‘lagen’ van ontstaan en een veelzijdige rijkdom, die
alle in het werk hun neerslag kunnen vinden. Roman Jakobson heeft het - overigens
nádat Ingardens eerste grote werk al verschenen was - in de Slavische Rundschau
van 1935 als volgt geformuleerd (in oppositie tegen een eenzijdig Russisch
formalisme): ‘Der Wunsch eine Wechselbeziehung zwischen verschiedenen
Wirklichkeitsbereichen herzustellen, ist vollkommen gerechfertigt. Das gleiche gilt
von den Bemühungen, aus den Fakten des einen Bereichs die entsprechenden Fakten
eines anderen abzuleiten, solange dieses Verfahren nur als Projektion einer
vielschichtigen Realität auf eine einzige Ebene verstanden wird. Es wäre jedoch ein
Irrtum, die Projektion mit der Realität zu verwechseln und die besondere Struktur
wie auch die innere “Selbstbewegung” der einzelnen Ebenen zu ignorieren. Aus den
Möglichkeiten einer künstlerischen Strömung kann eine bestimmte Umwelt oder ein
Individuum diejenigen wählen, die ihren sozialen, ideologischen, psychologischen
oder anderen Erfordernissen am meisten gerecht werden; umgekehrt suchen sich
künstlerische Formen, die durch die inneren Gesetze ihrer eigenen Entwicklung
hervorgebracht wurden, ein adäquates Milieu oder eine schöpferische Persönlichkeit
für ihre
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Realisierung’.
Waarschuwing dus tegen het in elkaar laten overlopen van verschillende sferen,
maar erkenning van de wisselwerking tussen die sferen binnen het kader van de
allesomvattende cultuur; erkenning van de betekenis die niet-artistieke factoren op
artistieke kunnen hebben. Maatschappelijke en culturele sferen ontwikkelen zich als
het ware allereerst binnen eigen kring, maar wisselwerkingen zijn mogelijk tussen
de verschillende kringen. Dat is iets anders dan ‘secundaire’ groepen of sferen
reduceren tot zogenaamde ‘primaire’. Vandaar Jakobsons waarschuwing tegen
(neo-)marxistische opvattingen die een stringente relatie legden tussen economische
onderbouw en culturele bovenbouw (waarbij de eerste als alle andere uitsluitende
causale factor voor de tweede fungeerde). Vandaar zijn opvatting en die van andere
structuralisten, dat het noodzakelijk is primair vast te stellen op welke wijze elk van
de systemen op zich functioneert, dat wil zeggen vaststellen welke immanente wetten
daarbinnen heersen; daarnaast vaststellen welke dwarsverbindingen tussen deze
systemen eventueel optreden (Erlich, 151).
Dat deze dwarsverbindingen bestaan, is duidelijk: kwesties van literaire techniek
worden niet zelden mede of vooral bepaald, als men wil: gemotiveerd, door
buitenartistieke overwegingen (als waarschijnlijkheid, psychologische
geloofwaardigheid enz.; een ‘idee’ kan in het werk zo gelukkig geassimileerd zijn,
dat deze idee de spil van een esthetische structuur wordt; Erlich, 269, 276).
Men kan zich natuurlijk, als men dat wil, bewust bepérken tot het werk-zelf en
proberen de ‘künstlerische’ structuur ervan bloot te leggen, maar de Praagse
structuralisten wisten in elk geval dat men béter doet zich niet te beperken tot de
‘literariteit’, beter doet literatuur niet gelijk te stellen met de ‘literariteit’ van het
werk, al is die ‘literariteit’ inderdaad het ‘onderscheidend’ kenmerk van een werk.
Ingarden laat ook buiten beschouwing welke invloed een werk via de lezer op de
maatschappij kan uitoefenen krachtens de erin verwoorde kwaliteiten.
Hij laat zelfs buiten beschouwing dat een werk in de keten van de literatuurhistorie
staat. Men kan een kunstwerk de ‘laatste eenheid’ noemen. Men kan van mening
zijn dat het de literatuurbeoefenaar weinig baat oplevert uit werken abstraherend
algemener begrippen op te stellen (en zich daardoor steeds verder van de ‘laatste
eenheid’ te verwijderen). Maar het is wel vruchtbaar de werken te zien binnen de
reeks van hun historische ontwikkeling.
Deze ontwikkeling wordt duidelijk, wanneer men niet grosso modo, maar
zorgvuldig ontledend, bijvoorbeeld de verschillende ‘kunstmiddelen’ en het gebruik
dat daarvan gemaakt werd waarneemt. Men constateert dan binnen een bepaald genre
of een bepaalde kunstvorm verschuivingen in de hiërarchie van de gebruikte
kunstmiddelen, verschuivingen ook in de dominerende kwaliteiten (de dominanta
van de structuralisten, het kristallisatiecentrum van Ingarden). Men constateert hoe
binnen werken van éen genre of soort verschuivingen tussen verschillende semantische
lagen optreden.
Men constateert hoe elementen, aan oudere of andere literaturen ontleend, een
nieuwe functie krijgen in een later werk (zelfs aanvankelijk niet als literair volwaardig
erkende elementen kunnen in een literair werk een volwaardige technische
respectievelijk esthetische functie krijgen).
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Binnen de reeks van de historische ontwikkeling constateert men hoe tussen de
genres-zelf verschuivingen optreden.
Men constateert, historisch overziend, hoe de verhouding tussen de literatuur en
andere culturele domeinen verschuiven kan.
Christiansen sprak in dit verband over de ‘Differenz-Qualität’, en dit begrip vond
zijn weerslag in formalisme en structuralisme; het onderscheidde drie aspecten met
betrekking tot de ‘Differenz-Qualität’. Ten aanzien van de voorstelling van de
werkelijkheid gold het afwijken van het ‘werkelijke’, ‘de’ realiteit, de scheppende
deformatie, zoals het heet; - voor wat betreft de taal geldt het afwijken van het geldend
gebruik; - voor wat betreft de literaire dynamiek (de evolutie van de literatuur, haar
historie) geldt de afwijking of verandering van een heersende ‘künstlerische’ norm
(Erlich, 281).
Men kan echter ook stellen dat de literaire dynamiek (de historie) binnen het kader
van het werk óók de taalvormen en de daardoor voorgestelde werkelijkheid kan
beschouwen. Men kan dan ‘Differenz-Qualität’ als het, de totale literaire evolutie
omvattend, element van de geschiedenis beschouwen. De geschiedenis is dan de
voortdurende verandering van de systematiek van de kunstwerken: zij betreft
veranderde voorstelling van de werkelijkheid, en afwijking van het voorafgaand
taalgebruik (in breedste zin). Korter gezegd: afwijking van de voorgaande ‘inhoud’
en/of afwijking van de voorafgaande ‘vorm’.
Zonder, als opgemerkt, buiten-literaire factoren als de ontwikkeling van de literatuur
beïnvloedende factoren te miskennen (dat zou trouwens al niet mogelijk zijn voor
wat betreft de afwijkingen van de voorstellingen van de werkelijkheid) legden de
formalisten toch wel de nadruk op de evolutie van de kunst als een zich als het ware
binnen het domein van de kunst-zelf ontwikkelende dialectiek.
Aan de systematiek van ‘het’ kunstwerk als ‘laatste eenheid’ schenkt Ingarden volle
aandacht; de bestudering van de in de loop der eeuwen zich voltrekkende
veranderingen binnen de systemen (en groepen van systemen) liet hij anderen over.
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W. Blok
Ergocentrische romananalyse en literaire geschiedschrijving
Iedere geschiedschrijver van de letterkunde ziet zich voor het probleem geplaatst,
hoe het verband tussen een reeks van literaire werken en de culturele en sociale
context te expliciteren. Deze context speelt een dubbele rol. Aan de ene kant werkt
hij op het werk in bij de totstandkoming ervan, aan de andere kant bepaalt hij in hoge
mate de ontvangst van het werk bij het publiek. Het hier volgende opstel wil een
bijdrage zijn tot de bestudering van speciaal het tweede aspect van dit probleem, en
wel bij romans. Nagegaan zal worden welke mogelijkheden hiertoe een ergocentrische
benaderingswijze biedt. Na een inleidende paragraaf, waarin de probleemstelling
geformuleerd wordt (I), zal de fictionaliteit van de roman aan de orde komen versus
zijn ‘openheid naar buiten’ (II en III). Vervolgens zal deze openheid nader worden
bezien in verband met de esthetische functie van de roman (IV). Tenslotte zal in het
kort worden weergegeven welke consequenties dit alles voor de geschiedschrijving
zou kunnen hebben (V).

I
Het is langzamerhand een gemeenplaats geworden literatuur te zien als een vorm
van communicatie. Het literaire werk heet dan wel, net als een kranteartikel, een
wetenschappelijk betoog of een missive, een ‘bericht’; de auteur wordt ‘zender’
genoemd, de lezer ‘ontvanger’. Zonder nu de pretentie te hebben me op het gebied
van de communicatie-wetenschap te begeven, lijkt het me niet ondienstig deze
voorstelling van zaken als uitgangspunt te kiezen voor mijn betoog.
Wie de ‘zender’ is, weten we meestal precies. Via biografisch onderzoek en allerlei
zogenaamde secundaire literatuur is het in principe mogelijk zoveel over de auteur
te weten te komen als we maar willen. In enkele gevallen zullen langs deze weg
bepaalde passages en aspecten van een werk sneller verhelderd en begrepen kunnen
worden dan zonder deze informatie. Daarbij fungeert het biografisch onderzoek vaak
meer als heuristisch middel dan als onvermijdelijke noodzaak. Wie ontdekt dat een
auteur kort voor zijn schrijfarbeid een bepaalde filosoof heeft bestudeerd, zal eerder
de ‘invloed’ van deze studie ter ‘verklaring’ kunnen aanvoeren dan degene die zich
louter op belezenheid baseert. In beide gevallen echter is aan het begrip ‘zender’ een
betekenis-uitbreiding gegeven in de richting van de culturele context waaruit het
werk voortkomt. De persoon van de auteur lijkt dan ook minder belangrijk. Als lezers
hebben we met de auteur alleen te maken voor zover hij in de roman of bundel
werkzaam aanwezig is, of met de woorden van Wayne Booth, als ‘implied author’:
‘we infer him as an ideal, literary, created version of the real man; he is the sum of
his own choices’ (Booth 1961-1969, p. 75). Deze is niet identiek met de auteur; hij
is een aspect van het werk. Van een ‘zender’ kan dan niet meer gesproken worden,
we zijn bij het ‘bericht’ zelf beland.
Ten aanzien van de ‘ontvanger’ van het literaire ‘bericht’ kunnen we opmerken
dat deze in hoge mate onbepaalbaar blijft. Wie in feite de lezers zijn geweest, valt
moeilijk uit te maken. Alleen door middel van oplagecijfers, aantallen verkochte
exemplaren en frequentie van uitlening door bibliotheken kan iets kwantitatiefs over
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secundaire literatuur: recensies, verhandelingen, studies, die een beeld geven van
althans een aantal lezers. In hoeverre deze laatsten inderdaad als ‘opinion-makers’
opgetreden zijn, is echter niet gemakkelijk na te gaan. Dit geldt met name ten aanzien
van het lezerspubliek ten tijde van de verschijning van het werk in kwestie: het proces
van canonisering is erg ondoorzichtig. Is een auteur eenmaal in de canon opgenomen,
dan lijkt de waarderingscurve wat gemakkelijker te interpreteren.
Als derde bron van informatie over de lezer kan ten slotte het literaire werk zelf
genoemd worden. Lezen immers impliceert begrijpen en waarderen. Misschien is
het mogelijk na te gaan welk begrijpen en welk besef van waarden verondersteld
moeten worden, wil een bepaald werk bij het lezen tot zijn recht komen. Zo'n
onderzoek zou kunnen bijdragen tot het schetsen van het profiel van de geïntendeerde
lezer. Dat de onderzoeker zelf hierbij de rol van lezer vervult, is een bekend probleem.
Het is het grondprobleem van alle literatuur-interpretatie: de interpretator is zelf een
aspect van zijn object van onderzoek. Hij geeft steeds zijn interpretatie, en plaatst
die náast die van anderen. Wanneer hij probeert vast te stellen welk begrijpen en
welk besef van waarden noodzakelijk moet worden opgebracht bij het lezen van een
roman, ontdekt hij waarschijnlijk, en op zijn minst in eerste instantie, vooral zijn
begrijpen en zijn besef van waarden. Hij moet dus van de nood een deugd zien te
maken. Dat wil zeggen, hij moet zich van deze stand van zaken terdege bewust zijn,
hij moet zijn uitgangspunten, zijn premissen en zijn methode zoveel mogelijk
expliciteren, zijn beweringen zoveel mogelijk aan de hand van de tekst zelf waar
maken en consistent zijn in zijn betoog. Ten slotte moet hij zijn resultaten toetsen
aan die van anderen.
Met name kunnen de uitspraken in de tóenmalige secundaire literatuur hierbij een
belangrijke rol spelen. Daarbij zal de onderzoeker van historische literatuur zich niet
moeten beperken tot uitspraken over het werk in kwestie; het begrip secundaire
literatuur zal hij in brede zin moeten opvatten, zodat hij de culturele context waarin
het werk verschenen is, leert verstaan. Hij volgt deze handelwijze in het besef dat
de verhouding werk-lezer inderdaad een relatie vertegenwoordigt en dat in een relatie
steeds twéé polen een rol spelen: niet alleen die van de steeds wisselende lezer, maar
ook die van het zich gelijk blijvende werk. Enerzijds zal het werk dus wel door de
lezer geïnterpreteerd worden met steeds wisselend resultaat, anderzijds echter stoelen
deze interpretaties steeds op dat werk, zodat de verklaringen nooit gehéel ‘vrij’ zullen
zijn.
Het ‘bericht’, het literaire werk, heeft dan ook raakvlakken zowel met de ‘zender’
als met de ‘ontvanger’. Het lijkt daarom mogelijk te zijn de culturele (inclusief de
sociale) context vanuit het werk te benáderen. Hiermee is niet gezegd dat langs deze
weg het verband met deze context volledig beschreven kan worden, wel dat het
mogelijk lijkt op deze wijze een bijdrage te leveren aan die beschrijving. Eerst zal
dan echter duidelijk moeten zijn, hoe we ons object als literair kunstwerk zien.
Hiervoor zullen twee vraagstukken aan de orde moeten komen. Ten eerste dat van
de verhouding literatuur-werkelijkheid, vervolgens dat van de esthetische functie.
Daarbij is het mijn bedoeling aan te geven hoe deze vraagstukken, in verband met
onze probleemstelling, wellicht bezien kunnen worden.
Een van de onderdelen van deze probleemstelling is de beperking van het
onderzoeks-
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terrein tot de Westeuropese (roman-)literatuur van ong. 1800 tot 1950. Deze beperking
is in de eerste plaats aangebracht om te ontkomen aan de eis van een overall-theorie,
die bijv. ook de Bantoe- of de middeleeuwse letteren zou moeten verantwoorden.
Opvattingen over literatuur kunnen etno-geografisch bepaald zijn en zich in de
loop van de tijden wijzigen. Deze variabiliteit zou meebrengen dat direct al met een
(te) groot aantal factoren rekening gehouden moet worden. Aan de andere kant heeft
de keuze van een periode uit het onmiddellijke verleden het voordeel dat de
onderzoeker vrij zeker kan zijn van een toereikende hoeveelheid directe informatie.
In tweede instantie kan hij dan overwegen, in hoeverre het zinvol is om de
literatuurtheorie die hij heeft opgesteld, ook te laten gelden voor vroegere perioden
en andere culturen.
Voor de beperking tot een der genres binnen deze periode zou m.m. dezelfde
redenering kunnen gelden, zij het niet zo dwingend. Het zou mij niet verwonderen
als wat hier volgt ook voor de lyriek en het toneelstuk opgaat. Er is dan ook vooral
een practische reden voor deze beperking: de omvang van het onderzoek en daarmee
van het artikel. Hierbij maak ik geen onderscheid tussen roman, novelle, short story
e.d.; voor het gemak spreek ik kortweg van ‘roman’. Mijn (voorlopige) conclusies
zijn voornamelijk gebaseerd op de studies die achteraan het artikel zijn opgegeven.

II
Wie de verhouding roman-werkelijkheid aan de orde stelt, voelt zich vrijwel steeds
gedwongen te spreken over de fictionaliteit van de roman. Maatje (1970, p. 9-12,
16) leidt het begrip fictionaliteit af uit zijn theorie van de niet-referentialiteit van de
meeste taaltekens in het literaire werk, d.w.z. de theorie dat deze taaltekens niet naar
overeenkomstige denotata in de werkelijkheid verwijzen. Met De Haan (1972, p.
337-392) ben ik van mening dat deze theorie niet juist is, en dus ook niet het door
Maatje gelegde verband met de fictionaliteit.1) Samenvatting van De Haans knappe
betoog zou hier te ver voeren. Moge het voldoende zijn op te merken, dat m.i. de
fictionaliteit van een verhaal heel wel gebundeld kan worden zónder de referentialiteit
der taaltekens in het geding te brengen op de manier zoals Maatje dit begrip hanteert.
Hiertoe begin ik buiten de literatuur, bij het krantebericht.
Wanneer in een krant een verhalend, c.q. beschrijvend verslag wordt geleverd van
bijv. een brand, verwijst dit verslag naar de werkelijkheid, en wel in deze zin dat
‘onjuistheden’, d.w.z. afwijkingen van hetgeen werkelijk is gebeurd, dit verslag als
tekst in discrediet brengen. Men zou ook kunnen zeggen dat het de bedóeling van
zo'n bericht is dat de lezer de gereleveerde feiten identificeert met de feiten die
werkelijk, maar buiten zijn weten, hebben plaatsgevonden. Daarom is het in beginsel
zinvol, te controleren of deze feiten zich ook werkelijk hebben voorgedaan, oftewel
het verslag op zijn feitelijk waarheidsgehalte te toetsen.
Dit nu geldt niet zo voor een verhaal dat tot de literatuur wordt gerekend. Zeker
is
1) In mijn rede Tijdopnamen (Groningen 1971, p. 4) sluit ik mij slechts in zoverre bij Maatje
aan, dat ik uitga van het axioma van de fictionaliteit, niet echter van de niet-referentialiteit.
Afgezien van dit (aldaar niet nader toegelichte) verschil, zou ik nu deze passage willen
herformuleren door niet van een axioma te spreken, maar van een werkhypothese.
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het mogelijk te controleren of de brand, genoemd in zo'n verhaal, inderdaad heeft
plaatsgegrepen. Hoe echter de uitslag van dit onderzoek ook zal uitvallen, positief
of negatief, het zal niets af of toedoen aan de aanvaardbaarheid van het verhaal. De
vraag: waar of niet waar? is niet relevant. Wanneer van literatuur gezegd wordt, dat
zij een aparte werkelijkheid oproept, dat zij fictioneel is, moet dit m.i. begrepen
worden als irrelevantie van controle op de werkelijkheid buiten het boek in verband
met de aanvaardbaarheid van de tekst voor de lezer. De fictionaliteit van een roman,
in deze zin, acht ik een empirisch gegeven uit de leeservaring.
Bordewijks roman Bint bijv. vertelt over een school, een klas, een leraar, een
directeur, een stad, een fietstocht. Van geen van allen kan gezegd worden dat het er
iets toe doet of zij in werkelijkheid bestaan, of hebben bestaan. Zij zijn fictioneel.
Bij controle op de werkelijkheid blijkt dat de school en de directeur inderdaad met
werkelijk bestaande dito's geïdenificeerd kúnnen worden, maar voor de
aanvaardbaarheid van deze tekst doet dit niet ter zake. Niemand zal willen waarmaken
dat door die overeenkomst het verhaal aanvaardbaarder is geworden dan men vóór
de controle heeft gemeend, noch ook dat het verhaal min of meer in discrediet geraakt
als blijkt dat de fietstocht nooit heeft plaatsgevonden. De extra ‘thrill’ die sommigen
zeggen te ondergaan bij de eerstgenoemde vondst, bewijst niets, omdat de tweede
vaststelling geen teleurstelling meebrengt. Bovendien wordt die conrole door hen
niet van te vóren op enigerlei wijze als behoefte gevoeld, gezien het feit dat zij talloze
romans aanvaarden zonder controle ook maar te overwegen.
Hetzelfde geldt voor plaatsnamen en historische figuren. Het doet er zo gezien
niet toe of men, De nadagen van Pilatus lezend, op grond van zijn historische kennis
Caligula kan identificeren met de werkelijke keizer. Ondanks dat deze naam inderdaad
rechtstreeks naar een werkelijke keizer verwijst, en Maria Magdalena naar een
Bijbelse figuur, blijft de fictionaliteit overeind staan, omdat de waarheidsvraag bij
deze verwijzing niet in het geding is, noch die van hun oponthoud in het oude Rome
of waar dan ook. Natuurlijk, iemand kan deze roman ook lezen juist òm de alsdan
veronderstelde ‘waarheid’ van zijn verwijzingen. Dan behandelt hij het boek echter
als een geschiedeniswerk, en niet als roman. Dit doet echter aan de fictionaliteit ervan
niets af. Net zo min zou men een stoel, waarop iemand gaat staan om een schilderijtje
op te hangen, om die reden een trapje moeten gaan noemen in plaats van een stoel.
Nu doet zich de vraag voor, hoever deze fictionaliteit strekt. Een verhaal (bijv.
een kranteverslag, een reisjournaal, een stuk geschiedschrijving, een roman) is te
omschrijven als een zinvol samenhangend geheel van woorden dat een verloop van
gebeurtenissen weergeeft, waarin menselijk handelen centraal staat of handelen dat
min of meer als menselijk wordt voorgesteld. We bestempelen een verhaal speciaal
als roman, wanneer het 't kenmerk van fictionaliteit vertoont. De irrelevantie van
controle op de werkelijkheid ten aanzien van de aanweziggestelde personen, dingen
en handelingen is daartoe zowel een noodzakelijke als een voldoende voorwaarde.
De roman gaat echter niet restloos in zijn fictionaliteit op. Als verhaal veronderstelt
hij tussen die personen, dingen en handelingen allerlei ‘verbanden’, die de lezer
begrijpt en aanvaardt. Dit begrip nu en deze aanvaarding van verbanden is wèl alleen
mogelijk op grond van controle op het werkelijkheidsgehalte, de werkelijkheid zoals
de lezer die kent. Het zijn

Raam. Jaargang 1974

64
de relaties, schema's en noties uit zijn eigen leven, die hij herkent in de roman.
De school, de klas, de leraar, de directeur uit Bint zijn fictioneel. Maar als school,
als klas, als leraar en als directeur staan ze in een bepaald verband, nl. dat van het
middelbare-schoolsysteem. Dit verband is aan de lezer bekend al van vóór hij aan
het boek begon. Zijn begrip en zijn aanvaarding van de geschetste schoolsituatie zijn
het teken dat het gestelde verband aan zijn toets heeft voldaan. Het (onderwijs-)schema
is niet fictioneel, noch ook de notie omtrent onderwijs waarmee dat schema
beschreven zou moeten worden; de invulling van het schema en de toepassing van
die notie, is dat wel.
Als we meer nog van de school van Bint willen zeggen, moeten we diens ‘systeem’
beschrijven in termen van tucht en angst. De tucht die Bint oplegt, is alweer fictioneel,
evenzo de angst van de leerling Van Beek. Niet echter het actie-patroon waaruit die
tucht moet blijken, noch het reactie-patroon van de leerling, of de noties waarmee
deze patronen onder woorden gebracht moeten worden. Deze schema's, patronen en
noties zijn van fysische, culturele, sociale en psychologische aard. De lezer kent ze
uit eigen ervaring. Ze doen hem de fictionele wereld begrijpen en aanvaarden, omdat
zij door hem gekend worden en dus controleerbaar zijn. (cf. Mooij/Ternoo 1961, p.
154-157.) En deze controle is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk, dus
relevant. Anders begrijpt de lezer het verhaal immers niet, of aanvaardt hij het niet.
Het bovenstaande impliceert dat een roman ook ònaannemelijk kan zijn. Een ‘fout’
tegen een schema kan iedere reactie tot gevolg hebben die ligt tussen een zwak gevoel
van twijfel en verontwaardigd het boek dicht klappen. Leraren op Bints school die
alle mogelijke lessen voor hun rekening zouden nemen zoals een onderwijzer op de
lagere school, horen niet in het gestelde verband thuis. Tucht die zou worden
nagestreefd door lieve overreding, is niet goed denkbaar. Een fietstocht die op één
dag van Bergen op Zoom, over Hulst, Axel, Waardenburg, Brugge, Turnhout, Kortrijk
en Ronnse naar Roubaix zou leiden, is niet mogelijk. Maar wèl bijv. in science-fiction!
We moeten dan ook als lezer rekening houden met het fictionele voorstellingskader
dat in het verhaal geldt, d.i. het kader dat bepaalt hoever de fictionaliteit strekt. In
science-fiction zijn andere dingen mogelijk, en aanvaardbaar, dan in een
realistisch-psychologische roman. Hoe dit voorstellingskader precies tot stand komt,
zal van roman tot roman verschillen. Waarschijnlijk is het een ‘globale’ categorie,
die zich, vooral in het begin van het verhaal, min of meer geleidelijk manifesteert.
Zo draagt de vermelding van een bekend persoon in een historische roman bij tot de
vestiging van een bepaald historisch voorstellingskader; hierdoor gaat bijv. een
snellere verplaatsing van stad naar stad dan een paard in staat is te bereiken, tot de
onmogelijkheden behoren. Literaire conventie, annex leeservaring, zullen ook een
rol spelen. Het gaat er nu slechts om vast te stellen dat de (min of meer kritische)
aanvaarding van het verhaal mede bepaald wordt door dit fictionele voorstellingskader.
Dit betekent dat de fictionaliteit, die onder het aspect van de feitelijke aanwezigheid
van personen, zaken en handelingen voor alle romans geldt, wat de realisatieschema's
betreft geringer wordt naar mate het fictionele voorstellingskader de realiteit meer
benadert, bijv. in psychologisch-realistische romans. De fictionaliteit vergroot haar
speelruimte echter naar mate het voorstellingskader zich meer van de realiteit afwendt,
op welke wijze dan ook: in
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science-fiction bijv. of in het sprookje. In een realistische roman zal geen inbreuk
aanvaardbaar zijn op de gewone tijd- en ruimte-relaties, noch op de psychologische
reactiepatronen. In een science-fiction-verhaal kunnen de tijdrelaties tot op zekere
hoogte wel gefictionaliseerd worden, bijv. door inschakeling van ‘tijdmachines’ e.d.;
de psychologische verhoudingen blijven echter meestal reëel. In Through the
looking-glass van Lewis Caroll zien we de (fysische) ruimterelatie tot op zekere
hoogte gefictionaliseerd, als Alice door de spiegel stapt. Het sprookje kan allerlei
fysische relaties fictionaliseren door bezweringen en toverijen op te nemen. Binnen
deze voorstellingskaders echter moet de voorgestelde wereld consistent zijn. Door
inbreuk op het kader wordt het verhaal onaannemelijk.
Het komt mij voor dat het bovenstaande opgaat voor alle categorieën romans,
zowel voor ik-romans, als voor personaal en auctorieel vertelde (cf. Stanzel
1964-1969). Wat de laatstgenoemde categorie betreft zou misschien twijfel kunnen
bestaan voor zover daarin door de verteller algemene beschouwingen worden geleverd.
Ik geloof echter dat hiervoor hetzelfde geldt. In De stille plantage van Albert Helman
staat onder meer het volgende ('s-Gravenhage-Rotterdam, 12e druk, blz. 152):
Het afscheid van mensen is trager dan het in bezit nemen van nieuwe
domeinen. Het scheen Raoul dat er geen einde kwam aan hun tocht langs
de eendere oevers van bomen en altijd maar bomen, laag over 't water
gebogen in meditatie van jaren.
Het fictionele voorstellingskader is in deze roman historisch-realistisch. Het is
afgestemd op de mogelijkheden van eind-17-eeuwse situaties, voornamelijk in
Suriname, en van een waarschijnlijk 20e-eeuwse bewustheid van psychologische
verhoudingen. Binnen dit raam zijn het optreden van het personage Raoul en zijn
concrete tocht door het oerwoud fictioneel. Ook de tijdervaring zelf die Raoul daarbij
opdoet is fictioneel. Het verwerkte ervaringspatroon echter is dat niet, noch het
handelingspatroon dat Raouls tocht als tocht aannemelijk maakt.
Voor de eerste zin geldt naar mijn mening m.m. hetzelfde. De verteller staat daar
even min of meer los van het eigenijke verhaal; hij spreekt voor eigen parochie. De
vraag met welke persoon buiten het boek die verteller identiek zou zijn, met name
of dat Helman is, is irrelevant voor de aanvaardbaarheid van het verhaal.2) Dat zou
ook gelden als de verteller hier de ik-vorm had gebruikt. Bij een autobiografie
daarentegen is de vraag naar de identiteit van de verteller wèl relevant voor de
aanvaardbaarheid van de tekst. Daar schijnt het boek deze relevantie zelf te
presenteren, o.a. door expliciet naar de auteur te verwijzen, met naam en toenaam
en levenssituaties. De aannemelijkheid van zo'n verhaal is geheel afhankelijk van de
feitelijke overeenkomst met de werkelijkheid buiten het boek. In romans niet. Daarin
kunnen we dus ook de verteller fictioneel noemen. Soms wordt zijn fictionaliteit min
of meer uitgewerkt, namelijk naar de mate waarin de vertelsituatie in het verhaal
concreet aanwezig wordt

2) Het biografisch gegeven dat Helman uit Suriname afkomstig is, is alleen relevant als bijdrage
tot een oorzakelijke verklaring van het feit dat de roman is geschreven. Maar dat is een heel
andere kwestie. (cf. Beardsley 1958, p. 240).
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gesteld. Zo vangt het tweede hoofdstuk van Deirdre en de zonen van Usnach aan
met de woorden:
Gij die hier zijt met mij in de kring om het vuur dezer oude droomen,
vergeeft het mij als mijn stem nu aarzelt. Want ik weet niet hoe ik verhalen
zal van het machtige geluk dezer langverdwenenen.
Evenals nu de fictionele Raoul, een fictionele gedachte volgend, in die gedachtengang
niet-fictionele patronen en noties concretiseert, zo maakt ook de fictionele verteller
van niet-fictionele noties gebruik. De eerste zin van het citaat uit De stille plantage
bevat zelfs helemaal geen fictionele elementen: het is een algemeen geldende
uitspraak, of op zijn minst een uitspraak die algemene geldigheid lijkt te pretenderen.
Dat komt omdat hij nu juist handelt over die relaties en noties die elders het fictionele
verhaal aannemelijk maken, en over niets anders. Waarschijnlijk zal iedere lezer hem
dan ook beamen. Het citaat uit Deirdre bevat wel fictionele elementen, maar evenzeer
een niet-fictionele notie: het recht om clementie te vragen bij de beschrijving van
iets overweldigend groots.
Zoals bekend is, kan de verteller van een verhaal zichzelf ook geheel op de
achtergrond houden, zodat we alleen nog van een vertel-instantie kunnen spreken.
De laatste stap naar totale verdwijning heeft plaatsgevonden in zogenaamde
stream-of-consciousness-novels en in romans in dialoogvorm (I. Compton-Burnett).
Ook in al deze, min of meer ‘personaal’ vertelde romans hebben we te maken met
een fictionele verteller, of liever: vertelinstantie. Relatering aan een vertelinstantie
buiten het werk is niet relevant voor de aanvaardbaarheid van het verhaal.
Het is hier de plaats om nog de tendensroman te noemen.
Ik heb u geschapen... ge zyt opgegroeid tot een monster onder myn pen...
ik walg van myn eigen maaksel: stik in koffi en verdwyn!
(...) de schryver is onbedreven... geen talent... geen methode...
Goed, goed, alles goed! Maar... de Javaan wordt mishandeld!
Want: wederlegging der hoofdstrekking van myn werk is onmogelyk!
Dit staat te lezen in de beroemde peroratie van Max Havelaar. In deze woorden heeft
Multatuli de fictionaliteit van zijn roman erkend. Maar hij laat weten dat het hem
alleen om de schema's en patronen begonnen is. Bovendien is deze roman zo
geconstrueerd dat het fictionele voorstellingskader steeds meer teruggedrongen wordt.
Sötemann spreekt in dit verband van een toenemende authentificatie (Sötemann 1966,
hfst. IV). In zekere zin bevat echter iedere roman een tendens en is alle literatuur
‘engagée’. We reserveren deze termen in de praktijk meestal voor die werken waarin
de authentificatie aanwijsbaar is ingebouwd, of waarin het fictionele
voorstellingskader op voet van oorlog staat met zichzelf: Max Havelaar is wel èn
niet Multatuli/Douwes Dekker. De tendensroman bestaat bij de gratie van zijn
fictionele aspect; zonder dat zou hij een brochure zijn. En als door de lezer aan die
tendens wordt voorbijgezien, is dat dan ook bij wijze van spreken de auteur zijn eigen
schuld.
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III
We hebben de verteller in romans fictioneel genoemd. Maar we zijn geneigd de
‘verteller’, liever: de berichtgever, in niet-fictionele teksten reëel te achten. Is dat
juist? Van de autobiografie hebben we al opgemerkt, dat ten aanzien van de verteller
het boek de relevantie van controle op de werkelijkheid zelf lijkt te presenteren. Dat
is minder duidelijk bij een studie, een verhandeling, een essay. En toch wordt ook
daarin de berichtgever, als stem binnen het werk, geïdentificeerd met de schrijver.
Hoe kan dat?
Om te beginnen kan men, met Wayne Booth, (1961-1969, p. 71-76, 151-152,
157-59) onderscheid maken tussen de schrijver, de geïmpliceerde auteur en de
verteller. De geïmpliceerde auteur is de schrijver voor zover hij zich in zijn roman
manifesteert aan de lezer: ‘the chief value to which this implied author is committed,
regardless of what party his creator belongs to in real life, is that which is expressed
by the total form’ (73-74). ‘The “implied author” chooses, consciously or
unconsciously, what we read; we infer him as an ideal, literary, created version of
the real man; he is the sum of his own choices’ (74-75). In romans maakt deze
geïmpliceerde auteur gebruik van een verteller (auctorieel, personaal of een ik-figuur).
De keuze van de vertelwijze, van de vertelinstantie, is een van de caracteristica van
de geïmpliceerde auteur. De verteller en de geïmpliceerde auteur kunnen vrijwel
samenvallen, maar ook kunnen ze wat hun normbesef betreft diametraal tegenover
elkaar staan. In het laatste geval, met al zijn mogelijke gradaties, spreekt Booth van
een ‘unreliable narrator’ (158-159). Zonder nu de theorie van Booth in haar geheel
over te willen nemen - met name zijn opvatting van de onbetrouwbare verteller vind
ik in de praktijk van de analyse moeilijk hanteerbaar -, lijkt me zijn onderscheid in
principe toch bruikbaar. De geïmpliceerde auteur verwijst onmiddellijk naar de
schrijver, al zijn ze niet identiek. Als zódanig is de schrijver voor zijn werk
verantwoordelijk (wat niets te maken heeft met de fictionaliteit van het werk, zoals
die hier is gedefinieerd!). Inconsistenties mogen hem dan ook, via de geïmpliceerde
auteur, worden aangewreven, zo goed als de consistentie uiteindelijk zijn werk is.
Die consistentie wordt mede bepaald door de hierboven behandelde schema's, patronen
en noties, die in het fictionele feitenmateriaal geconcretiseerd zijn. Voor het
aanwezigstellen van die fictionele elementen schuift de geimpliceerde auteur een
verteller naar voren, waarachter hij zich schuil houdt. Maar de keuze van die verteller,
van de vertelwijze, en ook van de inhoud, is toch uiteindelijk zíjn keuze. Ook als de
verteller ‘onbetrouwbaar’ genoemd zou moeten worden, is die onbetrouwbaarheid
door hem gewild. In de schema's, patronen en noties spreekt de geïmpliceerde auteur
zich, via de verteller, uit. Door de eventuele ‘onbetrouwbaarheid’ van de verteller
maakt hij zijn vindbaarheid alleen moeilijker. In ieder geval zijn er tal van betrouwbare
schema's waarvan ook de ‘unreliable narrator’ zich wel móet bedienen, wil hij
überhaupt iets kunnen zeggen. Zijn onbetrouwbaarheid komt naar mijn mening dan
ook door de discrepantie tussen de waarde-schema's, niet door die van de waarneming.
Hoe is echter de fictionaliteit van de verteller te verklaren binnen hetgeen we tot
nu toe hierover hebben opgemerkt? De schema's, patronen en noties komen van de
ge-
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impliceerde auteur. Hij vult ze als het ware in met fictioneel feitenmateriaal. Maar
bovendien met behulp van een verteller. Deze verteller wordt nu fictioneel dóor de
fictionaliteit van de vertelde feiten! Als de vraag naar de feitelijke waarheid van het
vertelde niet relevant is - al kàn hij gesteld worden - dan is dit tevens een kenmerk
van de verteller. In zijn relaas doet hij voor de overgrote meerderheid uitspraken van
dit soort. Dat wordt ook van hem verwacht. Bovendien is hij, afgezien van zijn
algemene commentaar, slechts aanwezig in de vorm van deze uitspraken. In andere
vorm is hij niet aantoonbaar. De verteller is dus als het ware zijn tekst.3) En als deze
tekst fictionele kwaliteit bezit, deelt deze kwaliteit zich aan de verteller mee. In dit
opzicht staat dus de verteller in functie van zijn verhaal. Hij wordt erdoor opgeroepen.
Hoe ligt dit bij niet-fictionele teksten? Met romans komen deze in zoverre overeen
dat ook zij een geïmpliceerde auteur hebben die de schrijver vertegenwoordigt. De
schema's en noties echter zijn ingevuld met niet-fictioneel materiaal. Het bericht
heeft op zijn minst de pretentie de realiteit feitelijk te representeren, of te kunnen
representeren. Tegenover het ‘er was eens’ van de roman is de formule van het essay
en de krant ‘er is’, van de theoretische verhandeling ‘laat er zijn’. ‘Er was eens’ stelt
iets aanwezig zonder zich ook maar te bekommeren om de feitelijke juistheid, en dat
wordt door de lezer aanvaard. ‘Er is’ stelt wel de feitelijke juistheid van zijn bewering,
en de tekst wordt dáarop al of niet aanvaard. ‘Laat er zijn’ stelt een reële of denkbare
mogelijkheid, steeds met de bekentenis een hypothese te zijn, en wordt alleen aanvaard
als zódanig. De theoretische verhandeling lijkt dan ook het dichtst bij de roman te
staan, zonder er nochtans een te zijn. Een hypothese staat immers in een expliciet,
soms impliciet gegeven verhouding tot de realiteit en wordt daarop beoordeeld: zij
pretendeert de verschijnselen in de werkelijkheid te kunnen verklaren. De roman
echter stelt zijn feitenmateriaal zonder meer aanwezig, en bekent niets.4)
Dit verschil nu heeft zijn consequenties voor de verteller, of laten we zeggen de
berichtgever, in niet-fictionele teksten. Ook hier is de berichtgever zijn tekst, staat
hij in functie van de tekst. Omdat hier echter de juistheid van het gebruikte, c.q.
bedoelde feitenmateriaal de aanvaarding van de tekst in zijn geheel bepaalt, is eo
ipso de aanwezigheid van de berichtgever niet-fictioneel. Dientengevolge valt hij
samen met de geïmpliceerde auteur, die op zijn beurt de schrijver vertegenwoordigt.
Er lijken echter een paar ‘tussenvormen’ mogelijk. De berichtgever kan bijv. heel
goed een of meer fictionele personages inschuiven tussen zichzelf en het niet-fictionele
bericht. Voorbeelden zijn de Phaedrus van Plato en het eerste hoofdstuk uit Van
oude en nieuwe Christenen van Ter Braak. In plaats van auctorieel is de berichtgever
hier personaal: hij verdwijnt achter zijn personages. Voor zover het hier gaat om het

3) Historisch gezien kan men misschien zeggen, dat de oude sprookspreker wel als reëel ervaren
moést worden vanwege zijn lijfelijke aanwezigheid tegenover een publiek. Door de
schriftelijke verbreiding echter van de verhalen, vooral sinds de uitvinding van de
boekdrukkunst, was dit niet meer mogelijk. (cf. J. Kruithof, Fictionaliteit. In Raam, no. 94,
mei 1973, p. 2-19). We weten echter van de ervaringen uit vroeger tijden, met name van de
middeleeuwse situatie, nog maar heel weinig.
4) Het zal duidelijk zijn dat deze formuleringen met het tempusgebruik in de teksten niets te
maken hebben.
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optreden van deze personages, zijn dit soort teksten fictioneel, evenals de berichtgever.
Het filosofisch gesprek dat gevoerd wordt en dat verreweg het grootste gedeelte van
het verhaal in beslag neemt, is dat ook, als gesprek. Maar de inhoud van het gesprek
handelt nu juist over de schema's en noties die ook een fictioneel verhaal op de
werkelijkheid betrekken. De vraag naar de waarheid van de inhoud is dan ook alleszins
relevant.
Een andere ‘tussenvorm’ is de al genoemde tendensroman. In het licht van onze
redenering is het begrijpelijk dat zijn auteur zich gedrongen moet voelen de
afhankelijkheid van de verteller ten aanzien van de fictionele elementen in het verhaal
te doorbreken en een zekere authentificatie te bewerkstelligen. Als hij dit inderdaad
doet, blijft het verhaal als tendensroman herkenbaar, ook wanneer de realiteit waarop
het betrekking heeft allang niet meer zo bestaat. Max Havelaar is ons beroemdste
voorbeeld. Een ‘roman à clef’ doet dit niet en is dan ook alleen ontcijferbaar indien
men de sleutel in handen heeft: Vincent Haman. En een tendensroman die zijn
strekking alleen uitspreekt via de sociale schema's die erin verwerkt zijn, verliest op
den duur zijn tendenswaarde: Brusse's Boefje (voor het toneel: Heyermans' Op Hoop
van Zegen).
Ik ben mij bewust met het bovenstaande niet alle problemen die met de fictionaliteit
verband houden, te hebben besproken. Zo zal het ‘fictioneel voorstellingskader’
nauwkeuriger moeten worden uitgewerkt. Voorts is er de eventuele symbolische
waarde van de roman en het aandeel dat de schema's en noties hebben aan de
totstandkoming daarvan. Hetzelfde kan gezegd worden voor het grondmotief of
thema, en de eventuele these in een roman. Een poging tot beantwoording zou mij
echter te ver voeren. Eén vraag echter moet wel onder ogen worden gezien. Het is
de kernvraag voor de hele theorie: Op grond van welke empirische gegevens besluit
de lezer tot de fictionaliteit, c.q. de niet-fictionaliteit van een tekst? Deze vraag kan
herleid worden tot twee andere: vindt de lezer van een tekst dat controle irrelevant
is, omdat er géén tekens zijn die erop wijzen dat controle wèl relevant is, of (tweede
vraag) vindt hij dit omdat er wèl tekens zijn die erop wijzen dat controle írrelevant
is? We kunnen deze beide vragen ook zo stellen: Vindt de lezer van een tekst dat
controle relevant is, omdat er tekens zijn die dáárop wijzen, of vindt hij dit omdat
er géén tekens zijn die erop wijzen dat controle írrelevant is?5)
Het is moeilijk te beslissen welke vraag het probleem op de juiste wijze stelt. Ik
ben geneigd telkens de eerste vraag bevestigend te beantwoorden, en niet de tweede.
Ik kom hiertoe op grond van mijn definitie van fictionaliteit. Als de waarheidsvraag
niet ter zake is, ook al kàn hij gesteld worden, dan heeft zo'n tekst geen explicitering
nódig, noch van zijn waarheid, noch van zijn fictie. En omgekeerd, als de
waarheidsvraag wèl gesteld dient te worden, dan zal dit op enigerlei wijze moeten
blijken. Ik kan dit niet bewijzen, maar mijn beslissing heeft m.i. het voordeel de
eenvoudigste oplossing te bieden. Ik geef haar als een hypothese. Zolang zij de feiten
kan verantwoorden, lijkt ze mij de voorkeur te verdienen boven een ingewikkelder
theorie.
En waarschijnlijk biedt ze ook meer mogelijkheden.

5) Cf. Beardsley (1958, p. 422), die m.m. deze vragen stelt in verband met de mogelijkheid van
assertie in een uitspraak.
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Teksten die we niet-fictioneel noemen, lijken inderdaad steeds voorzien te zijn van
tekens die erop wijzen dat zij niet-fictioneel moeten worden opgevat. De tekens waar
het hier om gaat, die welke ondubbelzinnig zijn en dus de doorslag geven, liggen
dan buiten de eigenlijke tekst.6) Iedere auteur van een verhandeling dient zijn studie
aan op niet mis te verstane wijze; titel en/of ondertitel van zijn boek, of de serie
waarin het verschijnt, getuigen van de niet-fictionaliteit van de inhoud. De tekst zelf
bevat zeker ook aanwijzingen daarvoor, maar dit zijn ‘secundaire tekens’, zij kunnen
niet de doorslag geven. Zo'n secundair teken is de redeneertrant, het aantonen van
zijn gelijk, het beroep op andere auteurs etc. Deze tekens kunnen echter ook in
fictionele teksten worden aangewend. Vestdijk kan in Het vijfde zegel met klem van
argumenten (laten) redeneren over de onbevlekte ontvangenis van Maria en in De
koperen tuin over de structuur van de Carmen! Kranten brengen hun ‘nieuws’ onder
een naam die op hun functie wijst, in een bepaalde opmaak, op bladen van een bepaald
type, en zij zijn verkrijgbaar op een bepaalde manier. Binnen de tekst wijzen allerlei
secundaire tekens erop dat het nieuws de realiteit dekt: de standplaats van de
correspondent, de leeftijd van de personen waarover wordt geschreven, data etc.
Maar deze tekens worden ook in fictionele teksten gebruikt. Zo heeft Hermans in
De donkere kamer van Damocles, vanaf de tweede druk, blz. 378-383, een
krantebericht opgenomen.
Toch beschouwt de lezer dit bericht niet als ‘waar’. Iedere missive, ieder
memorandum kondigt zich op enigerlei wijze, situationeel (inclusief het opschrift),
als zodanig aan. Deze buiten-tekstuele, primaire tekens kunnen worden bevestigd
door secundaire in de eigenlijke tekst, maar deze laatste zijn toch, geloof ik, niet
doorslaggevend voor de niet-fictionaliteit ervan.
Aan de andere kant lijkt het me opmerkelijk, dat bij teksten die wij fictioneel
achten, vaak geen tekens zijn aan te wijzen die ondubbelzinnig aangeven dat deze
werken inderdaad fictioneel zijn. Zeker wordt soms op het titelblad gedrukt dat het
een roman is, maar als dat niet is gebeurd, hindert dat niet. En inderdaad gebeurt het
meestal niet, krijg ik de indruk. De titel kan soms een aanwijzing bevatten, maar ook
dat hoeft niet zo te zijn. Hetzelfde geldt voor de opmaak. Ook aanwijzingen binnen
de tekst lijken mij niet doorslaggevend voor de fictionaliteit. Men kan dan denken
aan het feit dat de auteur over zaken spreekt die hem onbekend moeten zijn (gedachten
van een personage), en op een manier die afwijkt van de normale verslaggeving,
zonder bronvermelding, met overdreven veel aandacht voor formele finesses enz. In
principe echter kunnnen deze zaken ook voorkomen in niet-fictionele teksten. Op
grond daarvan zullen we die teksten dan beneden de maat vinden, omdat ze
onbetrouwbaar zijn. Dat deze schrijfwijzen overwegend in fictionele teksten worden
toegepast, is een andere kwestie. Ze zijn langzamerhand tot secundaire tekens
gepromoveerd, ze zijn tot de ‘literaire conventies’ gaan behoren.
Zoals ik al zei: een roman schijnt geen explicitering nodig te hebben, noch van
zijn fictie, noch van zijn waarheid. Wat het laatste betreft, om aanduidingen als
‘Manuscript in een fles gevonden’ of ‘Uit de nalatenschap van mijn grootvader’
lachen we geamuseerd, omdat we er niet inlopen; we gaan er immers van uit dat het
niet zo is!

6) Cf. Beardsley 1958, p. 422.
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Waarom? Mede omdat we geen enkel ondubbelzinnig teken ontvangen dat controle
op de werkelijkheid relevant zou zijn. Ook hierbij spreken we wel van ‘literaire
conventie’, maar we bedoelen dan verwijzingen naar werken die zich wel, maar dan
uitdrukkelijk, deze betrokkenheid op de werkelijkheid ten doel stellen. Het feit dat
de niet-fictionele teksten in de wereld veruit in de meerderheid zijn, versterkt het
effect nog. De tendensroman maakt daarvan gebruik. ‘Ja, ik, Multatuli, “die veel
gedragen heb” neem de pen op’, zegt de auteur, en verwijst daarmee naar... de
titelpagina, waar zijn naam al stond vermeld. De peroratie zou al zijn kracht hebben
verloren als op de kaft niet ‘Multatuli’, maar ‘E. Douwes Dekker’ had gestaan!
Bovendien luidt de ondertitel: ‘De koffijveilingen der Nederlandsche
Handelsmaatschappij’; een niet-fictionele verhandeling waardig!7) En Meyer Sluyser,
in zijn kostelijke herinneringen aan de Amsterdamse jodenbuurt Als de dag van
gisteren..., geeft door cursivering, dus door een buiten-tekstueel teken, aan welke
gedeelten letterlijk genomen moeten worden; de rest is ‘Dichtung und Wahrheit’,
maar wat géeft dat? Kortom, niet de fictionaliteit, maar de niet-fictionaliteit van een
tekst zou aangetoond moeten worden. Het is het enige dat kàn worden aangetoond,
lijkt het.
Als mijn hypothese juist is, zou zij nog tot een andere gevolgtrekking kunnen
leiden. Omdat de fictionaliteit van een tekst in principe gebaseerd is op àfwezigheid
van soortbepalende tekens, zou zij (niet historisch, maar theoretisch gezien) wel eens
het grondkarakter van een tekst kunnen uitmaken. Voor een niet-fictionele tekst zijn
immers extra-tekens nodig.
Kort samengevat:
1. Bij irrelevantie van controle heeft een verhaal in principe geen (primair) teken
dat hierop wijst.
2. Bij relevantie van controle heeft een verhaal een (primair) teken (R) dat hierop
wijst.
3. Als een verhaal positief wordt herkend als een roman (bijv. op grond van
‘typische’ aanvangsregels, de weergave van de gedachten van personages e.d.),
gebeurt dit op grond van secundaire tekens, via gewenning of conventie ontstaan.
4. Als een verhaal zichzelf aanduidt met ‘roman’ o.i.d., heeft deze aanduiding de
waarde van niet-R.
5. Als een verhaal het teken R meekrijgt en later blijkt dat dit ter misleiding is
gebeurd (Defoe - The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe;
romans-in-brieven), wordt het bij overlevering voorzien van het teken niet-R.
Hieruit kan een literaire conventie ontstaan.

