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[Nummer 1]
Raster 69
In de eerste aflevering van de 3de jaargang zijn enkele opmerkingen over de dingen
die gaan komen gewenst. Dit houdt geen teoretiese uiteenzetting in over een beleid
dat de lezer uit zijn Rasterlektúur zelfstandig kan destilleren. Het betreft hier de
aankondiging van een paar onderwerpen die in het komende jaar aan de orde zullen
worden gesteld en waarvan de redaktie meent, dat het niet alleen belangrijk maar
ook de hoogste tijd is om ze ter sprake te brengen.

I.
Raster III, nr. 2 (zomer '69) zal een reeks artikelen bevatten waarin verscheidene
aspekten en problemen van de linguistiek zullen worden behandeld.
In toenemende mate wordt men in literair-teoretiese opstellen en geschriften (en
daarin niet alleen) met begrippen en termen uit de taalkunde gekonfronteerd, waarbij
men wel kan vaststellen dat het grootste