IV
Het zal duidelijk geworden zijn, in welke zin de ‘openheid’ van de roman naar het
publiek begrepen zou kunnen worden. Het gaat om die aspecten die boven de
fictionaliteit uitgaan, de schema's, patronen en noties die het fictionele materiaal tot
7) Cf. Sötemann 1966, p. 18-22, 62-65, 69, 93, 113-116.
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uitsluitend dáardoor plaatsvindt. Er zijn ook meer ‘technische’ middelen die daartoe
dienen: epische tijd, perspectief, leidmotieven, spiegelingen etc. Deze zijn echter nu
niet aan de orde.
De schema's dan die het werk mede structureren, moet de lezer kennen, beheersen
en ‘toepassen’, wil hij de roman begrijpen. In het proces van kennisneming van de
tekst zijn dus als het ware twee bewegingen te onderscheiden: de lezer werkt vanuit
zijn schema's naar de concretisering in de roman toe; en de roman werkt, in
omgekeerde richting, vanuit de geïncorporeerde schema's toe naar de
ervaringsgebieden van de lezer. Bij de lectuur van Bint past de lezer bijv. zijn noties
omtrent het schoolsysteem en de psychologie toe op het verhaal, waardoor hij
‘begrijpt’ wat er staat; aan de andere kant worden door die concrete klas van De Bree
bepáalde noties in hem gewekt en andere terzijde gelaten. Deze twee bewegingen
constitueren samen de act van het begrijpen. Als de eerste beweging de overhand
krijgt, spreken we van ‘hineininterpretieren’. De tweede dient als correctief en min
of meer als initiator, en is daarom in ons verband wel de belangrijkste. Zij bepaalt
welke van de noties die in de lezer ‘gereed liggen’, relevant zijn. Met andere woorden,
de tekst mobiliseert en structureert de gereedliggende ervaringsschema's en inzichten
op een specifieke wijze, die bepaald is door de tekst in kwestie. Ten dele worden
deze schema's, maar vooral de noties, daarbij bevestigd, ten dele worden zij
vernieuwd.
In de Angelsaksische literatuur wordt zo'n notie wel ‘belief’ genoemd, een term
die alle betekenissen in zich verenigt die liggen tussen het zwakke ‘mening’ en het
sterke ‘overtuiging’ (Abrams 1957; Aiken 1951-1957; Beardsley 1958; Booth
1961-1969; ook Mooij 1972). Er zijn verschillende soorten ‘beliefs’ te onderscheiden.
Volgens Aiken zijn dat ‘natural’, ‘cultural’ en ‘aesthetic beliefs’, de laatste weer
onderverdeeld in ‘generic’ en ‘specific’ aesthetic beliefs. Booth noemt ze ‘intellectual
or cognitive’, ‘practical’ en ‘qualitative interests’.8) Mooij ten slotte onderscheidt
‘beliefs with respect to the natural world in which the characters move’, ‘beliefs with
respect to human psychology’, ‘notions which are part of a (perhaps only incompletely
articulated) world view’ en misschien ook, maar dat wordt niet helemaal duidelijk,
‘geographical’ en ‘historical beliefs’. Esthetische ‘beliefs’ noemt hij niet,
waarschijnlijk omdat ze in het door hem gestelde verband van minder belang zijn.
Het is hier niet de plaats om nader in te gaan op deze classificaties. Zij maken,
dacht ik, voldoende duidelijk dat het begrip ‘belief’ de mogelijkheid biedt de
verbinding naar buiten, van de roman naar de lezerscontext, althans een begin van
beschrijving te geven. Wel moeten we nog het feit onder ogen zien dat ‘beliefs’ niet
alleen een rol spelen bij het lezen van romans, maar van alle teksten.
De vraag moet dan gesteld worden, of zij in beide gevallen geheel en al hetzelfde
doel dienen. Het algemene doel is: adequate realisering van de tekst. Maar er zijn
twee soorten teksten. Tegenover de andere teksten moet de roman dan gekarakteriseerd
worden als een kunstwerk. Weliswaar geef ik hiermee een uitbreiding aan mijn
onderwerp - voor het eerst deel ik hem in bij wat wij in het algemeen ‘literatuur’

8) Op het verschil tussen ‘belief’ en ‘interest’ zal ik hier niet ingaan. Het is in ons verband niet
van wezenlijk belang.
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noemen - maar ik geloof niet dat dat een bezwaar is. Ik deel hem immers ook in bij
anderssoortige artefacten, schilderijen, beeldhouwwerken enz. Het blijft mij gaan
om de roman, die ik nu echter als kunstwerk wil plaatsen tegenover prozateksten die
dit karakter niet of slechts ten dele bezitten. Ik wil aantonen dat bij de roman de
‘beliefs’ bijdragen tot de realisering van de tekst ook als esthetisch object.
Onder een kunstwerk wil ik dan verstaan een werk dat door zijn totale structuur
‘erop is aangelegd’ esthetische ervaring te wekken. De esthetische ervaring wordt
vooral gekarakteriseerd door het psychologische verschijnsel van ‘framing’, van
inkadering. Men zegt wel dat wie esthetisch iets ervaart, dit object los ziet van zijn
omgeving, los van zijn bruikbaarheidskwaliteiten, van zijn gerichtheid op iets anders
buiten het werk. Met de langzamerhand bekend geworden woorden van Garvin: ‘it
is responded to for what it is, and not for what it is for’ (Garvin 1964, p. VII).
Als ik deze woorden tot de mijne maak, wil ik er niet mee zeggen dat de esthetische
ervaring restloos opgaat in een interesseloos welbehagen. Zo'n welbehagen lijkt
immers te abstraheren van wàt er gezegd wordt, of voorgesteld wordt, en dat is geloof
ik niet het geval met betrekking tot de esthetische ervaring. Ook de inhoud van het
werk wekt intense belangstelling, is zelfs vaak datgene wat in de eerste plaats de
aandacht vraagt. Naast emotieve zijn er wel degelijk cognitieve aspecten in de
esthetische ervaring aanwezig. Deze belangstelling leidt echter binnen de esthetische
ervaring niet tot daadwerkelijke consequenties! Ook niet in gedachten, in de vorm
van beslissingen, voornemens om iets te gaan doen e.d. In die zin is het een
belang-eloos interesse. De enige consequentie waartoe de esthetische ervaring kan
leiden zonder dat zij opgeheven wordt, is een verder zich verdiepen in het object
zelf, een dieper doordringen en opgaan in het werk. In die zin is het object in de
ervaring aanwezig om zichzelfs wil. Het tegengestelde van ‘esthetisch’ kan dan ook
niet zijn ‘onesthetisch’ (op de wijze van ‘lelijk’ tegenover ‘mooi’, ‘dik’ tegenover
‘dun’ enz.). Zo'n tegengestelde is er niet. Er is alleen ‘afwezigheid van het esthetische’.
De esthetische ervaring is dan dus een kwestie van relatie tussen een beschouwer
en een object. In principe kan ieder object op deze wijze ervaren worden. Daarmee
is echter niet gezegd dat het altijd een uitsluitend subjectieve zaak zou zijn. Dat
willekeurige voorwerpen esthetisch kunnen worden ervaren, houdt m.i. niet in dat
er geen objecten zouden bestaan die primair esthetisch zijn. En dat zogenaamde
esthetische objecten ook niet-esthetisch kunnen worden beschouwd, houdt niet in
dat zij geen specifieke kenmerken zouden bezitten, waaraan dan alleen geen aandacht
wordt besteed.
Het karakteristieke dat een esthetisch te noemen object onderscheidt van alle
andere objecten, moet - daarin ben ik het met Beardsley (1958, p. 524-543) eens gezocht worden in zijn functie. Het is zijn functie esthetische ervaring op te roepen.
En al kunnen andere voorwerpen dat soms toevallig ook, een esthetisch object doet
dat vaker, en zo te zeggen opzettelijk. Allerlei gebruiksvoorwerpen kunnen, in het
kader van de zogenaamde esthetische vormgeving, deze eigenschap bezitten. Ik denk
bijv. aan de stoel van Rietveld, die behalve ertoe dient om erop te zitten, ook een
esthetische ervaring wekt. Maar er zijn ook esthetische objecten wier enige, althans
dominante functie het is esthetische ervaring op te roepen, ook al kùnnen ze anders
worden
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behandeld. Het zijn die objecten die ‘erop aangelegd zijn’ dit als enige, althans
dominante functie te hebben, d.w.z. waarvan de structuur zodanig is dat zij, andere
functies kennelijk niet of in mindere mate bezittend, juist deze ervaringswijze van
de beschouwer éist. Deze voorwerpen noem ik kunstwerken.
Je kunt gaan zitten op een boomstronk, of op een trapje, maar daarom zijn ze nog
geen stoel. Een stoel heeft als specifieke functie, te dienen als zitplaats, en vervult
deze functie dan ook beter dan een boomstronk of een trapje. Het is zelfs zijn enige
kennelijke functie9), ook al kùn je erop gaan staan, bijv. om een schilderijtje op te
hangen, wat van die stoel nog geen trapje maakt. Daarom kan ik ook spreken van
een ‘goede’ stoel, en de ene stoel ‘beter’ vinden dan een andere. Hij is erop áangelegd
in één bepaalde zin ‘goed’ genoemd te kunnen worden, d.w.z. hij voegt zich naar
het zitten. Zo kunnen we ook op maar één manier van een ‘goed’ kunstwerk spreken,
en het ene ‘beter’ vinden dan het andere. In deze zin is het kunstwerk erop aangelegd
esthetische ervaring op te wekken, door zich te voegen naar de caracteristica van de
esthetische ervaring zelf, d.w.z. door bij uitstek correlaten van de esthetische ervaring
te vertonen. Gemeenlijk noemt men dan als kenmerken: eenheid, complexiteit en
intensiteit. Of deze correlaten bewust dan wel onbewust door de maker zijn
aangebracht, doet niet ter zake. Het gaat om de structuur van het werk.
Is dus de esthetische ervaring wel een kwestie van relatie, in deze relatie spelen
beide polen hun rol, de beschouwer èn het object. Dat is trouwens met de meeste
relaties het geval. Het geldt ook voor de leesrelatie, en hier voor het lezen van romans
in het bijzonder. Omdat we te maken hebben met specifieke objecten, kunstwerken,
is ook de leesrelatie hier specifiek.
Nu hebben we in het voorgaande als onderscheidend kenmerk voor romans
tegenover andere prozawerken aangemerkt hun fictionaliteit. Irrelevantie van controle
op de werkelijkheid correspondeert rechtstreeks met het reageren op een object ‘for
what it is, and not for what it is for’. Het lezen van een roman wekt ‘framing’ bij de
beschouwer. Ook hier een kwestie van relatie. Dat aan de fictionaliteit voorbijgezien
kàn worden, doet aan de toekenning van het kenmerk aan het object niets af, zoals
ik al heb betoogd. ‘Framing’ en fictionaliteit lijken dus elkanders correlaat te zijn.
De fictionaliteit is dan een van de constituerende factoren bij het totstandkomen van
de esthetische ervaring. De roman is, zo gezien, er inderdaad op aangelegd een
esthetische ervaring op te wekken.
Dit kenmerk hebben we beschreven als àfwezigheid van tekens die controle op
de werkelijkheid relevant zouden maken. Die irrelevantie ‘isoleert’ de tekst. Een
geïsoleerde, in zekere zin ‘teken-loze’ tekst kan dus eo ipso (een begin van) een
esthetische ervaring opwekken (waaruit Barbarber in alle speelsheid ruimschoots
voordeel heeft getrokken). Als we nu fictionaliteit inderdaad het grondkarakter van
een tekst mogen noemen, is met dat grondkarakter een esthetische ervaring in principe
gegeven. Dit zou kunnen verklaren hoe het komt dat eventueel iedere tekst esthetisch
kan worden beschouwd: men ziet dan voorbij aan die tekens die ‘framing’ van de
hand wijzen.

9) Tenminste van een gewone stoel. Ik zie hier af van een mogelijke kunstzinnige vormgeving;
zie de Rietveld-stoel.
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Over de màte van estheticiteit is hiermee echter nog niets gezegd, noch ook van de
wáarde van een fictionele tekst. Voor een bevrédigende esthetische ervaring is
‘framing’ wel noodzakelijk, maar niet voldoende. Daarvoor leggen de bovengenoemde
kenmerken: eenheid, complexiteit en intensiteit, ook hun gewicht in de schaal. De
mate waarin deze kenmerken, in samenspel met de ‘framing’, tot het resultaat
bijdragen - in onderlinge afhankelijkheid en samenwerking - bepaalt in hoeverre de
tekst als kunstwerk ‘goed’ genoemd kan worden, en de ene tekst ‘beter’ dan de
andere. Dat oordeel kan variëren van ‘slecht’ (bijv. een Libelle-verhaal) tot ‘heel
goed’ (bijv. De koperen tuin).
Maar ook de ‘beliefs’ spelen daarbij hun rol, zij het op een andere manier. Al zijn
ze niet specifiek voor de roman, al zijn ze ook vereist bij het lezen van anderssoortige
prozateksten, een bevredigende esthetische ervaring komt niet tot stand zonder hen.
Het fictionele aanwezigstellen binnen welk voorstellingskader ook is daarvoor op
zichzelf niet voldoende. Steeds zullen verbanden moeten worden gelegd en begrepen.
‘Beliefs may be needed in determining the meaning of certain (sometimes even
crucial) acts and events. They may be needed in explaining certain feelings and
expectations the characters have.10) Thus, they may be essential to the comprehension
of the network of relations within the novel, and to the understanding of the function
of the parts. Moreover, they may be needed in determining the overall theme and
atmosphere and tone of the work. This does not only mean that the reader needs
beliefs to fill in the so-called “Unbestimmtheitsstellen”. For also what is determined
is often problematic in that its meaning, importance or relations to other things would
not be clear, unless the reader supplies a set of preliminary beliefs’ (Mooij 1972, p.
147).
Zonder al deze ‘beliefs’ is esthetische ervaring in haar rijkste vorm niet mogelijk.
De mate van bewustheid ervan zal van lezer tot lezer en van roman tot roman en van
‘belief’ tot ‘belief’ anders zijn. De controle op de werkelijkheid strekt hierbij echter
niet tot doelstellingen buiten het werk, verder dan het werk, los van het werk. Zij is
als het ware een beweging die onmiddellijk weer naar het werk terugkeert, omdat
het de esthetische ervaring alleen daarom begonnen is.

V
Zo lijkt het me dan mogelijk de openheid van de roman ‘naar buiten toe’ nader te
bepalen door de ‘beliefs’ te onderzoeken die voor het tot stand komen van een
bevredigende esthetische ervaring noodzakelijk zijn.
Keren we nu terug naar de praktijk van het literair-historisch onderzoek van een
bepaalde periode. Eerst dient een ‘corpus’ van romans te worden vastgesteld, die
voor analyse in aanmerking komen. Als daaraan wordt gewerkt door een team, zal
de analyse van ieder werk steeds hetzelfde resultaat moeten opleveren, ongeacht wie
de analyse uitvoert. Maar ook als slechts één man zich aan deze taak zet, zal het
resultaat
10) Ik mag hieraan toevoegen: verwachtingen die de lezer heeft ten aanzien van de ontwikkeling
en de bouw van het verhaal op grond van formele eigenschappen van de tekst. Booth spreekt
dan van “qualitative interests”, Aiken van “specific aesthetic beliefs”.
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toch zodanig moeten zijn dat anderen ermee kunnen instemmen; in principe moet
hij zich dezelfde eis stellen als wanneer hij lid van een team zou zijn. Deze eis hoeft
niet rigoureus geformuleerd te worden. Het bereiken van een redelijke mate van
overeenstemming tussen de analyses lijkt mij, gezien de aard van het object,
voldoende.
Overeenstemming tussen de participanten over de ‘beliefs’ in een bepaald werk
lijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de mate waarin overeenstemming kan
worden bereikt ten aanzien van de vraag ‘waar het verhaal over gaat’, in grote lijnen
en in detail.
Hierop kan alleen geantwoord worden door tegelijk de inhoud en de vorm van
ieder werk te onderzoeken. Vervolgens zal stelselmatig dezelfde set vragen gesteld
moeten worden. Op 't eerste gezicht lijken hiertoe op zijn minst de volgende vragen
te behoren:
A. Welk voorstellingskader treffen we aan?
B. Welke kennis wordt verondersteld?11)
C. Op welke ‘beliefs’ wordt een beroep gedaan?11)
D. Welke kennis en welke ‘beliefs’ (B en C) krijgen extra accent?12)
E. Met welke formele middelen worden A-D bereikt?
Stel nu dat deze vragen inderdaad met redelijke overeenstemming beantwoord kunnen
worden, wat betekent dat dan voor de geschiedschrijving van de letterkunde in die
periode? Na de analyse van deze werken zal men moeten nagaan:
1. of er zich duidelijke verschuivingen hebben voorgedaan in A, B, C en/of D;
2. in hoeverre deze verschuivingen opgemerkt zijn in de contemporaine kritiek;
3. of deze verschuivingen parallel lopen met andere ontwikkelinngen in dat
tijdsgewricht;
4. of daartoe nieuwe formele middelen zijn ontwikkeld (E).
Dat al deze vragen gemakkelijk beantwoord kunnen worden, zou ik bepaald niet
willen beweren. Met name is het niet waarschijnlijk, dat het antwoord op de vragen
A-D in eerste instantie gegeven zal moeten worden in termen van fictionaliteit en
‘belief’. Niet omdat dit principieel onmogelijk zou zijn, maar omdat het omslachtig
lijkt. Om een redelijke overeenstemming te verkrijgen, zou een zin-tot-zin-analyse
vereist zijn, een methode die nog wel voor één roman hanteerbaar lijkt, maar niet
voor een corpus van, zeg, 100 romans. Bovendien zou een eindeloze differentiatie
van psychologische en andere ‘beliefs’ in het vooruitzicht liggen, een volumineus
vademecum van schema's en noties, dat iedere participant aan het onderzoek zou
moeten raadplegen bij zijn werk. We zullen dus naar een andere methode moeten
uitzien, die het hierboven geschetste ontwerp ‘fictionaliteit versus beliefs’ wel recht
doet, maar het niet expressis verbis hanteert. Daarbij zullen de tot nu toe ontwikkelde
11) Het is heel goed mogelijk deze ‘kennis’ onder ‘beliefs’ te rangschikken, zoals bijv. Aiken
doet. Het is misschien duidelijker ze apart te noemen en tot de ‘beliefs’ alleen de
psychologische, sociale, filosofische en morele waarden te rekenen.
11) Het is heel goed mogelijk deze ‘kennis’ onder ‘beliefs’ te rangschikken, zoals bijv. Aiken
doet. Het is misschien duidelijker ze apart te noemen en tot de ‘beliefs’ alleen de
psychologische, sociale, filosofische en morele waarden te rekenen.
12) De secundaire literatuur kan hiervoor aanwijzingen geven. Ze mag echter niet de enige
richtlijn zijn.
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begrippen uit het structurele romanonderzoek hoogstwaarschijnlijk een belangrijke
rol spelen. Zij zullen echter gerelateerd moeten worden aan het concept van de
‘geïntendeerde lezer’, in paragraaf I van dit opstel genoemd. Veel bezinning en
onderzoek zal hiervoor nog nodig zijn. Mijn artikel is slechts bedoeld als een begin
van
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theoretische verantwoording van een toekomstig onderzoeksmodel.
Hoogstwaarschijnlijk zal ook de praktijk van het romanonderzoek noodzaken tot
bijstelling, c.q. uitbreiding van de theorie. Enige verwachting heb ik er in ieder geval
wel van.
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Bert Brouwers
Antwoord op de veranderende werkelijkheid
Natuurlijk kun je de wat ongewone geluiden die een Brazilaanse gefolterde zo
vriendelijk is te willen uiten, inblikken om er de intensiteit, de frekwentie, de
toonhoogte, het timbre, van te analyseren. Je zou overigens de wetenschappelijkheid
van je onderzoek nog indrukwekkender kunnen maken door de comparative close
listening method: daar waar de gemartelde Griek vooral ie-klanken voortbrengt,
produceert z'n Chileense kollega overwegend tweeklanken.
Toch moet je al heel erg reaktionair wezen om je in dit extreme geval op te werpen
als voorstander van een dergelijke autonome wetenschap van de menselijke uitingen
die weliswaar niet ontkent dat er buiten deze uitingswerkelijkheid nog zoiets als een
maatschappelijke werkelijkheid bestaat en zelfs erkent dat het niet a priori uitgesloten
geacht kan worden dat deze laatste werkelijkheid enige invloed zou uitoefenen op
de vorming van au of ai-klanken, maar desalniettemin deze extra-uitingswerkelijkheid
niet in haar onderzoek wenst te betrekken omdat haar onderzoeksobjekt nu eenmaal
het specifiek-expressieve is, dat geheimzinnige iets wat de uiter of preciezer de
bestudeerder van de uitingen maken kan tot een specialist in de uitingswetenschap.
Vervang echter deze direkte uitingen van pijn door indirekte, bijvoorbeeld literaire,
uitingen van fysische of psychische pijn, van teleurstelling of eenzaamheid, van
ontevredenheid of opstandigheid, en het aantal openlijke maar vooral verkapte
verdedigers van een gelijkaardige autonome wetenschap, wordt onrustbarend groot.
Hiermee wil volstrekt niet ontkend zijn dat de literatuur een aantal eigen kenmerken
vertonen kan; evenmin als een relatieve autonomie van de literatuurwetenschap wordt
aangevochten. Het literaire antwoord (‘de pijn slaat als een swastika-vlag door me
heen’) op een bepaalde situatie, verschilt ontegensprekelijk van het ‘alledaagse’ (au!)
of het wetenschappelijke antwoord (‘tijdens de eerste drie maanden van haar bewind
liet de Chileense junta gemiddeld per dag drieëntwintig mensen martelen; hiermee
overtrof ze het overeenkomstige gemiddelde van de Griekse junta zo maar eventjes
met zes eenheden; toch bleef ze nog ruim dertien stuks per dag onder het naoorlogse
rekord van de Braziliaanse kampioenen’). Waarbij dan weer onmiddellijk dient
aangetekend dat het gebeuren weliswaar telkens hetzelfde is, maar het point of view
ervan grondig verschilt en dat de keuze voor een literair, een alledaags of een
wetenschappelijk antwoord precies daardoor bepaald wordt. Tijdens de marteling
kun je enkel kreunen of vloeken. Achteraf kan je pogen je ervaring zo authentiek en
zo beklemmend uit te drukken dat je je een beetje bevrijd voelt door de verwachting
dat de lezer van je gedicht er iets van zal aanvoelen en een deeltje van de pijnlijke
herinnering op zich zal nemen. Als je buitenstaander (geworden) bent, kun je de pijn
losmaken van de gepijnigde, concrete mens, je kunt veralgemenen, je bent rijp voor
de wetenschap.
Sta me bijgevolg toe het wetenschappelijk te omschrijven: elke (ook de literaire)
vorm van kommunikatie is een onrechtstreeks, een middellijk, een bemiddeld
antwoord op een gegeven situatie. Onrechtstreeks: als je je zelf niet zwemmend kunt
redden, roep je om hulp; als je je probleem niet zelf kunt oplossen, loop je naar de
psychiater; als je je lief niet kunt veroveren, schrijf je een gedicht. Antwoord: een
reaktie op een konkrete situatie. Waarbij het begrip antwoord m.i. voortreffelijk de
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momenten van elke menselijke daad, uitdrukt: het weerspiegelende en het kreatieve
moment. Antwoord betekent zowel een antwoord op de wérkelijkheid als een
àntwoord op de werkelijkheid. Als Jef Geeraerts z'n gehangene een zaadlozinkje laat
hebben, weerspiegelt dat niet enkel de reële angst van het slachtoffer, het is tevens
de enig mogelijke daad van ‘bevrijding’ die voor hem nog open staat. Overigens
geldt dat ook voor Jef zelf: hij geeft een literaire afspiegeling van het door de Belgen
geciviliseerde gedeelte van de aardkloot; maar tezelfdertijd zijn z'n romans, is deze
zaadlozing, een strategisch antwoord van Geeraerts: hij wil niet alleen een beeld
ophangen van, hij wil (o.m.) provoceren. Als de Angolese vrijheidsstrijder een
revolutionair lied aanheft, dan weerspiegelt dat niet enkel z'n strijdlust, het heeft ook
als funktie die strijdlust te versterken, over te dragen. Als m'n vader voor elke geboorte
van een kind liep te fluiten als een merelaar bij het naderen van het onweer, dan
drukte dat niet enkel z'n vrees uit, het was ook een wapen tot verweer tegen de angst.
Opnieuw in bar literatuurwetenschappelijke termen: het literaire antwoord op een
konkrete historische situatie omvat een mimetisch en een kreatief moment. Of in
dialektisch materialistische termen: literatuur is tezelfdertijd afspiegeling van de
werkelijkheid én ingreep in de werkelijkheid, reproduktie en produktie.
Deze werkelijkheid nu (of het in de tijd en ruimte afgebakende fragment ervan
dat we de situatie noemen), is nooit alleen maar een individueel ervaren werkelijkheid
waarop een individueel antwoord gegeven wordt. Ronald Laing heeft aangetoond
dat zelfs schizofrenie (om een door schrijvers bemind, want bekend voorbeeld te
nemen) niet zozeer opgevat kan worden als het ‘zieke’ antwoord op een gestoorde
werkelijkheids-ervaring, maar veeleer als het zinvolle antwoord op een ‘zieke’
werkelijkheid. Enkel wie de werkelijkheid niet kent, spreekt van ‘het absurde theater’;
wie dat enigszins wel doet, spreekt van ‘het theater van het absurde’. Anders
uitgedrukt: achter de subjektieve ervaring van de schrijver gaat een objektieve
werkelijkheid schuil. Of omgekeerd: de ervaring van de schrijver en zijn reaktie
daarop kunnen niet begrepen zonder de studie van de maatschappelijke werkelijkheid
die er het fundament van is. Daarenboven is ook die reaktie, het antwoord van de
schrijver, lang niet zo individueel als op het eerste gezicht mocht lijken. Niet alleen
is dat antwoord bepaald door de situatie, maar ook het vermogen om die situatie waar
te nemen, te duiden, te beoordelen, in woorden uit te drukken en er op te reageren,
is sociaal bepaald. Ieder fragment werkelijkheid, iedere situatie moet begrepen als
een ingewikkeld onderdeel van een groter geheel, dat opnieuw een onderdeel is van
een nog groter geheel, enz. Geeraerts' reaktie op de zaadlozing kan slechts verklaard
vanuit z'n behoren tot de groep van de Belgische bekeerders, bestuurders en
beschavers; het optreden van deze groep kan op z'n beurt enkel verklaard vanuit de
relatie tot het kolonialisme van de Belgische bourgeoizie en uiteindelijk vanuit de
kapitalistische produktieverhoudingen, na de tweede wereldoorlog. De werkelijkheid
bestaat uit een kompleks van kompleksen (Georg Lukacs) d.i. uit een gestruktureerd
geheel van evoluerende gestruktureerde sociale fenomenen.
De opdracht van literatuursociologie bestaat er dan precies in de literatuur te duiden
als onderdeel van de komplekse sociale werkelijkheid. De literatuursociologie is de
studie van de literatuur als sociaal fenomeen, als een van de vele sociale fenomenen
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die samen de totale maatschappelijke werkelijkheid uitmaken. Deze omschrijving
wijkt enigszins af van de meer klassieke volgens de welke de l.s. de relatie of de
wisselwerking literatuur-maatschappij zou bestuderen. Om sterker de klemtoon te
leggen op het feit dat de literatuur zelf een integrerend onderdeel van de
maatschappelijke werkelijkheid is, geven we de voorkeur aan een definitie als de
wisselwerking tussen het sociale fenomeen literatuur en de overige sociale fenomenen.
Of nog: het onderzoek naar het sociale fenomeen literatuur als antwoord op de
uitdaging van de overige sociale fenomenen. Deze wisselwerking of dit antwoord
draagt in zich opnieuw twee componenten: het literaire fenomeen wordt enerzijds
bepaald door de overige sociale fenomenen; in dit verband kan gesproken van de
weerspregeling van de werkelijkheid of van de maatschappelijke bepaaldheid van
de literatuur (in de zin van bepaaldheid door de overige sociale fenomenen); anderzijds
oefent de literatuur een terugwerkende invloed uit op de verdere maatschappelijke
realiteit; ze grijpt in de werkelijkheid in, dit aspekt kan aangeduid als de
maatschappelijke funktie van de literatuur, de bijdrage van de literatuur tot de
verandering van de werkelijkheid.
Wat geldt voor de literatuur zelf, geldt ook voor de literatuur-sociologie (en ruimer
voor de literatuurwetenschap): als wetenschappelijk antwoord op de werkelijkheid,
verenigt zij eveneens in zich twee onlosmakelijk verbonden aspekten: enerzijds
onderzoekt zij de maatschappelijke bepaaldheid én de sociale funktie van haar objekt,
m.a.w. zij geeft de feiten weer (weerspiegelt deze), anderzijds betekent ze zelf (als
theorie van de praxis) een ingreep in de werkelijkheid. onrechtstreeks door het inzicht
te bevorderen in de maatschappelijke bepaaldheid en funktie van de literaire
geschriften, rechtstreekser door zelf een positieve bijdrage te leveren tot de
inventarisatie en realisatie van doeltreffende literaire vormen en middelen die de
strijd voor de maatschappelijke veranderingen kunnen ondersteunen.
Deze dialektische verhouding tussen bepaald-worden en zelf bepalen, tussen
reproduktie en produktie, betekent nochtans niet dat beide polen precies even
omvangrijk en belangrijk zouden zijn. Het verschijnsel literatuur mag dan al een
invloed uitoefenen op de overige maatschappelijke fenomenen, het is beslist niet een
sleutel-verschijnsel. De realiteit als kompleks van kompleksen vertoont een zekere,
zij het voortdurend aan verandering onderhevige, struktuur. Daarin kunnen
basisfenomenen, behorende tot de sociaal-ekonomische onderbouw, onderscheiden
worden naast bovenbouwfenomenen die deel uitmaken van de kulturele
superstruktuur. Ook al gaat het uiteindelijk om de bloem, toch blijven de wortels en
de stengels het fundament. Wat de invloed van de bloem op de wortels nochtans niet
hoeft uit te sluiten. Niettemin blijft de basis in laatste instantie bepalend. Althans
zolang het socialistische rijk der vrijheid het kapitalistische rijk der noodzaak niet
opgevolgd heeft. Maar dan is iets fundamenteel nieuws aan de hand: de mens is de
natuur (inbegrepen die van hemzelf) in die mate gaan beheersen dat hij moeiteloos
duizend bloemen kan laten bloeien.
In afwachting blijft de maatschappelijke bepaaldheid van de literatuur zwaarder
wegen dan haar maatschappelijke invloed. Het overgrote gedeelte van de literatuur
bevestigt de bestaande verhoudingen. Om die reden, maar ook als reaktie tegen de
traditionele literatuurbenaderingen die alle en zelfs in toenemende mate - vooral wat
de moderne letteren betreft - de maatschappelijke bepaaldheid van de literatuur

Raam. Jaargang 1974

81
versluierden, legde de literatuursociologie tot voor kort sterk en zelfs vrij eenzijdig
de nadruk op het weerspiegelende karakter van de literatuur. Zij beperkte zich
hoofdzakelijk tot een bijdrage tot een beter begrip van de literaire werken. Meer
recent groeit het besef dat het inzicht in hoe een literair werk in elkaar steekt en hoe
het ontstaat weliswaar belangrijk is, maar dan toch vooral als voorbereiding op de
belangrijkste vraag: wat kun je er mee doen, hoe kun je literatuur gebruiken, hoe kan
ze dienstbaar gemaakt aan de verandering van de werkelijkheid, aan de strijd van de
arbeidersklasse voor een socialistische maatschappij. Ongetwijfeld heeft Lucien
Goldmann in z'n Pascal, Racine, Malraux of Genet-studies een belangrijke bijdrage
geleverd tot een beter begrip en een juistere verklaring van deze auteurs of beter van
hun werken; niettemin blijft het erg onduidelijk wat je met dit inzicht meer kan doen
dan het toe te passen op andere literaire werken: de relatie tussen wetenschap en
aktie, tussen theorie en praktijk blijft erg onduidelijk. Zelfs als je erkent dat Goldmann
en z'n leermeesters Georg Lukacs en Friedrich Engels in hun realisme-theorie een
belangrijke plaats inruimden voor de bewustwording en het toekomstperspektief.
Immers: de relatie tussen enerzijds een vage bewustwording van de werkelijke
verhoudingen en strukturen, alsmede van de tendenzen die zich in die werkelijkheid
aftekenen en anderzijds de daadwerkelijke inzet voor de ombouw van die
werkelijkheid, blijft vaag. Deze vaagheid is weliswaar onvermijdelijk verbonden
met bepaalde literaire uitingsvormen, nl. die vormen die in niet-revolutionaire periodes
ontstaan, maar daartegenover staan andere vormen die op meer revolutionaire situaties
steunen en die veel direkter strijdbaar zijn. Deze vormen nu - revolutieromans,
verzetsliteratuur, guerilla-liederen, emancipatoir toneel, literatuur als wapen in de
klassestrijd - vielen tot voor kort al te vaak buiten de literatuursociologische boot.
Omdat uitgegaan werd van de officiële literatuur, die op z'n best door bewustmaking
een heel verre bijdrage kan leveren tot de voorbereiding van de verandering van de
werkelijkheid, werd onvoldoende aandacht besteed aan allerlei minder gekanoniseerde
literaire uitingen die veel rechtstreekser ingrepen in de maatschappelijke struktuur.
Deze geprononceerde voorkeur voor de officiële literatuur heeft ongetwijfeld veel
te maken met de positie van de literatuursociologen zelf. Zowel Lukacs, Goldmann
als Adorno, waren van huize uit filosofen, d.w.z. exponenten van een bepaalde
intellektuele middenlaag die allereerst gericht is op het doorgronden van het wezen
van de totale werkelijkheid. Precies op grond van die positie en die gerichtheid waren
deze filosofen nauw verwant met de grote, realistische schrijvers die op hun wijze
ook al veeleer naar de algemene essentie van een hele periode tastten dan naar
konkrete omwentelingen in de bezits- en machtsverhoudingen. De bedoelde
grondleggers van een wetenschap die het literaire fenomeen in de allereerste plaats
interpreteerde als een bizonder antwoord op de veranderende sociaal-ekonomische
werkelijkheid, bleven net als het gros van de grote schrijvers die zij als voorbeeld
stelden, in belangrijke mate steken in filosoferingen en passieve weerspiegelingen
van de bestaande werkelijkheid. Omdat beide kategorieën grosso modo tot een zelfde
laag der middenklasse behoorden. Uitingen van andere, meer aktivistische lagen van
dezelfde middenklasse en vooral uitingen van de arbeidersklasse bleven hen
grotendeels vreemd.
Dit laatste gegeven, het behoren tot een bepaalde klasse, brengt ons tot een nieuw
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en essentieel probleem van de literatuursociologie: wie geeft het literaire antwoord
op de uitdaging van de veranderende werkelijkheid? De schrijver vanzelfsprekend.
Maar wie is de schrijver? Het individu dat de pen hanteert? De Grieken en de
Pauliniaanse kristenen hadden al weet van dit probleem. Voor hen was het evident
dat het doodgewone, eigenlijk sukkelachtige buurmannetje of die wat simpele
oud-vissers en dorpelingen, niet de eigenlijke schrijvers konden zijn van de Griekse
tragedies of de evangelies. Daarom verzonnen ze muzen of de heilige Geest die
zachtjes in des schrijvers oor allerhande verbazingwekkende verhalen fluisterden.
De eerste kristenen daarentegen vertoonden meer gelijkenis met tal van
middeleeuwers: ze hadden (wellicht op grond van een bijna volkomen afwezigheid
van kreativiteit) geen of amper behoefte aan schrijvers, wel aan interpretatoren, aan
vertolkers die de roemrijke daden van Kristus, de heilige Servaas of Karel de Grote,
vertelden of bezongen. Met de verzelfstandiging van de literatuur (van de
middeleeuwse vaganten over de Renaissance tot de kunst-om-de-kunst stromingen)
verzelfstandigde ook de schrijver: hij werd een kreatief genie, een tegenvoeter van
de geniale ondernemer en met deze laatste een exponent van het liberale kapitalisme.
De schrijver bevruchtte voortaan zichzelf vanuit een geheimzinnig, aangeboren talent
(Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten). Het zal niemand verbazen dat
deze genialiteit door de ontwikkeling van het kapitalisme van een liberale naar een
monopoliefase erg in het gedrang kwam: de zgn. vrije schrijvers zitten op
boekenbeurzen als herinneringen aan betere tijden hun boeken te signeren, zo'n beetje
als het folkloristische mannetje dat in de etalage van het warenhuis met de hand
sigaren zit te rollen. De eigentijdse sigarenmaker staat aan een van de lopende banden
van de enkele sigarenkoncerns die er nog zijn. De eigentijdse schrijver, d.i. de
schrijver die past in een neo-kapitalistische epoque, is de man die zonder enige
kreatieve, veranderende inbreng, in opdracht van uitgeversconcerns, doktersromans,
film- en teveescenario's, sport- en nieuwsverslagen wil spuien. De ‘echte’, de
authentieke, de literaire schrijvers die vanuit hun middenklasse-illusies een
persoonlijk, een oorspronkelijk antwoord willen geven op de werkelijkheid, voelen
allen in min of meerdere mate de onomkeerbaarheid aan van deze ontwikkeling naar
slaafse dienstbaarheid aan het kapitaal. Naargelang de konkrete omstandigheden
kunnen ze daar een fatalistische, een onverschillig-vereenzaamde, of een revolterende
houding tegenover aannemen. Voornamelijk in pre-revolutionaire periodes kunnen
enkelen zich zelfs in dienst stellen van de arbeidersklasse, de enige klasse die de
onderwerping aan het kapitaal daadwerkelijk en definitief kan doorbreken doorheen
de revolutie die de toegang moet vrijmaken tot de lange weg naar een socialistische
maatschappij waarin dienstbaarheid en zelfstandigheid, sociale verbondenheid en
persoonlijkheid elkaar niet langer uitsluiten, maar aanvullen.
Voorlopig zijn we daar nog lang niet aan toe. Wel hebben de eerste stappen in die
richting reeds een nieuwe visie op de schrijver mogelijk gemaakt. Goldmann heeft
in dit verband gesteld dat het subjekt van de kulturele schepping niet zozeer het
kreatieve individu is, als wel de sociale groep. De individuele schrijver wordt een ongetwijfeld relatief zelfstandige - woordvoerder van de groep. De boodschap komt
niet uit zijn geniaal brein, hij verwoordt - met behulp van de taal, die hij op z'n best
voor een miniem gedeelte zelf heeft gekreëerd, en van strukturen en vormen,
gedachten, ge-
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voelens en strevingen die hij in overgrote mate ontleend heeft - wat in de groep leeft.
In dit licht wordt de literatuurwetenschap in de eerste plaats belangrijk als studie van
het antwoord van de sociale groep op de veranderende werkelijkheid. Belangrijkste
vragen worden dan: hoe wordt de situatie waarin de groep verkeerde, weerspiegeld
in het literaire werk en wat was de funktie van dit werk voor de sociale groep.
Er bestaan evenwel ongeveer evenveel sociale groepen als individuen: gezinnen,
verenigingen, clubs... Al deze groepen reageren op de veranderende omstandigheden;
zij blijken evenwel niet in staat een eigen antwoord te geven op de globale
werkelijkheid. Ook de godsdienstige groepen, de volkeren en de rassen komen slechts
schijnbaar tot een eigen antwoord; ofwel komen ze niet verder dan fragmentarische
antwoorden, ofwel nemen ze - versluierd - het antwoord van de heersende klasse
over. De enige sociale groepen die op grond van hun positie in het produktieproces
een eigen antwoord op de globale werkelijkheid kunnen geven, zijn de sociale klassen.
Dit betekent volstrekt niet dat de sociale klassen vastomlijnd en onveranderlijk zouden
zijn; evenmin dat deze klassen onafhankelijk van de konkrete tijdsomstandigheden
en van de individuele leden, pasklare antwoorden zouden op zak hebben. Overigens
laat dit essay niet toe dit zelfs maar schematisch uit te werken. Dat geldt trouwens
evenzeer voor het bewijs van de stelling dat de sociale klassen (in een
klassenmaatschappij wel te verstaan) de enige groepen zijn die tot een globaal en
samenhangend antwoord kunnen komen; we moeten genoegen nemen met een
verwijzing naar het marxisme waarin deze bewijsvoering een centrale plaats inneemt.
Als we ons beperken tot de huidige, West-Europese werkelijkheid, kunnen we
twee eigentijdse sociale klassen onderscheiden: de bourgeoisie en de arbeidersklasse.
Voor de literatuur zijn evenwel ook de middenlagen belangrijk omdat de meeste
schrijvers uit die lagen blijken voort te komen om zich dan ofwel in dienst van de
bourgeoisie ofwel van het proletariaat te stellen, ofwel een schijnbare zelfstandigheid
voor zich op te eisen. Het behoort inderdaad tot de opmerkelijkste paradoksen van
de literatuur dat de twee klassen die een antwoord kunnen geven geen van beide zelf
schrijvers voortbrengen; hun (literair!) antwoord wordt door schrijvers uit de
middenlagen onder woorden gebracht en dat terwijl die middenlagen zelf waarin
schrijvers, artiesten en andere klaplopers legio zijn, geen of slechts een schijnbaar
eigen antwoord te bieden hebben. Wie hier geen paradoks, maar een tegenstrijdigheid
zou in zien, kan er misschien aan herinnerd worden dat in alle niet-marktekonomieën
van de middeleeuwen tot de Sovjet-Unie, de schrijvers opdrachten van de heersende
klasse moeten uitvoeren en in ruil daarvoor in leven gehouden worden; in de
marktekonomieën krijgen we veeleer naamloze opdrachten die door de boekenmarkt
gehonoreerd worden; onder het monopoliekapitalisme - waarin de staat het falende
kapitaal een reddend handje toesteekt door subsidiëring van marginale bedrijven valt dit voorrecht ook een aantal schrijvers te beurt; een goed doorvoed auteur bijt
niet en tevens wordt de strijd tegen het kapitalisme omgebogen tot een strijd om de
subsidies (schrijversbelangen heet dat o.m. bij de Vereniging voor Vlaamse
Letterkundigen).
Revenons à nos moutons. Literatuur kan grosso modo het antwoord zijn van de
heersende, van de opkomende en - laten we niet enggeestig zijn - van de middenklasse.
Dé heersende klasse, dé bourgeoisie bestaat natuurlijk niet. Afgezien van alle andere
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nuanceringen moet de bourgeoisie allereerst gesitueerd worden in de konkrete
historische kontekst. Daarbij moeten we hier de literatuur van de nog niet heersende
bourgeoisie (de Verlichting) buiten beschouwing laten. Voornamelijk kort na haar
overwinning heerst de bourgeoisie nog onbedreigd door een nieuw opkomende klasse.
In die periode kan een literatuur ontstaan die de lof zingt van de zowel nationale als
internationale expansie. Het is nochtans onloochenbaar dat dit bijna uitsluitend door
tweederangsauteurs gebeurt. Goethe, Balzac, Hugo bijv. wendden zich af van de
bourgeoisie van zodra zij ging heersen. En in het Frankrijk tussen 1848 en 1870
bleken nagenoeg alle vooraanstaande auteurs anti-burgerlijk in hun geschriften, hoe
burgerlijk ze voor de rest ook leefden. Dat zou er op kunnen wijzen dat we in deze
periode - zoals in elke onbedreigd burgerlijke periode, bijv. ook van 1949 tot 1963
- in de literatuur overwegend te maken hebben met het antwoord van middenlagers.
Vanaf 1870 in Frankrijk, 1883 in België, 1891 in Nederland, is het duidelijk dat
de bourgeoisie rekening moet houden met de opkomende en georganiseerde
arbeidersklasse. Buiten de eigenlijke revolutionaire fasen, komt het er voor de
bourgeoisie voortaan op aan het proletariaat in slaap te wiegen. Dat gebeurt zelden
doelbewust, bijna steeds spontaan door de strukturen van het systeem zelf. Bekendste
middelen zijn op dit vlak het gestadig opvoeren van wat men welvaart en konsumptie
noemt. Daar hoort ook de konsumptieliteratuur bij, het leesvoer, de zgn. lektuur die
de vervreemde massa een ersatz-bevrediging schenkt, haar aandacht afwendt van de
veranderbaarheid van de kapitalistische strukturen en de fundamentele grondslag
van de bestaande verhoudingen en toestanden versluiert. Vooral de jongste jaren
hebben linkse intellektuelen en studenten door de nadruk die ze op deze massalektuur
legden, de literatuursociologie op het spoor gebracht van een eminent voorbeeld van
ideologie, van vals bewustzijn. In revolutionaire fasen, als de bedreiging akkuut
wordt en het toedienen van opium niet langer volstaat, moet de bourgeoisie grijpen
naar steeds duidelijker fascistische maatregelen: censuur, autodafees, vervolgingen
van kritische schrijvers, opgelegde lofzangen op het bewind. Als deze maatregelen
ook nog bestendigd worden in een fascistisch regime, ontstaat een slaafse
hielenlikkersliteratuur. (Op de parallellen met het zgn. socialistisch realisme zullen
we maar niet ingaan).
Veel en veel omvangrijker is de literatuur die (met het voorbehoud dat we eerder
maakten) als het antwoord van de middenlagen kan omschreven. In tegenstelling tot
het literaire antwoord van de bourgeoisie valt dat van de middenlagen niet zelden
op door een hoge mate van authenticiteit: de lezer wordt gekonfronteerd met een
persoonlijk als zinvol ervaren antwoord van de schrijver op een in de werkelijkheid
reëel ervaren probleem. Daardoor gaat er een vrij grote overtuigingskracht van uit.
Helaas is het antwoord meestal meer ‘zinvol ervaren’ dan zinvol. Doordat de
middenlagen in feite geen valabel antwoord hebben op de veranderende werkelijkheid,
doordat zij op grond van hun situatie geen reëel toekomstperspektief kunnen
onderkennen, kan hun antwoord geen echt antwoord zijn, geen ingreep, geen bijdrage
tot een progressieve verandering van de werkelijkheid. Op z'n best kan de literatuur
van de middenlagen de bestaande werkelijkheid draaglijk maken voor
non-konformistische individuen of groepen. Ze levert een bijdrage tot de aanpassing
van de mens aan de bestaande werkelijkheid, maar niet tot de aanpassing van de
werkelijkheid aan de mens. De
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ontevredenheid die niet alleen kenmerkend is voor bijna alle artiesten sinds de
bourgeoisie alom is gaan heersen, maar ook voor brede middenlagen (om van het
proletariaat te zwijgen), wordt gekanaliseerd, niet georganiseerd.
Een eerste overlevingsstrategie kan gelegen zijn in de evasie, de vlucht uit de
verwerpelijke, burgerlijke werkelijkheid, in een geïdealiseerd verleden, in de natuur
of in zgn. primitieve beschavingen. De bourgeoisie heeft ongewijfeld, middels de
industrialisatie, een positieve bijdrage geleverd tot de strijd van de mens om de
heerschappij over de natuur (lees in dit verband bijv. Marx' Communistisch Manifest).
Deze industrialisatie kwam evenwel enkel de heersende klasse werkelijk ten goede,
was gebaseerd op een arbeidsdeling die alle sociale klassen en alle leden ervan
vervreemdde van de natuur, van zichzelf en van de anderen. Terwijl de bourgeoisie
zich verder kan inzetten voor de eenzijdige uitbouw van haar rijkdom en macht over
de gehele wereld en het proletariaat het toekomstbeeld van een omgefunktioneerde
industrie voor ogen kan hebben, is er voor de middenlagen geen enkel reëel en globaal
perspektief. Vandaar een neiging om vooral in post-revolutionaire perioden, als de
wensdroom van een volmaakte, nieuwe maatschappij in rook is opgegaan, te vluchten
naar een geïdealiseerd verleden. Op het literaire vlak is het treffendste voorbeeld
daarvan de romantiek (voornamelijk na de burgerlijke machtsovername bijv. na de
Franse Revolutie, maar ook na elke nieuwe overwinning van de bourgeoisie, denk
aan de neo-romantiek na 1968-69).
Een tweede overlevingsstrategie van de middenlagen zou kunnen worden
omschreven als de negatie, de ontkenning, het links laten liggen van de bestaande
werkelijkheid. Vooral intellektuelen, menswetenschappers en schrijvers, wenden
zich niet zelden misprijzend af van de vulgaire werkelijkheid. Aan de
verzelfstandiging ontlenen ze de illusie van zelfstandigheid, van een grote mate van
autonomie in een andere, een wetenschappelijke of literaire wereld die buiten of
boven de feitelijke werkelijkheid staat. Buiten de werkelijkheid waant zich vooral
de kunst om de kunst en verder alle estetiserende of experimentele stromingen. De
interpretatie van de wankele, zwevende positie van de middenlagen, als een
vrijzwevende, een positie van neutraal scheidsrechter, verheven boven de strijdende
partijen, kan teruggevonden worden bij de vele non-konformistische individualisten
à la Ter Braak, maar misschien ook bij die modernistische auteurs die pretenderen
dat het kreëren van een nieuwe taalwerkelijkheid de aanzet kan zijn tot de
omwenteling van de historische werkelijkheid.
Een derde antwoord typisch voor de middenlagen is de revolte: het machteloze,
bedreigde aanschoppen tegen als oppermachtig ervaren gezagdragers of strukturen.
Deze revolte laat toe spanningen af te reageren, stoom af te blazen. Vooral
opstandige, maar introverte jongeren die derhalve niet voldoende aktivistisch zijn
om deel te kunnen nemen aan de revolte van scholieren, studenten, jonge arbeiders,
kunnen naar de pen grijpen om hun hart of andere gevoelige lichaamsdelen te luchten
in een poëzie- of romandebuut.
Een vierde middenlaag-antwoord komt wellicht nog vaker voor. Veel schrijvers
trekken zich terug, grendelen zich af, analyseren de diepste roerselen van hun eigen
ziel. Deze zelfanalyse, die niet zelden masochistische vormen aanneemt, wordt de
enige zinvolle daad.
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Tenslotte is er de utopie als antwoord van de middenlagen. De ontevredenheid met
het bestaande roept de droom op van een fundamenteel beter bestaan. Dat we hier
met een grensgeval te maken hebben, blijkt reeds uit de herkomst van dat
toekomstbeeld: het is proletarisch, ontleend aan de arbeidersklasse. Het lijkt
waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met het antwoord van geproletariseerde
of tot een bondgenootschap met het proletariaat bereide, lagen van de middenklasse.
Daarmee is de brug geslagen naar het antwoord van de arbeidersklasse zelf. Omdat
deze klasse literair onmondig is (en dat hoeft heus niet opgevat als een noodkreet
met het oog op subsidiëring door CRM of de Rotterdamse Kunststichting), wordt
het literaire antwoord van het proletariaat op weinig uitzonderingen na opgeschreven
door kleinburgers.
Dat geldt in elk geval voor het proletarisch antwoord in niet-revolutionaire periodes:
de maatschappij-kritische en bewustmakende literatuur. Gorki en Brecht waren
evenmin als Marx of Lenin arbeiders, wel werden ze woordvoerders van de
arbeidersklasse, ze leverden vanuit het standpunt van deze klasse een bijdrage tot de
ontmaskering van de kapitalistische maatschappij en tot de bewustwording van het
proletariaat. De marxistische literatuur-sociologen Georg Lukacs en Lucien Goldmann
hebben hun methode vooral op deze literaire antwoorden toegespitst. Bert Brecht en
Walter Benjamin daarentegen hechtten in het begin der dertiger jaren toen in Duitsland
de klassestrijd tussen het fascisme (de bedreigde bourgeoisie gesteund door het gros
van de middenlagen) en het kommunisme (de arbeidersklasse) in een beslissende
fase trad, meer belang aan de literatuur als wapen in de klassestrijd. In die
omstandigheden ontstonden ook strijdbare gedichten, toneelstukken, romans. Net
zoals dat in vergelijkbare situaties in Chili of Griekenland opnieuw het geval was.
Of zoals dat gebeurt tijdens de bevrijdings- of guerillaoorlogen van Vietnam tot
Guinee-Bissau. Het revolutionair toneel en de strijdliederen die in deze strijdbare
situaties ontstaan, worden reeds aanzienlijk veelvuldiger gemaakt door leden van de
strijdende klasse zelf of op z'n minst door schrijvers die zich bij de strijd aangesloten
hebben, die m.a.w. niet enkel pogen deel te hebben aan de opvattingen van het
proletariaat, maar ook aan het leven. Wie een traditionele literaire vorming achter
de rug heeft, zal wat moeite hebben met deze strijdbare literaire vormen. Te meer
daar deze bijna ongemerkt overglijden naar politiek kabaret, agitprop, muurkranten,
poëzie op de barrikaden... Is dat nog literatuur? is dan de bezorgde vraag. Deze vraag
kan vanzelfsprekend enkel gesteld door iemand (individu of groep) die er van uit
gaat dat het literaire antwoord van de middenlagen representatief is voor dé literatuur,
dat de regels die voor de middenlaag-literatuur gelden, ook zullen en zelfs moeten
gelden voor de literaire uitingen van andere sociale lagen of klassen. Wie zich echter
maar even de sociologische vragen kan stellen naar de maatschappelijke situatie
waarop het konkrete literaire werk reageerde en naar de funktie van het literaire werk
voor de auteur en voor de sociale groep, ontkomt niet aan de konklusie dat de normen
die aan een literaire uiting van enerzijds de middenlagen en anderzijds de
arbeidersklasse of de bourgeoisie gesteld worden, nooit dezelfde kunnen zijn. Niet
alleen omdat hun respektieve situatie grondig verschilt; vooral omdat de funktie
fundamenteel verschillend is; voor de bourgeoisie is die funktie in de eerste plaats
een (niet erg fundamentele) bijdrage te leveren tot de
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affirmatie, de bestendiging van de bestaande bezits- en machtsverhoudingen; voor
de middenlagen heeft de literatuur een heel andere en tevens veel belangrijker funktie:
het is een mogelijkheid (voor gedeelten van de intelligentia en vooral voor groepen
schrijvers soms zelfs de enige mogelijkheid) tot zelfhandhaving, tot overleving binnen
een verwerpelijke, maar onveranderlijke realiteit; de arbeidersklasse tenslotte kan
een tussenpositie innemen: literatuur kan een niet onbelangrijke rol spelen ter
voorbereiding of ondersteuning van de strijd voor een socialistische maatschappij;
literatuur wordt één van de middelen. Waarbij onvermijdelijk het gevaar rijst van
een slaafse onderwerping van de literatuur aan belangrijker strijdmiddelen bijv. aan
de partijorganisatie. Daarom is een relatieve zelfstandigheid van de literaire uitingen
noodzakelijk. Deze betrekkelijke vrijheid staat dan tegenover de schijnbare, want
nagenoeg invloedloze, vrijheid van de middenlaagliteratuur.
Tenslotte nog een opmerking die m.i. van het allergrootste belang is. Er zijn - bijv.
in België heilig land der vaadren - nogal wat lieden die in de aktieve beoefening van,
of vaker nog in het passieve dwepen met, de wielersport, de voornaamste zin van
hun bestaan zien. Begrijpelijkerwijze hechten deze lui lachwekkend veel belang aan
de versnelling of de medicijn die Merckx naar z'n zoveelste overwinning voerde. Ik
bedoel maar: voor sportfans tellen alleen de topprestaties; de minnaren der schone
letteren hebben enkel aandacht voor die werken die aan de (hun) hoogste literaire
eisen voldoen. De enen hebben geen oog voor de man in de straat die zich per fiets
naar z'n werk begeeft of die na de zenuwslopende arbeid een ontspannen fietstochtje
maakt en daarbij hijgend maar trots z'n elfjarige zoon met een banddikte verslaat.
De anderen kijken misprijzend neer op de liefdesbrieven van normale mensen, op
het skript van de jeugdleidster voor een feestje of op de pamfletten van de bezettende
arbeiders. Terwijl het naar mijn mening toch precies daar om gaat: om de kreativiteit
van allen. Ook als we erkennen dat in een maatschappij waarin de arbeiders te zeer
vervreemd zijn om tot zelfontplooiing te kunnen komen, zodat ze o.m. wel moeten
naar voetbal kijken i.p.v. te voetballen, of nog kranten en boekjes lezen i.p.v. zelf
kreatief te lezen of te schrijven; dan nog blijft onverminderd de kreativiteit van allen
het streefdoel dat enkel na een totale maatschappelijke ommekeer moeizaam kan
gerealiseerd. Wie deze kreativiteit van elke mens op dit vlak - maar beslist minstens
evenzeer op de nog veel belangrijker terreinen als bijv. de arbeid, het wonen, het
besturen - wil bevorderen, zal naast z'n inzet voor de voorafgaandelijk volstrekt
noodzakelijke omwenteling van de bezits- en machtsverhoudingen, ongetwijfeld ook
sterk geboeid zijn door alle literaire (in de breedste zin) uitingen van de onmondig
gehouden arbeidersklasse. In tegenstelling tot het klassieke literaire antwoord
(afkomstig van de middenlagen) zal het antwoord van het proletariaat niet ontstaan
uit de verscheurdheid, de gespletenheid, verbonden aan een machteloze positie; maar
vooral uit de klassenstrijd, die immers niets anders is dan de mondig-wording van
de arbeidersklasse.
Vanuit dit gezichtspunt moet de doelstelling van groepen socialistische studenten
Nederlands om uitingen van de autonome arbeidersstrijd te bestuderen - waarbij de
vraag of deze uitingen al dan niet als ‘literair’ kunnen aangeduid worden, bijkomstig
is - begrepen en ondersteund worden.
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J.J. Oversteegen
Vragen rond de wetenschappelijke interpretatie van literatuur
[Dit artikel is bijna identiek aan een lezing die in 1971 op de oprichtingsvergadering
van de Nederlandse Vereniging voor Algemene Literatuurwetenschap gehouden
werd. Van die meer dan drie jaren durende bijna-onverbeterlijkheid wil ik in deze
notitie-vooraf rekenschap afleggen.
Dat een enkele verandering in de formulering nodig is wanneer men een lezing
als artikel publiceert, begrijpt iedereen wel zonder kommentaar. Dat is dan dat
‘bijna’. Maar de wijzigingen in dit stuk zouden verder moeten gaan dan een paar
stilistische omzettingen. Niet alleen pleegt op een lezing een diskussie te volgen die
de spreker in staat stelt om korrekties in zijn betoog aan te brengen, - in dit geval is
er tussen spreken en schrijven ook nog te veel tijd verlopen om de rest ongewijzigd
te laten. Zó veel tijd zelfs, dat ik het hele betoog zou willen omgooien. Sterker, ik ben
bezig met een boek waarin dat gebeurt.
Eigenlijk betekent dit, dat de lezer een verhaal voorgezet krijgt, dat in deze vorm
vanuit mijn eigen standpunt niet meer ten volle publikabel is, al was het alleen maar
omdat in die paar jaar tijd over het onderwerp van de wetenschappelijke
(literatuur-)interpretatie een hele rij nieuwe publikaties is verschenen, zelfs: een
nieuw soort publikaties en daarbij denk ik bijvoorbeeld aan enkele artikelen in New
Literary History, maar bovenal aan het boek van Heide Göttner, Logik der
Interpretation, van eind 1973.
En precies dat (naast het feit dat de gastredakteur van dit Raam-nummer mij om
een artikel vroeg) is de reden waarom ik deze verhandeling hier toch publiceer. De
overeenkomsten tussen mijn betoog en dat van mevrouw Göttner (en, op éen van de
beslissende punten, ook de verschillen) zijn, voor mijzelf althans onthullend voor de
hele problematiek. De meest essentiële stap die in beide betogen gedaan wordt ten
opzichte van vroegere uitingen over de status van de literaire interpretatie is: een
verschuiving van een beweerde eigen kentheorie (gebaseerd op het ‘Verstehen’) en
daaruit afgeleide methodologische opvattingen, naar een aanvaarding van meer
algemene methodologische uitgangspunten.1) Hetgeen neerkomt op een bijzondere
aandacht voor de vorm die aan interpretaties gegeven moet worden om ze
wetenschappelijk te noemen. Ik kom daarop nog uitgebreid genoeg terug om het op
deze plaats bij een korte mededeling te laten.
Intussen, de status van dit artikel wordt er dubieus door: geen vlees en geen vis,
geen betoog waarvoor de auteur ten volle wil instaan omdat zijn standpunten op
belangrijke punten (niet zozeer veranderd als wel:) bijgericht en toegespitst zijn.
Hoe ik er nu over denk, kan ik hier echter niet helemaal vertellen: de redakteur ziet
mij al aankomen met een artikel van minstens 80 pagina's.
1) In ons land werd die stap in beginsel al gedaan door J.J.A. Mooij in zijn artikel ‘Over de
methodologie van het interpreteren van literaire werken’. Mijn stuk bouwt dan ook voort op
de fundamenten die Mooij gelegd heeft, of liever die Mooij versterkt heeft, want op zijn
beurt had hij De Groot voor zich liggen, en die had weer etc. Argumenten van Mooij die m.i.
geheel overtuigend waren, heb ik meestal niet herhaald. Wèl ben ik op het gebied van de
praktische toepassing verder gegaan, in een iets andere richting. Kwieke toehoorders bij mijn
lezing zullen gemerkt hebben dat het één na eerste en het één na laatste woord een chapeau
voor Mooij inhielden.
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De lezer doet daarom het beste, dit stuk te zien als een soort aanbetaling, een
tussentijdse publikatie waarvan een uitgebreide nadere rechtvaardiging volgen zal.
Dit houdt niet in dat ik de verantwoordelijkheid er voor afwijs (dat zou te gek worden),
maar wel dat ik de lezer er graag rekening mee zie houden dat sommige, lang niet
altijd bijkomstige, kwesties alleen maar schetsmatig aangeduid worden, om de
richting aan te geven waarin ik gezocht heb en meestal nog zoek. In de uitgebreide
versie, die binnen ongeveer een half jaar zal verschijnen, zullen de open plekken
ingevuld worden.]
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I
Toen J.J.A. Mooij in 1963 zijn artikel in Forum der Letteren publiceerde, was de
literaire analyse een zo algemeen aanvaarde bezigheid, dat hij zich niet hoefde te
verontschuldigen voor de stilzwijgende veronderstelling dat de wetenschappelijk
meest aanvaardbare methode van interpreteren van literaire werken een zinvol
onderwerp van diskussie was. Het ziet er naar uit dat de ontwikkelingen van het
laatste decennium binnen vooral de Theoretische Literatuurwetenschap ons die
onschuld ontnomen hebben. Voordat iets gezegd kan worden over de problemen van
het wetenschappelijk interpreteren zelf, moeten wij aan de orde stellen òf een
interpretatie überhaupt wetenschappelijk kan zijn.
Allereerst een korte begripsomschrijving: onder ‘interpretatie’ versta ik in het
kader van mijn betoog: het toekennen van betekenis aan feitelijke verschijnselen. In
deze begripsomschrijving ligt al opgesloten dat ik van mening ben dat het hier niet
gaat om een exklusief literair-wetenschappelijk probleem, maar dat ook andere
wetenschappen, zoals de psychologie, de sociologie, de geschiedwetenschap vooral,
met soortgelijke vragen gekonfronteerd worden. Verder is de omschrijving ruim
gehouden, zodat zij evenzeer het vaststellen van de (potentiële) woordbetekenissen
dekt als het beschrijven van een semantische samenhang (en weer moet ik eigenlijk
zeggen: de potentiële samenhangen) daartussen. Dit laatste, waar het uiteindelijk om
zal gaan, is identiek aan wat Mooij in zijn artikel, dat begint met een opsomming
van de gangbare betekenissen van de term ‘interpretatie’, bestempelt als ‘esthetische
interpretatie’, die hij weer omschrijft als: het achterhalen van de ‘totale betekenis’
van het werk op basis van een analyse.
Dat de term ‘interpretatie’ een zó ruime betekenis mag krijgen, dat handelingen
die men zelden onder één noemer probeert te vangen erdoor gedekt worden, wil ik
kort rechtvaardigen.
Men kan zeggen dat het herkennen van een krabbel op papier2) als schriftteken al
een interpretatieve stap is. Men kent aan die visuele figuur een bepaalde tekenwaarde,
d.i. een betekenis (weer: in ruime zin) toe, binnen een omschrijfbaar systeem.
Gezien het konventionele karakter van het betreffende systeem (‘ons alfabet’), zal
dat niet zo gauw tot onenigheden leiden, maar in principe zou men in een konkreet
geval van lektuur toch kunnen spreken van een (door algemeen aanvaarde konventies
gesteunde) hypothese op grond waarvan zo'n teken een bepaalde ‘letter’ is.
Met hypothese wordt hier en in de rest van het betoog bedoeld: een veronderstelling

2) Die krabbel zelf mag men ‘direkt observeerbaar’ noemen. Wat nu volgt heeft iets te maken
met het onderscheid tussen observationele termen en theoretische termen van Carnap.
Mijn doelstelling maakt het echter minder gewenst om Carnaps onderscheid (of een latere
uitwerking daarvan) te gebruiken als startpunt, al was het maar om de dubieuze status van
de term ‘theorie’ ( en daarmee die van ‘theoretische term’) in de literatuurwetenschap. Liever
dan te suggereren dat wij over literairwetenschappelijke uitspraaksystemen zouden beschikken
die de term ‘theorie’ verdienen, en daarmee allerlei pretenties binnen te slepen die wij niet
waar kunnen maken (en misschien niet eens kunnen gebruiken), hanteer ik daarom termen
die ik afzonderlijk omschrijf, zoals ‘formeel’ en ‘materieel’ etc.
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omtrent de aard van, en de kondities voor, verschijnselen in de werkelijkheid en de
relaties daartussen, die aan objekt-gegevens toetsbaar is.3)
Maar ook als ik het begrip hypothese zó omschrijf, mag het wel gebruikt worden
voor per konventie overeengekomen ‘betekenissen’? Toch, want het gaat om het
herkennen van een verschijnsel in de werkelijkheid, in dit geval een bepaalde visuele
figuur, als teken, en dat kan men omschrijven als: het doen van een direkte empirische
observatie met daaraan verbonden een hypothese (die in het geval van schrifttekens
meestal niet tot diskussie zal leiden). De observatie zelf noem ik ‘formeel’4), de
toekenning van betekenis, op welke grond ook, aan zo'n formeel verschijnsel, noem
ik het vaststellen van de materiële (inhoudelijke) aard ervan, en dat laatste is altijd
een vaststelling met hypothetische status.
Op het niveau waar wij nu nog zitten is dit een nauwelijks interessante
problematiek; linguisten zouden trouwens niet zo gelukkig zijn met mijn
uitgangspunten, maar dat komt vooral omdat zij zich niet zo gauw op het standpunt
van de leessituatie, de aktualisering van taaltekens, zullen stellen. In de
literatuurwetenschap is er niets anders dan geaktualiseerde tekens, want een enigszins
relevante diskussie over een literair objekt is pas mogelijk als het gelezen is.
Zodra wij echter aan de kombinatie van de tekens beginnen, wordt het
belangwekkender. Stel, wij hebben een reeks voor ons van, door typografische
middelen als een eenheid gemarkeerde, tekens: p-a-a-r-d-e-n. Als nederlandse lezers
kennen wij aan al deze tekens een bepaalde alfabet-waarde toe, en wij kunnen meestal
(nogmaals: in het nederlands; engelsen hebben het hier al een stuk moeilijker)
vaststellen welke klanken zij in het fonisch gerealiseerde taalgebruik representeren.
Zo weten wij bijvoorbeeld dat onder bepaalde, te specificeren, omstandigheden de
ā-klank door een verdubbeling van het teken ‘a’ aangegeven wordt. Wij zijn nu in
staat om het geheel te ‘lezen’ (subsidiair ‘horen’, maar dat laat ik verder als een voor
mijn betoog overbodige komplikatie weg) als een woord. Ook díe herkenning houdt
enkele interpretatieve stappen in, maar opnieuw kunnen wij zeggen dat diskussie
nauwelijks nodig is, in het gegeven geval. (Het kan gemakkelijk bewezen worden
dat dit lang niet in alle gevallen zo is, dat lang niet altijd vaststaat dat een

3) Dat men volgens een aantal methodologen niet zou kunnen spreken van een hypothese als
er geen theorie is waaruit die hypothese gededuceerd kan worden, is mij bekend. Maar of
een zo streng gebruik van de term hypothese door hogere machten voorgeschreven is (vrij
recent dan nog), dat is mij niet bekend. Per slot is de afhankelijkheid van theorieën t.o.v. nog
weer betere koncepten (zoals paradigmata) inmiddels ook in ons land gemeengoed.
Dat impliceert dat theorieën bepaalde eigenschappen van hypothesen toegeschreven krijgen.
De Groot bijvoorbeeld opteert in zijn definitie voor de term hypothese in de strikte zin, maar
daarnaast laat hij, blijkens een aantal uitlatingen in vooral de hoofdstukken 9.2.4 en 9.2.5
van zijn Methodologie, een soepeler opvatting toe.
De minder gelukkige term ‘hypothese ad hoc’ voor een interpretatieve hypothese heb ik in
mijn betoog niet willen gebruiken, gezien de pejoratieve betekenis bij methodologen als
Hempel en Rudner die de term gebruiken voor: hypothese die een verouderde theorie voor
ondergang moeten behoeden door de gaten provisorisch dicht te stoppen.
4) Daarbij sluit ik mij aan bij Beardsley in Aesthetics, en bij onze eigen Vestdijk in zijn befaamde
(en befaamd moeilijke) essay ‘Prolegomena eener aesthetiek’.
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geheel van schrifttekens inderdaad een woord, en dan éen woord, vormt, bijvoorbeeld
in handschriftelijke teksten, maar dat is voor ons alleen in bijzondere gevallen relevant.
Nu komt echter het belangrijkste punt, vooral terminologisch. Wat gebeurt er als
wij gekonstateerd hebben dat een geheel van tekens een woord vormt? Dan zullen
wij meestal vaststellen wèlk woord dat is. Wij gaan nu het tekengeheel (dat ‘naar
beneden toe’ bestaat uit een serie formeel geobserveerde verschijnselen plus daaraan
gekoppelde hypothesen omtrent hun betekenis) zelf een bepaalde betekenis, een
bepaalde materiële waarde, toekennen. Wat naar beneden toe bestaat uit een reeks
interpretaties, funktioneert nu naar boven toe als te interpreteren feit, als formeel
gegeven. Dat houdt in dat onze volgende stap zal zijn: het opstellen van éen of meer
hypothesen over de betekenis van dat tekengeheel. Men ziet, in deze beschrijving is
er geen methodologisch verschil tussen wat een kodikoloog met een tekst doet en
wat een taalkundige, bijvoorbeeld.
Terug naar ‘paarden’. Er zijn twee voor de hand liggende interpretaties van dit
woord: pluralis van het substantief ‘paard’ en imperfectum (plur.) van het verbum
‘paren’. Op dit niveau zijn er twee (of meer, maar dat laat ik nu weg) interpretatieve
hypothesen over de betekenis van het woord op te stellen, die beide geldig zijn. Dat
wordt bewezen door de diskussie die, als ik mij het verhaal goed herinner, Roland
Holst en Nijhoff voerden over de eerste regel van Marsmans Madonna: ‘Gij slaapt
met ons als paarden in uw armen’. Wie het gedicht goed bekijkt, zal zien dat beide
interpretaties mogelijk zijn, al zal ik niet beweren dat er geen argumenten zijn om
aan éen van de twee de voorkeur te geven. Wèlke van de twee, dat hangt geheel van
de kontekst af waarin het woord vorkomt, d.w.z. van een verder gaande hypothese,
die betrekking heeft op de betekenissamenhang van de zin (als er een zin is). En de
betekenis van die zin, om een lang verhaal kort te maken, is weer afhankelijk van
hypothesen omtrent grotere gehelen, totdat wij bij het totaal komen dat wij als objekt
aangewezen hebben.
Drie opmerkingen. Ten eerste: De term ‘interpretatie’ wordt hier anders gebruikt
dan in de logika en die wetenschappen die zich rechtstreeks op de logika beroepen
(meer in de alledaagse zin namelijk). Ten tweede: De termen ‘formeel’ en ‘materieel’
worden alleen gebezigd voor verschillende soorten konstateringen en hun resultaat,
en impliceren geenszins een onderscheid (laat staan een scheiding) van vorm en
inhoud. Integendeel, het zelfde verschijnsel kan formeel en materieel beschreven
worden, zoals wij al gezien hebben. In het eerste geval gaan er vaak impliciet blijvende
materiële beschrijvingen aan de formele vooraf, oftewel: in ‘feitelijke’ vaststellingen
zitten zo goed als altijd reeds gepasseerde interpretatieve hypothesen verborgen. Het
is natuurlijk voor een wetenschappelijke redenering noodzakelijk dat die voorafgaande
hypothesen geëxpliciteerd en (bijvoorbeeld aan bepaalde konventies) getoetst kunnen
worden, maar op ‘lager’ niveau zullen wij er vaak geen behoefte aan hebben om die
toetsing ook daadwerkelijk te verrichten. Ten derde: de interpretatie van een groter
taalgeheel kan gezien worden als een hypothese (toekenning van betekenis) die
gebaseerd is op een hele hiërarchie van voorafgaande hypothesen, die men voor het
gemak subhypothesen van de meest omvattende kan noemen. Van
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welke aard die overkoepelende hypothese in onze probleemstelling, de literaire
interpretatie, precies is, wordt verderop een knooppunt in het betoog.
Voor het moment hoop ik voldoende duidelijk gemaakt te hebben waarom ik meen
dat de term ‘interpretatie’ gebruikt kan worden voor al die handelingen waarbij aan
een formeel gegeven éen of meer materiële waarde(n) toegekend wordt. En om
verwarring met ‘materieel’ in de franse zin van ‘stoffelijk’ te voorkomen, zeg ik
voortaan maar ‘betekenissen’ voor ‘materiële waarden’.
Terug nu naar de hoofdlijn van mijn betoog: wat is de status van de interpretatie
(in de omschreven zin) als het gaat om een literair-wetenschappelijke doelstelling?

II
De eerste vraag die wij niet omzeilen kunnen is: behoort de interpretatie van
afzonderlijke werken wel tot het domein van de wetenschap? Zij die deze vraag
negatief beantwoorden - en dat zijn er de laatste tijd velen5) - zullen hun positiekeuze
meestal baseren op de stelling: een interpretatie in de boven omschreven zin wil een
uniek verschijnsel vastleggen, want juist de samenhang tussen de elementen van een
literair werk is dat wat maar éen keer voorkomt; wetenschap echter houdt zich niet
met unieke verschijnselen bezig maar met regelmatigheden. Vaak gaat men nog een
stap verder en zegt bijvoorbeeld (het is Staal die ik aan het woord laat, in zijn
interview met Fons Elders, Filosofie als science-fiction, p. 373): ‘Omdat de uniciteit
als categorie in de wetenschap niet te hanteren schijnt te zijn’ (dit is voorzichtig
uitgedrukt), ‘is zij ook voor de filosofie die ik als wetenschappelijke werkzaamheid
wil beoefenen, onbereikbaar geworden. M.a.w. over het unieke kan men niets
verstandigs zeggen.’ En dat is dan in alle opzichten minder voorzichtig.
Het lijkt mij toe dat deze bewering uiteindelijk teruggaat op de gedachte dat alleen
dan van wetenschappelijke observaties sprake is, als zij ons in staat stellen om, op
grond van in de werkelijkheid bestaande regelmatigheden, nieuwe verschijnselen te
voorspellen, ‘savoir est prévoir’. Alleen dan immers kan, volgens de pur sang
positivist, een wetenschappelijke hypothese getoetst worden.
Wij zullen moeten erkennen dat van wetenschappelijke interpretatie in onze zin
geen sprake kan zijn, als deze stelling als bindend erkend moet worden. Maar is zij
dat?
Ook als men de positiekeuze van Staal in grote trekken wil volgen, betekent dat
dan, zoals hij elders zegt, dat kunstwerken voor wetenschappelijke behandeling
ontoegankelijk zijn? Tegen een zo radikale konklusie zijn verschillende bezwaren
in te brengen. In de eerste plaats: het literaire werk is niet in alle opzichten uniek: de
elementen ervan keren in andere relaties bij andere taalbouwsels terug, en bovendien
kent ook de groepering van die elementen bepaalde repetente patronen (‘kunstgrepen’,
om het kort te zeggen). Ook Staal zou de mogelijkheid van wetenschappelijke
vaststellingen over deze niet-unieke aspekten moeten erkennen.

5) Inmiddels al weer minder dan in 1971. Wie de ontwikkelingen in de literatuurwetenschap
volgt, lijkt op de toeschouwer bij een pingpong-wedstrijd, wiens hoofdbewegingen eveneens
nauwelijks te onderscheiden zijn van een zorgelijk-nee-schudden.
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Maar goed, ik heb zelf gezegd dat het doel van een literaire interpretatie is: het
vaststellen van de, of een, samenhang tussen de elementen van het objekt, en daarvan
kan moeilijk ontkend worden dat zij maar éen keer voorkomt. Heeft Staal in zijn
eerste bewering gelijk, dan zou precies op het voor ons beslissende punt de
wetenschappelijke banvloek uitgesproken moeten worden: over het unieke kan men
niets verstandigs zeggen, dus: een wetenschappelijke interpretatie van literaire werken
in de boven omschreven zin is niet mogelijk.
En nu kom ik op mijn redenering over wat er bij het literair interpreteren gebeurt
terug. Als men de interpretatie van een literair werk beschouwt als het opstellen van
een hypothese over de semantische samenhang van alle tekstgegevens, waarom zou
zo'n hypothese dan ook moeten gelden voor andere objekten dan het bestudeerde?6)
Als dat zo was, bestond er geen geschiedwetenschap, om het meest pregnante
voorbeeld te noemen. Het enige dat men redelijkerwijs eisen kan, is, ik herhaal het,
dat de hypothese aan ondubbelzinnige feiten te toetsen is.
Dit is het punt waarop ik tot een (voorzichtige) tegenaanval zou willen overgaan.
Er zijn beoefenaars van de (theoretische) literatuurwetenschap, die de interpretatie
buiten het bedrijf van de wetenschap plaatsen, maar toch blijkbaar theorievorming
over literaire objekten mogelijk achten. Alleen, zij menen dat pas dan van wetenschap
sprake is als het gaat om theorieën (en daaruit af te leiden hypothesen) die voor méer
dan éen, en mogelijk voor alle, literaire uitingen geldig zijn. Mij dunkt, dit is
inkonsekwent; zij zouden tot een radikale afwijzing van alle literatuurwetenschap
moeten komen, zoals Staal impliciet lijkt te doen. Immers, een theorie of een
hypothese moet getoetst kunnen worden aan relevante, in dit geval ‘literaire’, feiten.
Maar wat is een ‘literair feit’, wanneer het losgemaakt wordt uit het verband
waarbinnen het voorkomt, de literaire tekst? Hoogstens een algemeen taal-gegeven.
Een specifieke literatuur-wetenschap zou echter gebruik moeten maken van specifiek
literaire feiten, en dat zijn taalfeiten in een bepaalde funktie, - die alleen in het verband
van de hele omringende tekst en kontekst vast te stellen is.
Een voorbeeld ter adstruktie. Er is een bekende hypothese die men als volgt kan
formuleren: binnen een gedicht brengt klankherhaling (bijvoorbeeld rijm) een
semantisch werkzame relatie tot stand tussen woorden waarvoor die relatie niet reeds
lexikaal gegeven hoeft te zijn. Het is een stelling die veel toegepast wordt (door
Jakobson bijvoorbeeld) in deze vorm: men konstateert dat bepaalde woorden rijmen
en gaat er vervolgens van uit dat dit feit een nauwere semantische relatie tot stand
brengt dan op grond van de woordenboek-betekenis te verwachten zou zijn.
Over de merites van deze hypothese wil ik het nu niet hebben. Ik wil alleen de
vraag stellen: als men hem toetsen wil, waar haalt men dan de feiten vandaan voor
de toetsing, wanneer men niet de beschikking heeft over teksten die reeds
geïnterpreteerd zijn met een ander oogmerk dan juist de toetsing van de hypothese
zelf? In het

6) Schrijft niet Hempel in zijn Fundamentals (p. 1): ‘Empirical science has two major objectives:
to describe particular phenomena in the world of our experience and to establish general
principles by means of which they can be explained and predicted’. (Bedoelt hij and =
daarnaast, of and = bovendien, vervolgens óók? We zullen er maar niet op ingaan; hij maakt
in ieder geval het onderscheid.)
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laatste geval lijkt het mij namelijk onvermijdelijk dat men niet de hypothese toetst,
maar de tekst interpreteert op grond van de hypothese, dus een ongetoetste hypothese
heuristisch gebruikt. De hypothese bevestigt in zo'n geval zich zelf. Paradoxaal
gezegd: alleen voorafgaande, onafhankelijke, interpretaties leveren interpretatie-vrij
materiaal op voor de toetsing van een algemene hypothese (of theorie).
Dus: ook wanneer men het exklusieve doel van de literatuurwetenschap zoekt in
het vaststellen van regelmatigheden, is de interpretatie van afzonderlijke teksten een
noodzakelijke fase in de theorie-vorming. Blijkt de interpretatie van literaire teksten
niet langs wetenschappelijke banen geleid te kunnen worden, dan krijgt Staal, als ik
hem juist lees, gelijk, en moet de literatuurstudie als in zijn fundamenten
onwetenschappelijk beschouwd worden.
En daarmee ben ik aan de centrale vraag van mijn betoog gekomen: aan welke
voorwaarden zou een literaire interpretatie moeten voldoen om wetenschappelijk te
zijn? Zijn die voorwaarden niet vast te stellen, dan gaat de (theoretische)
literatuurwetenschap op de fles.

III
Niets is ooit eenvoudig geweest, in de literatuurwetenschap. Nauwelijks menen wij
dat wij aan de slag kunnen gaan of nieuwe moeilijkheden van principiële aard dienen
zich aan. Voordat wij de mogelijkheden van een wetenschappelijke interpretatie van
literaire werken nader onder de loep kunnen nemen, duiken twee andere vragen op:
wanneer mag men van ‘wetenschappelijke kennis’ spreken? en: wat zijn literaire
werken?
Voor de eerste vraag kunnen wij terecht bij andere specialisten, namelijk de
wetenschapstheoretici. Om niet te lang bij dit ene probleem te blijven hangen, maak
ik het mij gemakkelijk, en neem het meest recente nederlandse boek over dit
onderwerp, zonder daarmee iets over de waarde ervan te willen zeggen:
Beerling/Kwee/Mooij/Van Peursen, Inleiding in de wetenschapsleer:
‘Wetenschappelijke kennis is gegrond, systematisch en inter-subjectief’ (p. 14). Als
de interpretatie van literaire teksten aan die door vier andere heren geformuleerde
eisen kan voldoen, acht ik de potentiële wetenschappelijkheid ervan bewezen.
Maar de tweede vraag: wat is een literair werk? Het zijn juist de modernisten onder
de literatuurtheoretici die als uiteindelijk doel van de Theoretische
Literatuurwetenschap vaak zien: het opstellen van een theorie die voor alle literaire
werken opgaat. In die eis is een vooronderstelling geïmpliceerd die mij onjuist lijkt,
namelijk dat de literatuur een verzameling in wiskundige zin is, hetgeen inhoudt dat
alle literaire werken minstens éen eigenschap gemeen hebben, en dat die eigenschap
konstitutief is voor de verzameling (het feit dat zij alle taalbouwsels zijn kan dus niet
als die eigenschap gelden). Morris Weitz heeft in zijn boek over de Hamlet-kritiek
m.i. overtuigend aangetoond dat zelfs voor een betrekkelijk gemakkelijk te
omschrijven kategorie als ‘de tragedie’ deze stelling onjuist blijkt te zijn. Er is geen
‘essentie’ en al evenmin een ‘set of properties’ waardoor een taalbouwsel tot een
tragedie bestempeld wordt, maar alle tragedies die wij kennen behoren tot een
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‘familie’ (en het is duidelijk dat Weitz zich met die term naar Wittgenstein richt).
De eigenschappen waardoor bepaalde taalbouwsels tot tragedies worden, zijn niet
steeds de zelfde, maar veranderen voortdurend; iedere tragedie deelt bepaalde
konstitutieve eigenschappen met andere tragedies maar dat kunnen aldoor andere
zijn. Het is dus mogelijk dat twee teksten, die beide zonder tegenspraak als tragedie
gekarakteriseerd moeten worden, geen enkele konstitutieve eigenschap meer gemeen
hebben. En daarmee vervalt de mogelijkheid van een algemeen geldende theorie.
Wanneer dat voor een subkategorie als de tragedie waar is, dan hoeft het verder geen
betoog dat een algemene theorie over ‘de’ literatuur evenzeer onmogelijk is.
Hoe kan ik dan nog spreken van: de interpretatie van literaire werken (als specifieke
kategorie)? Ik vrees dat ik dat tot nu toe inderdaad ten onrechte gedaan heb. Het
moment is gekomen om de groep objekten warvoor al mijn verdere observaties geldig
moeten zijn, duidelijker af te bakenen.
Bij het zoeken naar een algemeen criterium voor afgrenzing van de groep
taalbouwsels waarvoor de rest van mijn betoog geldig moet zijn, maak ik het mij
weer gemakkelijk door bij anderen te rade te gaan. In ieder geval kan men mij dan
niet van subjektivisme beschuldigen. Velen, onder meer Maatje in zijn handboek,
kiezen als belangrijkste eigenschap van taaluitingen die zij als ‘literair’ willen
beschouwen, de fiktionaliteit. Ik sluit mij in dit betoog7) daarbij aan, niet omdat ik
meen dat inderdaad alle literair te noemen taalbouwsels onder die noemer te vangen
zijn, en evenmin omdat ik zou denken dat er geen andere fiktionele uitingen zijn dan
de literaire werken. Het gaat er mij louter en alleen om, dat ik mijn beweringen wil
verbinden aan een bepaald waarnemingsgebied door vast te stellen voor welke groep
objekten al mijn verdere uitspraken geldig willen zijn.
Fiktioneel kan in dit verband gedefinieerd worden als: niet principieel refererend
naar een situatie in de buitenwereld8), dus als synoniem van wat men vaak de
‘autonomie’ van het literaire werk heeft genoemd (of, enigszins anders gezegd, als
de reden waarom veel literatuurtheoretici de in een literair werk aan de orde gestelde
‘werkelijkheid’ als autonoom hebben gekarakteriseerd). ‘Principieel’: ook wanneer
er wèl sprake is van refereren van het gehele werk9) naar een bestaand komplex in
de buitenwereld, zoals bij de historische roman, is de verwijzing niet principieel in
die zin dat het taalbouwsel dáardoor tot literatuur zou worden. Dat betekent tevens
dat er geen enkele eis van ‘waarheidsgetrouwheid’ aan (bijvoorbeeld) zo'n historische
roman gesteld kan worden. De verwijzing is middel, strategie tegenover de lezer, en
geen doel.
Met deze omschrijving van ‘fiktionaliteit’ heb ik tevens aangegeven, waarom ik
van

7) In het in de inleidende notitie bij dit artikel aangekondigde boek zal aan deze kwestie een
afzonderlijk hoofdstuk gewijd worden, waaruit blijkt dat ik het persoonlijk met deze opvatting
niet eens ben, of in ieder geval het fiktionaliteitscriterium tijdgebonden acht. Maar dat heeft
geen konsekwenties voor de hier behandelde problematiek.
8) Het probleem van de relatie theorie-waarnemingsgebied dat in noot 2 en 3 impliciet al
aanwezig is, ligt in deze omschrijving opgesloten. Ik moet het hier laten rusten.
9) Het gaat dus niet om de vraag of elementen van de tekst naar de buitenwereld (kunnen)
verwijzen. Allicht doen zij dat; zij zijn talig.
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die (mogelijke) eigenschap van het literaire werk, of liever nog van de mogelijkheid
om aan een taalbouwsel die eigenschap toe te kennen, uitga. Immers, bij taalbouwsels
die als niet-fiktioneel beschouwd worden, heeft men altijd nog de beschikking over
een buitenwereld en zijn (bekende) eigenschappen, om de betekenis van totaal en
onderdelen vast te stellen. Dat is dus een gemakkelijker geval, van interpretatief
standpunt gezien, dan het als fiktioneel beschouwde taalbouwsel. Wanneer mijn
beweringen voor die laatste kategorie opgaan, zullen zij zeker gerechtvaardigd kunnen
worden voor de als niet-fiktioneel beschouwde tekst. De fiktionele tekst is als totaliteit
alleen kenbaar uit de bestudering van de elementen waardoor het gevormd wordt;
maar die elementen kunnen, in hun volle betekenis, alleen vastgelegd worden tegen
de achtergrond van het geheel waarbinnen zij funktioneren. Enfin, men ziet het, wij
zijn op het punt aangeland waar gevolgtrekkingen lijken op te doemen die sinds
Dilthey gemeengoed zijn geworden.
Intussen, opnieuw heb ik de lezer een beetje oneerlijk behandeld. Ik sta niet klaar
om een aparte methodologie van de geesteswetenschappen te postuleren, op basis
van het Verstehen, en misschien wel terecht te komen bij two cultures. Na mij tegen
evidente tegenstanders gericht te hebben, moet ik mij nu distanciëren van wie
inmiddels mijn medestanders lijken te zijn, en wel door genoemde tegenstanders
gedeeltelijk gelijk te gaan geven.
Ik kies als proefpersoon voor mijn betoog tegen een aparte methodologie van het
Verstehen niet Dilthey, want die heeft over tekstinterpretatie weinig gezegd; evenmin
Heidegger die eenvoudig een sprong in de hermeneutische cirkel van ons vraagt (dan
is blijkbaar de objektiviteit als bij toverslag verzekerd, en inderdaad, dat lijkt mij
tovenarij); ook diens leerling Gadamer niet, die een al even mysterieuze oplossing
voorstelt: wij moeten ons ‘in de traditie plaatsen’, maar hoe wij die traditie objektief
vast moeten stellen zegt hij er niet bij. Ik kies de literaire hermeneuticus die naar
mijn smaak met de meeste moed zijn uitgangspunten heeft uiteengezet, en als goed
wetenschapsman ons juist daardoor de volle gelegenheid tot tegenspraak heeft
geboden: Leo Spitzer. Wat zegt hij over de relatie van geheel tot delen, over de
hermeneutische cirkel, en over de mogelijkheid om daaruit of juist erin te komen?
Wij zullen het door hem zelf laten zeggen.10)
Wat de ‘scholar’ doen moet is: ‘work from the surface to the “inward life-center”
of the work of art’. ‘Grouping these details and seeking to integrate them into a
creative principle which may have been present in the soul of the artist’. Zo kunnen
wij ‘the whole’ vaststellen: ‘The scholar will surely be able to state, after three or
four of these “fro voyages” whether he has found the life-giving center, the sun of
the solar system’; ‘the reader must seek to place himself in the creative center of the
artist himself - and recreate the artistic organism’.
Ik citeer dit niet om de lezer op de hoogte te brengen van Spitzers opvattingen;
die zijn hem ongetwijfeld bekend, en bovendien is mijn citatenlijstje niet op weergave

10) Het nu volgende deel van het betoog is na Heide Göttner's Logik der Interpretation gedeeltelijk
overbodig geworden, gedeeltelijk niet meer toereikend. Ik laat het staan, om overeenkomst
en verschil met Göttner niet te verdoezelen, ook waar ik vind dat zij het beter zegt.
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van het kenmerkende, maar op het aanvechtbare gericht. Wat ons onmiddellijk opvalt,
is, afgezien van het metaforische taalgebruik, dat zonder aarzeling het objektieve
bestaan van een ‘centrum’ aangenomen wordt, en dat dit centrum met het ‘kreatieve
principe van de schrijver’ geïdentificeerd wordt (niet verbazingwekkend bij een man
die Freud bewonderde).
Eenzelfde geloof in het objektieve bestaan van de door hen gezochte samenhang
vinden wij bij vrijwel alle auteurs die termen als ‘kern’, ‘geheel’, ‘centraal thema’,
‘eigenlijk onderwerp’, ‘dieptestruktuur’, vaak ook ‘struktuur’ zonder meer, bezigen,
en bijna altijd leidt dat uitgangspunt tot psychologisme, d.w.z. tot veronderstellingen
omtrent de ‘ziel’ en de ‘bedoelingen’ van de auteur die regelrecht naar
onbewijsbaarheden voeren. De doelstelling van de interpreet wordt dan meestal
geformuleerd in termen van identifikatie met de auteur en diens (bewuste en
onbewuste) bedoelingen. En bij velen volgt dan de gevaarlijkste stap: De semantische
samenhang in een tekst is een gegeven waarvoor de interpreet ‘gevoelig’ moet zijn.
Zie bijvoorbeeld E.D. Hirsch, die in Validity in Interpretation spreekt over: ‘that
sense of the whole by means of which an interpreter correctly (!) understands any
part in its determinacy’.
Voor eenmaal moet ik Leibfried gelijk geven als hij, haast als een reaktie op Hirsch
lijkt het wel, stelt: ‘Zirkel heisst poetologisch nie “Gefühl vom Ganzen” und
nachfolgende Verifikation durch einzelne Züge. Das ist eine - vielleicht richtig
erfasster - psychologischer Sachverhalt.’ Terecht ziet hij de centrale fout in dit soort
standpunten in de gedachte dat er een kern in het literaire werk verborgen zit die de
interpreet er uit moet halen; éen kern (en dus éen interpretatie), die dan al gauw in
verband gebracht wordt met het enige dat aantoonbaar permanent is (behalve
natuurlijk de ter diskussie staande tekst zelf), namelijk de auteur, d.w.z. diens ziel
(Spitzer) of diens intenties (Hirsch). Maar, zegt Leibfried, en ik beweer niet dat ik
deze formulering voor mijn rekening zou willen nemen, ‘die Sache selbst gibt sich
nur als abgeschattete Sache’. Als ik mij niet vergis spreekt hij hier regelrecht in de
termen van Husserl, en dat is dan pikant want Husserl is precies de filosoof op wiens
kentheorie Hirsch zich beroept...
Vertaald in de termen van de literaire interpretatie (pro memorie: interpretatie van
als fiktioneel gelezen taalbouwsels), betekent de laatste opmerking van Leibfried:
wij kunnen niet over de ‘ware kern’ van een literair werk uitwisselen, maar alleen
over de wijze waarop wij het lezen.
Een konsekwentie hiervan is dat de interpretatie niet is het zoeken naar de objektief
aanwezige samenhang (éen samenhang) in het werk, maar het opspeuren van voor
de lezer mogelijke samenhangen in een als geheel aangeboden taalbouwsel, of: het
opstellen van een hypothese-over-samenhang, die niet strijdig is met de voor iedereen
op dezelfde wijze bestaande detailfeiten en bovendien een bevredigende interpretatie
geeft van die details die niet eenduidig zijn (zoals vaak woordbetekenissen). Spitzer
en vele anderen spreken steeds over het onderzoek dat aan bepaalde normen moet
voldoen omdat zij via Einfühlung of empathie de objektief bestaande kern van het
werk kenbaar achten. Ik zou de aandacht meer willen richten op de formulering van
het resultaat (dus op de interpretatie niet in de zin van bezigheid maar in die van
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een op bepaalde wijze geformuleerde hypothese).
Een bijkomend gevolg van dit standpunt is dat ik geen reden zie om aan te nemen
dat er maar éen juiste interpretatie is; het is geenszins uitgesloten (de praktijk toont
het trouwens aan) dat er meer dan éen bevredigende hypothese over het zelfde stuk
werkelijkheid opgesteld kan worden, i.c. meer dan éen interpretatie van het zelfde
fiktionele werk. Bij de vraag wat de eisen voor de wetenschappelijkheid van
interpretaties zijn, is het de formulering van de hypothese die telt, want die beslist
over het intersubjektieve, gegronde en systematische karakter van onze interpretatie.
Hoe wij precies aan onze hypothesen komen, is onze zaak. Terecht meent De Groot,
die aan de empathie wel een zekere plaats wil inruimen, dat zij thuis hoort in het
chapiter ‘hypothese-vorming’ (vierde druk p. 58), waar de regel ‘vrijheid van ontwerp’
geldt. Vanuit het axioma van de fiktionaliteit hoeft deze konklusie niemand te
verbazen. Juist omdat wij alleen de woorden zelf ter beschikking hebben om een
samenhang te konstrueren (zodat de inbreng van buiten, die de woorden hun volle
zin geeft, gebonden zal zijn aan ons eigen beeld van de wereld), treden er meervoudige
lokale interpretatie-mogelijkheden op, en in de meeste gevallen zal dat leiden tot
meer dan éen eindresultaat, dus: meer dan éen hypothese over de samenhang van het
geheel.

IV
Wanneer wij, zover gekomen, de interpretatie nu nogmaals definiëren als: een
toetsbare hypothese omtrent de semantische samenhang van een gegeven tekst, dan
wordt de belangrijkste vraag: kan die hypothese zo geformuleerd worden dat zij in
overeenstemming is met de boven geciteerde eisen voor wetenschappelijke kennis.
Dat zij gegrond kan zijn hoeft na 50 jaar close reading techniek vermoedelijk niet
nader toegelicht te worden. Haar systematische karakter, innerlijke konsistentie en
overeenstemming met onze verdere wetenschappelijke bevindingen, kan beoordeeld
worden op logische gronden en door bestudering van de resultaten van andere
onderzoekers. Maar hoe zit het met de intersubjektiviteit en de toetsbaarheid?
Intersubjektief kunnen wij een hypothese maken door een ondubbelzinnige
formulering na te streven - misschien dat hier in de praktijk moeilijkheden liggen
waar ik nu wat luchtig over heen moet wandelen - en door de ter adstruktie op tafel
gelegde feiten zo te analyseren dat zij niet meer zelf voor nadere interpretatie open
staan, maar voor iedereen gelijk zijn. In ieder geval, er is geen bijzondere reden
waarom dit type hypothese principieel niet intersubjektief geformuleerd kan worden,
en dat is op het moment voor ons voldoende.
Het voornaamste probleem is blijkbaar de toetsing.
De eenvoudigste procedure van toetsing is waarschijnlijk dat men een interpretatie
opstelt aan de hand van onomstotelijke feiten en vervolgens toetst aan de hand van
die elementen in het werk die niet ondubbelzinnig zijn maar pas na interpretatie zin
krijgen. De totaal-interpretatie zou dan getoetst worden aan de bevredigende of
adekwate interpretatie van details. Dit is een veelgebruikte vorm van kontrole bij
niet-specifiek-wetenschappelijke interpretaties.
Ik zeg niet dat hier geen mogelijkheden voor een rationeel toetsingsprocdé liggen,
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maar begrippen als ‘bevredigend’ en ‘adekwaat’ bergen een te groot gevaar voor
subjektiviteit in zich dan dat wij met alléen dit procédé genoegen kunnen nemen.
Kort gezegd: wanneer een lokale interpretatie inadekwaat is kunnen wij dat wel
aanwijzen maar hoe tonen wij adekwaatheid aan?
Er moeten dus andere, meer uitgewerkte, toetsingsprocedures gezocht worden,
wil de interpretatieve hypothese een redelijke mate van toetsbaarheid krijgen.
Laten wij beginnen bij het begin. Bestaat er wel een juiste interpretatie, of ‘kan
alles’ (zoals niet ik maar vele anderen beweren) omdat binnen de heksenkring geen
kontrole mogelijk is? Dit lijkt mij een te defaitistisch standpunt. Er zijn manifest
onjuiste interpretaties, dus moeten er (een, meer, vele) juiste zijn. Wanneer mogen
wij een interpretatieve hypothese als juist, of liever geldig, beschouwen? Waarom
niet, net als bij alle andere hypothesen, wanneer zij niet gefalsifieerd kan worden?
En daar moet dan meteen de eis aan verbonden worden dat zij wèl falsifieerbaar moet
zijn, d.w.z. dat zij zodanig geformuleerd moet zijn dat de kondities waaronder zij
onjuist geacht moet worden door iedere andere onderzoeker vastgesteld en onderzocht
kunnen worden.
Hoe kan nu zo'n falsifieerbare hypothese tot stand komen? Volgens De Groot zijn
er bij een min of meer gesloten universum (en daartoe behoort een fiktionele tekst
zeker) twee toetsingsprocedures: toetsing door partitie en toetsing op grond van
konvergentie. De laatste noemt hij weliswaar niet uitdrukkelijk als zodanig, maar hij
behandelt deze konvergentie wèl als wijze van toetsing van uiteenlopende resultaten
aan elkaar.
Partitie houdt in dat het materiaal in twee delen gesplitst wordt, waarvan het eerste
gedeelte gebruikt wordt voor het opstellen van de hypothese, het tweede voor toetsing.
Deze procedure is niet ongewoon bij de literair-kritische analyse van poëzie, in deze
vorm: na opstelling van een voorlopige interpretatie wordt aan de hand van een lineair
onderzoek (‘close reading’) een nauwkeuriger vorm aan de interpretatie gegeven
(meestal via de vaststelling van een ‘centraal thema’); de rest van het gedicht wordt
dan beschouwd vanuit de vraag in hoeverre de hypothese erdoor bevestigd wordt.
Ik ben het met Mooij, die deze mogelijkheid ter sprake brengt, eens dat het niet
duidelijk is hoe men aan deze toetsingsprocedure een systematisch wetenschappelijke
vorm kan geven, - helaas want analyses van dit type zijn vaak bijzonder leesbaar,
misschien wel juist omdat niet alle mogelijkheden op tafel hoeven te komen en
overtuigingskracht een belangrijker criterium is dan volledigheid.
Positiever staat het ervoor met de tweede toetsingsprocedure, die op konvergentie
gebaseerd is. Al geeft De Groot als ik hem goed begrijp de voorkeur aan de toetsing
door splitsing, ongetwijfeld omdat daarbij sprake is van de volgens hem onmisbare
mogelijkheid tot het doen van voorspellingen, mij lijkt konvergentie meer
perspektieven te bieden. Deze toetsingsmethode komt hierop neer: het zelfde objekt
wordt volgens verschillende methoden geïnterpreteerd; als de resultaten konvergeren
kunnen zij beschouwd worden als elkaar bevestigend.
Weliswaar ken ik geen enkel gepubliceerd interpretatief onderzoek op het gebied
van fiktionele teksten, dat expliciet en systematisch gebruik maakt van deze toetsing
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door konvergentie, maar experimenten in werkgroepen hebben mij ervan overtuigd
dat hier vruchtbaar terrein ligt. Impliciet wordt deze toetsingsmethode trouwens wel
aangetroffen in enkele wetenschappelijke interpretaties; voor Nederland noem ik
Sötemanns Havelaar-studie.
Men kan zich bij interpretaties op het gebied van de literatuur de procedure als
volgt voorstellen: na de opstelling van een voorlopige hypothese, wordt een aantal
aspekten afzonderlijk en systematisch bekeken. Als de best isoleerbare aspekten zou
ik willen noemen (in deze volgorde):
1. Visuele eigenschappen van het objekt (daarbij typografie).
2. Klanken (vooral herhalingen van het type rijm, assonantie, alliteratie e.d. maar
niet alléen deze konventioneel bepaalde klankverschijnselen).
3. Woordbetekenissen. Hierbij zal al een zekere keuze gedaan moeten worden
tegen sommige mogelijkheden, omdat het materiaal anders in een later stadium
onhandelbaar wordt. Dat kan gebeuren door subhypothesen op te stellen waarin een
bepaalde mogelijkheid met expliciete argumenten verworpen wordt. Aan het eind
van het hele onderzoek kan men op die sub-hypothesen terugkomen en nagaan of
zij terecht opgesteld zijn. Om duidelijk te maken wat ik bedoel een voorbeeld,
Marsmans befaamde gedicht Vlam.11) De eerste woorden van het gedichtlichaam (dat
is: het gedicht zonder de titel) luiden: ‘Schuimende morgen’. ‘Morgen’ kan een
landmaat zijn, maar op grond van andere woorden in de tekst (‘schuimende’, ‘dag’)
is de onwaarschijnlijkheid van die betekenis zodanig dat men hem voorlopig op
grond van expliciete argumenten kan ekarteren. Het is verstandig niet te gauw naar
deze reserve-opstelling van een woordbetekenis te grijpen, maar aan de andere kant
heeft het geen zin alle mogelijkheden mee te slepen (en daarmee tientallen onnutte
kombinaties) wanneer zij een zo hoge graad van onwaarschijnlijkheid hebben als
het voorbeeld-geval. Andere voorbeelden in Vlam: ‘vuren’ als ‘van vurenhout
gemaakt’ (bij ‘lach’), ‘den’ als boomsoort (in ‘den opalen dag’).
4. Woordsoorten (verbonden aan de woordbetekenissen, natuurlijk; het kàn echter
relevant blijken dat een gedicht een opvallend groot aantal verba bevat, etc.).
5. Metrum/ritme.
6. Syntaxis. Een beschrijving van konventioneel model òf van t.g. model; het
laatste heeft het voordeel van overzichtelijkheid, maar het nadeel dat men soms een
hele rij ‘bomen’ moet opzetten.
7. Metaforen, metonymen, symbolen (archetypische, kultuurhistorisch bepaalde
etc.).
8. Optiek (of als men wil: perspektief).
9. Feature-analyse (semen). Deze kan m.i. het beste als kontrolemiddel gebruikt
worden als de interpretaties geformuleerd zijn. Het is immers niet mogelijk gebleken
(voorlopig?), om een eindig aantal features op te stellen, en dat betekent dat een
onafhankelijke feature-analyse niet uitvoerbaar is, zeker niet in poëzie. Het kiezen
voor bepaalde features is niet anders dan een vorm van interpreteren, maar dan éen
waarop geen kontrole uitgeoefend kan worden. Achteraf echter kan zo'n analyse zeer
nuttig zijn, bijvoorbeeld om vergeten mogelijkheden alsnog op te sporen.

11) In het eerder genoemde boek zal ik de hele aspekten-problematiek uitgebreid behandelen
aan de hand van een analyse van dit gedicht.
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10. Idiolekt: het persoonlijk taalgebruik van de auteur. Eveneens het beste na
formulering van de interpretatie(s) te gebruiken.
Op grond van zo'n aspekten-onderzoek - dat per aspekt tot een hypothese leidt stelt de interpreet zijn totaalhypothese(n) over de mogelijke semantische
samenhang(en) van de tekst (=interpretaties) op, of, om het terwille van de strengeren
in de leer iets anders uit te drukken: hij doet een (aantal) toetsbare veronderstelling(en)
omtrent de semantische samenhang(en) die men aan het taalgegeven kan toekennen.

V
Met een verantwoorde aanpak van het onderzoek is de kous echter nog lang niet af.
De onderzoeker zal niet op eigen houtje kunnen beslissen over de houdbaarheid van
zijn hypothese. Hij zal haar moeten voorleggen aan wat De Groot noemt het ‘forum’.
Dat betekent dat de vorm die hij aan zijn eindresultaat geeft van beslissend belang
is. Alleen op grond daarvan kan vastgesteld worden of hij een intersubjektief rapport
heeft weten op te stellen, en of zijn konklusies falsifieerbaar zijn. Een paar woorden
daarom over de formulering van interpretatieve hypothesen.
In de regel zullen er meer interpretaties over éen objekt op te stellen zijn; ik ga
daar dus van uit, ook al omdat principieel de zaak bij éen interpretatie niet anders
ligt. Dat wij meestal te maken hebben met meer dan éen mogelijke totaalbetekenis
van een tekst, hangt samen met het feit dat fiktionele taalbouwsels per definiie minder
situatie-gebonden zijn dan andere, en daardoor in wisselende kontekst kunnen
funktioneren. Een voorbeeld.
Er is een bekende ‘taalkundig-stylistische’ analyse van Leopolds gedicht ‘Om
mijn oud woonhuis peppels staan’, van W. Gs Hellinga en H. v.d. Merwe Scholtz.
Zij zien twee mogelijke interpretaties van de regel (in iedere strofe terugkerend en
dus sterke invloed op het geheel uitoefenend) ‘Mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’.
De eerste is: deze regel betekent: ‘mijn lief, waar moet ik, in mijn wanhoop, naar
toe’. Deze lezing krijgt bij Hellinga en Scholtz nogal wat nadruk omdat zij past in
het kader van de existentiële wanhoop die zij als essentieel aspekt van het gedicht
zien. De tweede mogelijkheid, volgens Hellinga/Scholtz tegelijk funktionerend maar
toch in hun betoog minder beklemtoond, is dat de repetitieregel te vergelijken is met
een wending als ‘Egidius waar bestu bleven’.
Ik moet bekennen dat ik de laatste interpretatie, die het gedicht plaatst in de zgn.
ubi-sunt traditie, bij Leopold meer voor de hand vind liggen, maar ik kan niet bewijzen
dat de eerste onjuist of liever ongeldig zou zijn. Integendeel, de uitgebreide diskussies
over het gedicht hebben mij ervan overtuigd dat deze interpretatie geldig is, omdat
zij rekenschap kan afleggen van alle feitelijke eigenschappen van het gedicht, en een
adekwate interpretatie oplevert van meerduidige plaatsen. Resultaat: ik ‘geloof’ er,
subjektief, niet in maar wetenschappelijk aanvaard ik ook deze interpretatie.
Voor de volledigheid vermeld ik nog een nevenmogelijkheid: ‘waar’ zou ‘ware’
kunnen betekenen; ook dan is ‘mijn lief’ overigens ingesloten subjekt.
Ik sta even stil bij dit voorbeeld - zonder op de bewijsvoering voor de beide be-
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langrijkste interpretaties in te kunnen gaan -, omdat het mij de gelegenheid biedt om
aan de hand van een duidelijke test case een model van formulering op te stellen
voor gevallen waarin wij te maken hebben met meer dan éen geldige interpretatie,
een model dat ook wel bruikbaar is wanneer men maar éen mogelijkheid ziet, maar
dan vermoedelijk minder onthullend wordt.
Er is ook in mijn beschrijving sprake van wederzijdse afhankelijkheid van detailen totaal-interpretatie, maar die kan heel goed zo geformuleerd worden dat er van
cirkels geen sprake is, en dus ook het verwijt van een ‘vicieuse’ cirkel (een redenering
zonder toetsingsmogelijkheden) vermeden kan worden. Ik stel mij dat in
vereenvoudigd schema zó voor:
Als ‘Om mijn oud woonhuis’ is:
1 een gedicht van existentiële wanhoop,
Dan is ‘ik’ ingesloten subjekt van ‘waar gebleven’ (etc. etc.)
2 een ubi-sunt-gedicht,
Dan is ‘lief’ ingesloten subjekt van ‘waar gebleven’ (etc. etc.), terwijl
‘waar’ kan betekenen a) ubi, b) ‘ware’.
(Waar ik etc. etc. heb gezet moet natuurlijk een heel rijtje argumenten
komen.) De hypothese die onder ‘Als’ staat, wordt nu afhankelijk van de
geldigheid (niet-strijdigheid en adekwaatheid) van lokale feiten en
interpretaties.

VI
Natuurlijk zal de interpreet als laatste stap in het onderzoek overgaan tot een
systematische vergelijking van de twee of meer interpretaties, voordat hij zijn nek
uitsteekt en anderen aan het spel doet deelnemen. Door een analytische formulering
als de hierboven voorgestelde te kiezen, kan hij die mogelijkheden tegen elkaar
afwegen, en ook de resultaten van dat vergelijkingsproces kan hij vervolgens aan
het ‘forum’ voorleggen.
Zijn er voor zo'n systematische vergelijking van de uiteenlopende interpretaties
die de interpreet als intersubjektief en ongefalsifieerd denkt over te houden (totdat
een ander hem van het tegendeel kan overtuigen) misschien ook regels op te stellen?
Ik zie de volgende criteria, voortvloeiend uit wat ik tot nu toe beweerd heb:
1. Een interpretatie is beter naar mate hij van meer feiten rekenschap aflegt (dit is
het criterium van de feitendekking, algemeen gebruikt bij de beoordeling van
hypothesen). Wanneer twee aanvankelijk gescheiden hypothesen samengevat kunnen
worden tot éen nieuwe, zonder dat innerlijke tegenspraak optreedt, is die nieuwe
hypothese te verkiezen boven ieder van de twee oorspronkelijke.
Bij literaire werken bestaat het gevaar dat dit criterium leidt tot de stelling: hoe
ingewikkelder een interpretatie, des te beter. Daarom moet het criterium van de
feitendekking vergezeld worden van een ander:
2. De eenvoudigste interpretatie is de beste.
3. De ‘auteursbedoeling’ kan bij keuze een rol spelen.
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tussen gelijkwaardige interpretaties relevant is.
De laatste twee criteria moeten heel behoedzaam gehanteerd worden. Het
variantenonderzoek omdat het hoogstens bestaande vermoedens kan steunen; de ene
tekst kan nooit beslissende informatie verschaffen over de andere. Wij weten immers
niet of de schrijver een latere versie heeft opgesteld om zijn vroegere te verduidelijken,
of juist om er zich van te verwijderen (en daarbij eveneens misverstand te vermijden).
Dit argument wijst er al op dat ook varianten-inderzoek ons al gauw brengt bij de
auteur en zijn bedoelingen. Waarom dit een delikaat onderwerp is, zal ik wat
uitgebreider behandelen, omdat het opnieuw een omstreden onderwerp is geworden.
Natuurlijk wil ik niet zeggen dat Wimsatt en Beardsley ongelijk hadden toen zij
de ‘intentional fallacy’ aan de kaak stelden; zij spraken over het hanteren van de uit
andere bron bekende auteursbedoeling, die in de tekst niet aanwijsbaar gerealiseerd
wordt. Anderen echter hebben hun, voorzichtig naar voren gebrachte, standpunt
geëxtremiseerd, en meenden de auteur helemaal weg te kunnen strepen, en dat is in
strijd met de aard van (literaire) kommunikatie.
Dit overtrekken van een verdedigbaar standpunt, is ongetwijfeld de reden dat E.D.
Hirsch een heel boek gewijd heeft aan het eerherstel van de intentie als criterium van
geldigheid van interpretaties, maar hij schiet over zijn doel heen door zo te redeneren:
er is éen geldige interpretatie want het gedicht heeft zijn eigen, objektieve, samenhang;
en aangezien er maar éen konstante is, de schrijver (op het moment dat hij zijn tekst
schreef), moet die ene interpretatie identiek zijn aan de bedoelingen van die schrijver.
Maar als nu eens aangenomen wordt dat er meer dan éen geldige interpretatie kan
zijn. Wat dan? Om duidelijk te maken in hoeverre de ‘auteursintentie’ dan toch nog
een rol kan spelen, omschrijf ik opnieuw wat mijn voorstel voor een analytische
beschrijving van de mogelijke interpretaties van éen tekst inhoudt, vanuit een andere
hoek dan tot nu toe.
Wij kunnen over literaire objekten alleen uitwisselen, wetenschappelijk of
anderszins, nadat wij ze gelezen hebben of doordat zij voorgedragen worden; hetgeen
wil zeggen dat een interpretatief proces al op gang is gekomen voordat de uitwisseling
over het objekt kan plaatsvinden. Anders gezegd, lezen is: van een taalbouwsel een
taalgebruiksgeval maken. Maar, zoals ik al eerder stelde, van éen taalbouwsel kan
bij behandeling als fiktionele tekst meestal meer dan éen geval van taalgebruik
gemaakt worden, doordat de situatie waarbinnen men het plaatst wisselen kan. Er is
altijd sprake van het op grond van objektieve gegevens (het taalbouwsel) tot stand
brengen van éen of meer semantische samenhangen, en dit laatste doet de lezer. De
analytische wergave zoals ik die voorstel expliciteert dit proces, en ekarteert de
subjektieve (niet intersubjektief te maken) oplossingen. Ik zie twee belangrijke punten
waarop de ‘auteursintentie’ daarbij een rol kan spelen, en keer tot de
Leopold-interpretatie terug om dat te demonstreren.
In het algemeen zijn er minstens twee duidelijk te onderscheiden
interpretatiemogelijkheden bij fiktionele teksten: de historische en de hedendaagse.
Dit korrespondeert met het ervaringsfeit dat een tekst in een bepaald historisch
verband
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ontstaat, maar daaraan niet gebonden blijft. (Ik verwijs naar Romeins
‘polyinterpretabiliteit’ als verkortend argument.)
Bij Leopold kan men zeggen: de centrale interpretatie van Hellinga/Scholtz (het
gedicht als existentiële wanhoopsuiting) kan hedendaags genoemd worden; men
denke aan het moment dat deze analyse tot stand kwam: het hoogtij van het
existentialisme.
De ubi-sunt interpretatie is historisch, d.w.z. gaat uit van veronderstellingen omtrent
wat men verwachten mag van de classicus Leopold, in zijn tijd, met zijn voorkeur
voor traditie (zie de diskussies over oinou hena stalagmon). Wat bij de twee, ook
lokaal zeer uiteenlopende, interpretaties gebeurd is, dat is dat het gedicht
achtereenvolgens vanuit hedendaags en vanuit historisch perspektief beschouwd is,
oftewel binnen twee verschillende situaties geplaatst. De historische interpretatie nu,
móet wel gebruik maken van de ‘auteursintentie’, in die zin dat men zich afvraagt
wat deze auteur aan zijn publiek heeft willen overbrengen. Dat kan soms ook voor
ons nog een direkt gegeven mogelijkheid zijn, een andere keer echter moeten wij
moeizaam de historische situatie en de daarbinnen vigerende interpretatie
rekonstrueren.
Bij historische interpretaties komen er vermoedelijk even veel geldige interpretaties
uit de bus als er opvattingen bestaan over wat in de betreffende periode het
overheersende wereldbeeld is. Moedwillige meervoudigheid (zoals in een allegorie)
zou ik overigens nog binnen éen interpretatie willen onderbrengen omdat de twee
niveau's niet strijdig zijn. Bij een hedendaagse interpretatie zal het doorgaans gaan
om potentiële lezingen, d.w.z. de opsomming en konfrontatie van interpretaties die
op grond van de taalgegevens mogelijk zijn. Het verschil tussen de twee heeft te
maken met een verschil in nadruk op de auteur en diens (veronderstelde) wereldbeeld
- bij historische interpretaties - of op de lezer - bij hedendaagse interpretaties. Dat is
dus een punt waar de auteur en wat men van hem verwachten mag een rol speelt.
Ook de diskussie n.a.v. ‘waar’ als ‘ware’ of als ‘ubi’ bij Leopold, leidt als men
wil tot hantering van de auteursintentie als argument. Wanneer men het taalgebruik
van Leopold bestudeert, wordt (laten wij zeggen) de ‘ware’-interpretatie onmogelijk,
omdat Leopold in dat geval een apostrof zou hebben geschreven.12)
En daarmee nader ik het einde van mijn betoog. Ik zie de mogelijkheid van expliciete,
falsifieerbare, intersubjektieve interpretaties, al zijn lang niet alle pro-

12) Ik gebruik de term ‘intentie’ hier in een minder filosofische zin dan (doorgaans) Hirsch. Bij
mij is het nauw verbonden aan de wijze waarop een taalbouwsel funktioneert binnen een
bepaalde kontekst, waarin schrijver en lezer zich beiden bevinden, ieder op hun eigen wijze.
Voor het tweede geval van gebruik van de auteursintentie als middel om een interpretatie te
evalueren, zou dan ook beter gesproken kunnen worden van idiolekt, zoals ik bij de
opsomming van aspekten reeds deed. Ook is nu vermoedelijk duidelijk waarom ik de
behandeling van het idiolekt op wil schuiven naar het moment van keuze tussen rivaliserende
interpretaties (als een keuze mogelijk is).
Overigens gebruikt Hirsch ‘intentie’ nie konsekwent, vandaar mijn toevoeging ‘doorgaans’:
de ene keer is het de Wimsatt-Beardsley ‘intention’, de andere keer Husserls ‘Intentionalität’.
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blemen die ik aangestipt heb op dit moment bevredigend opgelost. Het lijkt mij
mogelijk om een volgende stap te doen door een konkreet geval bij de kop te nemen,
bijvoorbeeld de interessante bundeling van Lycidas-interpretaties door Patrides, en
op de analytische wijze die ik voorgesteld heb de relatie tussen de geldig blijkende
interpretaties vast te leggen.13) De beste vorm daarvoor lijkt mij: een linguistisch
verantwoorde beschrijving geven van het taalbouwsel zelf, en dan een analytische
konfrontatie van de mogelijke interpretaties van dat taalbouwsel, waarbij de kondities
waaronder zij geldig zijn gespecificeerd worden. Met zo'n konkreet geval in de hand
kunnen wij dan de problemen opsporen en doordenken, die ik in dit artikel slechts
terloops aan de orde heb gesteld.

VII
Voordat ik echter de deur voor ditmaal achter mij dicht doe, wil ik nog even
terugkomen op éen punt uit het begin van mijn betoog: wat moet nu díe theoreticus,
die slechts algemene regels op het spoor wil komen, doen met onze interpretaties?
Want de lezer heeft natuurlijk wel gemerkt dat ik hem een beetje uit het oog heb
verloren, en mij met de interpretatie als doel op zichzelf ben gaan bezighouden,
precies zoals dat gaat met interpreten in het dagelijks bedrijf.
Zo'n theoreticus kan, dunkt mij, alleen maar profijt hebben van een analytisch
geformuleerde interpretatie zoals ik die voorstel. Laat hem rustig zijn gang gaan en
eigen hypothesen opstellen, al dan niet in het kader van een theorie. Als hij die
hypothesen toetsen wil, neemt hij een bestaande interpretatie van een tekst waarvoor
zijn beweringen geldig moeten zijn, extrapoleert daaruit hypothesen die betrekking
hebben op zijn eigen vraagstelling, en konfronteert deze met zijn eigen hypothese.
Zij zullen moeten konvergeren. Doen zij dat niet dan zijn er twee mogelijkheden: er
is een lakune in de interpretatie ontdekt, òf de theorie was ontoereikend. Het laatste
zal meestal pas blijken als er meer dan éen bestaande interpretatie als
toetsingsmateriaal wordt gebruikt, en de theoreticus steeds zijn hoofd blijft stoten.
Als voor de toetsing van een theorie die weg gevolgd wordt, is de kans ook groter
dat de lezers vertrouwen krijgen in de geldigheid van de theorie.
Zo kunnen lam en tijger misschien toch samen slapen, wat misschien pervers,
maar toch ook wel mooi, is.

13) Deze opmerking is zo goed als overbodig geworden na het boek van Heide Göttner, die met
zo'n konkreet geval van uiteenlopende interpretaties en hun argumentatie begint. Het volgende
blijft echter relevant omdat Göttner het daarover niet heeft.
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H. van Gorp
Picareske vertelstructuren?
In een recent overzichtsartikel van Ton Anbeek over ‘Nieuwe ontwikkelingen in de
verhaaltheorie’, waar naar aanleiding van het werk van Propp, Bremond, e.a. de
mogelijkheid tot generalisatie sterk wordt betwijfeld, komt Sch. tot de volgende,
voorzichtige conclusie: ‘We kunnen over de pogingen de methode van Propp toe te
passen op andere teksten dan Russische toversprookjes zeggen dat dit alleen zinvol
lijkt als het gaat om een corpus teksten waarin een standaardplot en
standaardpersonages herkenbaar zijn’1). Als mogelijke toepassing (aanpassing) van
die methode wordt terloops verwezen naar een bijdrage van A. Kibédi Varga over
‘Vertelstructuren van het Franse klassicisme’2). Het gaat daar, aldus Varga, ‘wat het
handelingsverloop betreft, om een vrij homogeen corpus van teksten’, wat het
theoretisch mogelijk maakt ‘om de wetmatigheden van de vertelstructuur algemeen
te formuleren’3).
In onderhavige bijdrage zouden we een poging willen wagen om, ons inspirerend
op de methode van Propp, maar tevens rekening houdend met de meer semantisch
gerichte aanpassingen ervan door de zg. Franse structuralisten4), dergelijke
wetmatigheden op te sporen in een corpus van teksten dat in de literatuurgeschiedenis
bekend staat als ‘de Spaanse schelmenroman’5). Kan Propp toch?
We zijn niet blind voor de vele moeilijkheden die bij een dergelijke poging rijzen.
In het genoemde artikel over vertelstructuren van het Franse klassicisme heeft Varga
zich bewust willen beperken tot ‘het serieuze genre’, er als waarschuwing voor de
onderzoeker aan toevoegend: ‘Men weet hoe streng de klassieke esthetica de genres
en de overeenkomstige stijllagen van elkaar scheidde (...). Slechts wanneer de
vertelstructuren van het tragische genre gedefinieerd zijn binnen het klassicisme,
zou hij (= de onderzoeker, V.G.) de volgende stap mogen wagen en ook het tragische
verhaal
1) T. Anbeek, ‘Nieuwe ontwikkelingen in de verhaaltheorie’ in: Raster 6, (1972), p. 326
(313-329). Zie ook de artikels van P.W.M. de Meijer, ‘Eenvoudige vertelstructuren: Propp
en Lévi-Strauss’ in: Forum der Letteren XI (1970), pp. 145-159 en van J.P. Guépin, ‘Propp
kan niet en waarom’ in Forum der Letteren XIII (1972), pp. 129-147 en XIV (1973), pp.
30-51.
2) In Forum der Letteren XI (1970), pp. 160-169.
3) Id., p. 160.
4) Zie vooral A.J. Greimas, Sémantique structurale, Larousse 1966; R. Barthes, ‘Introduction
à l'analyse structurale des récits’, in Communications 8 (1966), pp. 1-27; Cl. Bremond,
Logique du récit, Seuil 1973; T. Todorov, Grammaire du Décaméron, Mouton 1965.
5) We beperken ons hier tot de vier bekendste picareske romans uit de periode 1550-1620: Het
leven van Lazarillo de Tormes (Ned. vertaling van C.F.A. van Dam,
Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen, 1965); Het Leven van Gusman
d'Alfarache (Ned. vertaling ‘tot Rotterdam, by Abraham Pietersz. Boeck-verkooper. Anno
1655’); Verhaal van de lotgevallen van den gelukzoeker Don Pablo, het model van vagebonden
en de spiegel voor schelmen (Ned. vertaling door H.H.A. Neijs, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-maatschappij, Rotterdam 1926); Das Leben des Schildknappen Marcos von Obregòn
(Duitse vertaling van R. Specht, in: Spanische Schelmenromane, Bd. II, Carl Hanser Verlag
München 1965, met nawoord van Horst Baader). Het hele corpus bevat een veertigtal werken;
zie hiervoor Helmut Petriconi, ‘Zur Chronologie und Verbreitung des Spanischen
Schelmenromans’ (1928), opgenomen in de bundel Pikarische Welt, hrsg. v. H. Heidenreich,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969, pp. 61-78, speciaal pp. 64-65.
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van andere esthetische stromingen of het klassieke komische verhaal (in toneel zowel
als in vertellingen) in zijn studie mogen betrekken’6). Voor de onderzoeker van de
Spaanse picareske roman voorwaar geen prettig vooruitzicht! Men bedenke daarbij
nog dat de literatuurhistorici deze romansoort, om het zacht uit te drukken, geen al
te strenge plot hebben toegekend.
Een tweede moeilijkheid situeert zich op een ander vlak, hoewel ze ook bij Varga
impliciet ter sprake komt. Ging het daar niet om ‘vertelstructuren van het tragische
genre’ (onze cursivering), een attribuut dat zowel een esthetische categorie betreft
als een bepaalde levenshouding. Ik wil hier niet zo ver gaan als b.v. Bremond, en de
diverse vertelmogelijkheden en realisaties beschouwen als de directe weergave van
gedragsmogelijkheden en realisaties. Toch lijkt me het gebruik van zulke attributen
gerechtvaardigd in een analyse van vertelstructuren, wanneer we ze gaan interpreteren
als een kwaliteit die een verhaal in zijn geheel doordringt en waardoor de
verhaalwereld in zijn diverse elementen bepaald en gekleurd wordt. Emil Staiger
heeft iets dergelijks bedoeld met zijn controversiële Grundbegriffe der Poetik (1946).
Waar hij het echter had over de drie hoofdgenres van epiek, lyriek en dramatiek,
zouden wij, in het beperkte kader van ons onderzoek, die kwaliteiten willen situeren
op het niveau der ondersoorten. Zoals men zich binnen het dramatische b.v. niet
alleen tragisch, maar ook komisch kan opstellen, wat bij sterke dominantie tot een
tragedie of comedie leidt, is er binnen het epische plaats voor een heroïsch-galante,
een bucolisch-pastorale (?) en... een picareske houding, eventueel uitmondend in
ridderromans, herderromans en schelmenromans. De lezer zal reeds gemerkt hebben
dat we met deze laatste classificatie alluderen op drie vertelhoudingen die door André
Jolles in een boeiend artikel ‘literaire travestieën’ werden genoemd7). We menen dat
zulke verkleding, in ons geval een picareske opstelling, mede in een analyse van
verhaalstructuren dient te worden betrokken, wat in de morfologische aanpak van
Propp en zijn volgelingen niet tot zijn recht komt.
Moeilijkheden genoeg dus voor een eng-structurele verhaalanalyse, maar ook
mogelijkheden. Wordt de Spaanse picareske roman niet beschouwd als een
‘eenvoudig’ verhaal met overwegende, zo niet uitsluitende aandacht voor de uiterlijke
handeling, wat een benadering à la Propp a.h.w. uitlokt. De romantheoretici zijn hier
nagenoeg eensgezind. Edwin Muir typeerde in 1928 reeds de schelmenroman als
een vermenging van de primitieve ‘novel of action’ en de ‘novel of character’: ‘The
object of the picaresque novel is then to take a central figure through a succession
of scenes, introduce a great number of characters, and thus build up a picture of
society’8). En Wolfgang Kayser omschreef twintig jaar later de schelmenroman in
eerste

6) A. Kibédi Varga, o.c., p. 161.
7) A. Jolles, ‘Die literarischen Travestien. Ritter-Hirt-Schelm’ (1931), opgenomen in Pikarische
Welt, pp. 101-118: ‘Das Heroische, das Bukolische, das Picareske - wir kennen diese Begriffe
mindestens ebensogut aus dem Leben selbst wie als literarische Erzeugnisse’ (p. 103).
8) E. Muir, The structure of the novel, London: The Hogarth Press 19546 (1928), p. 32.
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instantie9) als een ‘Raumroman’ en verbond hem direct met volkse verhalen
opgebouwd, volgens het principe der ‘Addition’10), uit een reeks schelmstukken.
Propp lijkt wel aan het woord: ‘Zur Struktur des Streiches gehören der Übeltäter,
das Opfer, die Provokation und die Tat, und zwar so, das der Übeltäter eine
empfundene Provokation an dem ahnungslosen Opfer durch eine heimlich vorbereitete
Tat vergilt, die es der Lächerlichkeit preisgibt’11).
Een structurele analyse van de schelmenroman lijkt dus uitvoerbaar. Toch kan
Propps morfologische omschrijving van het toversprookje niet zo maar worden
aangepast, laat staan toegepast12). Is de term ‘ontwikkeling’ die erin centraal staat
niet te sterk voor een additief opgebouwd verhaal, krijgt dit op het einde wel een
‘ontknoping’ en zijn de zg. ‘intermediaire functies’ in de picareske roman strikt te
omlijnen? Een nader onderzoek kan hierover uitsluitsel geven. Laten we het even
proberen.

a. de functies
Een functie is, aldus Propp, ‘de handeling van een personage bepaald vanuit het
gezichtspunt van de betekenis van die handeling voor de ontwikkeling van het geheel
van de gebeurtenissen’13). We konden in het beperkte corpus de volgende, soms
complexe, functies onderscheiden:

1. afkomst en milieutekening
De onderzochte schelmenromans beginnen alle(14) met een beschrijving van het milieu
waarin de titelheld (anti-held) thuis (!) hoort. De Lazarillo begint aldus:
UEd. moet dan vóór alles weten dat men mij Lazaro van de Tormes noemt,
de zoon van Tomé Gonzales en van Antona Perez, afkomstig uit Tejares,
een buurtschap van Salamanca. Ik werd geboren in de rivier de Tormes,
en daaraan dank ik mijn bijnaam, en dat ging zo. Mijn vader - God moge
9) Later, in 1954, verbond hij hem ook met de ‘Figurenroman’. Zie ‘Entstehung und Krise des
modernen Romans’, Stuttgart: Metzler 19634, p. 25: ‘Der Figurenroman kann z.B. aus der
Reihung von Streichen erwachsen’. Zie ook F.K. Stanzel, Typische Formen des Romans,
Göttingen 1964, pp. 67-68.
10) W. Kayser, Des Sprachliche Kunstwerk, Bern: Francke 19617 (1948), p. 363.
11) W. Kayser, Entstehung..., p. 25.
12) V. Propp, Morphologie du conte, Poétique/Seuil 1970, p. 112: ‘On peut appeler conte
merveilleux du point de vue morphologique tout développement partant d'un méfait (A) ou
d'un manque (a), et passant par les fonctions intermédiaires pour aboutir au marriage (W)
ou à d'autres fonctions utilisées comme dénouement’.
13) Geciteerd naar P.W.M. de Meijer, o.c., p. 148.
(14) Voor MO van Vicente Espinel, een verhaal met een erg gecompliceerde, niet steeds geslaagde
structuur, moeten we nuanceren. De ik-figuur begint eigenlijk pas zijn levensverhaal te
vertellen aan een personage van de roman, de kluizenaar (einde I, 8). De voorgaande
hoofdstukjes (verblijf bij dokter Sagredo en vertrek, gevolgd door episode bij de edelman)
kunnen als een soort uitbreiding van de ‘vertelsituatie’ worden geïnterpreteerd. Voor MO
wordt de ‘sujet’-analyse hier dus enigszins geweld aangedaan.
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moeder, zwanger van mij, op een nacht in de molen vertoefde, moest zij
bevallen en zij bracht mij daar ter wereld; zodat ik naar waarheid van mij
zeggen kan dat ik in de rivier ben geboren (p. 17).
De afkomst van Guzman - uit vervallen adel - wordt al even opmerkelijk getekend.
De ik-figuur vertelt de lezer vrij uitvoerig over zijn ouderlijk huis, waar hij twee
vaders heeft gehad,
aen wie mijn Moeder, yder voor sijn eyghen Soon my fraey wist op te
draghen, in voeghen sy my beyde voor haer Kindt hielden...15)
Uit het eerste hoofdstuk van Don Pablo, ‘waarin verteld wordt wie hij is en vanwaar
hij komt’16), blijkt dat de held de zoon is van een niet al te eerlijk baarden- en
beurzensnijder en een ‘joodsche’ moeder met koppelaarspraktijken. In Marcos de
Obregon is de milieutekening niet zo duidelijk. De ik-figuur vermeldt zijn
geboorteplaats - ‘Ich stamme aus Ronda’ - maar laat zich slechts indirect uit over
zijn ouders17).

2. Uitgangssituatie
De uitgangssituatie van de picareske roman moet meestal letterlijk worden genomen.
Ze staat in direct verband met de ‘thuis’ (functie 1) van de ik-figuur. Een of beide
van de ouders sterven (de vader van Lazarillo, de twee vaders van Guzman, de moeder
van Marcos); er werd/wordt overspel gepleegd (LZ, GM en DP). De picaro heeft
geen thuis meer, is als ‘hoerekind’ ongewenst (LZ, p. 18; vgl. ook DP, p. 9-10) en
wordt (op) weg gestuurd. Laten we dit even toelichten.
Lazarillo's moeder is weduwe geworden, leeft een tijdje met een neger en wordt
dienster in een herberg waar ze haar ‘weeskind’ tot zoon meegeeft met een blinde
(p. 20). De moeder van Guzman toont zich al even bedreven in het vak. Guzmans
twee vaders moeten het bekopen met hun leven en de weesjongen wordt aan zijn lot
overgelaten:
Hier stondt ick nu sonder d'een of d'ander Vader, beroyt (...) ick was arm,
slap om te wercken, wel verplicht om veel te doen, maer tot weynigh

15) GM, p. 12-13. Vergelijk met andere picareske verhalen uit die tijd en later. De picara
Justina, b.v. is een ‘dochter, kleindochter en achterkleindochter van zeer verdacht
volk. Haar vader, een herbergier, wordt door een verbolgen gast vermoord’ (J. Ten
Brink, Romans in Proza, Leiden 1899, p. 311). In Cervantes' Rinconete en Cortadillo,
een verhaal met duidelijk picareske trekken, zegt de eerste titelfiguur: ‘... mijn vader
is iemand van stand, want hij is een dienaar van de heilige kruistocht, ik bedoel dat
hij aflatenverkoper is of “buldero”, zoals het volk dat noemt’. Cortadillo's vader is
kleermaker: ‘hij leerde mij zijn vak, en van het knippen met de schaar kwam ik door
mijn vlug verstand tot het snijden van beurzen’ (Elf voorbeeldige novellen, Amsterdam:
Van Oorschot 1966, pp. 118 resp. 119).
16) DP, p. 3.
17) MO, pp. 229 resp. 231-232.
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gingh ick om de wereld te besien, my verder aen God en de goede Lieden
bevelende (p. I, 17-18).
De ouders van Pablo ruziën zozeer om hun zoon dat de jongen het wijselijk acht uit
de buurt te blijven door naar school te gaan,
... en ik bleef alleen, den hemel dankend dat hij mij zulk een geschikt en
voor mijn welzijn bezorgd ouderpaar had gegeven18).
Bij Marcos verloopt het ook hier enigszins anders. Hij heeft zelf a.h.w. het initiatief
genomen. En toch is de uitgangssituatie ten dele analoog: ‘Die Armut hat mich aus
meinem Elternhaus geholt oder besser gesagt geworfen’ (p. 232).

3. Raadgeving/Afscheidswens
Functie 2 gaat in de picareske roman vaak gepaard met een raadgeving tot afscheid,
althans wanneer de weesjongen uitgeleide wordt gedaan. De moeder van Lazarillo
geeft hem haar zegen en zegt:
Mijn jongen, ik weet dat ik je nooit zal weerzien; probeer braaf te zijn, en
moge God je geleiden; ik heb je grootgebracht en bij een goede baas in
dienst gedaan: help nu verder je zelf (p. 20).
In vrijwel dezelfde bewoordingen krijgt Marcos een vaderlijke zegen mee:
Mein Sohn, mein Vermögen reicht lediglich zu dem, was ich bereits getan
habe, geht und sucht Euer Glück. Gott geleite Euch und mache Euch zu
einem Ehrenmann (p. 231).
En Pablo krijgt van zijn vader de volgende ‘goede raad’:
Mijn zoon, het beroep van dief behoort niet tot de technische, maar tot de
vrije kunsten (...) Wie niet steelt, zal niet leven (p. 5).

4. De naïeve weesjongen wordt beetgenomen
De raadgeving dringt echter niet onmiddellijk tot de ik-figuur door. Lazarillo is dra
een illusie armer. Zijn eerste meester, de blinde, laat hem aan den lijve ondervinden
dat hij uit zijn doppen moet kijken:

18) DP, p. 7. In hoofdstuk VII verneemt Pablo van zijn oom hoe zijn vader werd
opgeknoopt. Als ‘dienaar des konings’ (p. 60) kon die het weten. En Pablo's moeder,
‘ofschoon nog in leven..., is opgesloten in de gevangenis van de Inquisitie te Toledo’
(ibidem).
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maar maag en darmen het ontgelden. De ‘valsche Waerdinne’ uit de eerste herberg
waar hij aankomt heeft het direct door; daar zij hem
jongh, kinderachtig en onnoosel achte te wesen, docht sy, ‘Dit's een goe
Slocker, hy sal niet sien of se vuyl of schoon zijn (p. I, 20),
en schotelt Guzman bebroede eieren voor. Onmiddellijk daarna zal ook de ezeldrijver,
hem ‘jong, alleen, en van goeden aert siende’ (p. I, 22), de kans niet laten liggen om
hem een poets te bakken.
De jonge Pablo, op de dorpsschool reeds het slachtoffer van gesimuleerde
stierengevechten, beleeft een aantal minder prettige ervaringen in het kosthuis van
Segovia en aan de academie te Alcala (herbergepisode, ecce-homo-tafereel en
studentendoop) waar hij ‘ontgroend’ wordt (Hfdst. III-V). En Marcos wordt in een
soortgelijke herbergscène duchtig beetgenomen: ‘Das war die erste meiner vielen
Enttäusschungen’ (p. 234).

5. de ik-figuur komt tot inzicht
Die eerste desillusies (functie 4) brengen de jongeman vrij vlug - de een doet er wel
wat langer over dan de ander - tot het besef dat hij in de wereld op niemand anders
dan zichzelf hoeft te rekenen. Het ‘help je zelf’ van functie 3 krijgt nu een existentiële
betekenis. Lazarillo wordt het trouwens nog eens voor alle duidelijkheid in de oren
geprent: ‘Ezel, leer van mij dat de knecht van een blinde nog altijd iets slimmer moet
wezen dan de duivel zelf’ (p. 21). Hij ontwaakt uit de staat van onschuld waarin hij
als kind altijd geslapen had en zegt bij zichzelf:
Deze man heeft het bij het rechte eind; het is zaak voor mij om op mijn
qui-vive te wezen en op mijn hoede te zijn; ik sta immers alleen op de
wereld en ik moet dus wel bedenken hoe ik mij er doorsla (p. 21).
Zo ook met Guzman. Hij begint, zij het niet zo vlug als Lazarillo, de bedrieglijke
wereld van herbergiers(ters) en ezeldrijvers te doorzien en beklaagt zich zijn
‘onbedachte los-hoofdigheijdt sich erghens toe begeven, sonder op de toekomende
ongemacken te dencken’ (p. I, 22). De buscon komt pas tot inzicht na de gemene
streek die zijn medestudenten met hem hebben uitgehaald:
... ik zei tot mezelf: ‘opgepast Pablo, wees op je hoede’. Ik nam mij voor
om een nieuw leven te beginnen (p. 45).
Marcos de Obregon van zijn kant trekt de les uit zijn al te naïeve ijdelheid:
Ich hatte keinen Anlass, mich über das Vorgefallene zu schämen, sondern
Anlass, für die Zukunft zu lernen, wie man den Dingen dieser Welt
gegenüber gelassener wird (p. 234).
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6. De ik-figuur wil wraaknemen
Geleerd door schâ en schande en tot inzicht gekomen in ‘de dingen van deze wereld’
(resp. functies 4 en 5), tracht de ik-figuur wraak te nemen. Weer geeft Lazarillo het
voorbeeld; zonder zijn slimheid en handigheid zou hij immers vele malen van honger
zijn omgekomen! Hij gaat daarom op zijn beurt zijn meester ‘heimelijk tracteren’
(cf. p. 22). Guzman verneemt van zijn metgezel de ezeldrijver, hoe de valse waardin
betaald werd gezet door twee reizigers aan wie ze eveneens bebroede eieren had
voorgezet. Onmiddellijk volgt de reactie:
ick swere, indien ick haer noch eens te sien krijgh, dat ick'er sal betalen,
dat het haer heughen sal een jonghen bloedt met vuyle Eyers bedrogen te
hebben (p. I, 27).
Het ‘wees op je hoede’ van hoofdstuk V in de Buscon, is aan het begin van hoofdstuk
VI een duidelijke beslissing geworden:
‘Doe zoals gij ziet doen’, zegt het spreekwoord, en het is goed gezegd. Na
rijp beraad kwam ik tot het besluit om schelm te zijn met de schelmen en
zoo mogelijk allen te overtreffen (p. 46).
En Marcos voelt zich zo gekwetst in zijn eigenliefde en gegriefd om de poets die
men hem gebakken heeft, dat hij, hoewel ‘kein Freund der Rache’, er alles wil op
zetten ‘etwa eine Möglichkeit zu finden, wie jener Spassvogel es... bezahlen musste’
(p. 234).

7. De ik-figuur wordt schelm
Het inzicht in de bedrieglijkheid van de wereld (functie 5) en de duidelijke wil om
wraak te nemen (functie 6) brengen de ik-figuur tot zijn eerste schelm-stukken.
Lazarillo haalt met de blinde ‘verduiveld sluwe streken’ uit, waarvan hij er enkele
zal vertellen. Guzman wordt al gauw geïnitieerd in het vak door de waard van de
tweede herberg die hij aandoet:
Hier leerde ick de Haver in heet water vochtigh maken, om de helft te
grooter te doen op swellen, valsche maet te gheven, met de handen wat
uyt te krabbelen, of met den elleboogh achter de Strijck-stock uyt te hollen,
ende een derde uyt de maet te stelen, voor de gene die mij 't voeden van
haer Paerden bevolen (p. I, 52).
Pablico wou, naar eigen zeggen, schelm zijn met de schelmen. Als inkoper van
levensmiddelen in dienst van een majordomus voegt hij onmiddellijk de daad bij het
woord. De oude huishoudster en hij worden ‘partners... in het spel’ en smeden ‘een
komplot tegen de provisiekamer’ (p. 47), zodat hij na korte tijd de roep krijgt ‘van
een loos en geslepen jongmensch te zijn’ (p. 57).
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Ook Marcos is zijn woord gestand. Met medeweten van twee reisgezellen doet hij
zich in het bijzijn van de ‘schelmische Spassvogel’ voor als een rijke jongeman.
Deze
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wil voor hem borg staan met de bedoeling hem nog eens te laten opdraaien. Maar
Marcos is op zijn hoede:
dadurch fand er (=der Spitzbube, V.G.) keine Gelegenheit, mich übers
Ohr zu hauen, wie er gedacht hatte; dass ich es selber tate, vermutete er
ja nicht19)

8. De wisselende lotgevallen van de picaro
De op het eerste schelmstuk volgende verhaalfasen zijn een aaneenschakeling van
‘schelmstreken’ waarbij de picaro geworden ik-figuur, volgens de grillen der fortuin,
nu eens dupeur is, dan weer dupe.
De ‘verduiveld sluwe streken’ die Lazarillo bij de blinde uithaalt, lopen immers
niet alle zonder schade voor hem af (cf. p. 22), zoals hij achteraf moet bekennen.
Brengt de ik-verteller trouwens geen relaas ‘over zijn wederwaardigheden en
tegenslagen’, zoals het in de ondertitel heet? En het betert er alvast niet op bij zijn
tweede meester:
‘Ik raakte van de wal in de sloot’ (p. 37). Het lot is hem nadien wel wat gunstiger
gezind, zodat hij, na vier jaar waterdragen, op de eerste sport van de ladder is
geklommen die leidde naar het ‘koninklijk beroep’ van omroeper (cf. pp. 95 en 97).
‘In die tijd’, zo eindigt Lazarillo zijn relaas, ‘ging het mij bijzonder goed en bevond
ik mij op het toppunt van mijn voorspoed’ (p. 100). Daarna moet het logischerwijze
weer bergaf, zoals in het vervolg van Juan De Luna (1620) daadwerkelijk gebeurt20),
want uiteindelijk blijft Lazarillo de dupe van de historie.
Voor Guzman, Pablo en Marcos lopen de zaken eigenlijk niet anders. Zij ook
raken vaak ‘van het vagevuer in de Hel’21). Kunnen ze niet met nog meer recht dan
Lazarillo diens verzuchting tot de hunne maken:
‘aan hoeveel ellende en wisselvalligheden en rampen zijn wij stervelingen
toch blootgesteld, en hoe kortstondig zijn toch de geneugten van dit ons
moeitevolle leven’ (p. 44-45).
Maar al zijn bij deze wisselende lotgevallen een aantal vergelijkbare episodes in het
handelingsverloop niet te ontkennen (wisseling der ‘meesters’, de weg die wordt
afgelegd...), we kunnen hier met Propp niet verder. De min of meer vaste volgorde
der functies uit de beginfase van de roman is na functie 7 verdwenen. Veeleer is het
verdere verhaalverloop een herhaling en uitbreiding van de functies 4 tot 7, in steeds
wisselende variaties op eenzelfde thema.
19) MO, p. 235. Cf. ook p. 237: ‘Ich lobe es nicht, dass ich diesen üblen Streich gespielt
habe, es war ja letzten Endes Rache, die eines wackeren Herzens nicht würdig ist...;
wer aber einem Menschen übles antut, der es nicht verdient, was kann der ausser Rache
und Strafe erwarten?’
20) Zie hiervoor de Ned. ‘bewerking’ van Bert Decorte (Antwerpen: Ontwikkeling, 1963), waar
het ‘Tweede deel’ (= vervolg) begint met de dood van de corregidor en ‘Lazarillo's mizerie
nadien’ (p. 99).
21) GM, p. I, 29.

Raam. Jaargang 1974

Lazarillo staat hier weer model. Zijn ‘wederwaardigheden en tegenslagen’ bij de
geestelijke en de kale jonker, en zijn vluchtige belevenissen bij een broeder van de
orde der

Raam. Jaargang 1974

115
Mercedariërs, bij een aflaatprediker, een meester-schilder, een kapelaan en een
gerechtsdienaar zijn enkel ‘functioneel’ in de zin dat ze de indruk geven een
tijdruimtelijk beperkte episode (bij de blinde) aan te vullen tot een
pseudo-autobiografie.
Deze uitrekking en verruiming, vaak ook verdieping, is nog duidelijker te merken
in GZ, MP en MO. Op de steeds weerkerende motieven binnen dit centrale thema
komen we hieronder terug. Zij betreffen immers enkel het verhaalverloop in zover
de ik-figuur na elk schelmstuk (bedrieger/bedrogen) weer verder moet. Kortom
functie 8 dient veeleer te worden beschouwd als een globale structuur van
verschillende ‘sequenties’22) die door additie en inbedding met elkaar worden
gecombineerd. Het is bekend dat de picareske roman een losse vertelstructuur
vertoont, wat meteen een minder ‘functioneel’ handelingsverloop impliceert. Slechts
aan het einde is, en zelfs dat blijft open, nog een functie te ontdekken die het hele
verhaal perspectief geeft.

9. De (open) eindsituatie
Lazarillo vindt een betrekkelijke rust en vrede in zijn huis, nadat hij getrouwd is met
de meid van de aartspriester en heeft er ‘tot nog toe... geen spijt van’23). Guzman
wordt op de galeien weer hoop op vrijheid gegeven en zal nalaten, zo belooft hij
althans, ‘voortaen qualijck te leven’24). Ook het einde van de Buscon blijft open. Hij
vertrekt met ‘de kauw’ naar Indië ‘om te zien of hij, door van land en volk te
veranderen zijn lot zou kunnen verbeteren. Maar daar verging het hem nog erger:
‘want hij verbetert nooit zijn toestand die slechts van plaats verandert en niet van
leven en gewoonten...’ (p. 208). De oude escudero Marcos de Obregon tenslotte,
tracht zijn leven veilig te stellen ‘und auf den Tod zu sorgen, bei welchem alle Dinge
enden’25).

b. De dramatis personae
Bij de analyse van het handelingsverloop is opgevallen dat de ik-figuur steeds weer
geconfronteerd werd met een aantal tegenspelers. Laten we op de rol van deze
‘personages’ als handelingsdragers wat nader ingaan.
We bestempelden hierboven reeds de picareske roman als een verhaal van de
ruimte. Ze concretiseert zich onder meer als weg, als herberg langs die weg, als
22) Cf. Propp, o.c. hoofdstuk 9: ‘Le conte comme totalité’, vooral pp. 112-117.
23) In het vervolgverhaal van de Luna eindigt Lazarillo als een braaf eremijt ‘want ik zag dat
dit nog het beste leven is van al’ (Ned. bewerking, p. 196).
24) De Duitse ‘vertaler’ Aegidius Albertinus laat hem daarna nog een geestelijke pelgrimagie
maken! Vergelijk met de bekendste Duitse schelmenroman (reeds tendele ‘Bildungsroman?),
Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch.
25) MO, p. 522. Lesages Gil Blas, op MO geïnspireerd, eindigt zijn dagen op een buitenverblijf.
Ook hier wordt, overeenkomstig de meer psychologische uitdieping van de titelfiguur, het
‘open einde’ meer gesloten.
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onderwereld aan de zelfkant van de maatschappij, als gevangenis, theater, e.d. Het
is een ambivalente speel-ruimte, die zowel toevluchtsoord als oord van verderf kan
zijn en
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die aldus de mogelijkheidsvoorwaarden van het centrale thema insluit: het bedrog26).
Deze ‘picareske’ wereld is het toneel waarop ik-figuur en antagonisten hun rol spelen.
Want - en hier komt Propp er weer bij kijken - de personages van de picareske roman
zijn in de eerste plaats geen psychische entiteiten, wel acteurs27). Propp onderscheidde
er zeven in zijn morfologie van het toversprookje. Wij zouden voor de picareske
roman, tegen de achtergrond van het schelmstuk als grondfunctie van het verhaal,
drie basisrollen willen weerhouden, die in de loop van het verhaal over diverse dragers
worden verdeeld: de bedrieger (B), de bedrogene of slachtoffer (b) en de
tussenpersoon (B')28).
De picaro, aan wie het genre zijn naam ontleent is, zoals uit de functies bleek, bij
het begin van het verhaal de bedrogene, het slachtoffer (Pb) van de bedrieglijke
wereld (WB) wiens rol gespeeld wordt door diverse ‘meesters’ en/of hun handlangers
(B').
Hij wordt dra van slachtoffer schelm (PB) en maakt op zijn beurt te gelegener tijd
gebruik van tussenpersonen. Deze (schijn)helpers, helpers of tegenstanders naargelang
van de situatie29), treden in het verhaal voornamelijk op als toevallige medereizigers
en herberggasten, gevangenisbewakers en duenas, opvoeders en huishoudsters,
knechten en meiden... Zij nemen een tussenpositie in tussen koetsier en reiziger,
waard en gast, rechter en gevangene, echtgenoot/minnaar en vrouw/geliefde, meester
en student, jonker en dienaar, waardigheidsbekleder en secretaris...30). Om beurt
bedrieger en bedrogene, ontdekt de picaro dat alles hypocrisie en illusie is in een
wereld waar de werkelijkheid niet beantwoordt aan de schijn. Dit picareske stramien
(de bedrogsrelatie picaro-wereld) ligt aan de basis van (mogen wij zeggen genereert?)
een gevarieerd aantal realisaties (types van schelmstukken). De belangrijkste ervan
vermelden wij hieronder telkens met een voorbeeld31). Wij maken hierbij abstractie
van hun syntagmatische functie in het handelingsverloop.

26) Zie A. Guedj, ‘Structure du monde picaresque’ in Linguistique et Littérature (La nouvelle
critique, numéro spécial), pp. 82-87. Enkele van de voorgestelde bedrogsrelaties werden aan
dit artikel ontleend.
27) Het grafschrift aan het einde van de Luna's vervolgverhaal is in dit opzicht illustratief: ‘Hier
rust frater Lazarus Gonzales genaemt van de Tormez die nae op 's weirelds tonneel de
personagien te hebben uitgebeeldt van blindenknaep, paepenknecht ende dienaer van velerlei
meesters, ende nadien waeterdraeger, hannuyt, Indiënreisiger, Seemonster, packdraeger ende
joncker werdt, ende sterft als heremyt...’ (Decorte, p. 197, cursivering van ons).
28) De picareske roman lijkt in dit opzicht wel tributair te zijn aan het spelersmateriaal van de
Latijnse comedie (Plautus, Terrentius) en de ‘commedia dell’ arte' met zijn strikt afgelijnde
types van sluwe dienaar, ‘miles gloriosus’, rijke vrek, enz. Zie voor dit laatste Wellek &
Warren, Theory of Literature, N.Y. 1956 (1948), p. 210.
29) Vgl. met Greimas' actaniële categorie ‘adjuvant vs opposant’ (Sémantique sructurale, pp.
178-180.
30) Voorbeelden van dergelijke ‘tussenpersonen’ in de Gil Blas vindt men bij Guedj, o.c. p. 85.
31) Wie ietwat met de picareske literatuur vertrouwd is zal makkelijk uit eigen leeservaring de
gegeven voorbeelden kunnen aanvullen met tal van andere.
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1. De picaro bedrogen: WB (+ B') vs Pb
De realisatie hiervan vinden we o.m. terug in functie 4: het eerste contact van de
picaro met de ‘bedrieglijke wereld’.
Vb. Lazarillo wordt door de blinde beetgenomen.
Guzman word door een waard bedrogen met de hulp van een ezeldrijver.
Het is duidelijk dat dit type van schelmstuk (bedrogsrelatie) aan het begin van het
verhaal frequenter is dan naar het einde toe, wanneer de picaro meer inzicht heeft
gekregen in die bedrieglijke wereld.

2. De picaro bedrieger: PB (+ B') vs Wb
Deze relatie is o.m. te vinden in functie 7.
Vb. Lazarillo steelt het brood uit de zak van de blinde.
Lazarillo opent de koffer met het offerbrood bij de geestelijke met de (ongewilde)
hulp van de ketellaper.
De frequentie ervan in de loop van het verhaal staat in omgekeerd evenredige
verhouding tot de vorige bedrogsrelatie.

3. De picaro helpt bedriegen: WB + PB' vs Wb
Is een variatie op type 2. Deze bedrogsrelatie komt o.m. voor waar de ik-figuur zijn
‘vak’ nog moet leren, of waar de picaro vertoeft in een ‘broederschap’ van schelmen.
Vb. Guzman helpt de waard uit de 2de herberg, bij het bedriegen van de
ezeldrijvers.
De huishoudster kan haar meester bedriegen met de hulp van Pablo.

4. De bedrieger bedrogen: B → b
Deze vorm van wederzijds bedrog - poets wederom poets - is te beschouwen als een
concentratie van type 1 en 2 met dezelfde tegenspelers. Ze geldt zowel voor de wereld
(WB vs Pb → PB vs Wb) als voor de picaro (PB vs Wb → WB vs Pb). Men kan hier
een verband zien met functie 6: de wraakneming. De ik-figuur uit MO spreekt expliciet
over zulk ‘boemerang-effect’ (p. 167; zie ook noot 19).
Vb. De blinde ontdekt het gaatje dat Lazarillo in de wijnkruik heeft gemaakt; hij
laat het niet merken, maar slaat de volgende dag de kruik tegen Lazarillo's mond.
De valse waardin uit GM wordt op haar beurt beetgenomen door haar
gastenslachtoffers (scène met bebroede eieren).
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c. De motivaties
Onder het leidmotief van de ‘fortuin’ (cf. functie 8) worden de bovengenoemde types
van bedrogsrelaties, m.a.w. de schematische verhoudingen tussen bedrieger, bedrogene
en tussenpersoon, met elkaar gecombineerd via een aantal verhaal-motieven. De
dominantie van één of meer van hen geeft mede een eigen kleur aan elke roman32).

32) Vgl. Propp, o.c., pp. 91-92.
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De meest voorkomende motieven - ze worden wel eens ‘typisch picaresk’ genoemd
- zijn begrijpelijkerwijze te situeren op het vlak van de materiële behoeften. Marcel
Bataillon, een van de beste kenners van de Spaanse picareske roman, heeft de
levenshouding van de schelm als volgt omschreven: ‘Jouir des biens élémentaires
de la vie, manger à sa faim et boire à sa soif...’33). De eerste motivatie van een
schelmstuk is dan ook vaak de honger.

1. Honger en dorst
Eten en drinken zijn begrippen die in elk picaresk verhaal motiefwaarde krijgen in
de dubbele betekenis van het woord34). De picaro wordt meermaals tot zijn
schelmstreken gedreven door honger en dorst.
De eerste drie hoofdstukken van LZ b.v., die meer dan drie vierden van het gehele
verhaal uitmaken, verlopen langs dat hongermotief. Mijn eerste meester, zegt
Lazarillo, was ‘zo'n gierige en krenterige man... dat hij mij liet doodhongeren’ (p.
22). De kleine Lazaro lijdt ook dorst, zodat hij besluit van de bodem van de kruik
een kraantje te maken35). Het betert er niet op bij de geestelijke, integendeel, zodat
Lazarillo zich bitter laat ontvallen:
Ik heb twee meesters gehad: de eerste liet mij doodhongeren, en toen ik
hem in de steek liet, liep ik deze tegen het lijf, die mij door de honger al
aan de rand van het graf heeft gebracht; welnu als ik van deze man afzie
en ik beland bij een ander die nog slechter is, wat zal er dan anders
gebeuren dan dat ik moet sterven? (p. 41)
Bij de jonker moet Lazarillo, ‘die Goddank niet veel zorg maakt over het eten’ (!),
hieraan terugdenken wanneer er niets te krijgen valt.
Guzman vertrekt uitgerekend op een vastendag en zal het dra aan den lijve
ondervinden:
‘Het moet voort, de Kloot is geworpen, hij moet rollen; Ick moet sien dat
ick ergens wat te eten krijgh! En soo vol couragie sloegh ick een wegh in,
sonder dat ick wist waer hy na toe liep (p. I, 19-20).
Na getracteerd te zijn op bebroede eieren, dient hij zich tevreden te stellen ‘met
kruymtjes, verdrooght en hardt Broodt’ en proclameert deze nood tot ‘Meesteresse
van alle dinghen, en Vindtster van de Konsten’ (p. I, 48).
33) M. Bataillon, ‘“La Picaresca”. A propos de La picara Justina’ in: Wort und Text. Festschrift
für Fritz Schalk, Frankfurt a. Main, 1963, p. 235 (233-250). W.J. Cameron heeft een dissertatie
gewijd aan The Theme of Hunger in the Spanish Picaresque Novel, Iowa 1956.
34) We bedoelen hiermee de structurele en literair-historische betekenis van het begrip motief
(cf. F.C. Maatje, Literatuurwetenschap, Utrecht: Oosthoek 1970, pp. 207-213). De structurele
motivatie binnen de diverse picareske romans is zo vergelijkbaar dat ze ook de
literair-historicus een dankbaar werkterrein biedt.
35) LZ, p. 24; vergelijk ook met de ‘worst-episode’: ‘aangezien ik een geweldige eetlust had...
(p. 29), en met de koffer-episode bij de geestelijke: ‘Maar omdat mijn honger erger werd...’
(p. 43).
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Pablo en zijn vriend Diego zijn, zoals dat heet, ‘in de kost’ bij meester Cabra, ‘de
archipauper en het prototype van den vrek’ (p. 18). Zij lijden er zo'n honger dat de
vader van Diego het niet langer kan aanzien: ‘Hij kwam ons van het studentenhuis
halen en vroeg naar ons, terwijl we reeds vóór hem stonden’ (p. 27). Marcos van zijn
kant, die aanvankelijk nogal losjes omspringt met brood en wijn (cf. p. 245), maakt
nadien een al even hongerige studententijd door in Salamanca, wat hem mede op het
pad der schelmen brengt (cf. pp. 247-250). Als oudere escudero wordt hij nog vaak
met de honger geconfronteerd, zo o.m. wanneer een edelman hem vraagt de opvoeding
van zijn kinderen te willen behartigen. Marcos krijgt er zo weinig te eten, dat, zo
vertelt hij, ‘mir am Ende vor lauter Diät das Brustbein und das Rückgrat aneinander
wuchsen’ (p. 220). En hij trekt voort.

2. Schijn-eer
Een tweede belangrijk motief van de picareske roman is de schijn-eer36). Het type
van de ‘kale jonker’ die ten koste van wat ook een schijn van eer tracht op te houden,
is hier wel de bekendste belichaming van. Het derde hoofdstuk van LZ en de episode
met de ‘edelman’ in MO behoeven geen verdere commentaar.
De schijn-eer motiveert ook actief het handelingsverloop. De ik-figuur zelf is er
aanvankelijk het slachtoffer van, wanneer hij om zijn zelfgenoegzaamheid wordt
beetgenomen: gewiekste schelmen weten b.v. Guzman en Marcos zo te vleien dat
beide in de eerste herberg waar zij hun toevlucht zoeken alles kwijt raken.
Tot inzicht gekomen in de wereld van de schijn, gaat de picaro zelf de Spaanse
hang naar ‘honra’ uitbuiten. Pablo b.v. geeft zich uit voor el señor don Ramiro de
Guzman' (!) of voor ‘don Felipe Tristan’, want zijn vrienden hadden hem geleerd
‘dat het geen geld kostte van naam te veranderen en dat integendeel zulks voodeel
kon aanbrengen’ (p. 151). Hij had het met eigen ogen kunnen constateren in de kring
der ‘bedel-ridders’ te Madrid37).
Naast deze hoofdmotieven van honger en schijn-eer, kunnen we nog enkele
bij-motieven onderscheiden (vaak nuanceringen van een der hoofdmotieven), die
eveneens een structurele en thematische waarde krijgen. We vermelden hier - zonder
volledigheid te beogen - het geld, de liefde en de polariteit reis/rustpunt.

3. Geld
Zoals uit sommige van de aangehaalde voorbeelden blijkt is het motief van de
schijn-eer in de picareske roman - dit in tegenstelling tot de heroïsch-galante
36) Cf. o.m. M. Bataillon, ‘L'honneur et la matière picaresque’ in: Annuaire du Collège de France,
LXIII (1963), pp. 485-490.
37) De beschrijving van hun boven- en onderkleding is een waar staaltje van Quevedo's satirisch
vermogen (cf. de hoofdstukken I en II van het tweede deel). Het zich-verkleden is mede een
aspect van de ‘theatrale’ wereld van heel wat schelmenromans. De picaro sluit zich niet
zelden aan bij een troep reizende comedianten, waar hij beroepshalve een rol leert spelen.
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verhaalkunst met haar idealiserende opvatting over eer en plicht - niet steeds te
scheiden van ‘gewin’. Pablo b.v. wordt als señor meteen geldbezitter en niet te
versmaden huwelijkskandidaat.
Net als de honger is het geld ook vaak de motivatie van het voorttrekken. Guzman
formuleert het ergens zeer gevat: ‘O ghebreck van Gelt, hoe groot is uwe kracht!’
(p. II, 44). De types van bedelaar en gierigaard, waarin deze motieven gestalte krijgen,
zijn dan ook legio in de schelmenroman.

4. Liefde
Ook de liefde geldt wel eens als motivatie van het handelingsverloop. Er is vaak
beweerd dat ze geen rol zou spelen in de picareske roman. En inderdaad, de
schelmenroman is geen liefdesroman zoals de heroïsch-galante of pastorale
verhaalkunst.
De picaro wil er zich in de eerste plaats ‘doorheen slaan’. Toch zal de vrouw niet
zelden tot een schelmstreek inspireren.
In LZ is hiervan nog niet veel te merken, al is de eindsituatie (huwelijk met de
meid van de aartspriester) in haar bewuste ambiguïteit vrij duidelijk! Guzman van
zijn kant wordt meer dan eens ‘door een Vrouwmensch uyt-gestreken’ (p. II, 78),
maar haalt zijn scha wel in. Als (on)waardige zoon van zijn moeder en ‘geduldighen
Hoorndragher’ begint hij zelfs met zijn tweede vrouw te ‘negotiëren’ (cf. p. II, 100).
Overigens werd het motief van de vrouw en meer bepaald het mysogene karakter
van de picaro door heel wat onderzoekers in het licht gesteld38).

5. Reis en rustpunt
Een laatste motief dat we nog even moeten vermelden is de dynamiek bewegingrust39)
welke in het uiterlijke reisverhaal dat de schelmenroman vaak is, het opvallendst
belichaamd wordt in de weg en de herberg. Dit motief is soms zo uitgesproken dat
men de picaro-figuur nu eens met een landloper heeft gelijkgesteld, dan weer
vergeestelijkt tot ‘homo viator’, op weg naar zijn eindbestemming.
Ook de gevangenis kan in die optiek worden geïnterpreteerd als één van de
ongewilde rustpunten op die weg, waar de volgelingen van Lazarillo menige keer in
hebben vertoefd. Hier geeft de pseudo-autobiografie wel eens de indruk moraliserend
te worden. Het ‘open’ einde van de picareske roman wijst op diezelfde polariteit: de
betrekkelijke rust van de thuishaven (LZ, MO) versus de hoop op nieuw leven (GM,
DP)40).
38) Zie b.v. G. Alvarez, Le Thème de la femme dans la picaresque espagnole, Groningen 1955.
39) De indeling van MO in ‘rustpunten’ (voor de lezer) kan in dit verband eveneens worden
aangestipt.
40) Dit laatste motief is enigszins te vergelijken met het ‘insula’-motief dat later in de zg.
Robinsonaden - ten dele erfgenamen van de schelmenroman - erg belangrijk zal worden. In
de westeuropese schelmenroman van de 18de eeuw krijgt overigens, zoals voldoende bekend
is, de eindterm van het verhaal een meer afgesloten karakter (cf. ook noten 23, 24 en 25).
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Laten we even resumeren. De actantiële syntaxis van de picareske roman kan worden
gezien als een reeks bedrogsverhoudingen tussen een vrij beperkt aantal acteurs die
afwisselend de rol van bedrieger, bedrogene en tussenpersoon spelen. Deze
bedrogsverhoudingen worden onderling vrij los gecombineerd door een aantal
motivaties met structurele betekenis, die als motieven het centrale thema van het
bedrog (schijnwerkelijkheid)41) een eigen kleur geven in elke roman. Rol en motivatie
samen leiden tot stereotype dramatis personae die de picareske scène bevolken: de
picaro, en zijn antagonisten: de gierigaard, de kale jonker, de lichtekooi, enz.
Deze types nu, en hier zetten we een stap verder, krijgen in elk verhaal ten dele
eigen contouren (externe attributen en interne karaktertrekken) door de
(her)scheppingskracht van de diverse auteurs. Zo komt het dat Lazarillo geen Guzman
is en de buscon geen escudero; zo zien we dat de kale jonker in LZ en de gierigaard
Cabra in DP ‘enig’ worden in hun soort. Deze ‘persoonlijke transformatie’42) zal in
de westeuropese picareske literatuur van de 17de en 18de eeuw zodanig aan belang
winnen - de motivatie wordt complex en de acteurs worden personages - dat ze een
strikt morfologisch onderzoek onmogelijk maakt. En toch blijft men ook deze romans
terecht tot het picareske genre rekenen en kan men heden ten dage zelfs van een
renouveau van de schelmenroman gewagen43). Terecht, omdat benevens

41) Cf. de toegevoegde opdracht ‘Op het Leven van Gusman (sic) d'Alfarache’ in de door ons
gebruikte uitgave:
Des Werelts Momme-spel van
niet te zijn maer schynen,
Dat in 't gemeen by elck ter Wereldt
wert gespeelt,
Na dat het wuft geval rondt-om de
Rolle deelt,
Dat siet ghy in dees Blaen van binnen
de Gordynen.
De theatermetafoor (masker, rollenspel) is hier werkelijk ter zake.
42) Een van de transformaties die T. Todorov gebruikte in zijn analyse van Les Liaisons
dangereuses. Deze ‘transformatie’ zet eigenlijk het hele opzet van een strikt structurele (=
relationele en niet kwalitatieve) benadering op losse schroeven. Zie hiervoor S. Chatman,
‘On the formalist-structuralist theory of character’ in: Journal of Literary Semantics, I, (1972),
pp. 57-79.
43) De laatste jaren hebben heel wat onderzoekers hierop gewezen. Zie o.m. U. Broich, ‘Tradition
und Rebellion. Zur Renaissance des pikaresken Romans in der englischen Literatur der
Gegenwart’ in: Poetica, X (1967), pp. 214-229. R. Diederichs, Strukturen des Schelmischen
im modernen deutschen Roman. Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs Verlag, 1971. J. Petit,
‘Permanence et renouveau du picaresque’ in: Le roman contemporain, Paris: Klincksieck
1971, pp. 45-61. R.W.B. Lewis, The Picaresque Saint: Representative Figures in
Contemporary Fiction. New York-Philadelphia, 1959. B. Schleussner, Der neopikareske
Roman: Pikareske Elemente in der Struktur moderner Englischer Romane 1950-1960. Bonn:
Bouvier 1969. W. Schuman, ‘Wiederkehr der Schelme’ in: PMLA, LXXXI (1966), pp.
467-474. W. van der Will, Pikaro heute. Metamorphosen des Schelms bei Thomas Mann,
Döblin, Brecht, Grass. Stuttgart: Kohlhommer, 1967. J. Van Praag-Chantraine, ‘Actualité
du roman picaresque’ in: Synthèses, mai 1959.
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een aantal gelijkaardige functies, dramatis personae en motivaties, een analoge
vertelhouding duidelijk waarneembaar blijft. Aan dit laatste verhaalaspect, het z.g.
picaresk vertellen, zouden we tot slot nog enkele woorden willen wijden.

d. het picareske vertellen
Een ‘verhaal’ van handelingen (functies) en personages (acteurs) ontstaat pas doordat
het ‘verteld’ wordt, doordat het ‘als verhaal’ aan de lezer wordt gebracht44). Voor de
analyse van een picaresk verhaal moet dus ook worden nagegaan welke de picareske
verhaalcode is ‘à travers lequel narrateur et lecteur sont signifiés le long du récit
lui-même’45).

- Het pseudo-mondeling vertelkader
Het is bekend dat de picareske roman naar de vorm een ik-verhaal is, geschreven
vanuit een a posteriori-situatie46): op min of meer gevorderde leeftijd kijkt de
ik-verteller met een vleugje weemoed terug op zijn vroeger schelmenleven en begint
dit vrij uitvoerig te verhalen. Aan wie? In eerste instantie aan een niet steeds nader
omschreven ‘public interlocuteur’47): een UEd. in LZ, ‘die vóór alles moet weten
dat...’48); een uitgelezen kring van ‘dames en heeren’, aan wie Pablo, als een soort
conferencier, zijn verhaal vertelt49); een doorluchtig heerschap, de
kardinaal-aartsbisschop van Toledo, wien Marcos wat ontspanning wil bieden in zijn
drukke bezigheden50).
In laatste instantie natuurlijk aan een anoniem milieu-publiek. Want de
pseudomondelinge vertelsituatie wordt niet volgehouden. De Uedele's in LZ
verdwijnen a.h.w. na de eerste schelmstreken bij de blinde, om slechts in het laatste
hoofdstuk weer op te duiken51). Pablo blijft niet aan dames en heren vertellen, maar
legt ‘zijn boek’ voor aan ‘den vromen lezer’ (p. 201). En in MO is reeds vooraan
een ‘voorwoord aan de lezer’ ingeschoven tussen de opdracht aan de aartsbisschop

44) Zie hiervoor mijn overzichtsartikel ‘Structureel romanonderzoek’ in Spiegel der Letteren
XV (1973), pp. 130-139, speciaal 137-139.
45) R. Barthes, o.c., p. 19. Zie ook p. 21: ‘Le niveau narrationnel est donc occupé par les signes
de la narrativité, l'ensemble des opérateurs qui réintègrent fonctions et actions dans la
communication narrative, articulée sur son donateur et son destinataire’.
46) Vgl. de terminologie ‘vision par derrière’ van J. Pouillon (Temps et Roman, Paris 1946). Zie
ook E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart: Metzler 1955, pp. 67-72.
47) Cf. R. Escarpit, Sociologie de la littérature, PUF 1960, pp. 98 vv.
48) Uit het laatste hoofdstuk kan men afleiden dat het een vriend van de aartsbisschop van de
San Salvadorparochie te Toledo is. Zie verklaring 3, p. 102.
49) Vgl. DP, aantekening 1, p. 297.
50) Het werk is ook aan de kardinaalaartsbisschop opgedragen door... Magister Vicente Espinel
(Vgl. met de opdracht van GM aan Don Francisco de Rojas door Mateo Alemàn).
51) Een uitzondering vormt een korte aanspreking in het derde hoofdstuk, p. 57.
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en de aan hem gerichte levensbiecht52).
Het pseudo-mondeling vertellen is dus duidelijk slechts een kader waarbinnen het
verhaal van de schelmstreken van de ik-figuur wordt voorgesteld. Vandaar dat op
het einde van de roman de vertel-situatie opnieuw zichtbaar wordt wanneer de picaro
in het presens gaat spreken. Laten we Guzman even aan het woord:
‘Daer maeckte ick eynde van myne ongunsten; daer liet ick na voortaen
qualijck te leven, ende daer beschreef ick alle myn avontueren. Ende
hiermede, beminde Leser, bewaer U Godt van ongheval ende my van
fortuyne’.

- Het wisselend gezichtspunt
Deze eindpassage illustreert meteen dat we in de picareske roman binnen een
presenskader met een afstandelijk vertellend ik te maken hebben. De picaro's vertellen
wat ze allemaal hebben meegemaakt vanuit het ambigue gezichtspunt van de latere
alwetendheid en de directe beleving. In het relaas van de schelmstreken die het ik
vroeger heeft uitgehaald of ondergaan, wordt de lezer voortdurend geconfronteerd
met signalen die naar de vertelsituatie wijzen. Deze wisselende relatie tussen
vertellend en belevend ik maakt trouwens mede de charme uit van een picaresk
verhaal, althans wanneer in de vertelsituatie de licht ironiserende relativering het
haalt op de moraal.
Uit het wisselend gezichtspunt blijkt reeds duidelijk dat we hier niet met een
‘realistische’ verhaalsoort te doen hebben in de enge zin van dat woord. Het belevend
ik heeft uiteraard een partiële kijk op de zaak. Vanuit zijn kikkerperspectief vertekent
de picaro (schijnbaar) spontaan de grote-mensen-wereld, terwijl het vertellend ik
deze visie op een mild humoristische, ironische of zelfs cynische wijze uitbuit.

- Het parodiërend vertellen
Deze vertekening van de werkelijkheid gaat vaak gepaard met een parodie op de
‘normale’ epische literatuur van die tijd, de heroïsch-galante roman. Het picaresk
vertellen is in die zin een averechts vertellen, waarbij zowel de verhaalfuncties
binnenste buiten worden gekeerd als de personages en de motivaties (cf. supra). De
kosmos van de klassieke heldenroman en het klassieke toneel, waarin elk rekwisiet
zijn vaste betekenis heeft en niets echt toevallig is, wordt hier verworpen t.v.v. een
verhaalcode gebaseerd op schijn-tekens. Een mooie mantel b.v., het ‘natuurlijk’
signalement van een edelman (= klassieke schriftuur en lectuur) wordt letterlijk en
52) MO, pp. 160-163; zie ook de beginfase van het verhaal, waarin overgesprongen wordt van
de ‘doorluchtige’ bestemmeling naar de lezer (p. 165). Toch wordt, zoals trouwens in LZ,
de indruk van het mondeling vertellen vrij goed bewaard (eng-picaresk verhaal aan de
kluizenaar, cf. noot 14).

Raam. Jaargang 1974

figuurlijk omgedraaid tot signaal voor een kale jonker (= picareske schriftuur en
lectuur). Zulk doorbreken van de eenzinnigheid der tekens uit de

Raam. Jaargang 1974

124
klassieke verteldiscursus wijst op een discontinue wereld van de fortuin, van
wisselvalligheden en verrassingen, waarin alles kan gebeuren omdat niets veroorzaakt
wordt. Het picaresk vertellen is aldus direct op het centrale thema betrokken: de
bedrogsrelatie tussen schijn en werkelijkheid. De tekstdieptestructuur van zo'n verhaal:
‘een arme jongen komt terecht (?) in een bedrieglijke wereld en wordt op zijn beurt
een schelm...’, wordt via een schijnbetrouwbaar verteller naar de lezer gebracht.
Vandaar de ironische ondertoon die doorheen het hele verhaal te horen is voor wie
scherp toeluistert. De lezer van een picareske roman dient zich daarop af te stemmen,
wil hij niet, door een klassieke lectuur, tot voorbarige conclusies komen m.b.t. de
sociale dimensie van de schelmenroman, als spiegel van de toenmalige Spaanse
maatschappij. De relatie met die werkelijkheid situeert zich veeleer op de ‘isotopie’
van het verhaal: die van het ‘desengaño’. Het thema van de desillusie en het
desillusionerend vertellen grijpen hier zodanig in elkaar dat de wereld van de Spaanse
picaro een boventijdse dimensie krijgt.
Kortom, een picareske vertelhouding is even noodzakelijk voor het genre als
typische functies en acteurs. Vandaar dat bij belangrijke wijzigingen in de
vertelsituatie (b.v. auctorieel hij-verhaal) geen sprake meer kan zijn van
schelmenliteratuur in de enge zin van het woord53). Verteller, schelmstreken en acteurs
bepalen samen de ‘picareske vertelstructuur’ van een verhaal.
Picareske vertelstructuren? We pretendeerden geenszins er een sluitende analyse
van te geven. Onze poging enkele constanten te lichten uit het handelingsverloop,
het spelerspotentiëel en de vertelsituatie van de vier bekendste Spaanse
schelmenromans bleef duidelijk beperkt. We laten dan ook, met alle respect voor
Propp, het vraagteken best staan.

53) Zie voor het onderscheid tussen picareske literatuur in de enge en ruime zin van het woord
C. Guillén, ‘Toward a Definition of the Picaresque’ in Actes du IIIe Congrès de l'Association
Internationale de Littérature Comparée, Utrecht 1961 (La Haye 1962), pp. 252-266.
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[Nummer 105]
journaal

Op en neer met Mulisch
‘Vaarwel, vaarwel. Ik verdwijn met een krankzinnige indiaan - dat is het eind van
het lied’, aldus Prof. De Queiroz in het voorlaatste hoofdstuk van Quauhquauhtinchan
in den vreemde van Harry Mulisch. J. Slauerhoff schreef Het eind van het lied als
titel boven één van zijn verhalen uit Schuim en asch (1930).
Misschien heeft Mulisch hiernaar willen verwijzen. Het irrationele karakter van de
gebeurtenissen in het ‘klooster der halve verlossing’ zal hem, als hij het verhaal
gelezen heeft, zeker aangesproken hebben.
Sergeant Massuro is er om daarvan te getuigen. Op zeker moment zakt hij door
de vloer van een blokhut, zo zwaar is hij geworden:
‘Ergens bij onze knieën begon hij te gillen met een geluid als het oerwoud nog
nooit gehoord had, kleiner dan een pygmee, de versplinterde planken om zijn middel.’
Bij Slauerhoff lezen we over de vrouw die door de monniken uit de aarde omhoog
gezongen wordt:
‘Nu was zij bloot tot haar middel, maar alsof zij het minderen van de macht van
het verlossingslied voelde komen, steunde zij zich op haar handen en wrong zich in
den afgrijselijken greep der aarde.’
Maar er is ook wel een overeenkomst tussen deze situatie en het begin van de
katastrofe in Quauhquauhtinchan. Massuro én Quauhquauhtinchan kan men wellicht
beschouwen als afgeleid van de verdoemde vrouw in Het eind van het lied. Als
Quauhquauhtinchan, het ‘stenenkind’, wordt zij geboren uit de aarde, als Massuro
zinkt zij terug. Haar op-en-neergang wordt, zo bezien, door Mulisch in twee
bewegingen ontbonden en aan twee verhaalfiguren gedemonstreerd.
Wiel Kusters

Bericht uit het overwolkse
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De criticus van Roel Houwinks essay Het raadsel ‘Achterberg’ (Brugge 1973) doet
verstandig met er kort over te zijn. Het spreekt over poëzie als over een hoger
geheimenis, een sacramentum, en in de taal van de bevlogene. Het is een getuigenis
uit een rijk van de geest, ver van aards gewoel als het bedrijven van kritiek, het hekelt
de tegenwoordige samenleving om de verwording die het ontwaart nu ‘het “tegenover”
in metaphysische zin’ (Bubers ‘Gegenüber’) is weggevallen. Het dwingt respect af
door de integriteit van de wereldbeschouwing en de poëtica waar het op berust, maar
tegelijk is het zo wereldvreemd, romantisch en hoogdravend dat ik blijf aarzelen
tussen achting en hoongelach.
Neem nu deze uitspraak: ‘wat ons via de dichter in het gedicht wordt aangeboden,
bieden wij ook zelf aan: wij stellen ons restloos en radicaal open voor die gans andere
wereld. Wij geloven, dat ons waarheid verkondigd wordt, hoogste, in laatste instantie
onze existentie rakende en aangaande mede-menselijke waarheid... In deze ontmoeting
met het gedicht vindt een “repräsentieren” van ons medemenselijk bestaan plaats.
Ons leven verschijnt ons op een ander niveau, tegen een andere achtergrond.
Ongekende diepten worden zichtbaar. Dimensies verschuiven. Er wordt aan het
dagelijkse leven een nieuwe dimensie toegevoegd, enz. enz.’. (29)
De criticus staat bloot aan de verleiding, te vragen wat er in dat ‘enz. enz.’ begrepen
is: wat kan ons nog overkomen als de dimensies al verschoven zijn, en met een
nieuwe uitgebreid? Hij zou kunnen tornen aan het taalgebruik dat meteen verheven
is en hol, welsprekend en nietszeggend, het midden houdt tussen kanseltaal en het
troebele spraakwater van de fenomenoloog. Nog een stap verder, en hij ontrafelt het
betoog, zet de vooronderstellingen, de waardeoordelen, de redeneringen op een rijtje,
en stelt het taalbedrog aan de kaak. Grinnikend zet hij een vraagteken achter ‘de pure
zijnsproblematiek van de tweegeslachtelijkheid’ (67), hij wil weten waarin ‘het
verstaan van poëzie’ (28) verschilt van interpretatie. Hij heeft een heel speldekussen
bij de hand om de ballon leeg te laten lopen.
Het zou verspilde moeite zijn. Houwink is een gelovige; poëzie is voor hem
godsspraak, opengaring: die ‘gans andere wereld’ is ‘das ganz Andere’ van Rudolf
Otto, het numineuze, het boven-
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aardse, het heilige; lezen is zoveel als bidden of schouwen, de dichter is dan vanzelf
geen willekeurige particulier, ‘als gegeven in de registers van de Burgerlijke Stand’
(20), maar iemand die ‘wordt overspoeld, bezeten door een macht, die hem dwingt
tot het schrijven’ (26), een profeet, een priester, een middelaar. Bij zo'n hoge opvatting
inzake poëzie is kritiek hooguit gemor van ongelovigen: van beklagenswaardigen
‘die in hun eigen leven... deze alles doordringende en op het spel (!) zettende Liefde
niet kennen’ (91). Ieder geloof creëert zijn heidenen door prat te gaan op het mysterie
dat het doorgrondt; de cultus van de poëzie behoeft zijn barbaroi doordat enkel wat
gereserveerd is, heilig kan zijn. Houwink loopt ten overvloede op alle bedenkingen
vooruit: ‘wie niet in zich iets bespeurt van “de kiem”, waaruit tenslotte Achterberg's
oeuvre is gegroeid, zal ook aan onze aantekeningen bij zijn debuut schouderophalend
voorbij gaan’ (102).
Houwinks opstel is een doorlopende commentaar op Afvaart (1931), uitgaande
van de gedachte, dat ‘de essentie van Achterberg's poëzie een lofzegging is van de
liefde en tegelijkertijd een elegie van de ronddoling van deze liefde in het hier en
nu, waar de reailteit van de menselijke geslachtelijke verhoudingen telkens weer de
totstandkoming van de “volmaakte” liefde belet’ (41). Wat aardser gezegd: Achterberg
had het moeilijk met zijn ‘seksuele driftleven’ (47). Die stelling kleurt Houwinks
kanttekeningen: dikwijls maakt hij schromelijke fouten, hij oreert zonder zich om
bewijsvoering te bekommeren (‘in dit gedicht komt de overgang van het aardse
gebied naar het metaphysische duidelijk tot uitdrukking. Elk commentaar lijkt ons
dan ook overbodig hier’ (79), slechts een enkele maal heldert hij iets op. Hij preekt
voor eigen parochie, vertelt dingen die de gemeente al onder de knie heeft, en praat
alleen over buitenstaanders om het binnen-zijn te benadrukken. (Eerste eis bij het
schrijven: vraag u af wie uw doelgroep vormen, zegt de taalbeheerser. Maar die is
veel jonger dan Houwink.)
Zozeer is het dichterschap voor Houwink een mysterium tremendum, dat hij
Achterbergs bewerking van Afvaart na ‘1937’ niet begrijpt en verwerpt, zelfs als het
om zetfouten gaat. Voor een jarenlange vriend, zoals de flap zegt, wat merkwaardig,
zoals het ook onbegrijpelijk is dat die vriendschap Houwink er niet van heeft
weerhouden, twee onaanzienlijke jeugdverzen te publiceren. Noch daarmee, noch
met zijn commentaar bewijst hij Achterberg een dienst, en dat deze uit de tijd gevallen
uitgave Houwink ten goede zal komen, ik betwijfel het.
Jacques Kruithof

Lezers, PFF.
1. Schrijver dezes is watching you
Behalve een indrukwekkende reeks indrukwekkende boeken, schreef W.F. Hermans
er ook een paar die naar mijn smaak als voornaamste doel hebben met Litteratuur
en Lezers een loopje te nemen. Eerst een aanloopje:
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Er zijn weinig eigentijdse schrijvers over wier werk lezers, critici en onderzoekers
zich zo de kop gebroken hebben als over dat van Hermans. Een heel spoor van
nagelbijters, om met Weverbergh te spreken, laat hij achter zich. Terecht, want zijn
werk vraagt erom; dit in eerste instantie door de kwaliteit ervan. Het kan echter niet
alleen de kwaliteit zijn die om zoveel nagelbijters vraagt; degenen over wie evenveel
geschreven wordt, worden meestal op een heel andere manier benaderd (Vestdijk
bv., of V. h. Reve); weer anderen worden nauwelijks behandeld. Het kwalitatief
gelijke niveau nu even aangenomen, hang dit duidelijk samen met het sóort werk:
zoals ik zei, het vraagt erom - of het vraagt er niet om; over Theun de Vries bv. werd
en wordt nauwelijks geschreven, terwijl er toch weinigen zullen zijn die De Vries
een onbeduidend schrijver vinden. De reden ligt voor de hand: het werk van De Vries
is ‘makkelijk’, het is duidelijk, het is leesbaar voor iedereen, het laat geen onopgeloste
raadsels achter (uitstekende aanleiding, zou je zeggen, voor al die mensen die zo om
‘maatschappij-kritische’ of zelfs ‘socialistische’ litteratuur zitten te zeuren, om zich
eens met De Vries bezig te houden - maar nee hoor).
Het tegenovergestelde is met Hermans het geval: ieder verhaal, iedere roman is
een raadsel.
Natuurlijk niet in die zin, dat het onbegrijpelijk zou zijn, geen touw aan vast te
knopen, of iets dergelijks; een verhaal- of roman-
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wereld van Hermans is een raadsel voor de daarin optredende personages zelf; de
beklemmende, wat irreële, droomachtige sfeer is de sfeer waarin de wereld zich aan
de personages voordoet. En natuurlijk: dus ook aan de lezer, maar dat betekent niet
dat die lezer de raadsels voor het personage moet gaan zitten oplossen - dat is in
principe onmogelijk. Vandaar dat men zich bij het analyseren van het werk van
Hermans moet beperken tot het aangeven van hóe die raadselachtige (chaotische
etc.) wereld van het personage in elkaar zit, wat daarin de constituerende elementen
zijn; de lezer kan nooit meer doen dan zich zo volledig mogelijk identificeren met
het personage. Het is zinloos te trachten diens raadsels op te lossen - ongeveer zoals
het zinloos is het raadsel van Gombrowicz' Kosmos op te lossen.
Nu, dit zijn dingen die na al het analyseren en nagelbijten van de afgelopen pakweg
15 jaar min of meer duidelijk zijn geworden. Het opvallendste hierbij is dat de vorm
waarin het overgrote deel van Hermans' werk gegoten is doorslaggevend was: de 3e
pers. enkelv., maar dan niet verteld door de traditionele alwetende verteller, maar
door een die in de huid van zijn personage gekropen is. Of met een term van Hermans:
de ‘verhulde-ik-vorm’. Dat Hermans dan niet in de 1e pers. schrijft, wat voor de hand
lijkt te liggen, kan tal van oorzaken hebben. Om er een paar te noemen: door de
hij-vorm zit je, als schrijver, niet of althans minder vastgebakken aan een soort
taalgebruik dat enigszins bij het personage zou ‘passen’; allerlei informatie die de
lezer nodig heeft, maar die natuurlijk niet op een bepaald moment in het verhaal door
het personage ‘gedacht’ wordt zou wegvallen, of op een bijzonder gekunstelde manier
toch verschaft worden; bovendien geeft de hij-vorm de verteller de gelegenheid even
uit de huid van het personage te kruipen - iets wat Hermans nogal eens doet (en
moet...) na de dood van het personage. In de vroege verhalen (bv. Emigratie, uit
Moedwil en misverstand) heeft dit de functie van een soort ‘moraal’ (die bij Hermans
meestal neerkomt op Meneer de Raaf-achtige conclusies als ‘Het was toch al te laat’,
‘het ging zeker toch al niet door’ e.d.) - in later werk, zoals De donkere kamer van
Damokles, is het alleen de slotzin (‘Maar aan de handen van Pater Beer zaten minder
vingers dan Osewoudt kogelgaten in zijn lichaam had’). De wereld van de tekst is
echter de wereld van het personage; de chaos van die wereld is niet verder te ordenen
dan dat dit al door het personage gedaan is (al is dat bar weinig; maar daar gaat het
bij Hermans juist om); de raadsels die door het personage niet worden opgelost
kunnen door de lezer evenmin worden opgelost.
Is dit alles het geval in het overgrote deel van Hermans' werk, er zijn ook een paar
boeken waarin het tegenovergestelde gebeurt: de wereld van de tekst wordt daar
aangeboden door een verteller, die veel alwetender is dan alle alwetende vertellers
van al die ‘traditionele romans’ bij elkaar; hij weet ongeveer evenveel als God. Het
gaat hier natuurlijk om De god denkbaar, denkbaar de god, Het evangelie van O.
Dapper Dapper, en beslist ook om Herinneringen van een engelbewaarder. Het
point of view van de verteller staat daar diametraal tegenover dat in de gesloten
werelden van het andere werk. Je krijgt soms de indruk dat Hermans op gezette tijden
van al dat gezanik over verteller zus en verteller zo, hij- en ik-vorm, gesloten circuit,
etc. etc., doodziek werd en er dáarom boeken tussendoor schreef die ‘traditionele
romans’ in het kwadraat zijn; niet voor niets zijn de vertellers van die boeken van
hemelse komaf: De god denkbaar, denkbaar de god en Het evangelie van O. Dapper
Dapper zijn verteld door (een) God, Herinneringen van een engelbewaarder door
de beschermengel van Alberegt (gezeten op diens schouder; weer een Meneer de

Raam. Jaargang 1974

Raaf!). Waarom dit laatste ook niet door een god? Omdat dit boek een soort tussenfase
is: qua inhoud heeft het veel van romans als De donkere kamer van Damokles en
Tranen der Acacia's, en in dat opzicht is het volkomen serieus, qua vorm is het éen
persiflage op de ‘traditionele roman’. De god denkbaar, denkbaar de god en Het
evangelie van O. Dapper Dapper zijn dit formeel zo mogelijk in nog extremer mate
(de verteller is dan ook goddelijk, geen engel), maar: ook inhoudelijk.
En hier ben ik beland bij mijn uitgangspunt: Hermans neemt met deze boeken de
lezers, in het bijzonder de critici etc. onder hen, en De Litteratuur in de maling. Na
het veel geanalyseerde
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De donkere kamer van Damokles volgt De god denkbaar, denkbaar de god - en ja
hoor, op dezelfde manier als bij De donkere kamer van Damokles sloeg men aan het
analyseren en interpreteren, en beet men zijn tanden stuk op De god denkbaar,
denkbaar de god. En al leest men dat boek met veel of weinig plezier (daar gaat het
nu helemaal niet om), het moet toch duidelijk zijn dat het formeel en inhoudelijk
nergens op slaat. Het is éen grote grap. En die intelligente interpretatie van
Oversteegen dan? (of van... vul maar in; iedereen zijn eigen interpretatie - uiteraard:)
Iedere interpretatie is goed, en alles is interpreteerbaar. Ook teksten die in volslagen
dronkenschap, of brullend van de lach, zijn geschreven, of teksten die door
woorden-prikken in Van Dale zijn ontstaan (al is Hermans natuurlijk slim genoeg,
duivels slim, om er precies voldoende items in te stoppen die een dwíngende
interpretabiliteit suggereren). Van ieder willekeurig rijtje de woorden is iets
interpretatiefs op te merken. Als je bij je interpretatie maar met evenveel creatieve
fantasie, associatievermogen etc. doordraaft als de schrijver dat gedaan heeft.
En Hermans' opmerking dan dat ‘De god denkbaar, denkbaar de god van veel
meer belang is dan De donkere kamer van Damokles’? Dat ‘Alle begrijpelijkheid er
met opzet uitgewipt is’? Ja maar lieve mensen, als je je nu zit te verkneukelen om
iedere bloedserieuze analyse van zo'n boek, dan ga je natuurlijk niet verkondigen
dat het maar Spielerei is. Integendeel, je gaat verkondigen dat het véel belangrijker
is dan je vorige boek. Dat je het bewust onbegrijpelijk hebt gemaakt kun je er rustig
bij zeggen: geen analyticus die zich daar iets van aantrekt.
Na weer enkele echte nagelbijtersboeken, zoals Nooit meer slapen (daar werd
Weverbergh het althans van), werden de interpreten pas goed in verwarring gebracht
door Herinneringen van een engelbewaarder. Men waande zich immers weer in het
vertrouwde gesloten circuit van het verhulde-ik-wereldje, en onderwierp dat dan ook
aan diepgaande beschouwingen, maar tegen die engel keek men maar raar aan, dat
was toch wel een zwakke kant van het boek...
Met Het evangelie van O. Dapper wordt opnieuw, en nu op een welhaast ‘totale’
manier, met Litteratuur en Lezers de draak gestoken. Stinkt men er weer in? Of, zoals
het voorwoord van Willem Frederik Hermans luidt (het boek zelf, dat 5 miljard jaar
na De god denkbaar, denkbaar de god speelt, kan immers niet door hem geschreven
zijn, maar alleen door de Alleswetende Verteller, het Alziend Oog, de q.q. anonieme
god genaamd Schrijver Dezes): ‘Zal het raadsel worden opgelost?’ (!) Het heeft er
de schijn van dan men iets in de gaten begint te krijgen. Zelfs Gerrit Komrij, die toch
anders nooit wat snapt, schrijft in zijn VN-recensie: ‘Er treedt een politie-agent in
op die Louis-Paul Boon heet. Waarom? Nergens om.’ Inderdaad: nergens om. Het
boek slaat nergens op. Het is éen uit de dijbeen-grote duim gezogen hoeveelheid
flauwekul, waarin Hermans al zijn grappen over wat hem in onze maatschappij
mishaagt kwijt kan - net als die verfoeilijke traditionele verteller. Flauwekul die wat
mij betreft voor 1/4 bijzonder amusant, voor 3/4 stierlijk vervelend is. Met de bijbel,
ook zo'n boek, ligt het op 1/2 - 1/2. Men begrijpt dat ik verder over het boek niets
zinnigs ga proberen op te merken; dat zou Hermans zijn zoveelste satanische of
goddelijke lachbui bezorgen. Heb ik het met het bovenstaande mis: dan heeft hij hem
toch.

2. Cornets de Groot is watching you
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‘Ik heb schijt aan wetenschap, dat weet toch de eerste de beste idioot.’
Je hebt in de litteratuurwetenschap, in de essayistiek, in de kritiek, en eigenlijk ook
in de litteratuur zelf twee duidelijk te onderscheiden fasen: A. Het ideeën ontwikkelen,
peinzen, fantaseren, associëren, etc. etc.: ‘trial and error’ kortom; B. Het uitwerken
en controleren, en op grond daarvan bewerken van A: het uiteindelijke ‘aanbod’.
Het bijzondere van Cornets de Groot is nu, dat hij zich geheel beperkt tot het op
schrift stellen van A. (Daarom schrijft-ie natuurlijk ook zo veel; B nalaten scheelt
bergen tijd!). Nu is dat op zichzelf niet zo erg (het kan bijzonder leesbaar, prikkelend,
suggestief en weet ik veel zijn), maar dat wordt wat anders als je de pretentie hebt,
en die ook tot vervelens toe uitspreekt, dat je het énige doet dat de moeite waard is.
Dan kom je onvermijdelijk in botsing met degenen die ook B zeggen. Deze mensen
zijn
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volgens De Groot allemaal geschifte Literaten of zoiets. Waag je het bovendien je
manier van werken (‘methode’ kun je tegen De Groot niet zeggen, want dat is een
soort vloek) ook op het werk van De Groot toe te passen, en dan hier en daar eens
wat te verwerpen of een voorzichtig vraagteken te plaatsen, dan moet je wel zo
ongeveer worden opgehangen. Ach, gezien vanuit de intieme optiek van De Groot
heeft-ie misschien nog gelijk ook. Want wat heeft hij ertegenover te stellen? Wat
behelst zijn intieme optiek? ‘Literatenvisies zijn mij te loszinnig, te onnozel, te
immoreel. Tegenover de literaat ben ik spontaan en onbekrompen intolerant. Mijn
haat tegen deze lui wordt direkt akuut als ik maar éen letter van ze in mijn buurt
vermoed. Ik vind geen labirint in ze, geen open ruimte, geen perspektief, geen hoogte,
geen diepte, laat staan een afgrond.’ (p. 28).
Juist! Dat heeft De Groot u te bieden: een labirint, een open ruimte, perspectief,
hoogte, diepte, een afgrond. Hoe dat er allemaal uitziet? Ach, het zal wel zo ongeveer
het landschap zijn zoals dat er in de ‘andere’ wereld uit moet zien: ‘Die kanten van
de wereld die niet van deze wereld zijn, vormen de grenzen waarbinnen - met alle
vrijheid voor de persoonlijkheid - de poëzie valt.’ (p. 38). Wie zou het wagen hier
om wat nadere uitleg te vragen? Wie dat doet is een idioot.
Wat is intieme optiek nog meer? ‘Intieme optiek is een vorm van meditatie.’ (p.
10). Juist! Dat betekent dus dat als je niet in staat bent mée te fladderen in de open
ruimte van De Groots brein, mee te hollen in het labirint van zijn denken, mee te
vallen in de peilloze diepte van zijn ‘visie’, mee op te stijgen naar de
duizelingwekkende hoogte van zijn meditatie, je je de moeite van het maken van
tegenwerpingen, het zetten van vraagtekens etc. wel kunt besparen. Literatuur, dat
moet je vóelen. ‘Wanneer in het kreatief proces de logika en het kausale denken
uitgeschakeld kunnen worden, moet dat ook in de kritiek mogelijk zijn.’ (p. 135).
Vandaar dus.
Maar goed, als je tot de mafkezen behoort die dat óok wel vinden, maar liefst toch
fase B erbij betrekken, dan kun je je wederom de moeite besparen tegenwerpingen
te maken etc. Want argumenten aanvoeren tegen stukken die bewust a-logisch en
a-causaal willen zijn, is zoiets als op een eend schieten met broodballetjes in je
geweer. De eend hapt wel! (Tussen de talrijke opstellen en opstelletjes in Intieme
optiek staat geen streepje, of gewoon alleen maar wit, maar de afbeelding van een
uit het water opfladderende eend; de open ruimte tegemoet zeker). Banbliksems
worden over je uitgestort. Argumenten tellen niet! kwaakt de eend dan
verontwaardigd: ‘Maar is het daarom eveneens waar dat de waarheid in pacht gegeven
is aan een paar idioten die alleen maar het rationele in hun gezichtsveld dulden? Wie
alleen maar van een kontroleerbare methode alle heil verwacht, wie meent niets te
mogen doen dan het verstrekken van verifieerbare informatie, verifieerbare informatie
en niets dan verifieerbare informatie, wat nog iets anders is dan de waarheid, kan
ook alleen maar iets zeggen over wat objektief aantoonbaar is, maar niets over de
werkelijk belangrijke problemen van de literatuur.’ (p. 134).
Vreemd is aan de andere kant, dat deze ‘meditatie’ wel in de vorm van een ‘betoog’
gegoten wordt! De Groot spreekt zelfs ergens van zijn ‘korrekte bewijsvoering’
tegenover (hoofdvijand nr. 1) Bloks ‘emotioneel gezwets’ (je vraagt je even af of
De Groot zich niet vergist in de volgorde). Hoe nu? Tegen ‘korrekte bewijsvoeringen’
zou je toch weer wèl ‘verifieerbare informatie’ mogen verwachten, maar dat is dan
natuurlijk weer ‘niet werkelijk belangrijk’. Een polemiek van De Groot lezen is zoiets
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als debatteren met een Jehovagetuige die je zondagmorgen om half negen uit het
labirint van je slaap de open ruimte van zijn visie in-belt. Want wat is het nu:
a-logisch, a-causaal etc. mediteren, of correcte betogen opbouwen? Moet je De Groot
nu toeroepen: ‘ga bokspringen, deskundoloog’, zoals hij Blok toeroept: ‘welterusten,
filoloog’? Of moet je hem argumenten voorhouden? Dan ben je weer zo'n idioot, die
de ‘werkelijk belangrijke problemen van de literatuur’ niet raakt. Vandaar dat
‘iedereen die een rotstuk tegen (zijn) boeken in de NTG publiceert, kort daarna
professor (wordt)’ (p. 19). En: ‘Ik heb schijt aan wetenschap, dat weet toch de eerste
de beste idioot.’ (p. 135).
Wannéer echter De Groot inderdaad iets van een logisch betoog schijnt te willen
houden, valt
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hij regelmatig te betrappen op stevige tegenstrijdigheden. Een voorbeeld: op pg. 13
zegt De Groot: ‘De fout die de semantische analist maakt, is gelegen in de opvatting
dat men een zin begrepen heeft, als men erin slaagt de zin te vervangen door een
andere die hetzelfde zegt.’ En op pg. 14 (over een versregel van Hamelink): ‘Komt
er werkelijk niemand op de gedachte dat “kou” hier terwille van het begrip door
“vorst” vervangen kan worden?’ D.w.z.: De Groot doet met een woord wat een ander
niet met een zin mag doen.
Dit alles zou erop lijken, dat je De Groot maar beter niet zou kunnen lezen. Het
tegendeel is waar, ik zweer het u. Om te beginnen is bij iemand die terwijl hij
mediteert zo goed schrijft als De Groot een hoop van wat hij beweert natuurlijk
zinvol. Ik schat dat ongeveer 1/3 bij toepassing van fase B zou afvallen (en een essay
is geen jazzmuziek, De Groot!, waarbij je ook fouten moet horen die de aanleiding
zijn voor goeie dingen - al geef ik direct toe dat jazzmuziek veel leuker is). Dat
betekent een boek dat voor 1/3 zeer de moeite waard is (de resterende 1/3 kom ik
nog op); en dat is al heel wat! vergeleken met de meeste boeken. Bovendien is het,
misschien mede door De Groots voorkeur voor mediteren, in labirinten rondrennen,
rancuneus schelden etc., altijd ontzettend leesbaar - ongetwijfeld veel ‘prettiger
leesbaar’ dan het werk van De Groots aartsvijanden, de literaten.
Alleen zou De Groot nu eindelijk eens moeten ophouden (en hij zal dit wel op z'n
Bloks ‘vaderlijk’ vinden, maar ik ben mooi 10 jaar jonger) met: a) voortdurend op
de meest futiele punten in de meest furieuze bewoordingen gelijk te moeten hebben;
zo zegt hij op p. 9 ‘ik word een beetje beroerd van het gepolemiseer’, en daarna
vergast hij je op 30 pg.'s polemiek!
(=15%)
b) voortdurende polemiseren tegen, ja, tegen iedereen. Fragmenten als de volgende
verpesten zelfs een goed stuk als dat over de Beatrijs: ‘()dat Beatrijs een
dwangneurotisch typetje is, er in ieder geval voor ons het symbool van is. Waarom
niemand vóór mij zich daaraan gestoten heeft, is duidelijk: Beatrijs geeft geen
aanstoot: God niet, Maria niet, de dichter niet, de mensen uit haar omgeving niet
(maar ze moeten haar toch niet langer dan zeven jaar meemaken), en de lezer niet.
Alleen mij - zoals alles wat konventioneel is, geijkt en gepast, zoals ieder met gevoel
voor stand, fatsoen, voor wat hoort en niet hoort, zoals ieder die zich de representant
waant van de enig ware norm, mij mateloos irriteert, overal, altijd.’ (p. 93; curs. v.
mij). Dit zijn onuitstaanbare stukken, omdat ze op zich al overbodig zijn (want het
cursieve gedeelte, dat geldt toch voor de meeste mensen?), en bovendien volslagen
irrelevant op dat moment. En: wie zijn al die ‘lezers’? De wereldbevolking minus
De Groot? De literaten + De Groot? (de laatste 15%).
Als De Groot nu een bundel maakte, zonder a) en b), met uitsluitend afzonderlijke
stukken (eveneens zonder a) en b)), en vooral zonder zijn ‘creatieve benadering’
telkens maar weer zo nadrukkelijk in het kader te plaatsen van zijn (a-)methode:
‘intieme optiek’ - dan zijn die 2/3 open ruimtevaart die zijn werk ook dan nog zal
bevatten, hem van harte gegund.

3. Wesselo is watching you
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Nu ga ik even net doen alsof ik Cornets de Groot ben, en gewoon recht voor z'n raap
m'n directe reactie op een boek geven, zonder te controleren, uit te leggen, twijfel
uit te spreken etc.: Een boerenroman en een roman over de ‘moderne’
schrijfproblematiek/tragiek in énen. Aanaloog daaraan:
Het proces van de verdierlijking opschrijven is het proces om de vermenselijking
te verwerven.
Dat laatste is de kernbetekenis van de prachtige roman Groeten uit het land van
at en moem van Jan Elemans. Wie het niet gelooft leest het zelf maar.
Het is trouwens nog waar ook, want ik heb het zelf bedacht, en ik heb schijt aan
al die andere idioten.
J.J. Wesselo
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Bernard Sijtsma
Strijd mee in het ANJV!
Vóór Drachten tot de beton- glas- en staalwoestenij die het nu is ontaardde, was het
nog een tamelijk vriendelijk dorp.
De vaart die het dorp doormidden sneed, kende de Hoofdbrug. Op een hoek, bij
die brug, bevond zich een logement, dat de naam Hamburg droeg. Het kan ook
Bremen zijn geweest. In ieder geval droeg het de naam van een Duitse Hanzestad.
Geen inwoner van Drachten dacht bij het noemen van die naam, aan een havenstad
in Duitsland. Wèl aan het logement + eigenaar + alle bijbehorende bijzonder- en
eigenaardigheden.
Het hotel had een bovenzaaltje, waar bijeenkomsten werden gehouden.
Verenigingen, die weinig in kas hadden, hielden hun uitvoeringen liever hier, dan
in hotel Phoenix, dat hardnekkig de foeniks werd genoemd.
Deze onderneming kon trots zijn op een veel grotere zaal, waarin zich een vast
toneel bevond, met een decor, dat de toeschouwer een herfstig woud toonde.
Een spreker van de Partij van de Arbeid, of het lijk van de butler in de bibliotheek;
alles werd onbewogen vertoond in dit bos van droefgetint karton.
Zelf heb ik er als tienjarig sopraantje eens een Eerste Prijs gewonnen. Ik was zo
beduusd, dat ik dwars door het woud heenging. Niemand nam het mij echt kwalijk.
Men herstelde de zaak eenvoudig met leukoplast.
Maar ik wilde het over zaal Hamburg hebben (ik weet nu zeker dat het Hamburg
was).
Ik was veertien, toen mijn vader mij meenam naar een voorstelling in zaal
Hamburg. Vertoond zou worden, de Sovjet-russische film ‘De jonge garde’. Een
film over dappere Komsomols, in verzet tegen de fascistische bandieten, die Rusland
bezet hielden. Dit alles georganiseerd door het ‘Algemeen Nederlands Jeugdverbond’.
Een communistische jeugdorganisatie (dat Algemeen sloeg nergens op).
Ik denk niet dat mijn vader er direct uit revolutionaire overtuiging heenging.
Pal na de oorlog had hij een Russische film gezien, die, als ik op mijn herinnering
kan afgaan, ‘De Rode Aarde’ heette. Deze rolprent had niet nagelaten diepe indruk
op hem te maken. Iets dergelijks wilde hij best nog eens beleven.
Vandaar zijn gang naar zaal Hamburg, in het vroege voorjaar van 1953. En ik
mocht mee. Omdat het een film over en voor de Jeugd was, en ik immers veertien
jaren telde.
In zijn soort was de film buitengewoon goed.
Toen de pauze kwam, gloeiden mijn wangen en wilde ik ‘iets doen’. Twee moffen
doodschieten minstens. Ook had een blonde jongen van zeventien, met
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fonkelende ogen in een gevoelig meisjesgezicht, die desondanks met een handgranaat
tussen zijn tanden geklemd onder prikkeldraadversperringen doorkroop, een warm
en opwindend gevoel bij mij opgeroepen.
De pauze viel precies voor het moment, dat een goedgeworpen handgranaat, een
einde aan het leven van vier hoge, genadeloze moffen diende te maken. Ze zaten in
de mooie kamer van de collaborerende burgemeester, die dus ook moest sneuvelen.
Tot op heden, vraag ik mij af, wie die pauze op zulk een hoogst psychologisch
moment had gepland. Want het publiek was natuurlijk geladen, en tot veel bereid.
De maker was vanzelfsprekend een doorgewinterde Bolsjewiek, maar of hij zijn film
juist dáár onderbroken wenste te zien, lijkt mij niet waarschijnlijk.
Het kan ook Sovfilm geweest zijn. De Russische filmexportorganisatie. Een derde
mogelijkheid is, dat de Nederlandse CPN-distributeurs er de verantwoordelijkheid
voor droegen. Het publiek werd op ouderwets-communistisch-doeltreffende wijze
bewerkt. Men kon loten voor de tombola kopen, verschillende brochures werden
opdringerig aan de man gebracht, èn de wervingsgroep kwam in actie.
Die bestond in dit geval uit één jonge vrouw. Hielkje de Boer, Jeugdvoorzitster
van de afdeling Drachten, en echtgenote van Hielke de Boer.
Hielkje sprak sober en vrij indringend, over de noodzaak, dat de arbeidersjeugd
zich organiseerde in een Beweging, die op de juiste manier voor de belangen van de
werkende jeugd vocht.
Ze richtte zich veel meer tot mijn vader, dan tot mij. Vermoedelijk voelde ze wel,
dat ik niets liever wilde, dan bij de groep mensen horen, die, op wat voor wijze dan
ook, met zulke schitterende films te maken had. Vader was voorzichtig.
Communisten werden, zeker in die tijd, door vrijwel iedereen met wantrouwen
bejegend, (niet in het minst door het gros van de arbeiders, die zo nodig bewust
gemaakt moesten worden) en wat schoot je er mee op, door iedereen met de nek
aangekeken te worden. Hij zei geen nee en hij zei geen ja, op Hielkjes hecht betoog.
Dat de arbeiders overal de dupe van waren, daarin kon hij haar wel gelijk geven.
Iets dergelijks zeiden ze bij de veel nettere Partij van de Arbeid ook.
Dat hij het tenslotte toch goed vond, dat ik ingeschreven werd als lid van het
ANJV., afdeling Drachten, heeft mij altijd verbaasd.
Hij stond bepaald niet vijandig tegen de communistische idee, maar was veel te
nuchter, om niet te weten, dat je met al dat rooie gelul, in het dagelijks leven, niet
veel opschoot.
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Mogelijk suste hij zichzelf met de gedachte, dat de Jeugdbeweging de Communistische
Partij niet was. Er niet aan denkend, dat een goed Jeugdbewegingslid veel meer te
betekenen had, dan een Partijlid dat braaf iedere maand zijn contributie voldeed, en
verder niets.
Ik ontving het lidmaatschapsboekje ter plekke. Hielkje de Boer plaatste met vaste
hand, mijn naam in grote blokletters op de felrood gekleurde omslag.
Ook kreeg ik gratis een prent, ter grootte van een schoolschrift, waarop een jongen
en een meisje stonden afgebeeld, die vastberaden de blik opwaarts gericht hielden.
Ze gingen bijna bedolven onder golvende, rode vlaggen. ‘Strijd mee in het ANJV.!’
Ik bedankte Hielkje schuchter.
Ze glimlachte en deelde zakelijk mede, dat a.s. woensdag om acht uur, de Afdeling
bij haar thuis bijeen zou komen. Ik werd verwacht.
De film eindigde, met ophanging van de gehele groep Komsomols, terwijl nog geen
uur later, het zegevierende Rode Leger de streek kwam bevrijden.
Toen we door de stille avond naar huis liepen, trilde ik nog van emotie.
Vader zei dat de film hem niet was meegevallen.
Ik vond hem een idioot.
's Nachts droomde ik dat Hielkje de Boer een handgranaat naar hotel Hamburg
wierp, dat vol Duitsers zat. Maar het ding ontplofte niet, en grijnzende moffen hingen
haar aan een metershoge galg. ‘Strijd mee in het ANJV.!’ riep ze nog. Gillend werd
ik wakker.
Mijn moeder bracht mij een glas water. Ik vertelde maar niet wat ik had gedroomd.
Al gauw begonnen mijn ouders mijn activiteiten in de communistische Jeugdbond
‘met lede ogen aan te zien’. Mij rechtstreeks verbieden mee te doen, wilde mijn
moeder ook weer niet. Ze merkte maar al te goed dat ik ongeduldig naar de
woensdagavond, de avond waarop de bijeenkomst bij Hielkje de Boer plaatsvond,
toeleefde. Tot aan de ANJV.-periode speelde ik het liefst thuis, op mijn kamertje.
Kwetsbare fantasieën, die de geringste stoornis van de buitenwereld niet konden
verdragen. Ook was ik nergens bij. Niet bij een voetbalclub, een wandelvereniging,
of de Protestantse voorleesclub. Lezen deed ik zèlf wel, doof voor alles, woedend
als men mij dwong een boodschap te doen.
Dat het ANJV. iets aan mijn eenzelvig gedrag zou veranderen, was in feite niet
waar. Maar op mijn moeder maakte het duidelijk die indruk. Voor haar dus redenen
genoeg om zich er niet tegen te verzetten.
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Hielkje en Hielke de Boer woonden aan de rand van Drachten, in een kleine boerderij,
die als zodanig niet meer werd gebruikt.
Er was nog een ruim erf, en een flink grasveld achter de vroegere stal.
Met mooi weer werd de bijeenkomst op dat grasveld gehouden. Bij slecht weer
in de stal.
De afdeling telde zo'n veertien leden. Afgezien van Hielkje, staat geen van die
veertien mij nog helder voor ogen.
Hielkje leidde de zaak met veel inzicht en met strakke hand. De eerste tien minuten
was het toegestaan dat iedereen kletste en gekheid maakte.
Als Hielkje veronderstelde dat er geen leden meer te verwachten waren, greep ze
in, en lukte het haar aller aandacht te krijgen. We zongen De Internationale, door
één der jongens erbarmelijk op een mondorgel begeleid, en Het Lied Van De Jeugd.
Hielkje slaagde er daarna vrijwel altijd in een discussie van minstens een half uur
over een politiek onderwerp uit te lokken. De Koloniale Oorlog met Indonesië, de
acties in de Amsterdamse havens, de Besluiten van Kameraad Stalin aangaande het
zoveelste Vijfparenplan, nou ja, er was altijd wel wat.
Als er dan een eind aan het geduld van de jonge toehoorders was gekomen, ging
ze over tot een actief a-politiek spel. Volleybal, vlagveroveren of sjoelen. In de pauze
dronken we onveranderlijk thee.
Daarna werden de actuele Afdelingsproblemen behandeld: het maken en uitdelen
van pamfletten, bestemd voor de fabrieksjeugd, het winnen van leden, het colporteren
met de Jeugdkrant, het (illegaal) collecteren langs de huisdeuren van
nietsvermoedende burgers.
Als dat was afgehandeld, kwam eindelijk mijn beurt: een half uur voorlezen uit
het boek ‘De jonge garde’. Vastberaden Komsomols in Verzet tegen enzovoort
enzovoort. Ik las vrijwel zonder haperen en droeg het gevoelvol, maar niet overdreven
voor.
En daar de helden nogal spannende dingen beleefden, luisterde iedereen altijd
aandachtig.
Om kwart voor tien moesten we als de bliksem weg, want de meesten dienden om
tien uur in hun bed te liggen.
Elke donderdagochtend deed ik onveranderlijk mijn werk in de fabriek met een
gevoel van: wacht maar, straks is het onze tijd!
Jozef Stalin aanbad ik. Ik bezat een groot, nogal schril gekleurd portret van hem,
waarop hij, vond ik, bijzonder veel op mijn grootvader leek.
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Daarnaast bezat ik nog diverse andere afbeeldingen van de Vader van het Sovjetvolk.
Zittende aan een bureau, een parade afnemende, en op zijn hurken bij een bloemen
aanbiedend Pioniertje.
Toen mijn vader een keer een tikje smalend van ‘vadertje Stalin’ sprak, ontging
mij het geringschattende en noemde ik Stalin in stilte, met liefdevol ontzag, Vadertje.
Ik tekende hem zo vaak uit, dat het mij uiteindelijk lukte een heel aanvaardbare Stalin
te scheppen. Hij hield een jongen bij de hand. Samen stonden ze naar de hemel te
kijken. Er vloog een eskader vliegtuigen over, allen nadrukkelijk van hamer & sikkel
voorzien, want het was nog de tijd, dat je vaak vliegtuigen met het hakenkruis op de
staart tekende.
Stalin wees met zijn vrije hand naar de hemel, waardoor het leek alsof hij de
fascistengroet maakte.
De jongen aan zijn hand droeg een fraai uniform en mooie Russische laarzen. En
die jongen was ik.
Met het gedicht over Jozef Stalin( althans één couplet er uit) van Theun de Vries,
er onder te zetten, completeerde ik het geheel.
De juiste tekst is mij helaas ontschoten. Het was zoiets van: ‘Wij in dit vlakke,
lage land herkennen je... Een schipper... Je sterke, bruine hand, vast het roer
omklemmend...’
Niemand mocht mijn schepping zien.
Ook Hielkje de Boer niet, daar ik vreesde dat ze te nuchter was om deze prent op
prijs te kunnen stellen.
uit Klein Vaderland
Bernard Sijtsma werd in 1939 te Amsterdam geboren. Na de gevolgen van een
orthodox-communistische jeugd te hebben verwerkt, maakte hij in 1971 zijn debuut
met de verhalenbundel Bloed onder de nagels (Bezige Bij). De dichtbundel Ter wille
van wat zachte wangen volgde in '72. Uitgeverij De Harmonie gaf in '73 Een jongen
van buiten (2 novellen) uit. Bij dezelfde uitgever zal (D.V.) in het voorjaar van '75
de verhalenbundel Klein Vaderland verschijnen.
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E.P. Boerdam
Verwoordingen (fragment)
En waar gaat u met uw huid naar toe? Maar de huid zegt het al. Eerst heel simpel,
later meer uitgesproken. Omdat de spiegel u nu eenmaal niets voorspiegelt.
Want de huidspecialisten zijn formeel; ondanks de moderne hygiëne kan uw huid
vlugger verouderen. Hoe dat mogelijk is? Door zonnebaden, hard water,
luchtbezoedeling en noem maar op. Menigeen is dan geneigd met een grote boog
om de spiegel heen te lopen, alsof dat een oplossing zou zijn.
Hebt u ook wel eens zo'n dag? Het gevoel alsof u iets mist van het bruisende leven.
Bent u vermoeid? Op van de zenuwen? Hangerig, verkouden, grieperig, koortsig?
Of gewoon wat neerslachtig? Ziek zijn is duur en wordt steeds kostbaarder. De winter
heeft een funeste invloed. De natuur wordt immers grimmiger en vraagt meer van
onze weerstand. De winter veroudert uw gezicht. Uit een warm huis bent u met één
stap in een buiten-temperatuur, die soms tientallen graden lager ligt. Want dat klimaat
van ons is niet zo zonnig, nietwaar? Om in Nederland wat zon te vinden, moet je het
hoog zoeken. Ging het maar zo makkelijk. Toch hebben we die zon nodig. Om er
lekker gezond uit te zien. En om een fikse weerstand te krijgen. In Nederland met
z'n druilerig klimaat komt er weinig van die zon-gezondheid. Want de zon schijnt er
maar gemiddeld 31 dagen per jaar, om over de nadelige gevolgen van onze industrie
maar te zwijgen.
De vervuiling van ons landje wordt met de dag erger. We leven tussen uitlaatgassen
en rookwolken. Tussen vieze stranden en vuile rivieren. Alleen in het hooggebergte
is alles nog zuiver en puur, op die maagdelijke sneeuwtoppen. U kunt niet in de
bergen gaan leven.
Elke dag opnieuw wordt zo uw gezondheid bedreigd. Totdat... er geen weerstand
meer is. Ja, uw leven is wat het is. Niet te voorspellen. En soms hard. Van alles heeft
u geprobeerd. Helpt er dan niets?
Ik zal jullie uitkleden en jullie zullen me aankleden en ik zal jullie aankleden en jullie
liefjes zullen me uitkleden en ik zal jullie wassen en jullie zullen mij wassen en we
zullen elkaar kappen en elkaar opmaken en elkaar ontharen en elkaar manicuren, we
zullen elkaar voeren als waren we schuwe, onschatbare exemplaren van een
uitstervende diersoort, we zullen elkaars gat afvegen en telkens als jullie wel zullen
willen zal ik jullie kontjes schoonlikken, liefjes we zullen zorgen dat we elkaar
onverwacht weer ontmoeten en we zullen elkaar nog maar eens ongenadig verleiden
en vele getuigen aanstoot geven door ons onbehoorlijk gedrag in het openbaar,
wanneer we geil zullen zijn zullen we elkaar nog geiler maken door te tonen en te
weigeren en te zeggen, we zullen elkaar klaarmaken met de vingers of de lippen of
de tong of de knie of de voet, soms
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zeer teder en zeer stil, soms doldriftig met veel getier en gevloek, wanneer we niet
geil zullen zijn zullen we anderen gaan opgeilen tot ze ons om genade smeken liefjes
of we zullen elkaar opgeilen, heel langzaam heel koelbloedig, urenlang met onze
handige vingers aan elkaars tepels, oren, aarzen, tenen, waaien, oksels, kutten, navels
en monden ho liefjes soms ook zullen we uit pure verdorvenheid-van-vroeger
opzichtig alleen voor de anderen masturberen, demonstratief en afgetrokken als
achter een vitrine, god liefjes wat hou ik van dat woord masturberen, ik ben
verslingerd op het woord mas-tur-beeeee-ren en jullie kunnen het zo heerlijk
uitspreken ook hoo liefjes ik zou jullie willen opvreten en dit is echt geen stijlfiguur
ik meen het echt en als ik het niet doe dan is het alleen omdat ik jullie niet wil
verbruiken opbruiken en jullie niet wil kwetsen en snijden en rijten, gaaf wil ik jullie
houden, ik wou dat ik jullie ineens kon opslikken zoals de atmosfeer jullie heeft
opgeslokt toen jullie uit moeders buik zijn gekropen, liefjes we zullen elkaars bloed
drinken, liefjes we moeten elkaar vaker als waterpot gebruiken, de holte van onderbuik
en dijen als we in het bad neerhurken, of de kut of de mond, ik wil alles opeten wat
jullie lichamen loslaten, nagelschrapsels haartjes neusvocht huidschilfers tranen
speeksel nagelknipsels zweet strond ooggeel menses en serumen howoo liefjes ik
wou dat jullie geheel in mij waren ik wou dat ik geheel in jullie was en ik moet altijd
maar door denken aan de nacht van april op mei hoe jullie op m'n duimen stonden
te rijden, ik had moeite om jullie wilde ritme bij te houden, hoe jullie hijgend op en
neer door jullie knieën knikten jullie waren adembenemend weet je wel, over
sierlijkheid en charme heen waren jullie prachtbeesten hinnikend in geil galop alsof
een natuurkracht overal onderdrukt was en alleen door jullie heen los kon breken,
jullie grijnsden jullie tanden bloot en toen jullie kreunend de eindmeet haalden was
ik bijna zo bezweet en uitgeput als jullie, zoals een ruiter zijn paard hadden jullie
mij verplicht mezelf te overtreffen ho liefjes wij willen elkaar vast samenvoegen wij
willen elkaar doordringen door en door en daartoe tasten wij voortdurend
onvermoeibaar al onze zeven openingen af op zoek me natuulijk vergissen, zei de
doder, en toch kan ik me maar niet van de indruk ontdoen dat de overgrote
meerderheid van de leken zich een totaal verkeerd beeld vormt over ons vak. Daar
zal de slechte invloed van de film ongetwijfeld in grote mate debet aan zijn, voor
ons beroepsmensen vormt de manier waarop het doden in de filmzalen wordt
voorgesteld een regelrechte aanfluiting van het vak. Om maar een enkel voorbeeld
te noemen: een particulier die rechtstreeks door een kogel wordt getroffen, ondergaat
een fractie van een
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seconde lang een druk van ik weet al niet meer hoevele kilograms, met het gevolg
dat hij omzeggens altijd onmiddellijk neervalt - of hij moet vast tegen een muur of
een paal aanleunen. Maar wat zien we in de meeste films: de getroffen helden blijven
na het schot nog secondenlang overeind, de tijd om nog allerlei interessante lichaamsen gelaatsuitdrukkingen te produceren, en wanneer ze uiteindelijk toch neervallen,
lijkt dit een wilsdaad van hen, of het gevolg van de schotwonde; het kleinere grut
wordt daarentegen wél neer-geknald, maar hier gaat de val gepaard met een hele
reeks van spectaculaire, maar totaal onwaarschijnlijke buitelingen en spartelingen.
En denkt u ook eens aan de westerns: indien de cowboys wérkelijk zo'n
scherpschutters-vanuit-de-heup waren geweest als de film het voorstelt, dan hadden
ze elkaar binnen een tiental jaren volledig uitgemoord. Is het dan verbazend dat de
meesten van ons alleen nog naar musicals kijken of documentaires? Dagelijks ervaren
we immers hoe noodlottig de invloed van al die film- en tv-clichés wel is, wanneer
we de begaafde jongeren moeten diets maken dat ons beroep helemaal niet zo
spectaculair is als zij zich wel inbeelden. Neen, de werkelijke toedracht van ons vak
blijft voor omzeggens alle burgers een gesloten boek. En nu weet ik wel dat dit ook
voor de meeste beroepen geldt. Maar van de meeste beroepen wordt althans niet
dagelijks en uitdrukkelijk voor miljoenen kijkers een volkomen vals beeld
opgehangen?
Natuurlijk beschikken we over geen enkel weermiddel, wij staan zogezegd buiten
de wet. Maar persoonlijk beschouw ik dit als een reden om het irrealisme van de
filmdoders nog sterker te betreuren. Ware het juist niet wenselijk dat de burgers zich
een waarheidsgetrouw beeld konden vormen van een activiteit die buiten hún wet is
gesteld? Nee, de leken maken zich heel wat illusies over de voldoeningen die ons
vak te bieden heeft. Wat mij na zovele jaren praktijk nog altijd het meest treft is de
gelaatsuitdrukking van de getroffen particulieren. In heel wat gevallen kan je niet
eens van een gelaatsuitdrukking spreken. Waar je - misschien mede onder invloed
van de film? - woede verwacht, pijn of angst of tenminste verbazing, daar stel je iets
heel anders vast. Heel vaak schaamte, een soort van slaafse verlegenheid, zoals van
iemand die in een hondedrol heeft getrapt, of die het in zijn broek heeft gedaan. Vrees
om overlast te bezorgen, om op te vallen, om belachelijk te lijken, en zeer dikwijls
zelfs een verontschuldigende glimlach. Sommigen proberen nog recht te scharrelen,
blijkbaar alleen om aan de vernedering van de liggende houding te ontkomen? Of
willen ze tot het einde toe bewijzen dat ze echt hun best doen om niemand overlast
te bezorgen? Van verscheidene van mijn particulieren weet ik zelfs dat ze de
omstanders trachtten gerust te stellen met een ‘Het is niets, het is niets’, alsof ze maar
gestruikeld
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waren. Anderen drukken helemaal niets uit. Het is bepaald moeilijk om een idee te
geven van die afwezigheid van expressie. Je kunt het niet vergelijken met de slaap,
slapende mensen zijn volstrekt niet uitdrukkingloos, de ene straalt vreedzaamheid
uit, de andere concentreert zich als het ware op zijn slaap als op een zware arbeid.
Ik kan het echt niet anders kenmerken dan als stompzinnigheid, rundachtigheid. Die
particulieren kijken heus ongelooflijk dom, ze slaan gewoon een ongelooflijk dwaas
figuur. Als beginneling in het vak kun je niet nalaten je daarover te verbazen, en je
macht om telkens weer die onbetamelijke, totaal inadequate gelaatsuitdrukkingen te
voorschijn te brengen laat aanvankelijk niet na je een zeker genoegen te verschaffen.
Maar mettertijd wordt het wel eentonig.
Je gaat je weleens de vraag stellen: of er dan geen mens in staat is, het beslissende
van zijn dood ook tot uitdrukking te brengen? Soms denk ik dat ik misschien wel
onbewust op zoek ben naar zo'n particulier. Dat de mens die zijn dood op een adequate
wijze zou uitdrukken ook mijn laatste
Droog uw tranen maar. Werp uw stoffer weg. Laat een fijne dag nooit bederven door
uw menstruatie. Denk eraan vóór het te laat is. U is handiger dan u denkt. Naar de
duivel met de gulden middenweg. Stap nu eens van gewoon over op buiten-gewoon,
als u met uw tijd meegaat. Leef het grote leven i.p.v. altijdhetzelfde. Geniet van het
leven. 't Is er de tijd voor. Voor hem, voor haar, van welke leeftijd dan ook. Om te
genieten, bewust. Niet zomaar uit sleur, maar bewust genieten. Want laten we wel
wezen: deze tijd, ons hele leven vraagt om een bewuste instelling. En genieten is
ook leven. Durf het aan. Leef het leven van nu. Maak iets van uw leven. Probeer la
vie en rose. Het leven langs de schone kant bekijken, er af en toe een vleugje
romanitiek in brengen, gelukkig zijn.
Iedere dag. Sparen? Ja (een kleine goudreserve is nooit weg) maar eerst goed
leven! Een beetje pittiger leven. Een beetje levendiger. Een beetje echter.
Na een volle dag drukte een moment rust persoonlijk stil genieten. 'n Moment
voor jezelf... een vrouw heeft er recht op. Als het even rustig is, neem dan eens de
tijd om u volmaakt te ontspannen. Naar lichaam én naar geest. Eens de dag voorbij,
glijd dan in uw schuimbad. Het blauwe water verwent u, streelt u... uw spieren
ontspannen zich. U ademt diep en genoeglijk de tintelende, tonische parfums van de
denne-essences. U voelt de weldadige aanraking van het balsemende schuim dat u
omringt. Vermoeidheid en spanning verlaten u. De extracten van Indische kastanjes
verzachten uw huid, stimuleren de bloedsomloop. Exotische betovering van tedere
acacia, invrouwelijke jasmijn, pittig sandelhout... 55 bekorende geuren in één.
Ontspannen van geest voelt u uw lichaam herleven.
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En dan in de herfstzon de betovering van het ogenblik genieten. Samen genieten als
de avond valt. Koele rozige wijn drinken. Klinken op het warme samenzijn. Met een
kruikje vol parelende genegenheid. Rook bewust, zo rookt u alleen maar voor uw
plezier, heerlijk rustig. Proef het zelf, dat echte aroma, puur, ongewoon zacht en o
zo zuiver. Een fijne lichte smaak. Als een zonnestraal. Een klein pittig aroma. Als
een avontuurlijk parfum. Een mild gevoel op uw lippen.
Als een vleugje zonneschijn. Maakt het roken van lichte tabak tot een ongekend
genoegen. Zoveel zachter, zoveel frisser én... u geniet zoveel meer.
Wordt jonger jonger jonger. Jonge ideeën, een jonge smaak en jonge mode houden
je jong. De wetenschap heeft de laatste tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt en
stelt u thans in staat om op eenvoudige wijze datgene te doen, waarmee u aantoont
een vrouw van deze tijd te zijn. Om meteen al mooier te zijn en mooi te blijven, uw
hele leven lang. Het is namelijk zo simpel voor een jonge vrouw om haar mooie huid
goed te beschermen en voor de wat ouderen om een stukje jeugdige frisheid van teint
terug te winnen. Hoeveel innerlijk genoegen geeft het niet, wanneer de spiegel u
vertelt, dat de jaren niet meer als een schaduw heen gaan! Doe uw schoonheid
herleven, op heel natuurlijke wijze. Voor 's avonds, voor 's morgens, uiterst vloeiend,
zalfachtig, dringt ‘ze’ ogenblikkelijk door, om doodeenvoudig haar
schoonheidscheppende rol te vervullen. Als ‘shock’ behandeling verlevendigt en
herstelt ‘ze’ op een buitengewone manier de weefsels van vermoeide en verontreinigde
opperhuiden. ‘Ze’ vergemakkelijkt het hydreren der huid en verwijdert of verzacht
de rimpels. Het Emtesium verleent haar dit vermogen, deze kracht. Als diepe en
levende make-up basis, zal ‘ze’ u met de dag de vreugde van de schoonheid, van de
grote teruggevonden schoonheid doen ontdekken. Als schoonheid haar kans schoon
wil zien...
Wat doen we in de kou (alsof de zon niet straalt boven de zonnestranden van
Spanje en Frankrijk, boven de ski-hellingen in het dal van Bohinj in Joegoslavië, en
boven al die andere door de natuur verwende oorden...) Natuur, zo maar te koop.
Laat de kille tijden maar komen. Er was een tijd dat reizen ook een kwestie van
persoonlijkheid en goede smaak was. Het jet-tijdperk heeft dit ongedaan gemaakt,
ontluisterd. Toch blijft er een middel om te reizen volgens uw eigen stijl. Ontdek de
nieuwe manier van reizen. De allure-rijke. Trek erop uit en ontdek een land dat u
nog niet leerde kennen uit boeken of films. De lente verwelkomt u de hele winter in
het land der goden (en de prijzen zijn er even zacht als het klimaat). Steden vol sfeer
en leven, antieke landschappen begroeid met eucalyptussen, fonkelende zee, warm
onthaal. Een nieuwe wereld vol verlokking - dat is duizend wondermooie dromen.
Dat zijn gezonken galjoenen,
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eindeloze roze stranden. Op drie uur vliegen ligt een andere wereld, een land van
legenden, een wereld van tegenstellingen. Waar twee zeeën elkaar ontmoeten onder
een immens-blauwe hemel. Omzoomd door stranden overgoten van zon. Met bergen
gekapt door eeuwige sneeuw. De brandende hitte van het woestijnzand, de stille
koelte van de cederwouden. De lanen geurend naar jasmijn.
Aan u de vreemde rituelen en het vervoerende ritme van de dansers. Aan u het
reizen in het verleden onder de schaduw van een mahonieboom. Achter het strand
liggen de legenden. Aan u de turkooisblauwe baaien, de onbewoonde eilanden, de
rotsen van koraal. Aan u het godzalig genieten van de zon, de exotische markten met
de geur van avontuur. Dwaal door de pracht van de keizerlijke steden. Met paleizen
van eeuwen en hotels van nu. Met moskeeën, en souks, en oases. Waar legenden
waarheid worden. De zee en de wind - het strand en de golven - en de koelere smaak,
de wilde frisheid van limoenen.
Beleef het opnieuw! Kies nu een nieuw gezicht! Besteed uw geld goed. Bouw 'n
huis omheen uw eigen persoonlijkheid. Hou Holland mooi. Ontdek een nieuwe bron
van jeugd! Smul u slank. Beproef dit heerlijk recept. Wacht niet langer op uw koffie,
uw koffie wacht op u. Proef de volle smaak van verse abrikozen op uw boterham.
Breng nu eindelijk wat afwisseling in het menu van alle dag.
Let op uw lever! Laat slapend uw wimpers groeien. Hou België mooi. Serveer
eens rijst! Haal mode met allure in uw huis! Onttrek aan uw interieur de grauwsluier
van de onpersoonlijkheid. Eet smakelijk met het enige regime waar u lekker van kunt
smullen. Zorg dat u 't in huis hebt. Vraag aan uw bloemenhandelaar eens een folder
met handige tips. Begin vandaag nog uw ‘silhouetkuur’. Proef ze gauw: Krieken Abrikozen - Aardbeien - Vier Vruchten - Rode Bessen... Rook rustig... en alleen voor
uw plezier. Kies uit de 16 kleuren uw kleur, uw nagellak. Feestgeschenk? toon uw
persoonlijkheid. Geniet van de mooie, klassieke lijn en de rustige werking van een
technisch meesterwerk. Ontzie uw handen, bevrijd uw huid van agressieve
wasmiddelen en vuil afwaswater. Voel hoe zacht voeringstof kan zijn. Heb hart voor
uw haar. Noem uw favoriete drank bij naam. Breng kleur en fleur in uw badkamer.
U geeft hem het beste van uzelf, geef hem ook het zuiverste water. Wees zuinig op
uw nagels. U kunt geen nieuwe bestellen. Breng rijst op tafel. Verjong uw huid.
Bekijk alles op uw gemak. Let er op in de winkel. Geniet van het leven. Kijk uw
huid eens recht in 't gezicht.
Is uw man hiermede te verleiden? Stel hem dan niet teleur! Voedt uw meubels.
Koop bont met plezier. Reken nu af met uw droge huid. Vraag de extra voordelige
familieflacon. Gebruik het ook in de keuken! Bespreek eens alles met uw gasbedrijf,
aannemer, architekt of installateur of gespecialiseerd luchtverwarmings-
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bedrijf. Ga ook eens praten met deze mensen. Doen. Nu. Profiteer van de speciale
introductie-aanbieding. Vergeet niet deze advertentie aan uw man te tonen... leg
desnoods een knoop in de vaatdoek. Vraag onmiddellijk prijs en dokumentatie met
onderstaande bon. Kom zelf een kijkje nemen en vraag ook naar de kosteloze
kleurenkatalogus. Koop nu uw kleuren-tv tegen de voordeligste kredietvoorwaarden
van het land. Vraag informatie hierover bij uw dealer. Vraagt onze brochures aan,
voor de ideale behandeling van wollegoed en fijne weefsels! Neem vaker 'n bloemetje
mee. Kijk uit naar de volgende nummers van dit blad. Er komen nog posters. Voor
u. Voor uw vrienden. Zend ons een briefkaart en u ontvangt gratis en zonder
verplichting de gekleurde Kanker-catalogus en het Kanker-ontwerpblad. Weet waar
u aan begint. Terug is er niet bij. Terug naar zomaar een sherry. Daar moet u meer
over weten. Stuur de bon in. Wij zenden u graag de aantrekkelijke kleurenbrochure,
die uitleg geeft over alle toestellen voor alle doeleinden. Laat uw kindje fotograferen
door een vakman. In levensechte kleuren. Dat is later de mooiste herinnering. Vraag
met de bon de kleurenbrochure waarin u tal van suggesties vindt. De winter is heerlijk
in Griekenland. Ga er dit jaar nog heen. U wordt er ontvangen als een god. Beter
nog: als een vriend. Vraag gratis de luxueuse dokumentatie aan de alleeninvoerder
voor België. Vul onderstaande koepon voor kosteloze kleurenbrochure in. En als u
dit fijne magazine niet graag stukknipt, is een gele briefkaart net zo goed. Doet u
het? Neem de boot naar Engeland dan vliegt de tijd voor u! Vraag intussen onze
brochure over uw leefmeubelen. U krijgt meteen een grote poster van bovenstaande
illustratie. Ga naar uw reisagentschap. Vraag daar naar de vliegvakanties van Kanker.
Vlieg vervolgens naar het land van uw dromen. Haal een fles Kanker en u krijgt deze
plaat gratis als affiche op kamerformaat. Vul nú de bon in voor ons
wintervakantieboek. En ontdek dat wij waarmaken wat we beloven. Zes rijke kleuren
en geuren van Kanker toveren uw badkamer om tot boudoir. Geef de zes kleuren de
kans zich steeds te vernieuwen en dromen zullen geen einde kennen... Ga uw kluwens
Kanker uitkiezen bij uw winkelier. Vraag hem ook de (gratis) breibeschrijving van
het hierboven afgebeelde model. En als u werkelijk niet weet waar u dit alles kunt
krijgen, schrijf dan gerust aan Kanker. Koop een fles Kanker en stort uzelf in het
avontuur. Vraag een ontwerp: het is volkomen gratis. U ontvangt een echte foto van
uw keuken, op maat voor u ontworpen en onmiddellijk leverbaar dank zij ons eigen
gloednieuw atelier in België. Laat het één dezer avonden gebeuren. Bel Kanker
Nederland of schrijf een briefkaart naar Kanker Nederland n.v. of loop even binnen
bij uw handelaar.
Vraag uw Kanker winkelier nadere uitleg over deze modellen en meteen over de
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geassorteerde panty's en sokken. Vraag om de gratis Kanker folder ‘handige hulpjes’.
Vraag gratis het prachtig gekleurd receptenboekje ‘Lekker eten met Kanker’ aan.
Vraag aan uw bakker de Kanker-folder vol menu's voor uw ‘laag kalorieën-dieet’.
Vraag de gratis Kadologus. Kanker-meisjes, schrijft ons! Het best kunt u meteen
even de bon invullen en opsturen. Dan krijgt u van ons gratis een fraaie kleurenfolder,
waarin u kennis maakt met de vele mogelijkheden van Kanker (ook wat betreft
kleurenvariaties). En waarin u verder alle details vindt op het gebied van prijzen,
maten en behandeling. U kunt ons ook bellen - Dank zij ons bandopname-apparaat
zijn wij niet alleen overdag, maar ook 's avonds, 's nachts en gedurende het weekeinde
bereikbaar. Schrijf een kaartje (zonder postzegel) naar Kanker. Stuur een briefkaartje
aan Kanker N.V. onder vermelding van antwoordnummer 25. Dan hoeft u geen
postzegel te plakken.
Probeer ook Kanker. Koop een pakje of vraag een proefpakje aan. Knip
onderstaande bon uit, doe deze in een open briefomslag en verzend zonder postzegel
- die betalen wij - aan Kanker. Bestellen. Stuur 'n briefkaartje of brief (zonder
postzegel) naar Kanker postorderservice, Antwoordnummer 3000. Of telefonisch.
020 351711. Geeft u in beide gevallen duidelijk aan: naam, adres, bestelnummer,
maat en eventueel klantennummer. Ontvangt u onze kleurencatalogus nog niet
regelmatig? Vraag hem dan even aan, per telefoon of per briefkaart. Zend deze coupon
in een gesloten envelop zonder postzegel aan: Kanker, antwoordnummer 801, Den
Haag. Gewoon een briefkaartje even schrijven aan Kanker Nederland. Vul even
onderstaande bon in. Dan verneemt u van ons hoe u met een Kanker-orgel op
één-twéé-drie een volleerd musicus wordt. Simpelweg bon invullen en opsturen aan
Kanker N.V., Postbus 6104, Rotterdam. Dan krijgt u dit fraaie presentje snel in de
bus. Als u alles van Kanker wilt zien en weten stuur dan gauw deze bon met twee
postzegels van f 0,25 naar Kanker, Postbus 19408, Amsterdam. Zend ons een
briefkaart: u ontvangt gratis en geheel vrijblijvend de uitgebreide kleurenfolder
‘Wonen met Kanker’. Vraag uw Kanker Afgevaardigde even langs te komen of
telefoneer nr. 03/17.77.17 of schrijf naar Postbus nr 4144 Brussel. Speel zeker met
Kanker. Ontdek zélf het Kanker-geheim. Drink dagelijks Kanker. Het houdt u vitaal
omdat Kanker minder zouten bevat dan elk ander bronwater. Maak het Kanker-gebaar:
veilig, krachtig, stralend proper. Gun uw badkamer Kanker! Maak kennis met Kanker
- de tonic voor hen die 't verschil proeven. Relax! of doe iets aangenaams terwijl uw
Kanker voor u wast. Aambeien? Gebruik Kanker (zalf en zetpillen) en vergeet ze.
Dus neem de proef op de som: zes keer voltanken met Kanker met cancer (super of
regular). Neem liever Kanker, het moderne zoetmiddel zonder calorieën.
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Maar, let op: eis het merk Kanker in het metaal gegraveerd. Neem Kanker, de moderne
pijnstiller die vlug en doeltreffend werkt en door het organisme goed verdragen
wordt. Hou 't mooi met Kanker. Giet de vloeistof Kanker in de leiding, zonder het
staand water te verwijderen. Ga Kanker eens proeven bij de geselekteerde slijters
die 'm in voorraad hebben. Of koop een fles en geniet 'm thuis. Schep uw eigen
woonklimaat met Kanker van Kanker. Neem 's avonds 1 of 2 Kankerpillen. Vraag
daarom uw arts of verloskundige welke Kanker voeding voor uw baby het beste is.
Al je wolletjes en fijn linnengoed moet je met Kanker wassen, in koud water. Spuit
met Kanker tegen verkoudheid. Eén druk op de knop en beproefde middelen doen
direct hun werk in hele kamers tegelijk. Verzorg dus uw héle huid. Met een
hydraterend produkt: Kanker. Elke dag. Eet Kanker bij uw maaltijd. Lekkere, lichte,
kruimige sneetjes. En u blijft slank! Zorg dat u in geval van pijn een poedertje Kanker
bij de hand hebt. Indien de pijn gedurende 10 dagen geregeld weerkeert, raadpleeg
uw dokter. Omlijst uw ogen met Kanker. Zet Kanker op tafel en dat haast-je-rep-je
koffiedrinken uit school is afgelopen.
Uw kinderen kunnen hem zelf gereed maken... en ze zijn er dol op. Bereid hun
morgen de aangename verrassing van een vieruurtje met Kanker. Probeer 't maar
eens. Completeer uw Kanker-bad of -douche met deze milde, overvloedig schuimende
Kanker zeep. Gaat u daarom bij Kanker schoenen gerust op het uiterlijk af. Kies dan
wel een Kanker, want die is zo ontworpen dat de heilzame ultra-violette stralen een
groter oppervlak bestrijken. U koestert dus meer dan uw gezicht alleen. Maar eerst
even uw arts raadplegen. Leef nog beter - spaar bij de Kanker. Gebruik daarom
Kanker met zijn versterkte waskracht en zijn snellere werking. Vergeet niet Kanker
in huis te halen! Zet daarom eerst uw was in Kanker Groen. Ga maar eens kijken bij
uw Kanker dealer. Kleine tip: doe 't vandaag nog. Of desnoods morgen. Anders
vergeet u het weer. Was uw linnen nu met Kanker... Gebruik van nu af Kanker als
uw eerste schoonheidsbehandeling en voor u zal de tijd minder vlug gaan. Vraag
vandaag nog Kanker bij uw apotheker. Maar begin nou maar met een paar rollen
Kanker te kopen. Laat uw kleding door Kanker ontwerpen! Kanker moet u gedronken
hebben. Al is 't maar eens in uw leven. Al is 't maar eens in uw leven. Meester Pinet
bracht een belangrijk detail mee over de wijze waarop de laatste tijd wetenschappelijk
verantwoord gemarteld wordt. In een volledig uitgerust verhoorlaboratorium in Rio
heeft men kleine kamertjes die reeds uit Auschwitz bekend zijn. Men kan er alleen
recht overeind in staan. Het is er of zeer koud of zeer heet. In deze minuscule
kamertjes worden elektronische geluiden opgewekt: lokomotieven die zich op de
persoon toe bewegen, straaljagers waarvan het geluid wordt versterkt
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en die de indruk wekken op de persoon in te vliegen. Deze geluiden versnellen een
deliriumproces teweeg gebracht door voedsel- en slaapgebrek. Dan brengt men de
persoon in een andere kamer waar audiovisuele projekties plaatsvinden: een glas
water of een bron wordt geprojekteerd en een vriendelijke vrouwenstem zegt dat
men zonder meer iets te drinken kan krijgen als men getuigenis aflegt of iets
ondertekent. Dat wisten we al eerder maar we hadden het niet in het rapport
opgenomen omdat we het slechts uit één bron hadden en we hebben niets opgenomen
dat niet minstens uit twee bronnen kwam. Deze zeer geraffineerde middelen vergen
grote sommen geld. Dat betekent dat er ergens een plaats in het budget voor moet
zijn uitgetrokken. Dan moeten de betrokken autoriteiten er dus van afweten. We
moeten dus de ernstige bezorgdheid hebben dat deze dingen met medeweten van die
autoriteiten gebeuren, iets wat de Braziliaanse regering tot nu toe altijd ontkend heeft.
Over de verhoormethodes wil ik liever niet te veel zeggen, ze staan in het rapport,
de belangrijkste methoden zijn de papagaaienschommel, de drakenstoel - een
elektrische stoel waarmee men schokken kan toebrengen en de gevoeligste delen
kan verbranden, en de ferrinho's, het gebruik van hete ijzers. Belangrijk bij al deze
methodes is dat men niet inhoudelijk van de foltering spreekt maar men noemt
onmiddellijk de specifieke foltering bij naam, dat wil zeggen dat daarvan een
algemene notie bestaat.
Welke diensten zijn met de verhoren belast?
Johannes Brune: Tot voor kort hielden de verschillende legeronderdelen er een
eigen dienst op na die zich met verhoor bezighielden. De marine heeft een eigen
dienst, de CENIMAR, etc. Als men door de ene instantie was gegaan dan meende
een volgende dat er altijd nog wel wat nieuws los te krijgen was en folterde men
opnieuw tot men eindelijk in de gevangenis tot rust kwam. Dat was dus niet
gecoördineerd. Sinds ongeveer een jaar is er een coördinatiecentrum en alle informatie
die door folter wordt verkregen wordt daar opgeslagen.
Over hoe dat functioneert hebben we gegevens met betrekking tot Rio. Daar is
een zaal waar de gevangene op een elektrische stoel zit en verhoord wordt en wel
door iemand die via een oortelefoon verbonden is met de centrale, die de verklaringen
van gevangenen opzamelt. Daar staat een computer die met alle gegevens over de
verzetsbeweging in Brazilië gevoed is. Daar zit ook een specialist voor bijv. de
organisatie MR 8 of ALN. Wanneer een lid van MR8 nu verhoord wordt worden
zijn verklaringen meteen gecontroleerd en wanneer hij de onwaarheid zegt krijgt de
verhoorder daar via de oormicrofoon bericht van dat iets niet klopt en dat hij daarop
moet doorgaan. De verhoorders worden ieder uur afgelost en zijn dus altijd vers.
Deze laatste ontwikkeling naar een coördinatie-
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centrum staat niet in het rapport omdat we het maar uit één bron hebben, hoewel dat
zeer gedetailleerd is. Een Kanker-panty voelt u nauwelijks, maar u ziet hem wel, de
perfekte pasvorm, de zijdeachtige glans en de modieuze kleuren moeten u opvallen.
Voor 4,95 mag u dan ook wel wat goeds verwachten. Edelstaal automatisch
dameshorloge met datumaanduiding (snelverzetting), shockproof en waterdicht tot
70 meter, met verstelbare duikersring, 17 steens, zwarte wijzerplaat, edelstalen band
f 172.- Anita. f 179.- Een sportieve namiddagjapon van wolmerk-kamgaren met grote,
opgezette zakken, smalle ceintuur met dekoratieve metaalversiersels. Edith. f 149.Deze gemakkelijke jerseyjapon leeft door zijn uitdrukkingsvolle, geometrische snit.
Lady japon f 209.- Japon met jasje f 289.-. Introduktie-aanbieding. Nieuw glas 170
g 22 F - 2.50 F = 19.50 F Vanaf 125 tot 11.700 F biedt Kanker u een geraffineerde
keuze. 'n Speelse dubbele lijn golft in 18-karaats goud rond een slanke hals, f 2.560.2.995 F kontant of op krediet zonder voorschot: 24 × 152 F Dit onmisbare
huishoudgadget zonder metaal werkt volkomen geruisloos. Verkoopprijs: F 434.
Wandelwagen met kap en voetenzak en open wandelwagen. Kompl. vanaf ca. hfl.
279.- 15 à 20 badjes in flacon die later zo'n fijne rammelaar is f 3.- Extra grote flacon
(30 à 40 badjes) f 4.75 Uitgebalanceerde melange van rijpe Amerikaanse, Virginia
en Burley tabakken. De toevoeging van whiskey-flavour geeft de mixture een exclusief
accent. 50 gram f 2.90 Zorgvuldige melange van Virginia en Burley tabakken,
vermengd met zachte Zuidamerikaanse, Oriënt en Afrikaanse variëteiten en de
karakteristieke tic van cherry brandy. 50 gram f 3.15 Veelkleurige blend van Carolina,
Georgia en rijpbruine Burley tabakken. De toevoeging van geurige Oriënt en kostbare
Latakia geeft de mixture een exotische smaak. 50 gram f 3.30 Ladder stop 49 F
Praktische en hygiënische doodrukverpakking. Ook in zuinige 60-tablettendoos: 36
F Besparing: 25% Deze beha bijvoorbeeld. In noisette, transparose en wit. Cupmaten
A tot en met D. 325 F Bijpassende broekgaine met speels transparant voorpandje.
Antislipband in de pijpjes. 420.- F Extra vingertip. Kanker nagelversterker maakt
broze nagels binnen 20 dagen weer gezond en sterk. Flacon 7.50 Bij parfumeurs en
drogisten. Zachte, niet vette dagcrème, die direct wordt geabsorbeerd. Beschermt en
matteert de huid. Vormt een volmaakte, transparante basis voor make-up. f 2.25 Licht
vethoudende, vochtinbrengende dagcrème. Ons ruw klimaat dwingt tot het gebruik
van een halfvette verzorgingscrème. Een soepele huid maakt jong. f 2.75
Vitamine-rijke crème, die de huid voedt en verzacht, en 1001 kleine beschadigingen
sneller doet herstellen. f 2.50 Kanker hoogtezon vanaf f 83.- De super-de-luxe
tissue-keukenrol voor huishouden, badkamer, babyverzorging, make-up enz.
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Hans van de Waarsenburg
Gedichten
ome job op mesthoop, vuilnisbelt of stortplaats
ook deze nog geweldige song
van transendentale overdrachtspikken doet
het nog altijd goed en eigenlijk gaat het
met die vogel steeds beter hij zingt
lied na lied, verpakt zich voortdurend;
alsie maar op zijn rotzooitje kan blijven zitten
de groen-gele strontvliegen vinden het natuurlijk
best wel best
als er maar gezeten wordt
en niets gevraagd, geen polenaise aan deze
heilige lijven
ja, zo blijft de geschiedenis zich herhalen
voor de blinden, de doven, de stommen
die op een geïmporteerde kameel maar door
het oog van de niet bestaande naald willen
blijven draven
gelachen moet er worden.
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komt het binnen en je ruikt
onweer, zo heet het, in hun
kleren
verfrommeld en weerloos
hangt men jassen aan de
kapstok,
de trein rijdt toch wel,
in de huiskamer
ontdaan en kaal,
uitwisseling en aarzeling
de gebitten schuiven van
hand naar hand
sfeer dus en dood
en gezellig
sudderen de oogballen
voor het scherm tot
FIN.
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hij heeft zijn levensverzekering opgezegd
zijn boekhouding in het water gedonderd
en wacht bij de poorten van de fabriek
op herscholing
het lichaam traint nikotine en alkoholika
de geest legt er zich bij neer
zienderogen vermagert hij en webt
het liefhebben verder
vriendelijk begroet hij de weggelopen
vaders en naait de moeders in hun
verlaten nesten
maar hij schiet niet, handelt niet
en kan zich nauwelijks verspreiden.
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dagenlang en nog meer avonden spreken
tegen de eigen stem en meerwaarde verliezend
van arbeid en produksie in taal
blijven toch die zetsels van eeuwen
woelen rond het sentrale zenuwstelsel
maakt zijn borst zijn voorhoofd nat
springt in zijn zee terug rent naar de
zeilen de zon de zwijgzame terreur van
de zandkorrel
en stijgt op een luchtbel van angst
verplettert zich op punten van helmgras
en duindoorn.
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rondom wordt het steeds meer najaar
taal wolkt in de grijze plestik zakken
op de stoeprand
oude mannen met gemeentepetten en
bezems van hei lopen terug
mond in mond uit waait hij over de
heuvels en bet zijn stem in het vruchten
van het graan
staande in de achtertuin bijt de zon
in zijn rimpels van melancholie en reizen
wat moet hij nog doen met deze wereld
kleuren of veranderen
veranderen of vertrappen
behouden of vergeten en huilen
in de schil van zijn opgelegde hardheid?
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Mark Insingel
Fragmenten*)
Bestaat er een verband tussen de meningen? tussen de uitdrukkingen? Komt het ene
uit het andere voort? (Is het ene door het andere te verklaren?) Bestaat er een verband
tussen verklaringen? (Hebben ze zin, zijn ze verklaarbaar en begrijpelijk?) Is het
begrijpelijk dat tegenstrijdigheden verklaarbaar zijn, uit elkaar voortkomen, dat er
een verband is dat hen zin geeft, een plaats en een funktie, men brengt hen in verband
met een gemeenschappelijke oorzaak (met een gemeenschappelijke oorsprong) wordt
als verklaring aangezien, wordt als veronderstelling aangevoerd, wordt als verzoening
voorgesteld, men stelt/stelt men zich voor.
Alles betekenen, alles uitdrukken, alles meedelen, alles vertegenwoordigen, alles
vervangen, alles symboliseren, onverstaanbaar, onvertaalbaar, onvoorstelbaar,
onvervangbaar, aanwezig, zich zelf, zich zelf: alles betekenen, aanwezig: alles
uitdrukken, onvervangbaar: alles meedelen, onvoorstelbaar: alles vertegenwoordigen,
onvertaalbaar: alles vervangen, onverstaanbaar: alles symboliseren: onverstaanbaar,
alles vervangen: onvertaalbaar, alles vertegenwoordigen: onvoorstelbaar, alles
meedelen: onvervangbaar, alles uitdrukken: aanwezig, alles betekenen: zich zelf,
zich zelf, aanwezig, onvervangbaar, onvoorstelbaar, onvertaalbaar, onverstaanbaar,
alles symboliseren, alles vervangen, alles vertegenwoordigen, alles meedelen, alles
uitdrukken, alles betekenen.
Het gloeien, het likken, het knisteren, de vlammen langs de muren, langs de zoldering
de schaduwen van het geweld, van de vernietiging, de gelukzalige geborgenheid van
de folterkamer, men gooit hout in de vlammen, de hitte slaat in het gezicht, tussen
de benen, ze laat zich gewillig ontkleden, in een niet aflatende voorkomendheid biedt
men elkaar de voorrang aan, wie streelt haar schaamlippen van elkaar, wie kust het
eerst haar mond? Gaat het om haar? om hen? Waarom verstaat de macht zo goed de
macht, waarom staart ze extatisch in de vlammen, ze roept Verschroei! Verscheur!
Vernietig me!
In feite roepen ze elkaar de grofste komplimenten toe, het gruwelijkste onheil wensen
ze elkaar in de vriendschappelijkste bewoordingen, hun heimelijkheid kent geen
grenzen (aan hun voorkomendheid schijnt geen einde te komen), Kom me maar eens
van mijn standpunt vandaan halen, lachen ze met een ongemakkelijke jovialiteit
(Kom me maar eens van mijn eigendom vandaan halen), Ik daag je uit! schertsen ze
(dagen ze uit), terwijl heimelijk hen het gruwelijkste onheil misschien aan het
overkomen is, de grofste vernederingen staan hen voortdurend te wachten (de ergste
mislukkingen moeten verbloemen, de triomfantelijkste blikken, de meest gevreesde
toespelingen trotseren), Zij is met het kind in het huis, pochen ze, overtuigd en
triomfantelijk, met hen gebeurt er niets, ik kan er trots op gaan!; Welke kant moet
ik op, pijnigt ze zich; ze bidt Waar is het?, Wat gebeurt ons, herhaalt ze, wat gebeurt
hem en mij dat wij onze eigen sporen uitwissen, dat wij geen weg een tweede maal
bewandelen?
*) uit het boek ‘Dat wil zeggen’, dat deze dagen verschijnt.
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De zee is de poort op het land is de poort op de zee is de ene zijde en het land is de
andere zijde van de poort is de lijn waarop de zee uitloopt/waarop het land bovenkomt
is de branding waarlangs het kind misschien, dit is toch uitzichtloos, de duinen, de
dijken, de huizen en de eindpunten van wegen die alle landinwaarts, - het aanrollen
der golven, het schuim, het wrakhout (de waarschuwing), het schuim, het aanrollen
der golven, heeft het
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zin zich te wagen in zee (het land te verlaten)/ aan land te gaan (de zee te verlaten)?
(Biedt het een mogelijkheid? Is er een oplossing?)
Uit haar slaap wordt ze wakker geschrokken door de wind, door de blinden, de deur,
door het klotsen, de golven die vlak voor de deur, voor de blinden, door de wind
waarin, Waar ben je?; luid de ene naam, de andere, de ene met de naam van de andere,
de namen door elkaar, Waar ben je? roept ze krijst, naar de andere terwijl de ene
vlakbij, roept ze krijst terwijl de andere vlakbij naar de ene, waant ze zich alleen met
alle lichten aan? men luistert, kijkt, - het kind tot bij de zee misschien, Waar ben je?
roept ze, Aan welke kant ben je?; vertwijfeld Welke kant is het? Welk is de kant van
het leven? Waar is de kant van de dood?
Op leven en dood.
Het leven van de ene, de dood van de andere.
Het leven van beide, de dood van beide.
De toekomst.
Die haar eigen oplossingen vindt, die men zich niet kan voorstellen.
Het geloof in de toekomst, de verandering, het leven, in het ene en het onverdeelde.
Het geloof in de vernietiging, in de opbouw:
Een land zonder grenzen.
Een mens zonder namen.
Waar ze door galoppeert, waar ze door galoppeert, waar ze door galoppeert, om te
bewijzen dat het niet bestaat, het schrikbeeld dat de dood tot leven en het leven dood
maakt, tweeledig, tweezinnig, zinledig. Het heeft geen zin, Er is geen doel, Het heeft
geen nut. Ze lachen We vonden je kleren, hou je ervan om in de middagzon? op een
paard dat steigert? dat je dronken maakt? Je maakt rechtsomkeert, maakt
rechtsomkeert, maakt rechtsomkeert, onophoudelijk flitst de schaduw van de poort
vanaan je knieën omhoog naar je buik, naar je lippen. Kom je zo klaar? lachen ze.
Wat is de zin? Wat is het doel? Wat is het nut? Wat is de voorkant van de poort?
de achterkant? Is de voorkant de kant van de schilden? (De leeuwen twee aan twee
en met de ruggen naar elkaar toe.) Zijn de schilden de zin van de poort? de leeuwen?
de stijlen? Zijn de stijlen er omwille van de leeuwen? Zijn de leeuwen er omwille
van de schilden? Zijn de schilden er omwille van de poort? Is de poort een schild?
Dat uitdagend en weerloos midden op het land? Dat nutteloos, doelloos en zinloos?
Dat een teken, een symbool, een waarschuwing? Dat gewoon een poort is, en die
nauwelijks het uitzicht kan belemmeren?
Deftig te zijn, zich voornaam te gedragen, er geslaagd uit te zien, respektabel te zijn,
zich te rechtvaardigen tegenover degenen die slagen (respektabel zijn), die deftig
(die voornaam zijn), wier rijkdom rechtvaardigd wordt (die rijk zijn en rechtvaardig).
Altijd de paadjes harken, de perkjes wieden, de paadjes en de perkjes afzomen,
de bloempjes netjes scheiden en snoeien, de stoepjes schuren, de raampjes wassen,
het koper vernissen. (Het doel in zicht, het einde nakend.)
Tot een reep van vlammen, en niet verschroeid, door de leeuwen verscheurd, niet
vernietigd door de eenzaamheid is zij krankzinnig? een heldin? zien twee
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krankzinnigen een vrouw die door vlammen heen, tussen de leeuwen door? is de
poort een proefstuk van heldhaftigheid? van waanzin? stelt deze daad (stelt dit visioen)
iets voor? (stelt het een voorbeeld voor?) beantwoordt het aan iets? (wekt het
verwachtingen?)
Zijn ze zich bewust van wat achter hun rug? van wat achter de rug van de ander?
van wat zich in hen afspeelt achter hun onbewogen gezicht? achter dat van de ander?
zijn ze zich hun houdingen bewust? (zich bewust dat ze zich, dat de ander zich een
houding?) houden
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ze zich bewust onbewogen, dwingen ze zo elkaar om niet van het raam weg te gaan?
Kan men zich voorstellen dat ze radeloos roepend achter het kind, achter de grote
hond aanzitten, met grote passen door het hoge gras, onder de bomen door tot waar
de weg begint staan ze te schelden, als grote honden die elkaar niet naderen, als grote
honden tegen hun spiegelbeeld.
In dit laatste geval gaat die van bij de bomen naar binnen, die van op de overloop
komt van de trap, ze lachen luid, ze trappen in de brij zodat het spat tot op deuren
en ramen, ze grijnzen Heb je ons verwacht (Heb je op ons gewacht?), Heb je mijn
blik niet in je rug gevoeld?, Had je niet het gevoelen dat ik alles hoorde?, Voelde je
al niet wat? (Voelde je ons niet aankomen?), Je weet toch dat wij heel de tijd?, Wij
zijn het die de brij, de hond, het kind. Heb je schrik van je eigen begeerte? Van je
eigen visioen? Van je paard? Schrik je terug voor je paard? lachen ze.
Zo heel dichtbij komen dat je alles duidelijk gaat zien, dat je alles gaat horen, je ruikt
het, je voelt het aan den lijve gevoeld wordt de vertrouwdheid vertrouwen gewekt
(eens gewekt) wordt het vertrouwen vertrouwdheid wordt aan den lijve gevoeld
(wordt ervaren) alsof het ruikt, je gaat alles verstaan, je leert alles doorzien, dit gaat
heel ver.
Steeds verder afwijkend, geleidelijk, haast ongemerkt (gemerkt als het te laat is)
ontstaan nieuwe verbindingen, een net dat van het vroegere is afgeleid maar dat
volkomen andere richtingen zodat de misleiding geleidelijk groter (ergerlijker,
gevaarlijker) wordt voor degenen die zich nog op de oude wegen/voor degenen die
zich genoopt (gedwongen) voelen om de nieuwe die men goed of slecht, goed noch
slecht, die men beter of slechter, niet beter/niet slechter, essentieel/niet essentieel
verschillend naargelang het standpunt dat men inneemt (naargelang de situatie waarin
men zich bevindt) klampt men zich halsstarrig vast/kiest men fanatiek voor/past men
zich aan: blijft men ter plaatse staan terwijl rondom alles verwildert/blijft men de
hele tijd onderweg zonder te willen aankomen/benut men (men zegt: wijselijk) de
voordelen van de overgang.
Niet wenselijk, niet mogelijk.
Wenselijk, niet mogelijk.
Mogelijk, niet wenselijk.
Mogelijk en wenselijk.
Mogelijk in de herinnering (in de verbeelding).
Wenselijk in de werkelijkheid.
Het boeit (nu eenmaal) zijn ze erdoor geboeid, ze gaan er onder gebukt, ze kunnen
er niet onderuit, ze gaan eraan ten onder - Ik heb toch ook nog wat te verdedigen (Ik
heb toch ook nog wat) - aan de verdovende middelen, de verdovende meningen, de
verdovende mogelijkheden, de verdovende macht, aan de machteloze verdoving
mateloos boeit het (nu eenmaal) zijn ze erdoor geboeid, ze gaan er onder gebukt, ze
kunnen er niet onderuit, ze gaan eraan ten onder-
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Aan de ene kant en aan de andere (in het ene kamp en in het andere), het zuivere,
het ongerepte (het kwetsbare, beïnvloedbare, het tengere) beïnvloeden, inschakelen
in de strijd om de verandering, de verandering om de vernieuwing, de vernieuwing
om de restauratie, de restauratie om de bevrijding, de bevrijding om de opstand, de
opstand om de opstanding van de doden, de opstand van de levenden, de bevrijding
van de gevangenen, de restauratie van de oude vrijheden, de vernieuwing van de
ideeën, de verandering van de toestand, de strijd om het kwetsbare, beïnvloedbare,
om het tengere (om het zuivere, het ongerepte) kind kan geen twee heren dienen,
komt uit
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het ene kamp of uit het andere, Staat het aan onze kant (kiest het voor ons)?
Wie staat aan mijn kant? vraagt het, Wie kiest voor mij?
In een zee van groene bladeren, in een zee van licht, in een zee van goud, van
morgenstond, in een zee van vlaggen, in een mensenzee, in een zee van monden, in
een zee van modder, wat betekent dat? wat drukt dat uit? wat deelt dat mee? wat
vertegenwoordigt dat? wat vervangt dat? wat symboliseert dat? als zij in een zee van
modder, in een zee van monden, in een mensenzee, in een zee van vlaggen, van
morgenstond, in een zee van goud, in een zee van licht, in een zee van groene bladeren
de armen uitstrekt en bevrijdend lacht, ze zingt zonder woorden, ze is helemaal naakt,
ze is helemaal ongenaakbaar.
Worden voorrechten rechten genoemd?
Worden rechten voorrechten genoemd? Wat wordt voorrecht genoemd? Wat wordt
rechten genoemd? Is zij nog vogelvrij (blijft de jacht open) voor de frustraties, de
angsten, het menselijk opzicht? Voor haar steigerend paard (de fascinatie van de
toeschouwers die van heinde en ver stromen licht schijnt zij als een verschijning is
schijn is Bedrog! roepen ze, en Verschroei haar! Verscheur haar! Vernietig!)
De enorme bedragen bedrog dagelijks geinvesteerd in het in stand houden van
schaduw, de verdeling die van uur tot uur wordt aangepast, men denkt Het is nog
niet zo ver; men denkt Het is voorbij; men denkt Men denkt Het is nog niet zo ver,
Het is voorbij; voortdurend nadert en verwijdert zich, frustratie, angst en afgunst om
dit één ondeelbaar ogenblik, om dit visioen.
Dus niet voor de massa: de massa die niet denkt, zij ondergaat, voor ons dus, die niet
horen bij de massa. Maar zijn deze produkten niet voor iedereen zou deze
drempelvrees voor denken moeten overwinnen, zou moeten durven/willen/leren
kopen, zou moeten durven/willen/leren denken, de massa dus.Wanneer de massa durfde/wilde/leerde denken, werden dan deze produkten nog
verkocht?
Naar de begane wegen toe, naar de circuits, naar het vrijblijvende status-quo aller
betrokkenen, naar het betrokken zijn van allen in de status van vrijheid (van
onschendbaarheid), van evenwicht (stabiliteit), van wederzijds vertrouwen (legaliteit)
waarbij elke onhandigheid wordt gewantrouwd, elke handigheid met lede ogen
aangezien, protest wordt aangetekend tegen inbreuken, onwil wordt aangeklaagd,
een niet loyale houding ten zeerste betreurd (het bedroeft ons).
Ik blijf (ik sta) erbuiten, denkt hij (denkt hij van zich zelf), haar in het oog houdend,
ze zit met haar hoofd in haar handen, onophoudelijk maakt ze rechtsomkeert, maak
ze zich zelf ongedaan, herbegint ze, Daar sta ik boven, denkt hij, languit en pijnlijk
op de overloop, de sporen lopen door en langs elkaar, Misschien loopt alles uit in
het gras, waar een appel valt, een pruim, een perzik, denkt ze, loop ik rond te rennen
in een kooi, ben ik een dier waarop men proeven doet, Ben ik een dier waarop men
proeven doet? schreeuwt ze; ze lachen, ze zijn in hun nopjes, hier wachten ze op:
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hoe ze de handen stijf voor het gezicht, ze slingert met het hoofd, ze snikt, radeloos
en buiten zich zelf rent ze de kamer uit.
De eigendomsverhoudingen, de verhoudingen die zij hadden, die zij hebben (de
eigendommen die zij hadden, die zij hebben), die de verhoudingen wijzigen (die de
eigendommen wijzigen), de stabiliteit (de zekerheden) aantasten, de illusies, het
eigendom gaat over van hand tot hand verhandeld, handelbaar, han-
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delswaar (Ik ben geen handelswaar; Jij bent onhandelbaar), manipulatie is raffinement
van houdingen en handelingen, handelswijzen, hoe zij handelen, hoe zij handel
drijven, hoe de verliezer betaalt (de betaler verliest). - (Geen vruchteloos gepieker,
geen zwartgallige gedachten, geen tijdrovende besprekingen, geen onproduktieve
bezigheden, geen defaitistische neigingen.)
Word ik verteerd door wroeging? vroeg ze terwijl ze languit, vlammen om haar heen,
schaduwen op haar vel de hitte in de kamer de gestalten en langs de muren, langs de
zoldering het likken, gloeien, knisteren, het zuigen, het hijgen, de wind in de
schoorsteen en tussen de blinden, Het is misschien verdwaald, vroeg ze; Misschien
verdwaalt het op dit ogenblik (vindt het dit huis niet terug) langs een of andere weg,
bij een bos, langs de zee; Misschien strompelt het uitgeput voort langs de zee, dacht
ze nog terwijl ze riep Vernietig mij! Verscheur! Verschroei!
Geven ze zich aan elkaar over wanneer ze toch van standpunt wisselen? Is er een
tegenstrijdigheid in hun gedragingen? in hun gedachten? Is er een tegenstelling tussen
hun gedachten en gedragingen? Is een vermindering van de winst verenigbaar met
een vermeerdering van aanzien, van vertrouwen? Is een vermindering van aanzien,
van vertrouwen, verenigbaar met een vermeerdering van de winst? Hoe is winst
verenigbaar met vertrouwen? Hoe is vertrouwen verenigbaar met aanzien? Hoe is
aanzien verenigbaar met winst? Hoe is voor hen alles verenigbaar wat vanzelfsprekend
tegenstrijdig is? denkt ze.

J.G. Gaarlandt
Gedichten
De historie herhaalt zich
Niets houdt de bloemen vast
tegen de muur gedrukt
angst om te vallen van hun
dungezaaide voetstuk is er niet ontstaan in een onbewaakt ogenblik
op een grasveld tussen het gesteente,
haast even onbewaakt werd ook je
vader door je moeder ingehaald
viel op een bed waar nooit tevoren
zó gedroomd was de beslissing
in onwijs gebeente.
Meesters van het ongeziene noemen
we de rechtopstaande bloemen en
zijn achteloos met ze begaan ik vraag je langzaam om je hand
schop tegen stenen op het grasland
en dring me op aan je bestaan.
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Onhoorbaar voortgeschoven op een bord
waarop het licht steeds minder wordt
neem ik je stil een blokje om en om
voordat we hand in hand gaan liggen.
Over de laatste dingen nog te praten
heeft geen nut we zijn al half in slaap
we kijken tegen onze eigen ogen aan
en overal zijn boten uitgezet
die in de richting koersen van ons bed.
Gerimpeld in de droom en ongewapend
bevaren we elkaar ver onder water
zon op zon af het wordt later en later.
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Zoals dat gaat
Ook de dagen zijn verzonken.
December is het en nog lang geen tijd
voor meer dan enige gesnoeide tederheid,
het uur parasiteert. Koffie gedronken
schuift het donker over de stoelen,
de maan herneemt tussen de takken
van de bomen z'n plaats. Doel en
drijfveer staan bij de vuilnisbakken
buiten op straat, het minimale
is het dat ons minzaam welkom heet.
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Hij heeft de wind eronder.
Bij vlagen zeilt hij zeer
nadenkend over zee, als extra
wimpel hangt hij mijlen lang
achter een schip.
Zo is hij vliegend net geen mens.
Goed in het pak zit hij aan
vleugels vastgeplakt, de horizon
gaat open als een rits, voor hem
is naakt het netst gekleed wijsheid
‘maar mee te gaan waarheen het waait’.
Onder de vissen heeft hij school
gemaakt, zijn schaduw is een
meter van hun dood vandaan,
zij zijn het teken van zijn duiken.
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De bladeren zijn van het gras geharkt
er komen vogels uit de lucht gevallen ze aarden in een ogenblik de merel de
lijster de roodborst zijn overal thuis
ze houden huis in tuinen, lichter dan
licht bekwamen zij zich in de dood.
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Jacques Kruithof
Een Übermensch in Amerika
Twee dagen na zijn vierenvijftigste verjaardag stuitte C. Buddingh1) in de boekenkast
op De oliekoning, roman van Karl May, sloeg de aanhef op, las, en moest zich ‘nog
min of meer geweld aandoen om het boek niet mee te pakken en in een stil hoekje vooral niemand om je heen, natuurlijk - verder te gaan zitten lezen’. In Een faun met
kille horentjes laat Hugo Raes de leraar Michael Houtdrager, die ‘vorig lesjaar
zevenentwintig boeken las’, zichzelf 's nachts voorlezen uit Het geheim van Old
Surehand, roman van Karl May (spreek uit: Karl Mee). Het was, meen ik, Hans
Andreus die indertijd in Podium Gerrit Kouwenaar complimenteerde met diens Ik
was geen soldaat, omdat het in spanning voor een Karl May niet onderdeed.
Lectuur wordt vaak even snel vergeten als geschreven of gelezen, maar van De
oliekoning, nummer negen in de reeks ‘Karl May Pockets’ (‘voor zoon en vader’)
verscheen bij Het Spectrum in 1971 de zesde druk, na alle duizendtallen van de
eerdere, gebonden uitgaven, naast de bewerkingen tot stripverhaal, en van Het geheim
van Old Surehand, deel zes, kwam al in 1967 de zesde druk op de markt.
‘De jongen staat voor zijn boekenplank. De Pelsjagers van de Rio Pecos, De Llano
Estacado. Hij kijkt ernaar zonder ze te zien, want zijn brein werkt koortsig’.
Begrijpelijk, want de jonge Michael Houtdrager heeft zo pas de seksualiteit ontdekt,
en eerst jaren later spreekt Winnetou hem weer aan, in de hem eigen trotse houding
in de deuropening van een belegerd huis zijn vijanden honend. En Buddingh ‘weet
nog exact’ hoe hij ruim veertig jaar tevoren gegrepen was door een openingszin: ‘hij
was “feitelijk”, maar het was een feitelijkheid die onafzienbare verschieten van
avontuur en romantiek suggereerde’. Tot Karl May keert men terug; na de eerste
keer van lezen ‘in een stil hoekje’, cum libello in angello, van lezen in zijn zuiverste
vorm, kan iemand hem ontgroeien, de vrouw en het volle leven en zichzelf ontdekken,
bij de tweede maal is hij verloren, blijkt niets met zulke gloeiende oortjes gelezen te
zijn, geen boek over een afstand van zoveel jaren in die mate woordelijk herkend te
worden, of het moet een literair meesterwerk wezen. Het kind blijkt in een onbewaakt
ogenblik weer eens de vader van de man; de vader weet niet beter of hij doet zijn
zoon met een Karl May een geweldig plezier. Karl May lezen is erfelijk, en een
slimme uitgever slaat er munt uit.
Er is over hem, als je afgaat op de verwijzingen in de Winkler Prins of de Moderne
Encyclopedie der Wereldliteratuur, meer geschreven dan over welke maker van
lectuur dan ook, bijv. in het Karl May Jahrbuch, sedert 1920, in het proefschrift van
G. Willenborg, Von deutschen Helden (1967), door O. Forst de Battaglia in Karl
May (1930) en door O. Forst de Battaglia (de vader? de zoon?) in Traum eines Lebens
(1966). Ik moet bekennen dat ik daar geen letter van gelezen heb, dat ik zelfs de
vijftigste ‘Karl May Pocket’, die Karl May en zijn wereld heet, nooit onder ogen heb
gehad. Ik heb voor deze gelegenheid niet meer dan de eerste elf herlezen, de
Winnetou-reeks onder aftrek van De dood van Winnetou, dat ik vroeger nimmer heb
weten te bemachtigen, zonder De boodschap van Winnetou, deel dertien, dat dan
meteen buiten beschouwing blijft, zonder de toch ooit verslonden Kara Ben

1) Maatstaf mei 1973, p. 61.

Raam. Jaargang 1974

Nemsi-verhalen, waarvan ik betwijfel of die nog gevoelens van jaren her kunnen
oproepen,

Raam. Jaargang 1974

38
en zonder zo'n twee dozijn andere boeken, waar ik nog nooit van had gehoord.
Na herlezing van die elf teksten heb ik wel het gevoel dat ik van een koude kermis
thuis kom. Dat zal best aan mij liggen; het is stellig een beroepsdeformatie, of iets
anders wat me ontnuchtert: ontslagen van het vaderschap, en daarmee van de
‘overlevering’, ben ik eerder een wat kieskeurige oudere heer die het hoofd schudt
over zijn kalverliefde. Daar staat tegenover dat ik me nog voldoende herinner van
wat Karl Mee (spreek uit: May) me destijds deed om de ‘zonen’ (en de vaders) van
nu te kunnen volgen. Genoeg om me erover op te winden, maar ik zit ook nog niet
zo lang in het onderwijs als Houtdrager. Ten aanval dus, van deze verhalen blijft
hedenavond geen spaan heel, of ik moet hem over het hoofd zien.
De lectuur bestaat uit teksten die rond namen te groeperen vallen, die een soort
vertegenwoordigen: de doktersroman, de streekroman, de detective, de western, het
ridderverhaal. Elk van die soorten bezit een onvervreemdbaar universum, is te
onderscheiden naar ruimte (als het ziekenhuis, het platteland, Amerika), naar tijd
(het heden, de negentiende eeuw, de middeleeuwen), naar personages (medicus en
schone vrouw, ridder en schone vrouw, ridder en schurk, sheriff en schurk), en naar
handeling (generatieconflict, romance, ontraadseling van een misdaad).
Zulk een universum is in de eerste plaats een stelsel van conventies uit film en
boek, een wereld die haar bestaan dankt aan verhalen, fictie is in de oude betekenis
van verzinsel, maar die door onstelpbaar vertellen, herhalen, inhameren, een
historische kwaliteit verworven heeft: wat de leek weet van de dokter, de stedeling
van de boer, de Europeaan van de cowboy, de twintigste-eeuwer van de ridder, de
burger van de politieman, is minstens ten halve wat het vertelsel hem aanpraat, en
zich zelden meer laat rechtpraten. Over de Indianen en hun ondergang is oneindig
meer geschreven dan Bury my heart at Wounded Knee, dat toevallig de aandacht
trok, maar de inspanning van alle ethnologen te zamen verandert nog geen tittel of
iota in het denken van de buitenstaander. Behalve het ‘historische’ wilde westen
bestaat er een ‘literair’, zoals er benevens de ridderschap die de historicus poogt te
beschrijven, een stand van ridders is die de goegemeente reeds kent. Wat en wie de
pioniers en ridders ook waren, over wie de wetenschap zich ontfermt, er leeft een
beeld, een voorstelling aan de hand van verhaal en rolprent, van wat ze zijn, en dat
is onvatbaar voor verandering of nuancering, dat heeft ergens wortel geschoten ‘in
een stil hoekje’ in de ziel van lezers en bioscoopbezoekers, op een plek waar de
voortdurende lotswissel die de geschiedenis beschrijft, een halt wordt toegeroepen.
(Af en toe heeft het er de schijn van dat artsen (de ‘historische’) profiteren van hun
(‘literaire’) imago, dat een overschatting gecultiveerd wordt - wat voor gevolg heeft
dat kritische verpleegsters en medici dikwijls tegen Dr. Kildare en de doktersroman
lijken te hoop te lopen.
Je mag blij zijn dat boeren geen streekromans lezen, en dat rechercheurs moeten
zwijgen tot hun pensioen.)
Maar goed, de western berust op een beeld, een gemeenschappelijk,
oncontroleerbaar weten. In het eerste deel van de Winnetou-serie schrijft Karl May:
‘Drie weken lang had ik met wondkoorts volledig gekleed gelegen! Er zijn
omstandigheden die men weliswaar leert kennen, maar waarover men niet in een
boek iets kan schrijven. De
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lezer van zo'n boek benijdt misschien de man die zoveel gereisd en zoveel beleefd
heeft, maar wanneer hij zou weten wat er verzwegen werd, zou hij zich wel wachten,
het voorbeeld van de schrijver te volgen. Hoe dikwijls ontvang ik brieven van
geestdriftige lezers van mijn boeken, waarin zij me vertellen dat zij ook graag
dergelijke reizen zouden maken. Zij vragen inlichtingen over de kosten, de uitrusting,
enkelen ook naar wat men ervoor moet weten en welke talen men tevoren moet leren.
Deze avontuurlijke heren genees ik feilloos met mijn openhartige antwoorden, waarbij
ik juist die verzwegen dingen onthul’.
Waarschijnlijk hebben de drieste briefschrijvers te horen gekregen dat de menselijke
stofwisseling gewoon doorgaat als je geboeid of buiten bewustzijn bent. Daarvan is
inderdaad in geen enkel verhaal sprake: klederen kunnen best eens gehavend zijn na
lange omzwervingen, maar dat een held, of een schurk, zich moet gaan verschonen,
is ondenkbaar. Het citaat maakt duidelijk dat het vertelde een selectie uit het gebeurde
is, het verhaal een keuze uit de werkelijkheid, het beeld een vertekening. Leeft er ‘in
de volksmond’ een bepaald relaas over de ‘dark and bloody grounds’, dan is deze
tekst er expliciet aansprakelijk voor. De oorspronkelijke Karl May-verhalen
verschenen in de jaren negentig van de vorige eeuw; allicht zijn ze samen met die
van William Cody (Buffalo Bill, die Europa met zijn circus doorkruiste) de
aanstichters van een onberedeneerde samenzwering, een beeldvorming - zou de
agoog zeggen - aan deze kant van de oceaan. Dergelijke vertellingen, gedaan aan
mensen die nauwelijks geïnformeerd waren, moesten wel aanslaan, zich indringen
tussen Europa en Amerika, tussen lezer en feit, zich verzelfstandigen - en dus een
prooi worden voor de film-makers. Over Vietnam zullen nooit verhalen te vertellen
zijn doordat iedereen de gebeurtenissen, hoe gekleurd ook, op het scherm
gepresenteerd gekregen heeft; van de inlijving van het ‘wilde westen’ bij het
geciviliseerde oosten, krap voor de uitvinding der massa-media, kon nog net een
geromantiseerde, appetijtelijke versie, een rechtvaardiging, in elkaar gestoken worden.
Het Karl May-verhaal speelt in een ‘ordeloze’ wereld. De ‘westman’ is op zichzelf
aangewezen, moet op alles bedacht zijn, staat steeds op het punt in een avontuur
verzeild te geraken. Ieder spoor vraagt zijn aandacht, elke afgebroken twijg doet hem
de oren spitsen; een streep in het gras van de prairie zet zijn haren overeind. Hij
belichaamt het particulier initiatief. Zijn leven is een leven op het scherp van de
snede, is een struggle for life - en dus het scherpste contrast met het bestaan in de
gereglementeerde verzorgingsmaatschappij van Europa, niet in 1890, maar wel, in
toenemende mate, in de twintigste eeuw. De eenzame held houdt zich in leven in
een ruimte nog van voor de agrarische samenleving, in de minst geordende van alle
vormen van gedwongen met elkaar optrekken. Zijn wereld is in alles het tegendeel
van de geïndustrialiseerde maatschappij.
Misschien berust de aantrekkingskracht van alle lectuur wel deels op het contrast
tussen de wereld in het relaas en de ‘dagelijksheid’ waaraan de lezer zich tijdelijk
onttrekt. Glamour voor de huisvrouw, heldhaftigheid voor de klerk. Je kunt dat als
schrijver uitbuiten door, zoals in de Jo Durand-verhalen gebeurt, je publiek met
‘jullie kerels’ aan te spreken, het te laten voorkomen als heeft ook de saaiste
pantoffelheld deel aan de glorie van de Grote Versierder en Speurder; je kunt de
tegenstelling ook vergroten,
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zoals Karl May deed door die ‘avontuurlijke heren’ op hun nummer te zetten.
Beide manieren verminderen de fictie, verkleinen de ongeloofwaardigheid van de
belevenissen. Waar in de Winnetou-delen vertegenwoordigers van het publiek
optreden, immigranten, zijn het steeds weerloze, onaangepaste lieden, die strijk en
zet gevaren onder- of overschatten, op ongelegen ogenblikken in paniek raken,
verkeerde beslissingen nemen, en die verloren zouden zijn als niet een ervaren jager
zich hun lot aantrok. De fundering van Karl May's werk is de tegenstelling tussen
wat ik gemakshalve maar natuur en cultuur noem, tussen het gestructureerde Europa
en het nog ongevormde Amerika.
Die tegenstelling speelt ook herhaaldelijk binnen de verhalen. Old Shatterhand is
een ‘gebildeter’ Duitser, die kennis neemt van een vreemde wereld, een reiziger. Hij
laat zelden na, doel en zin van zijn boeken aan te geven: hij wil instructief, belerend
zijn, van zijn waarnemingen verslag uitbrengen aan zijn achterban, aan een publiek
van zijns gelijken. In een enigszins deftige verteltrant - hij heeft vast en zeker Stifter
gelezen - bericht hij de groep totwie hij in wezen behoort, over een wereld die hij
bezichtigt, waar hij avonturen in doormaakt, en dus in ingrijpt, maar die de zijne niet
is. In De zoon van de berejager, het derde deel van de reeks, beschrijft hij een van
de natuurwonderen die in zijn geschriften het informatieve karakter moeten
benadrukken: het ‘Yuaf-kai-umpare, de stem van het Zingende Dal’. Dat dal heeft
een zodanige vorm en ligging dat de wind bij tijd en wijle werkt als de adem in een
blaasinstrument; ‘de lagere tonen hielden telkens langer aan en vormden met de
hogere sneller wegstervende tonen een harmonische reeks die steeds uit dezelfde
noten van de natuurlijke toonladder bestond, maar in de meest verscheidene
schakeringen van de drieklank, het septime- en none-akkoord. Niets kon hiermee
worden vergeleken. Geen enkel instrument kon zulke verheven klanken voortbrengen.
En daaraan paarden zich nog andere, zo teder en zacht als misschien geen enkele
menselijke stem kan voortbrengen. Dan weer klonk het groots en plechtig alsof het
uit een orgel kwam met een vijf of zelfs tien meter lange pijp. Hoog daar bovenuit
zweefde een vox humana of een aeoline en daar tussendoor wisselden op verschillende
toonhoogte cornet, bazuin en gamba elkaar op aangrijpende wijze af’.
Dat is het taalgebruik van een muziekrecensent, verdwaald geraakt in de texaanse
woestijn. Het veronderstelt dat de lezer enig verstand van muziek heeft, een goede
opvoeding heeft genoten, dat zijn Bildung gezien mag worden. (Daarentegen slaat
May de talenkennnis van zijn landgenoten laag aan. Een van zijn figuren stelt zich
voor: ‘Ik heet Baumann, waarschijnlijk kent u die naam niet. De Sioux noemen mij
Mato-Poka, de Comanches Vila-yalo, de Apaches Sho-shinsisk, de Spaans sprekende
jagers El Cazador del Oso en de Engelsen Bearhunter. Dat betekent allemaal hetzelfde:
de berejager’. Die ‘vertaling’ acht hij kennelijk nodig, May, evenwel zonder te merken
dat die wat vreemd staat in een gesprek dat in het Engels wordt gevoerd.)
Old Shatterhand, onder welke naam May voorgeeft in de nieuwe wereld faam te
bezitten, woont als hij noch in Amerika, noch in het Midden-Oosten, noch in Azië
of Afrika het kwaad moet bestrijden, in Dresden. Daar komt, in deel elf, Winnetou
hem opzoeken: ‘Ik vloog op hem toe en wij begroetten elkaar allerhartelijkst. Bij
nadere
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beschouwing barstten we allebei in een hartelijk gelach uit, wat bij de Apache nog
nooit voorgekomen was. De gestalte waarin hij nu zijn Shatterhand voor zich zag,
was wel zo tam en de aanblik die de dapperste der Apaches bood wel zo koddig, dat
we geen van beiden onze vrolijkheid konden bedwingen’. Winnetou heeft zich op
z'n europees uitgedost, met broek, vest en colbert, maar zijn ‘Sharlih’ heeft zijn ware
gedaante aangenomen: die van zijn lezer. Ingezetene van een duitse stad, eerzaam
burger, een Droogstoppel; Karl May is een schaap in een wolvehuid.
In het wilde westen blijft hij altijd het buitenbeentje: hij handelt vanuit de officiële
moraal van het christelijke Europa, humaan en godsdienstig, vecht en preekt, straft
en sticht, jaagt en bekeert. Daardoor is een goede afloop naar europese smaak
mogelijk: verzoening neemt de plaats in van wraak, doden vallen door de hand van
de goede partij alleen indien het onvermijdelijk is. Ondertussen zorgt de vijand wel
voor zoveel geweld dat de lezer toch aan zijn trekken komt.
Maar natuurlijk is het, als je tenminste je verhalen authentiek wilt laten lijken door
je van de ik-vorm te bedienen, noodzakelijk dat de held een Fremdkörper blijft, een
christen in ‘heydenesse’, en niet opgaat in zijn omgeving. In De zwarte mustang
bedreigt de jager Sans Ear, uiteraard voor hij wist met wie hij te maken had, Old
Shatterhand met de dood, als hij hoort dat deze schrijft, en misschien ook wel over
hem: ‘Bij u zou een mens geen woord kunnen zeggen zonder dat de hele wereld het
wist’. Die dialoog is belangwekkend: Sans Ear, die in het westen thuis hoort, ziet
het nut van schrijven niet in; eerst informeert hij of May's geest wel in orde is, dan
vraagt hij: ‘Ik schiet een buffel omdat ik moet eten. Om welke reden schrijft u
boeken?’, maar als het antwoord luidt: ‘Opdat ze gelezen worden’, vindt hij dat ‘de
grootste dwaasheid die er bestaat! Wie boeken wil lezen, kan ze wat mij betreft zelf
schrijven, dat kan toch een kind inzien. Ik schiet toch ook geen wild voor anderen?’
Schrijven hoort bij de cultuur, en is de westman vreemd. Schrijven over het wilde
westen doet enkel wie er op voet van vreemdelingschap vertoeft.
Sans Ear krijgt ook te horen, wat die dwaas beweegt: als hij weer thuis is, zegt
May, ‘dan verhaal ik alles wat ik beleefd en gezien heb, en duizenden mensen lezen
het en weten dan hoe het in de savanne toegaat, zonder dat zijzelf naar de prairie
behoeven te trekken’. Hij jaagt geen verstrooiing na, beschuldigt ook de zijnen niet
van zoiets lichtzinnigs: hij speelt ernst, wimpelt iedere fictionaliteit af. Ik weet niet
of het Indiaans dat af en toe in zijn boeken gesproken wordt, echt of verzonnen is.
Het eerste zou me niet verbazen, maar als ik het op het tweede moet houden, dan
heeft May zorgvuldig uiteenlopende talen en dialecten geconstrueerd, die in al zijn
vertellingen gelijk blijven, dan was hij een taalontwerper als Tolkien.
Old Shatterhand is dus een getuige, een waarnemer, ik zou haast zeggen: een
‘Völkischer Beobachter’, maar het is nog niet zover dat die naam ermee door kan.
May/Shatterhand is in de Winnetou-cyclus de voornaamste uitdrager van de
beschaving en het geloof: door zijn woorden en vooral door zijn daden weet hij menig
bloedbad te voorkomen, en zijn goedheid beïnvloedt soms de mensen die met hem
in aanraking komen. De ene keer bereikt hij dat door uitvoerig moraliseren (zo tegen
de bejaarde Old Wabble, die onverbeterlijk blijft tot aan zijn laatste levensuren),
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de andere door voorbeeldig gedrag (zoals bij Winnetou).
Het is nooit gemakkelijk, te verhalen hoe je zelf iets fraais verricht hebt Hildebrand schreef in De familie Kegge al ‘een hoofdstuk waarmee de auteur ijselijk
verlegen is, omdat hij er zelf de mooie rol in speelt’ -, en in dat opzicht kun je het
May niet kwalijk nemen dat hij bij gelegenheid wat onbescheiden wordt. Maar soms
stelt hij zich onverdraaglijk ijdel aan. Winnetou vraagt hem, geen pogingen in het
werk te stellen om hem te bekeren; ‘ik heb aan dit verzoek voldaan en tegenover
hem nooit van mijn geloof gerept. Maar is spreken juist noodzakelijk? Is de daad
niet een veel overtuigender prediking dan het woord? “Aan de vruchten zal men hen
kennen”, zegt de Heilige Schrift en niet met woorden, maar door mijn leven en
handelen ben ik Winnetou's leraar geweest, tot hij me eens, jaren later, op een voor
mij onvergetelijke avond, zelf verzocht te spreken. In dat plechtige uur kwam het in
stilte gezaaide zaad op en droeg rijke vrucht’. In die elf boeken ben ik zo'n moment
suprême niet tegengekomen; denkelijk is Winnetou's overgang tot het enig ware
geloof uitgesteld tot zijn stervensuur, waarmee men het opperhoofd mag gelukwensen.
Je zult bij je leven met zulke verpletterende valsheden bestookt worden, zoals de
Comanche-aanvoerder Shiba-Bigk in De oase in de Llano Estacado overkwam: ‘Old
Shatterhand had een naam die aan alle kampvuren werd genoemd en Shiba-Bigk was
een knaap die niemand kende. Toch trok Old Shatterhand zich zijn lot aan, want hij
wilde dat de jonge zoon van de Comanche een man zou worden als zijn vader,
goedaardig en trouw van hart. Ik begeleidde je door de woeste Llano Estacado. Ik
hielp je tegen je vijanden.
Ik bracht je naar de woning van Bloody Fox en was je leermeester in de dagen die
we daar doorbrachten. Wanneer ik tot je sprak, klonk mijn stem je in de oren als de
stem van je overleden vader, en wanneer ik je hand in de mijne nam, lichtten je ogen
op, alsof mijn hand die van je moeder was’, en zo gaat het nog een tijdje door.
Misschien zó, omdat ook Indianen, althans in een Karl May-boek, het over zichzelf
doorgaans in de derde persoon hebben, en allerminst vies zijn van snoeverij, maar
zelfingenomen is het, op de grens van de grootheidswaan: God heeft K. May
uitverkoren om Zijn boodschap aan de ongelovigen te doen geworden.
Die eigendunk, in passages waar Old Shatterhand de zendeling uithangt, mag de
ergernis wekken, hij is de voor de hand liggende begeleider van de verhaal-opzet die
May gekozen heeft, de explicitering van de structuur die de hooghartigheid ingeeft.
Old Shatterhands uitzonderingspositie, als enige beschaafde temidden der barbaren,
verdubbeld door zijn vertellersrol, maakt van hem de figuur op de voorgrond, blaast
hem op. Daar kom ik straks nog op terug; ook andere personages treft die vergroting
van de held.
In deel drie komen de woudlopers Dikke Jemmy en Lange Davy in de buurt van
de plek waar zij elkaar leerden kennen. Davy was door Sioux gevangen genomen,
Jemmy verwondde er twee, en verjoeg de drie overige; ‘Vrij was ik weliswaar, maar
ook razend op jou! - Ja, omdat ik de twee Indianen niet had doodgeschoten, maar
alleen gewond. Maar een Indiaan is ook een mens en ik dood nooit een mens als het
niet volstrekt nodig is. Ik ben nu eenmaal Europeaan en geen kannibaal! - Ben ik er
soms een? - Hm, bromde de dikke. Nu ben je zeker anders dan vroeger. Toen was
je net als vele anderen van mening dat men de Roodhuiden niet vlug genoeg zou
kunnen
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uitroeien. Ik heb je gewoonweg tot mijn mening moeten bekeren’.
Op kleine schaal vertoont dit gesprek wat in overtreffende trap Old Shatterhand
uithaalt. Jemmy doet het wat sympathieker, maar evengoed klopt hij zich op de borst:
in tegenstelling tot de ‘yankee’ Davy, de blanke bewoner van het onbeschaafde
werelddeel, heeft hij, de Europeaan(!), van meet af aan medemenselijkheid betracht,
en het is zíjn overredingskracht die Davy's ethiek heeft bijgesteld.
Ook hier is de vertegenwoordiger van het goede, schone en ware een Europeaan,
weliswaar iemand die zich metterwoon in Amerika gevestigd heeft, maar tevens een
man die nog prat gaat op zijn gymnasium-opleiding en met een landgenoot kan
bekvechten over diens potjeslatijn. Negen van de tien keer is de positieve figuur, die
op de voorgrond treedt totdat Old Shatterhand ten tonele verschijnt, of die deze tot
zijn gezelschap toelaat, zelf uit de oude wereld afkomstig, of de zoon van een
immigrant. Zo ver voert May dat beginsel door, dat zelfs de oude Sam Hawkens,
eens de leermeester van Old Shatterhand, zich bij een Duitser aandient als: ‘Ik heet
Falke, ben uit Saksen afkomstig, leef als westman...’, terwijl zijn grootvader, lang
voor Sams bestaan bekonkeld werd, dat koninkrijk de rug toekeerde.
En dan komt de aap uit de mouw: ‘Europeaan’ wil natuurlijk zeggen: Duitser.
Uiteraard zijn er goede yankees en Indianen, een tamelijk overbodige engelse lord
mag van de partij zijn in De schat in het Zilvermeer - dat is de enige niet-duitse
Europeaan (pardon) aan de goede kant die me zo gauw te binnen wil schieten -, maar
het merendeel van de heldenrollen is weggelegd voor de mof. Ook veel lafheid en
veel onvermogen, laten we wel wezen, belichaamd in de immigranten (‘emigranten’,
schrijft May): Old Shatterhand omringt zich in Amerika met Duitsers, beweegt zich
tussen displaced persons, die ten gevolge van hun misplaatstheid óf helden, óf krukken
worden, zich al dan niet weten te voegen naar de eisen van het westen. In die
constructie lijkt de Duitser twee functies in te nemen, maar in feite is het er één: hij
brengt de cultuur over de oceaan. Ontwikkelt hij zich tot held, dan verkondigt hij de
zede van Duitsland in de natuur, in de ‘dark and bloody grounds’ waar de blanke en
de Indiaan op elkaar botsen. Past hij zich niet aan, volhardt hij in het duitse denken,
dan wordt hij kolonist, brengt grond in cultuur, maakt het wilde westen kleiner met
elke bunder land die hij omploegt.
Het wordt tijd om dat begrip natuur wat aan te scherpen. Een voluit ‘natuurlijke’
toestand bestaat er in de negentiende eeuw nauwelijks meer: de oorspronkelijke
indiaanse ‘orde’ is al verregaand aangetast door de opdringende blanke ‘orde’.
Amerika is een normloze samenleving, waar de natuur geen zeggenschap meer heeft,
en de cultuur nog vaste voet moet zetten. De wereld van Karl May is, preciezer, een
wereld tussen natuur en cultuur, een niemandsland. Meestal is de held een mof, nog
vaker is de schurk een yankee, een man van niets, een ontheemde, iemand die noch
aan de autochtone indiaanse, noch aan de zich onstuitbaar vormende europese orde
deel heeft. Evenals de blanke staat in dit stuurloze Amerika de Indiaan bloot aan
zedenverval, verwekelijking of verloedering: zijn moraal wordt vormeloos, en weldra
glijdt hij af tot drankzucht of schurkerij. Binnen deze voorstelling van zaken is het
verklaarbaar dat de volledige verdwijning van de indiaanse beschaving een fatum
is, waar zelfs Winnetou geloof aan hecht.

Raam. Jaargang 1974

44
De ene orde raakt slaags met de andere, het gevolg is verwildering. In die
ongereglementeerde buffersamenleving grijpt de held ordenend in. Hij mag dus geen
lid ervan zijn, moet de normen van de winnende of de verliezende orde voorstaan.
Old Shatterhand is dan een haast allegorische figuur, de vleesgeworden beschaving.
Waartegenover Winnetou de haast verdwenen, natuurlijke orde verpersoonlijkt: in
hem komt, zo lijkt het, de adel van het rode ras nog voor het laatst eens tot aanschijn.
Het bondgenootschap tussen de kampioenen is een ‘bloedsbroederschap’: zij drinken
elkaars bloed (dat wil zeggen: een paar druppels in een nap water, ‘die niet te proeven
waren’, zegt May erbij), ‘zodat zij tot één ziel worden’, volgens Winnetou's vader.
Hun vereniging is die van natuur en cultuur, van twee normenstelsels, die op
dezelfde gerechtigheid berusten. Dat maakt het koppel tot de ideale dubbel-held, die
voor hét recht staat, niet voor de belangen van een groep.
Is noch Old Shatterhand, noch Winnetou ter plaatse, dan wordt de functie van de
held die voor de rechtvaardigen opkomt, aan mindere goden gedelegeerd. Dezelfde
Jemmy die zijn yankee-vriend tot betere gedachten had overgehaald, weet met een
redevoering zijn indiaanse en blanke reisgenoten na de overwinning van
bloedvergieten te weerhouden; Sam Hawkens weigert de bandieten die hem overvallen
willen, te doden, en levert hen over aan het gerecht (dat hen zal hangen, overigens).
Buiten de functie van verdediger van het goede, kan aan figuren op het tweede plan
nog een rol van May en de Apache ten deel vallen: het alles weten. Zoals die twee
ieder natuurverschijnsel kunnen uitleggen, van elektrostatische tot vulcanische, zo
verklaart de berejager Baumann de werking van dat muzikale dal. Maar zodra de
werkelijke helden aan de handeling gaan deelnemen, krijgen zij de leiding in handen,
en meestal gebeurt dat met enig vertoon van hun ongeëvenaardheid.
Het dualisme natuur-cultuur bepaalt alle bewoners van May's ogenschijnlijk zo
bonte wereld. De yankee munt zelden uit door deugden als heldendom, bekwaamheid
of behulpzaamheid; de Indiaan is meestentijds, of hij nu vriend of vijand zij, ‘ontaard’:
ook al zijn de trekken van zijn oude beschaving nog zichtbaar (en dat is bij de
meerderheid het geval) hij valt ten prooi aan de normloosheid. In die constructie past
een aantal groepen slecht: de Mexicanen, de Chinezen en de negers. De Chinezen
spelen in May's verhalen geen eigen rol: ze bevinden zich in Amerika, maar ze
bemoeien zich nergens mee. Hun enige doel lijkt het, in hun geboorteland begraven
te worden, en geld voor de verscheping van hun lijk te sparen. Ze praten weinig met
andere mensen - de meesten verstaan amper Engels, maar vanzelfsprekend weet de
bereisde Old Shatterhand twee hunner op bedrog te betrappen doordat hij Chinees
spreekt, - en worden door niemand voor vol aangezien. Ze zijn teruggebracht tot
arbeidskracht, en vormen een dankbaar onderwerp voor de humoristische tussenspelen
die May in zijn teksten inlast. In De zwarte mustang maken een paar honderd
Chinezen aanstalten tot een wraakoefening op de Indianen die hen om hun mooie
staarten hadden willen scalperen: de roden zijn, uiteraard door toedoen van de blanken,
in een bergkloof opgesloten; de Chinezen beklimmen de helling om hen van bovenaf
te stenigen. Maar Old Shatterhand en Winnetou knikkeren de hoop eenvoudig van
de berg af: ‘het aantal der omlaagrollende lichamen vergrootte zich naarmate dat van
de achterblijvende kleiner werd, en tenslotte nam de geheimzinnige springstof de
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gestalten aan van Winnetou en Old Shatterhand die nu weer zichtbaar werden en een
laatste krachtsinspanning aan de dag legden, waarvan de uitwerking voor de
betreffenden weliswaar geen aangenaam, maar daartegenover voor de toeschouwers
een des te komischer effect had. Een enorme eierklutser scheen midden tussen de
Chinezen te zijn beland... Er waren benen zijwaarts te zien, benen naar hoofden,
hoofden zijwaarts, hoofden onder, tot ten slotte alles, maar dan ook alles aan het
glijden, schuiven, wankelen, vallen, rollen en kogelen was, zodat er een
Chinezen-lawine dalwaarts rolde’.
Negers komen nooit in zo groten getale voor. In deel vier heb je Caesar, in deel
drie en vijf heb je Bob, beiden bediende, aanhankelijk, ietwat belachelijk en niet
overmatig slim. Als Old Shatterhand zijn bloedsbroeder ontmoet, stelt hij al zijn
reisgenoten voor, behalve Caesar, die ook de vredespijp aan zijn neus voorbij ziet
gaan. Wel mag hij een gevangene ophangen: ‘Mark, zei ik zacht, tot hem overgebogen
zodat geen der anderen mijn woorden kon verstaan, bevlek je niet met het bloed der
moordenaars door weerlozen koelbloedig neer te schieten! Zo'n wraak onteert een
christen en is een zonde. Laat het aan Caesar over, die hier als voltrekker optreedt
van een jury-uitspraak’. Kijkt de blanke op de neger neer, volgens May heeft de
Indiaan een nog grotere afschuw van hem, en daartegen klinkt geen woord van protest.
Voor de Indiaan heeft May alle begrip als hij ‘de hele wereld de oorlog verklaart,
omdat de hele wereld hem wil verdelgen’, hij begrijpt hoe hij van zich afbijt als hij
moet aanzien hoe ‘de onverbiddelijke “cultuur” de buffels en mustangs heeft
uitgeroeid’, hij steunt de roodhuiden ‘omdat zij zich ertegen verweren, verdreven te
worden van hun jachtgronden die hun geboortegrond zijn, hun voedsel verstrekken
en waarin de graven van hun vaderen en broeders liggen’. Hij aanvaardt de Indiaan
als mens, maar de neger blijft van zijn meeleven verstoken, met de Chinees neemt
hij een loopje, die zullen dus wel minderwaardig zijn.
Trouwens, May's gevoelens voor de Indiaan zijn voor het minst gemengd, al treedt
hij voor hem in het krijt. Telkens heeft hij het over het onaandoenlijke, het
ondoorgrondelijke, over de misschien minder fijngevoelige zenuwen die een Indiaan
de kwellingen van de martelpaal doen doorstaan: ze horen bij de natuur, deze rode
mensen, bij iets wat hij niet begrijpen kan. Hij weet veel van ze, hij kan met hen
meedoen (‘Ik verweerde mij moedig en vertrouwde hen. Het was dus geen schande
voor hen om met mij te onderhandelen’, schrijft hij als hij bezig is hen in de maling
te nemen), maar in uiterste instantie blijven ze hem vreemd. Winnetou is een
uitzondering, als je May mag geloven: hun tweelingziel stemt hen volmaakt op elkaar
af. Maar daar valt weinig van te bespeuren. Er staat wel herhaaldelijk dat ze elkaar
zonder woorden begrepen, dat ze precies hetzelfde dachten, dezelfde plannen maakten,
maar dat beperkt zich tot de ‘techniek’ van de westman, tot het beramen van
tegenzetten of mogelijkheden tot ontsnapping. Daarbuiten, of daarboven, als je wilt,
communiceren ze niet. Wellicht deden ze dat ook zwijgend, maar de lezer merkt er
in allen gevalle niets van. Winnetou is wel een uitzonderlijke Indiaan: telkenmale
als zijn uiterlijk beschreven wordt - in bijkans ieder boek -, heet zijn gelaat ‘romeins’.
Dat brengt hem dichterbij, haalt hem om zo te zeggen over de zee. Hij hoort ook niet
echt bij een stam, zwerft door het land: hoewel hij moet doorgaan voor de opperste
verschijning
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van de natuur, is hij een blanke pit onder een rode bolster. (In het klein gebeurt dat
in deel drie met Wohkadeh, een lid van een uitstervende stam die zich bij de Sioux
heeft moeten aansluiten, en dus ook tot geen groep behoort. Hij verlaat zijn makkers,
steunt de blanken, treedt toe tot de groep rond Shatterhand, en ook zijn profiel is
uitgerekend ‘romeins’.)
Resteert de Mexicaan, die somtijds een verhaal mag opvrolijken. Hij is een
gedegenereerde Spanjaard, die vaak de iberische grandeur voortovert, maar die zelden
werkelijk bewaard heeft. Hij is lastig, lui, dom, onhandig, niet te vertrouwen, en in
het algemeen niet zo hard op eigenbelang uit als de yankee. Hij is dan ook een
mengprodukt. Waar natuur en cultuur met elkaar verbonden worden, komt een loeder
te voorschijn: de halfbloed in De zwarte mustang, de creool in Old Shatterhand.
Alleen als het produkt van rassenmenging bij de ene of het andere behoort, komt
er iets goeds van: Old Surehand is een blanke (met Indianenogen), zijn broer
Apanatshka een Indiaan (met baardgroei). Het wekt geen verwondering dat de poolse
jood in De rotsvesting in Sonora schraapzuchtig is, en zijn dochter een harteloos,
losbollig en zelfzuchtig kreng.
‘Al is het literaire gehalte van zijn werken twijfelachtig, hij wist de jeugd te boeien
door zijn pakkende en eenvoudige stijl, zijn zwart-wit-tekening en het schema: ideale
helden tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen’,
schrijft iemand in de Winkler Prins. ‘In zijn verhalen die spannend geschreven zijn,
maar met een primitieve psychologie de daden van de sentimentele helden vertellen,
wordt in de regel de misdaad overwonnen en worden de onschuldig vervolgden
gered’, meent M.H. Würzner in de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur.
Niets is geheel waar, ook dit niet.
Een van de dingen die May nauwgezet doet, is nuanceren. In Het geheim van Old
Surehand staat een lange uitweiding over zijn lankmoedige behandeling van
misdadigers: ‘Zijn alleen lichamelijke en geestelijke onvolmaaktheden aangeboren?
Kunnen zedelijke het ook niet zijn? Vervolgens dient men te bedenken, welk een
macht er in de opvoeding schuilt! Ik bedoel hier de opvoeding in ruime zin, niet
alleen de invloed van ouders, onderwijzers en familieleden... Een enkele avond in
een minderwaardig theater, het lezen van een enkel slecht boek, het bekijken van
een enkele onzedelijke afbeelding, kunnen alle vruchten van een ouderlijke opvoeding
tot bederf doen overgaan’. Dergelijke redelijke, begrijpende en verontschuldigende
betogen kom je voortdurend tegen, en ze wekken de indruk dat die May een
ruimdenkend mens is, iemand die alle zonden ter wereld kan vatten, ofschoon niet
goedkeuren, die altijd gelooft in de kans tot betering, wiens hand soms, met tegenzin,
straf is, doch wiens gemoed lieflijk blijft. De atheïst Hiller omarmt de godsdienst na
aan de klauwen van een beer ontkomen te zijn, de aartsboef Old Wabble sterft
biddend, Shiba-Bigk komt tot inkeer, Old Surehand vindt steun in zijn
wankelmoedigheid: heel wat figuren zijn zwart noch wit, maar grijs. Alleen, dat blijft
nooit zo: zwart of wit is het eindpunt, grijs is de kleur van de voorlopigheid.
Iedereen heeft wel een smet: zelfs Winnetou, de humane, vervalt in deel twee tot
haat en wraakzucht (hij jaagt dan op de moordenaar van zijn geliefde); niemand is
geheel wit, alleen de ergste schurken (Etters, Santer) zijn pikzwart. In de loop van
het
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verhaal moet elk personage kleur bekennen. Wie het zuivere wit al bij zijn leven het
dichtst benadert; door het contrast met tegenstanders die er gekleurd op staan, de
kans krijgt zijn uitnemendheid uit de verf te laten komen, wie anders zou het zijn
dan Herr May, ingezetene van Dresden, eerzaam burger, plaatsbekleder van Christus
in het Westen?
De humaniteit die Old Shatterhand belijdt en praktiseert, ligt aan de wortel van het
verhaal. De held (meestal de man zelf, een enkele keer (eerst) een ander) trekt zich
het lot van een slachtoffer van het geweldddadige westen aan. Vanaf dat moment
ontstaat er een krachtmeting tussen de held en de zijnen, en de tegenpartij, er komt
vordering, oponthoud, tegenslag, nederlaag, overwinning, een aaneenschakeling van
gebeurtenissen, deel- en neven-avonturen, gevlochten rond de polen ‘goed’ en
‘kwaad’, voor en tegen. Dat valt dikwijls, maar lang niet altijd, samen met het morele
‘goed’ en ‘kwaad’. Indiaanse tegenstanders zijn nogal eens door blanken tot misdrijven
aangespoord of geprovoceerd, sommige personages wisselen van partij, medestanders
worden vijanden, weerpartijders sluiten vriendschap.
Maar ‘voor’ is wie op een bepaald ogenblik de wetten van natuur of cultuur
hanteert, ‘tegen’ wie de ordeloosheid in praktijk brengt, daartoe verleid of willens
en wetens. De tegenstelling tussen dat ‘goed’ en ‘kwaad’, tussen recht en
rechteloosheid, ligt aan de plot ten grondslag. In vele gevallen zijn het betrekkelijk
weerlozen die de held de helpende hand reikt: landverhuizers (delen drie, negen,
tien), een ontvoerde bankierszoon (deel twee) of andere bewoners van het oosten
van Amerika, spoorwegarbeiders (deel vier), een meegetroonde jeugdvriend, de
verstrooide Carpio (deel acht). Hij wendt het noodlot af, herstelt onrecht, redt hun
leven, have en goed, of hun goede naam.
Het verhaal opent - beschrijvingen enz. daargelaten - met het bekend worden van
het onheil, weldra gevolgd door de toezegging van de held een spaak in het rad der
fortuin te gaan steken. Voordat het doel bereikt wordt, vele bladzijden later, moet
hij alle mogelijke gevaren doorstaan. Ontmoetingen met vriend en vijand, overvallen,
besluipingen, tweegevechten, bevrijdingen, listen en lagen, spoorlezen, doden en
gewonden, bondgenootschappen, vrede, gevangenneming - dat zijn de voornaamste
elementen in het avontuur. Er komen jachtpartijen bij, kluchtige voorvallen (met
negers of zo), verhalen aan het kampvuur, redevoeringen, maar als je alles op een
rijtje zet, krijg je een vrij beperkt repertoire van handelingen en onderbrekingen,
waaruit alle Karl May-verhalen geput zijn.
Dat Propp niet kan, weten we, maar ik denk dat je de Winnetou-reeks met een
bescheiden aantal verhaalfuncties gemakkelijk kunt beschrijven, en minder gevaar
loopt uit te glijden dan Propp met zijn sprookjes. Ik kom, na een vluchtige
inventarisering, op dertien verhaal-functies en vijf intermezzo-functies uit, die met
steeds andere figuren ingevuld moeten worden, en met die ‘actanten’ ieder relaas
aan kunnen. Een ‘zet’ in het verhaal (een sequentie, opeenvolging van gebeurtenissen
die met het bereiken van het doel, of van een sub-doel, samenhangen) begint, zoals
gezegd met de vaststelling van het een of andere ontoelaatbare misdrijf (en dat
moment heet, willekeurig, k). De held verbindt zich tot hulp, sluit zich bij een groep

Raam. Jaargang 1974

48
aan, haalt de kastanjes uit het vuur: er valt dus een besluit tot samenwerking of
zaakwaarneming (en dat noem je e). Die twee functies komen altijd samen voor:
[k→e], aan het begin van een sequentie. Er kan op volgen het inzetten van een
achtervolging of het op reis gaan om een moord te voorkomen of iets van dien aard,
een of andere vorm van verplaatsing (h) of een nieuwe deel-sequentie, die het vertrek
uitstelt. Is de ‘reis’ door de westelijke staten of Mexico, stramien van haast alle
verhalen, eenmaal aangevangen, dan volgen ontmoetingen (o) die tot nieuwe
samenwerking leiden, of tot besluipen (b), tot een overval (a), enz., en zo zou je de
verhaalgang kunnen formaliseren2) tot een keten van handelingen die bijdragen tot
of afvoeren van het bereiken van het doel, of, zoals de moeilijkheden bij het passeren
van de modderpoelen in het Yellowstone Park en bij het doortrekken van
woestijngebieden, de handeling vertragen.
Ik zal dat niet uitwerken: het is droge kost, en prettiger om zelf te maken dan om
voorgeschoteld te krijgen. Maar over dat ‘reis’-model valt nog wat te zeggen. Doordat
de handeling voortdurend op andere plekken plaatsgrijpt - er is slechts één
aristotelische eenheid in Karl-May-verhalen -, krijgt de verteller alle ruimte voor
natuurbeschrijvingen, voor uitleg van indiaanse en jagersgebruiken, voor voorbeelden
van talen, technieken als het fluiten door middel van een grasspriet dat de krekel
nabootst, handigheden bij het sluipen, beschrijvingen van uitheemse klederdracht,
voorwerpen, bewapening, enz. Dat schenkt hem zijn rol van leraar, van geograaf en
antropoloog. Met gevoel voor couleur locale schildert hij de wereld van het wilde
westen, en omdat hij zijn lezers voor oningewijden houdt, zet hij de nieuwe wereld
op het doek vanuit de oude. Daarbij vervalt hij in herhaling: sommige toelichtingen
komen in elk boek voor, sommige beschrijvingen plagiëren vorige. Maar ook dat
hoort bij zijn perspectief: vanuit de europese (duitse) lezer kijkt hij naar die vreemde
volkeren; ook voor minder trouwe klanten moet het kennisnemen van zijn bevindingen
een leerrijke ervaring zijn. Immers, hij zoekt niet het avontuur, hij bereist onbekende
gebieden om te zien hoe het leven zich daar toedraagt - in elk geval huichelt hij dat.
Tot in zijn plot is het Karl May-verhaal op die tegenstelling tussen natuur en cultuur
gebaseerd: de afwikkeling van het probleem waarvoor de held zich geplaatst ziet, is
zo georganiseerd, dat er steeds een leemte blijft in de informatie die de lezer bezit.
Niet enkel weet die de afloop nog niet - dat spreekt, al vestigt May soms de indruk
dat hij een raadsel bedenkt om het vervolgens ter demonstratie van zijn knapheid te
gaan oplossen -, hij heeft ook geen flauw benul van wat hijzelf zou moeten doen als
hij evenveel wist als de held. Hij is Europeaan, immigrant in het boek, brokkenmaker,
en bij iedere inlichting hoort hij verbaasd en tevreden te kijken.
Die afstand tussen lezer en verteller, zo dikwijls met zoveel woorden aangegeven,
wordt bevestigd door de gezichtspunten die May inneemt. In het merendeel van zijn
boeken verhaalt hij in de ik-vorm: vertellen en beleven gaan samen, waardoor de
betrouwbaarheid van zijn levensbeschrijving wordt vergroot. In die teksten is hij op
en

2) Vgl. W.O. Hendricks, The structural study of narration, in Poetics 3 (1972), pp. 100 v.v.,
dat voortbouwt op het werk van Propp en Bremond.
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top de opmerker, de Beobachter, een bereisde Roel die geen tegenspraak duldt.
Bovendien is hij slim genoeg om historische gegevens in zijn geschiedenissen een
plaats te gunnen: de wet die het Yellowstone National Park afbakent, de opstand van
Juarez tegen keizer Maximiliaan van Mexico, waarbij Winnetou hand- en spandiensten
verleent. De ik-verhalen zijn ook de meest moralistische, alsof hij waar hij voor
zichzelf moet instaan, niet beter weet dan zich zo mooi mogelijk voor te doen.
Een paar verhalen zijn in de derde persoon gesteld. Dat heeft het voordeel van het
ruimere gezichtsveld: Old Shatterhand kan op elk gewenst ogenblik in het verhaal
betrokken worden, om, zoals in De oliekoning, de figuren uit het voorafgaande uit
de knoei te helpen, om zijn goede diensten aan te bieden, of wat dan ook. Het nadeel
is dat soms gekunsteld indirect informatie gegeven moet worden. Het gesprek tussen
Jemmy en Davy, dat het eerste verhaal uit De zoon van de berejager opent, wemelt
van de overbodige mededelingen. ‘Ik kan op mijn paard vertrouwen. Het snuift,
zodra het een vijand ruikt’, zegt Jemmy - terwijl ze toch al jaren samen optrekken,
en die eigenschap Davy moeilijk ontgaan kan zijn. Maar zulke toelichtingen heeft
de lezer nodig, en dan moet de dialoog eraan geloven.
Merkwaardig is dat May in zekere zin de verteller blijft als hij op de derde persoon
overgaat. Aan het slot van Old Shatterhand zegt hij: ‘Soms zijn mijn aantekeningen
(mijn “dagboek”) wel eens geheel of gedeeltelijk verloren gegaan, zodat ik gedwongen
was mijn vroegere reisgenoten aan te schrijven teneinde het relaas zo volledig
mogelijk te krijgen. Vooral mijn vriend en bewonderaar Hobble-Frank, tevens mijn
buurman naar Amerikaanse begrippen, heeft zich hierbij uiterst verdienstelijk gemaakt.
Zo gelieven mijn lezers mij derhalve in onze gemeenschappelijke avonturen in de
derde persoon aan te treffen’. Dat suggereert een tweehoofdig auteurschap, laadt de
verantwoordelijkheid deels op een ander.
Nu is die mede-verteller niet slechts als vertelinstantie May's duvelstoejager, in
de verhalen zelf treedt hij op als, inderdaad, meest uitgesproken bewonderaar, en in
deel negen gaat hij zover zich geheel en al als Old Shatterhand te kleden; zijn neef
Frolic heeft zich als Winnetou uitgemonsterd: ‘Wie deze twee kereltjes zag en Old
Shatterhand en Winnetou kende, zou slechts met moeite een glimlach kunnen
bedwingen. Het gladgeschoren gezicht van de magere met zijn goedmoedige en
enigszins wijsneusachtige trekken, tegenover het fiere, gebiedende gelaat van een
Old Shatterhand! En dan het ernstige bronskleurige gezicht van de Apache, vergeleken
bij de van gezondheid stralende rode wangen, de trouwhartige ogen en vriendelijke
mond van de dikke!... Hun verering voor Old Shatterhand en Winnetou was zo groot
dat zij hen in kleding nauwkeurig navolgden, wat hun er wel vreemd deed uitzien’.
Die vereenzelviging met de Meester dient de contrastwerking tussen de ware en
de halve held - en dat doet de hij-vorm ook.
Wie in de ik-vorm vertelt, is tot bescheidenheid, al is het valse, gedwongen. May
wordt irritant, als hij pocht; dat gebeurt, om een voorbeeld van elders te nemen, ook
als Gandalf, in The Lord of the Rings, over zichzelf aan de praat raakt. Maar in de
derde persoon kan de held straffeloos naar de reusachtigheid geschreven worden,
het mythische formaat ontvangen dat past bij zijn allegorische rol van cultuur-drager.
Het ‘hij’ maakt episch, heroïsch, het vergroot. Tel daar bij het aandikken van de
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heldenrol door het contrast met de schurk en met de ‘komische held’ (de slordig
geproportioneerde, geklede en bereden Sam Hawkens, Hobble-Frank, enz.), de om
de haverklap benadrukte roem, de eerbied die de held betoond wordt, de navolging
die hij vindt, en het resultaat is een wanstaltige opgeblazenheid.
Gaat dat bij Winnetou en Old Firehand, de enigen die Old Shatterhand als zijn
evenknie beschouwt, hier en daar al te ver, het wordt pas werkelijk te erg als je op
de laatste gaat letten. Ik kan me indenken dat iemand voor hooggeschatte vrienden
wat al te grote bewoordingen bezigt, maar iedere gelegenheid te baat nemen om uit
te laten komen, of met zoveel woorden te zeggen, hoe superieur je bent in kennis
van natuur en wetenschap, in de technieken van de westman, jagen, spoorlezen,
vechten, besluipen, onderhandelen, dat zet de stekels overeind. Old Firehand maakt
soms fouten, Winnetou vergist zich een enkele maal, Old Shatterhand vergaloppeert
zich nimmer. Raakt hij gevangen, het komt doordat een ander, die de wacht hield,
zich liet overrompelen. Eén keer, in Winnetou en de goudzoekers, verzuimt hij de
omgeving te doorzoeken, dat is alles.
De Karl May-boeken dienen tot bewieroking van Karl May. Dat wordt geslikt, en
velen schijnt het zelfs niet op te vallen. Een psycholoog zou ongetwijfeld iets kunnen
zeggen over wat een man bezielt die van zichzelf een olifant maakt; het zal er wel
op neerkomen dat hij een mug is. Maar het procédé werkt voortreffelijk: lezers voelen
zich er wel bij, al worden ze zelf af en toe voor muggen uitgemaakt. Kennelijk is het
voldoende, door de grote man te worden rondgeleid in een wereld die alleen
aantrekkelijk is op papier, als spel (op straat), maar minder aangenaam om zelf in
rond te dolen.
Ik begin nu over het publiek, altijd een moeilijk punt. ‘Hij wist de jeugd te boeien’,
zegt de WP. Tja, maar dat is niet het publiek waartoe May zich in zijn verhalen richt.
Het zal hem wel vergaan zijn als Van Lennep, die voor de groten schreef, en allengs
meer door de kleinen gelezen werd. Dat is ook te begrijpen: May's werk is een
voorbeeld van de sentimentele duitse romantiek; de vriendschap tussen Shatterhand
en Winnetou hoort in de leeftijd van Houtdrager en Buddingh bij hun eerste
gegrepenheid voor deze boeken: je leeft nog in een jongenswereld, waarin zo'n
David-en-Jonathan-achtige broederschap betekenis draagt. De vrouw is nog allereerst
de moeder (‘ik ben zo gelukkig een moeder te hebben die mij iedere minuut van mijn
leven heeft bewezen dat de echte, ware liefde van een vrouw, en hiermee bedoel ik
de moederliefde, een heerlijk beeld is van de liefde van God. Misschien leer ik ook
nog wel eens de liefde van een andere vrouw kennen’, zegt May ergens); van erotiek
heeft de jonge lezer zo weinig benul dat de ‘abstracte’ liefdesverhoudingen in de
verhalen geen moeilijkheid vormen: hij weet toch niet, of enkel in theorie, wat man
en vrouw tot elkaar brengt, en wat ze vervolgens doen. De vrouw is in de
Winnetou-reeks een onbekende. Shatterhand is in deel tien (waaruit het citaat komt)
nog maagd, Winnetou heeft een ongelukkige liefde achter de rug (voor het meisje
dat de vrouw van Old Firehand werd); geen van de helden is getrouwd (Old Firehand
is inmiddels weduwnaar). De moeder van Old Surehand en Apanatshka geeft zich,
zoekend naar de moordenaar van haar man en broer, jarenlang voor man uit, blijkt
een voortreffelijke prairiejager, maar wanneer Shatterhand haar ontmaskert, barst ze
ogenblikkelijk in tranen uit. De joodse
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Judith brengt vele hoofden op hol door haar schoonheid, maar meer dan een kusje
kan er voor niemand af. De vrouw is een onbestemd wezen; in dat opzicht is May
bij uitstek victoriaan, en moeten zijn lezers wel in de ‘latentie-periode’ verkeren, om
met Freud te spreken. Eerst na de puberteit, als de zoon vader geworden is, herinnert
hij zich de helden van zijn jeugd, toen de wereld nog in schema te brengen viel, nog
overzichtelijk was.
De verovering van Noord-Amerika is de uitbreiding van de cultuur over de natuur;
in de Karl May-verhalen is het onvermijdelijke welslagen van de kolonisering voor
de helden uitgangspunt van hun handelen. Als Shatterhand en Winnetou, in het
tweede deel, bemiddelen tussen een ‘settler’ en de Sioux die hem van hun grond
willen verjagen, moet de man betalen, maar hij mag blijven zitten waar hij zit.
Meermalen wordt erop gewezen dat het in Winnetou's macht ligt, alle rode stammen
te wapen te roepen, maar dat hij overtuigd is van de uiteindelijke nederlaag, en van
dat grootscheepse verzet afziet.
De helden van Karl May kiezen partij voor de goeden, rood of blank, en tegen de
slechten, blank of rood, maar uitsluitend in gevallen die hun ter ore komen. In de
historische ontwikkeling weigeren zij in te grijpen; hoewel Shatterhand hogelijk
verontwaardigd doet over de uitroeiing en onderdrukking van de Indiaan, komt hij
hem niet te hulp. Hij heeft en toont begrip, weet dat de misdaad van de rode uitvloeisel
is van diens behandeling door de blanke, maar kiest geen partij. Hij morrelt wat aan
een onrechtvaardige situatie, sleutelt her en der aan de moraal, maar spaart de kool
en de geit, en laat zaken verder op hun beloop.
Dat is geen fout van de hoofdfiguur, het is een consequentie van het vertellen.
Berust een verhaal op een tegenstelling, dan mag die onder geen beding voor het
einde worden opgeheven. Moet ieder verhaal een vervolg mogelijk maken, dan mag
die tegenstelling pas in het laatste deel verdwijnen. Ik heb laatst een les bijgewoond
in een brugklas, waarin de leerlingen, na een en ander met wat plaatjes gedaan te
hebben, een vervolg moesten schrijven aan een stuk uit een Asterix-verhaal. Dat ging
dan overwegend zonder enig oponthoud in de plot; Asterix en Obelix, of het ganse
gallische dorp bestormden de Romeinen, en hakten ze in de pan. En een jongen liet
het tweetal ‘naar het romeinse rijk’ trekken om bij wijze van straf ‘het hele romeinse
rijk in elkaar te slaan’. Dat ligt, door de onoverwinnelijkheid die het verhaal aan de
helden toekent, binnen de mogelijkheden, maar het zou de serie beëindigen. Om de
vrienden aan lotgevallen te helpen, moet de verteller de vijand in stand houden.
Zo vergaat het ook May: door de tegenstelling tot fatum uit te roepen, ontslaat hij
zich van de verplichting tot kiezen, en maakt hij het voort vertellen mogelijk.
Na hem de zondvloed. Shatterhand wordt een broeder en stamhoofd der Apaches,
maar leeft niet in hun midden. Dat zou hebben ingehouden dat zijn buitengemene
begaafdheid, opgeteld bij die van Winnetou, een schier onoverwinnelijk leger had
ontworpen, dat de geschiedenis een wending zou hebben gegeven. Een tweede
bezwaar: in dat geval had de cultuur zich in zijn persoon bij de natuur aangesloten,
was het blanke Amerika de boosdoener geworden, en daarmee zou May zich van
zijn publiek vervreemden. De enige mogelijkheid zou geweest zijn, van Shatterhand
een tweede
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Kleki-Petra te maken; hij wordt ook met zoveel woorden ingehaald als de opvolger
van de blanke die (om zo de schuld te boeten die hij zich als revolutionair in 1848
op de hals had gehaald!) als zendeling op eigen houtje bij de Apachen heeft gewoond.
Maar dan werd de held een zonderling, en hadden zijn avontuurlijke verhalen
protesten moeten zijn.
May's rol in het wilde westen berust op vrijblijvendheid: hij komt en gaat, hij gaat
geen verbintenissen aan, hij beperkt zich tot kleine correcties en noemt die
heldendaden.
De groep waartoe hij behoort, moet door alle boeken heen die van zijn lezers
blijven. Dat kan door zelfverheerlijking - reden tot lezen, reden tot schrijven -, dat
kan niet door het metterdaad voor de rode man op te nemen. De ordeloosheid is zijn
universum.
Omgekeerd mag Winnetou niet tot de cultuur gaan behoren: de hoofdfiguur zou
vooruitlopen op de voltrekking van het lot. Ik maak me sterk, nogmaals, dat zijn
kerstening tot vlak voor zijn dood is uitgesteld. Hij zwenkt dan van de natuur naar
de cultuur (zijn komst naar Europa in deel elf is een voorbode van zijn einde), en
verliest daarmee zijn heldenfunctie, maakt zich binnen het Karl May-universum
onmogelijk. May zal hem wel hebben laten sneuvelen om een punt achter de reeks
te kunnen zetten, maar hij heeft er een manier voor gekozen die precies aangeeft
waarop zijn werk berust: op het behoedzaam geconserveerde dilemma. Het dwingt
hem ertoe, zich in honderd bochten te wringen om zijn standpunt en gedragingen te
wettigen, maar het is zijn klantenbinding.3)
Wie is Karl May? Een liberaal, een rechtse rakker, een broodschrijver, een racist,
een victoriaan, een kwezel, een grootspreker, een spitsburger. Dat is blijkbaar een
succesformule. Hij prikkelt het verlangen naar de anarchie van vóór de orde die de
volwassene zich eigen heeft gemaakt, een anarchie die ‘ordelijk’ was, en daardoor
scherp afsteekt bij de gevestigde orde, die onbevattelijk is, om duizenden nuances
vraagt en een ‘man uit een stuk’ te zijn tot een begeerlijke, want aanmerkelijk
gemakkelijker identiteit maakt. Het verhaal tilt de held uit de anonimiteit; zijn
handelen is persoonlijk; een lezer is een niemand, die onpersoonlijk verricht wat de
structuur hem ingeeft. De held leeft primitief, vertrouwt op zijn fysieke behendigheid,
is alles wat de held op sokken zich kan wensen. De zoon wordt vader en loonslaaf,
en droomt terug naar de tijd dat hij nog van alles kon worden, en de wereld nog op
hem wachtte. Shatterhand, die zich een weg baant naar kantoor.
16.XII.73

3) Een voorbeeld, uit deel 6, dat ik niet dadelijk kon vinden: ‘Als ik ooit in verlegenheid gezeten
heb, dan was dat steeds als ik gedwongen was mij de verwijten van andere volken aan het
blanke ras zwijgend te laten welgevallen. Alles wat men daartegen kan aanvoeren, heeft toch
geen resultaat, tenminste geen direct. Het beste dat men doen kan, is door de eigen
levenswandel het bewijs te leveren, dat dergelijke beschuldigingen tenminste de eigen persoon
niet raken’.
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nieuwe boeken

Oude Vlaamse nieuwe
Ward Ruyslinck - De verliefde akela, Amsterdam-Brussel 1973 (uitg.
Paris-Manteau, f. 4,50);
Louis Paul Boon en Jo Boon - Blauwbaardje in de ruimte,
Amsterdam-Brussel 1973 (uitg. Paris-Manteau, f. 19,90);
Louis Paul Boon - De meisjes van Jesses, Amsterdam 1973 (uitg. De
Arbeiderspers, f. 14,50);
Jos Vandeloo - De muggen, Amsterdam-Brussel 1973 (uitg. Paris-Manteau,
f. 11,90);
Marnix Gijsen - De grote god Pan, Den Haag-Rotterdam 1973 (uitg. Nygh
& van Ditmar, f. 18,90).
In de zo rijk met talent gezegende Vlaamse proza-literatuur van na de oorlog, met
een aan die kwaliteit omgekeerd evenredige publieke belangstelling, schijnt het een
soort onvermijdelijkheid dat iedere schrijver van formaat zo nu en dan eens ‘iets
anders’ doet. Voor dat ‘andere’ bestaan dan kennelijk twee mogelijkheden: het
‘magisch realisme’ en het ‘humorisme’. Twee genres die m.i. nadelige gevolgen
voor de Vlaamse literatuur hebben en gehad hebben, omdat ze door hun makkelijke
leesbaarheid, directe aanspreekbaarheid e.d. op een relatief grotere publieke
belangstelling kunnen rekenen (auteurs die zich tot zo'n genre beperken, zoals Lampo,
zijn in Nederland dan ook veruit het bekendste in bredere lezerskringen), waardoor
de belangstelling voor de ‘serieuze’ literatuur weer afneemt, wat dan de druk op
sommige schrijvers om ‘wat anders’ te maken weer doet toenemen, enz. enz.
Nadelig voor de bekendheid van de serieuze Vlaamse literatuur, nadelig voor het
algemene peil van die literatuur in haar totaliteit, nadelig ook voor schrijvers
individueel, omdat hun ‘geloofwaardigheid’ vermindert; wie bv. van Ward Ruyslinck
De Karakoliërs leest, begint moeilijk onbevooroordeeld aan De heksenkring, wie
van Roger van de Velde Tabula rasa leest, leest De knetterende schedels anders, wie
van Vandeloo De coladrinkers leest, begint op een andere manier aan De muur, enz.
Van deze twee stromingen is die van het magisch realisme natuurlijk de
‘gevaarlijkste’, omdat die zo ‘echt literair’ aandoet en daarom door velen serieus
genomen wordt. Terwijl het hele magisch realisme neerkomt op éen simpele truc:
het verwisselen en/of combineren van categorieën als verleden en heden, droom en
realiteit, fantasie en realiteit, dood en leven. Wie voldoende bedreven is in het
gevarieerd door elkaar heen schuiven van deze verschillende ‘werkelijkheden’ (de
‘geheimzinnigheid’ is dan al bereikt), voldoende bedreven in het vermijden van alles
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wat maar naar een verklaring voor de bovennatuurlijke gang van zaken ríekt (de
‘geheimzinnigheid’ blijft behouden), en voldoende bedreven in het verwoorden van
dit alles in een wat weemoedige knetterend-haardvuur-in-oud-landhuis-stijl, schrijft
wekelijks met gemak een magisch realistische novelle.
Dit betekent natuurlijk niet dat de sfeermakertjes van de magisch realisten op zich
genomen altijd ongeschikt zouden zijn als technisch middel voor het weergeven van
een zinvolle literaire werkelijkheid (d.i. dus een werkelijkheid die iets zinvols
meedeelt over onze, buitenliteraire werkelijkheid); in De hondsdagen is het
‘onverklaarbare’ terugkeren van het verleden in het heden logisch relevant voor het
interpreteren van de literaire wereld, in de romans van Van Maele is het versmelten
van heden en verleden, droom en werkelijkheid in het brein van de ik (met name in
Scherpschuttersfeest) logisch relevant, en bij die schrijvers die met een deel van hun
werk dicht tegen het magisch realisme aanzitten, en die dus ook de neiging om zo
nu en dan ècht magisch realisme te schrijven het minst kunnen
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weerstaan (Ruyslinck, Vandeloo), is in hun beste werk een adequaat gebruik van
‘magisch realistische middelen’ opvallend.
Bij het ‘echte’ magisch realisme daarentegen zijn deze middelen een blauwdruk
geworden, een formule: een succesformule! (en dus boerenbedrog). Dit wordt
ogenblikkelijk duidelijk als je een magisch realistisch uitstapje van Vandeloo, zoals
Stanislao Olo, legt naast bv. Het gevaar of De muur; Ruyslincks jongste uitstapje
De verliefde akela naast De ontaarde slapers, Het reservaat of De heksenkring.
De titelnovelle van De verliefde akela (de vier korte verhaaltjes die de bundel
completeren, tot enkele bladzijden uitgewerkte, min of meer grappige invallen, laat
ik maar buiten beschouwing), wéer zo'n verhaal waarin men niet te weten komt wie
er nu wel en niet dood is, of de ene dood gedroomd is of de andere, of allebei wel/niet,
of de droom nu wel of niet... enfin - dit verhaal leent zich bij uitstek als meest recente
standaardillustratie van de magisch realistische formule. Iets zinnigs valt er verder
niet over te beweren.
Minder ‘gevaarlijk’, omdat het door de lezers ook meer als Spielerei wordt opgevat,
maar even irritant is het uitwijk-genre van het humorisme, wat meestal neerkomt op
de kennelijk onuitroeibare neiging tot het schrijven van ‘satires’; satires op de
Vlamingen steevast. Er zijn er tientallen (Ruyslinck: De Karakoliërs, Vandeloo: De
coladrinkers, V.d. Broeck: Lang weekend, V.d. Velde: Tabula rasa, enz. enz.), en
ook hier is sprake van een formule. Het recept bestaat minimaal uit de ingrediënten:
corrupte politici - imbeciele Vlaamse boeren en kleinburgers - wielrenfanatisme op iedere straathoek neergeplante, van een bord met opschrift voorziene, altijd in
hun eentje zielig demonstrerende studenten - bekrompenheid - onderdrukte
lustgevoelens - wellustige pastoors - organisatorisch onvermogen - kortom:
achterlijkheid in alle opzichten. In Vlaanderen is echter nog nooit een redelijke satire
geschreven. Hoe komt dat? Het aardige van Vlamingen is immers dat ze zo'n
humoristisch volk zijn. Maar: het vervelende van Vlamingen is dat ze geen gevoel
voor humor hebben. Dat zit zo: Vlamingen zijn humoristisch als ze het niet bewust
willen zijn, m.a.w. als ze gewoon doen (vgl. ook weer de magisch realisten: die doen
niet gewoon); de humor is nl. al in hun gedrag geïntegreerd. Daarom zijn ze
onuitstaanbaar als ze bewúst proberen leuk te zijn, als ze leuk gaan dóen; dan halen
ze met moeite het peil van de leut. Een uitstekend voorbeeld levert o.a. Louis Paul
Boon, die zoals bekend in zijn serieuze, of laat ik nu liever zeggen ‘gewone’ werk
regelmatig een hoog niveau van bijtende humor bereikt. Maar ook Boon heeft zich
op de leut geworpen, zij het dat hij dit niet doet in de vorm van satires op de
Vlamingen, maar in de vorm van ‘pornografische’ boekjes. Deze t.o.v. de satire wat
afwijkende vorm van leut is begrijpelijk, als je bedenkt dat Boon in zijn gewone
werk de Vlaamse maatschappij al voldoende heeft afgebroken. De leut die hij echter
in zijn porno manifesteert is zo mogelijk nog afschuwelijker dan wat anderen in hun
satires e.d. al wisten op te brengen. Boons nieuwste in dit genre, Blauwbaardje in
de ruimte (daarvoor mochten we al genieten van Mieke Maaikes obscene jeugd en
Zomerdagdroom) illustreert dit prima. Het is min of meer de voortzetting van Boons
vroegere ‘grimmige sprookjes voor kinderen’, op een eigentijdse manier, nl. als een
James Bond/science-fictionachtig stripverhaal; bij ieder plaatje een stukje tekst. Die
plaatjes zijn in dit geval foto's van zoon Jo Boon, en gezegd moet worden dat die het
boek nog enigszins redden. Weliswaar zijn het 113 foto's van dezelfde dame, met
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113 keer als kennelijk voornaamste kwaliteit van die dame haar grote tieten (en meer
niet, m.i. althans) - maar het ruime gebruik van gevarieerde technieken levert toch
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wel een reeks interessante prenten op.
De 113 tekstjes van vader Boon bevatten, in tegenstelling tot zijn vorige
porno-werkjes, éen nieuw aspect dat eventueel iets had kunnen opleveren: het is een
soort omgekeerde porno. De porno (of bloot; het gaat per slot maar om 226 tieten)
zit in de plaatjes, de tekst is een doodgewoon, zij het met kennelijke moeite bij elkaar
geharkt science-fictionverhaaltje.
De enige functie van dat verhaaltje is dan ook de dubbelzinnigheid van het
taalgebruik: dat moet nl. de porno suggereren. Daarmee is het echter nog steeds niet
leuk, maar alleen leutig. Want als je iets dat niet leuk is, zoals de ‘echte’ porno in
Mieke Maaikes obscene jeugd, simpelweg omdraait, blijft het resultaat natuurlijk
even vervelend. Als bv. Mieke Maaike op haar verjaardag een kaartje krijgt met
‘kuttige verjaardag!’ erop, is dat precies even vervelend als wanneer van Blauwbaardje
bv. gezegd wordt: ‘zij boezemde ontzag in’. Nog wat voorbeelden van de leut: ‘Zoals
in haar vroegere sprookjesleven openden zich daar alle deuren helemaal vanzelfs,
en zelfs zonder te moeten schreeuwen: Susan, open u!’ (7); ‘De bedoeling was vrij
spoedig vrij duidelijk: zij wilden even naar de ruimte-bar, met de neon-reklame: de
Barre Ruimte. Iedereen wou een whiskeysofa, met het oog op Blauwbaardje. Wij
maakten van de gelegenheid gebruik, de waard even te polsen omtrent een en ander
dat zich in de ruimte-bar afspelen kon. Wij dachten aan eindelijk eens een interessante
reportage, want de scheve toren van Manneke-Pisa werd nu, door vrijwel iedereen,
reeds zélf ter hand genomen’ (100). Van de 113 tekstjes zijn er 112 van dit formaat.
Alleen in tekstje 35 lijkt leut weer op leuk: ‘Het driehoeks-probleem uit Vlaamse
romans en Franse operetten: hij, zij, en de tweede hij. In Vlaamse romans blijven hij
en zij bij elkaar en wordt de tweede hij nog pater. In Franse operetten geven hij en
de tweede hij hun maandloon af, wassen zij samen de vaat om, en bedriegt zij hen.
En in de laatste Amerikaanse shortstories gaan hij en de tweede hij naar bed, terwijl
zij in het krankzinnigengesticht zit’.
Behalve uitstapjes in hetzij de geheimzinnigdoenerij, hetzij in de leut, verschijnt er
ook nieuw ‘serieus’ werk van de oude bekenden. Waarbij ik op de griezelige
mogelijkheid dat resp. Ruyslinck en Boon bovengenoemde werkjes ‘serieus bedoeld
hebben’ maar niet in ga.
Om te beginnen van Boon wéer een nieuw boek: De meisjes van Jesses. Wéer een
nieuw: sinds Pieter Daens, en Boons aankondiging dat hij ermee uit zou scheiden,
is dit als ik goed geteld heb zijn vijfde! Het sluit min of meer aan bij het enige (en
eerste) boek na Pieter Daens dat van kwalitatief formaat was: Als het onkruid bloeit
- maar het mist precies de elementen die dat boek zo belangrijk maakten. Aan de
andere kant is het wel een consequent boek, in die zin dat het de ontwikkeling in
Boons werk (en daar dus juist ook bij inbegrepen de erotiek-rimram ná Als het onkruid
bloeit) keurig voortzet.
De meisjes van Jesses is een roman aan de hand van kranteverslagen van de
moordpartij op Polanski's echtgenote Sharon Tate c.s., en vnl. van het proces tegen
Charles Manson (‘Jesses’) en zijn bende (‘de meisjes van Jesses’). Dat betekent dat
je al nauwelijks van een roman kunt spreken: het reportageachtige overheerst. Ook
is het niet zomaar een reportage-roman, maar een parabel: de beschreven
gebeurtenissen zijn historisch, doch de namen van personen en plaatsen zijn soms
uiterst veelbetekenend veranderd, wat in combinatie met Boons expliciete
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commentaar, plus zijn impliciete commentaar door de manier waarop hij de
gebeurtenissen beschrijft, een verhaal oplevert dat exemplarisch moet zijn. Daarom
ook kan, of moet men het mede beoordelen op de ‘strekking’ - wat bij een gesloten
en in principe fictieve romanwereld
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niet kan, of althans niet op die manier. In De meisjes van Jesses geeft Boon expliciet
een visie, en dus moet ook die visie beoordeeld worden.
Behalve dat De meisjes van Jesses qua inhoud en ‘strekking’ teruggrijpt op Als het
onkruid bloeit, verwijst het ook in technisch (helaas niet in kwalitatief) opzicht naar
vroeger werk. Ik kan hier kort over zijn, omdat deze parallellen op zich niet zo
belangrijk zijn, en het bovendien technieken betreft die hun vroegere kracht volledig
missen - wat natuurlijk weer samenhangt met de inhoudelijke mislukking t.o.v. Als
het onkruid bloeit. Ten eerste is er een parallel met Menuet: ook hier wordt de
hoofdtekst begeleid door een dóorlopende horizontale strook tekst van 5 regels. Dat
is dan de tekst van de Openbaring van Johannes. Nu is er direct al een zeer opvallend
verschil met Menuet: daar bestond een rechtstreeks verband tussen hoofdtekst en
‘onderstroom’, omdat de laatste (de gruwelberichtjes uit de krant) door de
hoofdpersoon zelf bijeengebracht is (vgl. hiervoor ook het artikel van G.F.H. Raat
in Maatstaf, sept./okt. '73). In De meisjes van Jesses is echter maar éen plaats waar
een dergelijk rechtstreeks verband wordt aangegeven: van Jesses wordt gezegd dat
hij in de bijbel hevig wordt geboeid door de Openbaring van Johannes, vooral omdat
hij zichzelf als Apocalyptische ruiter ziet. Voor het overige is er geen rechtstreeks
verband. Opvallend ook: de kranteberichten die in Menuet de onderstroom vormden,
zijn hier gepromoveerd tot hoofdtekst! Van groter belang is echter het verschil in
relevantie; zoals bekend vormde in Menuet de ‘modderstroom’ die het verhaal
begeleidde een wezenlijk bestanddeel van de aangeboden literaire realiteit, terwijl
het in De meisjes van Jesses hoogstens een vingerwijzende illustratie bij een toch al
twijfelachtige strekking is; waarover hieronder. Ten tweede bestaat er wat betreft de
parabelvorm enige overeenkomst met De paradijsvogel: de stad Taboe (die ook in
De meisjes van Jesses even genoemd wordt) en de stad Babylon, etc. Ook hier zet
de parallel zich echter niet in de kwaliteit voort. Over de naamsveranderingen nog
het volgende: voor de meeste personen is de verandering van hun naam, die hen tot
‘personages’ maakt, niet van veel betekenis - soms zijn het ook letterlijke vertalingen:
Zonneschijnlaan, Vossenheuvel e.d. Wel van belang zijn enkele andere namen;
daarbij is die van Charles Manson (Jesses) m.i. door de dubbele associatie redelijk
geslaagd; die van Sharon Tate lijkt me een misser: Birgitte Beryl. De twee B's
verwijzen te nadrukkelijk naar Brigitte Bardot (wat bevestigd wordt door de naam
van haar ‘opvolgster’: Belinda Bach), en ook uit het verhaal komt ze uitsluitend als
domme sex-bom naar voren; heeft Boon wel eens een film van Polanski gezien?
Trouwens, ook Polanski zelf lijkt niet anders dan zo'n handige filmpatser. De grootste
misser staat weer i.v.m. de ‘strekking’: Hollywood = Babylon. Daarover nu.
Al lang voor Pieter Daens had Boon, in talloze interviews o.a., duidelijk gemaakt
dat hij de barricaden verlaten had, dat hij gedesillusioneerd en moe was - iets wat
niemand hem uiteraard kwalijk kon nemen; zeker in literair opzicht had hij voldoende
barricadenstrijd geleverd. Ook de groeiende voorkeur van Boon voor alternatieve
wegen, flower-power e.d., viel hem moeilijk aan te rekenen, temeer daar hij in Als
het onkruid bloeit het positieve van deze jeugdige wegen danig relativeerde. Toch
was het in Als het onkruid bloeit dat Boon zich, na zijn langdurige stilzwijgen (tijd
ook waarin hij Pieter Daens maakte!), in zijn nieuwe rol ontpopte: niet meer die van
de grimmige eenling temidden der barbaren, maar die van de diep ontmoedigde; de
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een onheilsprofeet: de oude schrijver die de verwording van onze maatschappij
blootlegt, maar die dat niet meer als barricadenvechter kan - alleen nog als clown.
Dat zijn de twee kanten van Boon die steeds meer op de voorgrond zijn getreden: de
clown en de ondergangsprofeet. In Als het onkruid bloeit, en trouwens ook in het
Boonboek (vgl. mijn besprekingen in Raam 90), leidden die twee tot een, zeker in
literair opzicht, indrukwekkende synthese: hij doet mee, omdat hij mens wil blijven,
d.i. om het isolement van de ouderdom te ontlopen, maar kan dat alleen nog maar
(omdat hij alleen dàn geaccepteerd wordt) door zich aan te stellen, als clown - terwijl
hij tegelijkertijd doordrongen is van de triestheid van het leven van de jongeren met
wie hij omgaat, en waar hij aan meedoet. De ‘verwording’ van hun leven, vol sex
en drugs, is een symptoom van de verwording van de westerse maatschappij. Op de
momenten dat hij dat uitspreekt, dat hij vervuld is van mededogen met dit soort leven,
waar hij toch niet buiten kan, vervuld ook van wanhoop om de toekomst (diezelfde
jongeren zijn immers de ‘barbaren’ van de toekomst) toont hij het droevige gezicht
dat bij iedere goede clown hoort. Zijn twee gezichten horen bij elkaar; zonder elkaar
zijn ze onuitstaanbaar. Dat was ook de belangrijkste functie van de techniek van Als
het onkruid bloeit, die essentieel anders was dan die van het vroegere Het nieuwe
onkruid (waar het een ‘bewerking’ van was): het hoofdverhaal over de schrijver Boin
(‘de bende van Boin’ noemde ik het; akelige parallel met ‘de meisjes van Jesses’!)
staat in de hij-vorm, daartussendoor stukken van de schrijver van het hoofdverhaal
in de ik-vorm. Op die manier kon het louter clowneske gerelativeerd worden tot z'n
essentie: de ernst van het feit dat dit clowneske de laatste strohalm van de ik-schrijver
was - en kon aan de onheilsprofetie door de glimlach van de fantaserende schrijver
de loodzware ernst ontnomen worden. Verliest de clown éen van zijn maskers, dan
wordt hij onuitstaanbaar: of een goedkope lolbroek, of een chagrijnige zeur.
Men begrijpt wat er m.i. gebeurd is: Boons clownsgezicht is sinds Als het onkruid
bloeit gespleten. In zijn drie pornowerkjes is hij een clown zonder ernst, d.i. een
vervelende aansteller (met in Zomerdagdroom bovendien een extra eigenschap van
de slechte clown: de sentimentaliteit), in De meisjes van Jesses is hij een even
aanstellerige onheilsprofeet: iemand die een waarschuwende vinger heft, die de
‘verwording’ níet meer, zoals in Als het onkruid bloeit, als eenzaam individu
noodgedwongen opzoekt en tegelijk als symptoom van een maatschappelijke jungle
toont, maar die nu werkelijk geïsoleerd is geraakt, en dus de verwording ook niet
meer als beklagenswaardig symptoom van een beklagenswaardige maatschappij kan
zien, maar zich er verontwaardigd tegen gaat afzetten en er een volkomen
disproportioneel gewicht aan gaat toekennen. Want natuurlijk is de Hollywoodse
decadentie niet de smeltkroes van ‘de nieuwe cultuur’, laat staan het nieuwe Babylon.
Het trieste leven van de jongeren uit Als het onkruid bloeit was volkomen
aanvaardbaar als symptoom, maar de erotiek- en geweldcultus van het decadente
Amerika is hoogstens een extreem symbool van een inderdaad verwerpelijke
maatschappij, maar kan natuurlijk nooit worden voorgesteld (d.m.v. ‘Babylon’, de
begeleidende apocalyptische tekst etc.) als ‘de nieuwe cultuur’, ‘de wereld van
morgen’ e.d. Zo worden rand-excessen gepromoveerd tot de kern van de zaak. Maar
er zijn nog altijd heel wat meer rebelse meiden dan meisjes van Jesses.
Ook de nieuwe roman van Jos Vandeloo, De muggen, is een zwak boek. In zijn tot
nu toe verschenen werk lag de sterke kant van Vandeloo in het oproepen van een
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aandoende beklemming was daardoor ‘toepasbaar’ op onze realiteit. Men denke aan
Het gevaar of De muur. Ging Vandeloo leuk doen, zoals in De coladrinkers, dan
was het meteen helemaal mis, en ook wanneer hij naar de magisch realistische kant
doorsloeg werd hij in alle opzichten volkomen ongeloofwaardig. Soms zelfs loopt
de grens tussen de ‘zinvolle beklemming’ en de zinloze hocus pocus dwars door het
werk (men vgl. mijn bespreking van 2 romans 7 verhalen, in Raam 94, waarin ik dat
voor Het huis der onbekenden liet zien). Thans heeft Vandeloo een ‘nieuw’ gebied
betreden: dat van de ‘gewone’ roman - een vertelling in de 3e persoon, met een kop
en een staart, zonder geheimzinnigdoenerij.
‘Gewone’ moet hier echter helaas meteen vertaald worden door ‘conventionele’,
in de slechtste betekenis van het woord, waarbij Vandeloos pogingen om er iets méer
van te maken de zaak alleen nog maar verergeren. De muggen is wat we vroeger
noemden een ‘psychologische roman’; of eigenlijk is het in de eerste plaats wat we,
nog vroeger, noemden een keukenmeidenroman: een brave, oppassende, onkreukbare,
plichtsgetrouwe (etc. etc.) man van middelbare leeftijd, zijn bazige, pinnige,
gefrustreerde vrouw, die geheel op haar saaie echtgenoot is uitgekeken en van diens
veel ‘dieper’ geestelijk leven niets begrijpt - een huwelijk dus dat in het slop van de
sleur en de wrevel is geraakt, waarbij de man twee toevluchten heeft: zijn begripvolle
moeder en een jong romantisch meisje van kantoor.
Zijn vrouw dolt op haar beurt tijdens een Costa Brava-vacantie wat met zo'n
strandversierder. Een rijk gegeven, waard om van keukenmeidenroman tot
psychologische roman verheven te worden. Een ‘echte’ psychologische roman is het
echter niet geworden, enerzijds omdat de poging daartoe alleen maar heeft geleid tot
nog meer keukenmeid, anderzijds omdat de poging om door allerlei extra elementen
boven de ‘gewone’ psychologische roman naar de moderne roman uit te stijgen zelfs
de gewone psychologische roman doet mislukken. De gewone psychologische roman
was ook nooit bijster rijk aan ‘stof’, maar dat was de bedoeling ook niet. Het ging
er juist om gebeurtenissen en situaties weer te geven die alledaags zijn (driehoeksen andere verhoudingen uit de vlakke meetkunde meestal), die dan vnl. dienden om
de boeiende tekening van de personages aan op te hangen. Boeiend in de zin van
geloofwaardig, herkenbaar, representatief etc.; een hoog werkelijkheidsgehalte
kortom. Een genre dat nauwelijks meer geaccepteerd wordt, vooral vanwege de
reusachtige discrepantie tussen de hardnekkige werkelijkheidssuggestie en de
volkomen ónwerkelijke ‘alleswetende verteller’ (daarmee samenhangende bezwaren,
het bekende gezeur over het ‘autoritare’ van zo'n roman, het
‘maatschappij-confirmerende’, ‘onkritische’ etc. laat ik nu maar achterwege). Nu is
dit een bezwaar dat, althans m.b.t. de betere psychologische roman, zoals bv. Vestdijk
ze schreef, naar mijn smaak weinig hout snijdt. Daarvoor is het een te uitsluitend
theoretisch standpunt. Als een verteller mij een literaire wereld aanbiedt, die mij iets
nieuws vertelt over de wereld om mij heen, dan zal het me eigenlijk een zorg zijn
hoe hij dat doet. In zo'n geval doet de interessante wereld die hij me aanbiedt mij
zijn controversiële alwetende-vertellersrol (die hij bovendien kennelijk nodig heeft)
vergeten. Zodra hij minder interessant wordt (d.i. in dit genre ofwel stereotiep ofwel
ongeloofwaardig), springt zijn irreële vertellersstandpunt direct pijnlijk in het oog,
en valt het boek formeel en inhoudelijk door de mand.
Dit is precies wat bij Vandeloo gebeurd is: hij slaagt er niet in, volgens de gewone
psychologische-romantraditie, interessante mensen ‘neer te zetten’, zijn vertellersrol
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De eerste 6 hoofdstukken (92 blzn.) worden gebruikt om de vier personages (David,
zijn vrouw Nora, zijn moeder, en het meisje Greetje), hun omgeving, achtergrond,
werk etc., ‘neer te zetten’. Keurig zoals het hoort; voordat het verhaal begint moet
de lezer weten met wie hij te doen heeft. Helaas zijn er voor dat verhaal nog maar
140 blzn. over (al is het voor dít verhaal nog ruim), en nog spijtiger: de lezer weet
nog in het geheel niet met wie hij te doen heeft: zelfs 92 bladzijden waren niet
voldoende om ook maar iets dat lijkt op mensen ‘neer te zetten’. Wat de lezer in
handen heeft zijn vier omtrekken van mensen, die oningevuld zijn, en met aan elk
van die figuurtjes een touwtje met label: ‘pril, lief, jong, openhartig
en-toch-zo-verstandig meisje’, ‘brave, wat wereldvreemde, stijve, middelbare
kantoorman’, ‘pinnige echtgenote’, ‘lieve oude moeder’. Abstracte ‘figuren’ blijven
ze het hele boek door, zeker wanneer de ‘plot’ een belangrijker plaats gaat innemen.
De manier waarop hun achtergrond (verleden etc.) wordt weergegeven (voor een
groot deel via ‘gedachten’ van het personage - waarover verderop) is al even
stereotiep: amateur-psychologie. Voor hun ‘omgeving’ (stadsbeeld, werkzaamheden
etc.) geldt hetzelfde; eigenlijk zíe je Vandeloo zijn best doen een zo ‘mooi’ mogelijk
beeld, een zo ‘stemmig’ mogelijke ‘sfeer’ ‘op te roepen’ (je blijft hier
aanhalingstekens zetten!). Een paar voorbeelden: ‘Het is elke ochtend een heel eind
lopen voor David Wijsman. Eerst trekt hij bijna behoedzaam de deur van zijn huis
in de Lange van Ruusbroecstraat achter zich dicht, alsof hij bang is om lawaai te
maken of om prikkelbare buren op te schrikken. Maar de meeste buren zijn om acht
uur ook al wakker en bezig en ze schamen zich niet voor wat gerucht of
luidruchtigheid. Bovendien vinden ze het niet eens nodig enige aandacht te schenken
aan de niet onknappe maar wat onopvallende man in donkerblauw colbertjasje en
grijs flanellen broek, die altijd op dit uur vertrekt’. (pg. 7).
Of: ‘Luiken worden weggenomen, stalen schuifhekken rollen ratelend omhoog,
deuren worden opengedaan en markiezen en zonneblinden plooien kleurrijk open
vóór en boven de etalages aan de zonzijde. Een slaperige winkeljuffrouw betreurt
haar jeugd en begint onwezenlijk aan haar bestaan’. (pg. 11) Tenslotte is in deze
‘karakter- en situatieschets’ een hoop ‘visie’ ingebouwd, eveneens vnl. via ‘gedachten’
van het personage, visie op de mensen en de maatschappij (de 1e truc om de zaak
wat meer gewicht te geven; zo is het ook ‘kritisch’!) - en het viel te verwachten dat
ook die voor 100% voorspelbaar is. Zo lezen we op pg. 18: ‘Worden alle mensen
niet uiteindelijk in een bepaalde situatie gemanipuleerd, waaraan zij weinig of niets
kunnen veranderen? Aan bepaalde lotsbestemmingen is kennelijk geen ontkomen
aan. Zijn alle mensen niet vroeg of laat de onverbiddelijke en hopeloze gevangenen
van situaties, die ze niet helemaaal zelf veroorzaakt of gewild hebben?’; of pg. 19:
‘Als ze dan op een dag ontsporen, de enige weg om de grijze kudde te verlaten en
te ontsnappen, is de samenleving verwonderd of verbijsterd, maar het is de logica
zelf’.
Pg. 46: ‘De liefelijke lentedag, die vanochtend zo veelbelovend wou openbloeien,
is door de wilde horde met stinkende uitlaatgassen en andere attributen van de
progressieve samenleving in de kiem gesmoord’. Of: ‘Het leven aanvaardt geen
premissen, denkt hij. Je mag alles nog zo goed uitstippelen en haarfijn plannen,
meestal verloopt het anders. De menselijke existentie volgt ongebaande wegen’. (pg.
152)
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overtollig: iemand als Philip Roth heeft daar 1½ terloopse bladzij voor nodig), zelfs
binnen dit fraaie Literaire kader duikt in de stijl hier en daar de keukenmeidenroman
al op. Zo lezen we op pg. 83 over Greetje, als het contact tussen
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haar en David begint te ontluiken: ‘Ze is van een aandoenlijke oprechtheid, denkt
hij, en onderzoekt haar expressief gezichtje in de omlijsting van de goudblonde
haarval’.
Het enige bijzondere (2e gewichtheftruc) in de verhouding van de personages is
het feit dat de hoofdpersoon, David Wijsman, joods is - iets dat als zeer belangrijk,
centraal bijna, op de flap wordt aangekondigd: een ‘joodse roman’, compleet met
verklarende woordenlijst achterin. Maar het blijkt een even gewichtloze eigenschap
als de rest; de rol die het speelt is geheel vervangbaar, het is totaal niet relevant voor
de gebeurtenissen, het is er met de haren bijgesleept. Bovendien getuigt het ook in
dit verband van discutabele, of minstens stereotiepe opvattingen (opvattingen van
David? Welnee, net als hiervoor betreft het opvattingen van Vandeloo die via het
personage vertolkt worden). Pg. 67: ‘Nee, het is geen traumatische toestand van de
joden. De achterdocht en de vervolging bestáán en er zullen altijd mensen zijn, die
dat verwerpelijk vinden en anderen die onverschillig zijn en nog anderen die het
toejuichen. Zo is het altijd geweest en niemand kan het veranderen’. Hoe dan ook,
die mensen hadden evengoed mormonen of zen-boeddhisten kunnen zijn - van invloed
op de gang van zaken was het niet geweest.
Ook door de vorm is geprobeerd de zaak meer gewicht te geven (3e truc), met
even averechts resultaat. Ik weet het natuurlijk niet, maar het lijkt wel of Vandeloo
gedacht heeft dat zo'n conventionele roman niet meer kòn, met zo'n alwetende verteller
enzo, en dus een wat modernere structuur heeft bedacht: de tekening van David/zijn
moeder/Greetje resp. Nora vindt plaats in de eerste hoofdstukken, waarin hetzelfde
etmaal beschreven wordt; hs. 1 ‘vanuit David gezien’, hs. 2 ‘vanuit Nora’ etc., met
dien verstande dat het hierna vnl. om David draait. De hij/zij-vorm, maar toch: de
de ‘verhulde ik’ van Hermans; men leest vanuit de optiek van het personage. Nu is
dat een vorm die prima toegepast kan worden (zoals bij Hermans), maar natuurlijk
níet wanneer je daar als verteller van een psychologische roman zoveel mogelijk
gegevens over het personage in wilt stoppen, over zijn omgeving, zijn gedachten,
zijn opinies. Want dan moet dat, heel ‘modern’, allemaal in... de gedachten van het
personage gestopt worden! Op die manier wordt de wat natuurlijker verhulde-ik-vorm
juist extra geforceerd. Die David denkt dan ook op zijn wandeling naar zijn werk,
tijdens zijn werk, zijn gesprekken etc. heel wat af! Nl. precies datgene wat de lezer
volgens Vandeloo moet weten. Over David lezen we bv. op pg. 18 (de cursiveringen
zijn van mij): ‘Hij neemt de hoorn van de telefoon en draait bedachtzaam het nummer
één-drie-drie. Tegen de vrouwenstem aan het andere eind zegt hij, dat hij nu graag
een paar brieven wil dicteren. Terwijl hij zit te wachten, morrelt hij wat verstrooid
aan zijn manchetknopen en overdenkt hij analyserend de situatie waarin hij verkeert.
Hij kan zichzelf met een klinische helderheid van op een afstand doorlichten. Zoals
nu’. En over zijn omgeving: ‘De mooie, oude, rijke stad Antwerpen.
“Nederlandt, den rinck van de wereldt, ende den diamant van desen rinck is
Antwerpen”, zoals de dichter meer dan vier eeuwen geleden al vol begeestering
uitriep en opschreef.
Letterlijk en figuurlijk terecht, denkt David, zeker in deze stad en in deze buurt,
waar zich het grootste wereldcentrum voor geslepen diamant bevindt’. (p. 13); of:
‘De juffrouw komt plichtsgetrouw naar binnen met haar stenobloc en haar ballpoint.
Ze draagt een opvallende duifblauwe trui, die een flatterende werking heeft. De
welving van haar welgevormde borsten functioneert als een goedgekozen uithangbord,
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Al is er inmiddels na 92 blzn. nog steeds niets interessants gebeurd of beweerd, de
personages zijn ‘neergezet’ - nu moet het verhaal beginnen. Verlaten wordt dus het
standpunt van de verteller van een moderne psychologische roman, die vanuit de
optiek van zijn personages tijdens éenzelfde periode mededelingen doet; van hier af
vertelt de verteller gewoon chronologisch hoe het verder met David ging (al blijft
hij wel regelmatig zijn opvattingen via gedachten van David ventileren). Het is opeens
zomer, en geregeld worden er nu periodes van enkele weken overgeslagen. Op zich
weer geen bezwaar, maar het maakt de techniek van de eerste 6 hss., waarin de schets
van de personages met veel moeite in éen etmaal gepropt werd, nog ongeloofwaardiger
dan het al was. Duidelijk is dat Vandeloo het hele boek door gewoon het
‘alwetende-vertellers-standpunt’ had moeten innemen, en gewoon zíjn informatie
over de personages, buiten die personages om, aan de lezer had moeten verstrekken.
Ouderwets, akkoord, maar de verteller is nu nog veel nadrukkelijker aanwezig, juist
doordat hij net doet alsof hij er niet is. De plot die nu volgt is goedkoop en hoogst
onwaarschijnlijk; de bedoeling is kennelijk weer een nieuw gewicht aan de toch al
rijke roman toe te voegen (4e truc), door David te laten verzeilen in een Kafka-achtige
situatie (vervreemding, nietwaar), of eerder nog in een cirkel die bijzonder veel
wegheeft van die in Ruyslincks Reservaat: ook daar een onschuldige relatie tussen
een man en een meisje, ook daar zijn er de ongrijpbare machten die de man steeds
nauwer insluiten en uiteindelijk vermorzelen - ook daar krijgt de ‘echte liefde’ geen
kans. Nu is dat bij Ruyslinck, om over Kafka maar niet te spreken, bijzonder goed
gedaan, maar die suggereert dan ook niet een maximaal realiteitsgehalte: je weet
meteen dat je in een wereld terechtkomt die ‘eigenlijk niet kan’. Bij Vandeloo is het
weliswaar niet onmogelijk wat er gebeurt (de cirkel bestaat uit een reeks min of meer
toevalligheden), wel is het net onwaarschijnlijk genoeg om het t.o.v. de alledaagse
wereld die eerder is gesuggereerd onacceptabel te maken.
Het gaat a.v.: er ontwikkelt zich een onschuldige relatie tussen David en Greetje.
David en Nora gaan met vacantie naar de Spaanse kust, waar Nora zich vnl. met haar
strandversierder bezighoudt, David met gesprekken met een Duitse arts (waarmee
de roman ‘kritisch’ blijft!). Na hun terugkomst overlijdt Davids moeder; Nora krijgt
te horen van Davids relatie met Greetje, en hoewel die nog steeds uit niet meer bestaat
dan weinig opwindende ontmoetingen wordt hun verwijdering acuut: Nora verdwijnt,
volgens David naar haar vriendje in Spanje. De verhouding tussen David en Greetje
wordt nu intensiever, inclusief het wonderschone buiten paren op het zwoele zomerse
platteland. David, die de verdwijning van zijn vrouw keurig aan de politie heeft
gemeld, begint zich wat lekkerder te voelen, en begint in een bruidegomachtige bui
met het schilderen van zijn slaapkamer, want daar moet hij Greetje nu toch eens
ontvangen.
Waarom is dat schilderen zo belangrijk?
Omdat centraal tijdens al deze gebeurtenissen iets heel anders staat: de muggen.
David was er nl. toe gedwongen gedurende voorjaar en zomer iedere nacht een paar
keer op te staan om de muggen in hun slaapkamer dood te slaan, omdat Nora anders
niet kon slapen. Wel was ze dan al gestoken, als ze hem wekte (belangrijk!; zie
verder). Het behang vertoont dus vrij veel bloedspetters. Voordat David Greetje
echter in de slaapkamer zal ontvangen, wordt hij gearresteerd onder verdenking van
moord op zijn vrouw: zijn verhouding met Greetje is immers aan het licht gekomen;
daarbij komt het feit dat hij zijn slaapkamer aan het schilderen was, terwijl tijdens
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feit: van David weet de lezer inmiddels dat hij een verzameling (enkele plakboeken
dik) van uitgeknipte gruwelberichten over kindermoord en -mishandeling heeft (waar
hij dan zelf nog spreuken bijschrijft als VOOR MIJ HOEFT DIT GEEN WERELD
TE ZIJN VOL SCHONE EN BRAVE MENSEN, MAAR HET MOETEN WEL
MENSEN ZIJN - pg. 62; goeie spreuk van Vandeloo) - juist, precies als in Boons
Menuet (5e moderne-literatuur-truc). David doet dit volgens de amateurpsychologie
i.v.m. het feit dat hij een kind had willen hebben, Nora niet.
Voldoende aanwijzingen om hem in langdurig voorarrest te houden; zijn vrouw
komt natuurlijk niet meer opdagen. Het voorarrest geeft gelegenheid tot enkele
ontroerende ontmoetingen met Greetje tijdens het bezoekuurtje, en David denkt
optimistisch vooruit aan het prachtleven dat hij binnenkort, als hij vrij is, met Greetje
zal beginnen. Daar ‘eindigt’, op pg. 226, het boek met: ‘EINDE (voor gevoelige
zielen)’.
Nu, gezien deze keukenmeidenplot staat dat superieure grapje voor slimme lezers
er wel ten onrechte, zou ik zeggen. Want wat deze plot doet verschillen van die van
bv. Ruyslinck, laat staan Kafka, is dat het inderdaad een keukenmeidenplot is. Ten
eerste is het als gewone plot op zich al zwak, eenvoudig omdat David allerlei middelen
tot verweer heeft, die in de zo waarschijnlijke wereld van het boek ongetwijfeld
gehanteerd waren (men kan nl. niets tegen hem bewijzen). Voorts zijn er allerlei
punten die in iedere andere roman mogelijk waren geweest, hier precies niet, omdat
ze strijdig zijn met wat in de eerste 6 hss. over de personages werd medegedeeld. In
de psychologische roman dus, die dan ook op psychologische gronden beoordeeld
mag worden. Nu, in iedere roman (nou ja, iedere) mag een liefde tussen een oudere
man en een jong meisje voorkomen, in déze net niet. David is ongeveer het laatste
type waar een 20-jarig meisje op zou vallen (zéker in deze door Vandeloo zo
verafschuwde tijd!). Ten tweede is het niet denkbaar dat een man, die weinig sexuele
ervaring lijkt te hebben, zo'n jonge meid twee keer achter elkaar in hoog tempo
volmaakt bevredigt. Ten derde zou deze doorsnee-man nooit zo'n verzameling
gruwelberichten aanleggen. Ten vierde was zijn vrouw nooit weggebleven.
Na deze keukenmeidengeschiedenis en het ‘EINDE voor gevoelige zielen’ volgt
nog een verrassing (6e truc): een kort kranteberichtje waarin de gegevens nog eens
worden samengevat en dat eindigt met de veronderstelling uit te spreken dat het wel
eens levenslang kan worden. Na het happy end voor gevoelige zielen moest dit er
wel bij, want de ‘echte liefde’ wordt immers in en door onze maatschappij onmogelijk
gemaakt nietwaar. Nu, laat dàt zo zijn, dan is het in ieder geval niet de ‘echte liefde’
die Vandeloo ons voortovert.
Tenslotte nog iets over de oudste van de oude meesters in dit gezelschap: Marnix
Gijsen.
Zijn laatste verhalenbundel De grote god Pan is een boek waar ik korter over kan
zijn. Het bevat verhalen in de bekende Gijsen-trant, vol herinneringen aan vroeger,
vol vriendelijk ironische, wat zelfrelativerende, berustende weemoed. Een titelverhaal
(ook weer zo'n oude man-meisje-toestand) dat binnen dit soort werk geslaagd is,
maar daarnaast een reeks oubollige verhalen, met van die zeurderige welgevormde
zinnen (dat heb je met die weemoed hè, of het is ‘mooi’, of het is gezeur). Ook zit
er éen puur Jef Geeraerts-koloniaal verhaal bij.
Ik citeer nu wat uit Marnix Gijsen, De grote god Pan:
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1. ‘Het muziektuig, een kleurig monumentaal monster deed de hele kroeg daveren
van stampend geluid, regelrecht uit Afrika. De negers mogen er trots op gaan, dacht
ik, ze
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hebben Mozart en Haydn en Gluck door dit bestiaal lawaai verdrongen’. (pg. 11)
2. ‘Jongens met lange lokken en meisjes met lange broeken die aan hun dijen plakken.
Zij zijn het die de juke-box voeden, zodat geen mens een normaal gesprek kan voeren.
Wanneer de hysterisch gedrogeerde negers uit Alabama, de siroopachtige Italiaanse
chanteurs-de-charme even zwijgen, kan men zich verstaanbaar maken (etc)’ (pg. 54)
3. ‘“De Dageraad” is een heel fatsoenlijke tent. Noord-Afrikanen zijn er niet gewenst,
maar onze ex-zwarte broeders worden er met open armen ontvangen. Ze zijn de
koning te rijk omdat ze als blanken behandeld worden, beter zelfs, want ze mogen
de kelners ongestraft toeroepen: “Een beetje vlugger, alsjeblieft” en ze hebben geld
om mee te smijten. Dat doen ze dan ook. Ze worden daarin bijgestaan door blonde
of geoxigeneerde dames want zwartharige vrouwen of brunettes maken bij hen geen
kans’. (pg. 54)
4. ‘() wat ik wel nodig heb zijn mensen. Wat ik in deze tent te zien krijg, zijn meestal
larven, ondermensen wier bestaan me zonder rechtvaardiging of excuus lijkt’. (pg.
55)
5. ‘Die nacht heb ik niet geslapen, want ik was begaan met het dronken meisje dat
haar nostalgie naar haar oerwoud niet anders kon bevechten dan door dronkenschap’.
(pg. 60)
6. ‘Het spijtige incident met de negerin werd enkele tijd nadien volledig, radicaal
uitgewist, want ze verscheen op een avond in gezelschap van drie atletische
stamgenoten, echte Bantoe-Apollo's ()’ (pg. 60)
7. ‘Ik haatte hem op het eerste gezicht. Een gruwel, die vent die stellig
geparfumeerd moest zijn en die leek op een loense Levantijn met pakjes heroïne in
zijn binnenzakken’. (pg. 62)
8. ‘Ashraf had een mooie, koperkleurige huid en zuiver Kaukasische trekken. Hij
zou gewoon een bruine blanke geweest zijn, zonder zijn dikke zinnelijke lippen’.
(pg. 66)
9. ‘Iedereen weet dat dieren, vogels, katten en ook wilde beesten over
communicatiemiddelen beschikken die de mensen niet kennen. De negers, die nog
vrij dicht bij de natuur staan, bezitten dergelijke middelen ook. Zo zag Mevrouw
Post op een avond dat de inboorlingen, in plaats van hun monotone, obscene
vruchtbaarheidsdansen uit te voeren, een moderne dans aan het leren waren, de
Dipenda Cha Cha Cha. De twee vrijgezellen, die de inlandse taal vloeiend spraken,
hielpen Germaine toen ze wilde vernemen wat die mysterieuze Dipenda voor hen
eigenlijk inhield. Het bleek uitermate simpel: geen belastingen meer, geen verplichte
wegenbouw meer, geen legerdienst, de mooie wagens voor de negers, de blanke
vrouwen voor de negers, en de paters aan de deur. Een terugkeer naar de goede oude
tijd toen men tenminste eens per jaar een naburig dorp kon uitmoorden (etc)’ (pg.
92)
10. ‘Men had een aantal inboorlingen naar de hoofdstad laten komen om aan een
ronde tafel te beraadslagen over de toekomst van het Afrikaanse gebied. Ze werden
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behandeld alsof ze allen in Oxford of aan de Sorbonne waren afgestudeerd en perfecte
gentlemen waren. Zelfs Lumumba was erbij - net uit de boeien bevrijd - want hij
kon het beste praten, vooral wanneer hij zijn dosis hasjies op had’. (pg. 96).
Nr. 1 t.e.m. 8 zijn opmerkingen van het ik-personage. De flaptekst stelt zeer
nadrukkelijk dat de verhalen een ‘sterk autobiografische inslag’ hebben. De ik is dus
Marnix Gijsen. Nr. 9 en 10 zijn opmerkingen van de verteller. Hij-vorm, en beslist
géen verhulde ik-vorm. Ze worden dus geplaatst door Marnix Gijsen. J.J. Wesselo
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Correctie
Ten gevolge van een verblijf van de auteur in het buitenland, is het artikel Analisten
en Sociologen van Martien J.G. de Jong ongecorrigeerd verschenen in de door R.A.J.
Kraayeveld samengestelde aflevering over literatuurwetenschap (Raam, 104,
september 1974).
De belangrijkste zetfouten zijn de volgende:
p. 17, r. 7 v.o.: Ditzelfde lees Ditzelfde driemanschap
p. 18 (noot 3), r. 7 v.o.: Ombuigingen lees Ombuiging
p. 19, r. 8 v.b.: hoogleraarschap lees hoogleraar
p. 19, r. 7 v.o.: verenigde visie lees verengde visie
p. 19, vervolg noot 3: Wolden lees Walden
p. 20, r. 7 v.b.: neigingen lees neigingen van
p. 20, r. 8 v.b.: zichzelfgenoegzaam lees zelfgenoegzaam
p. 21, noot 9: de jaren zestig lees de late jaren zestig
p. 24, r. 7 v.b.: Leairs lees Leavis'
p. 24, r. 13 v.b.: prak lees praktijk
p. 28, noot 24: toevoegen: Sonja Vanderlinden, De malaise in de letterkundige
wereld. Sociologische enquête naar de positie van de Vlaamse schrijver - Leiden
1974
p. 29, r. 10 v.b.: wereldbeschaving lees wereldbeschouwing
p. 29: vanaf r. 11 v.o.: tussenschaal lees tussenschakel
sociologie der roman lees sociologie du roman
homelogie lees homologie
anti-melden lees anti-helden
reduceerde lees reduceerden
p. 32, r. 11 v.o.: bejaarden lees bedaarden (citaat van J.C. Bloem)
p. 32, r. 3 v.o.: hem lees hen
p. 34, noot 36: toute aure lees toute autre
p. 35, r. 21 v.b.: blijft lees blijkt
p. 36, r. 4 v.o.: actuele lees actuels
p. 36, r. 4 v.o.: coviction lees conviction
p. 37, noot 43: Mousset lees Bousset
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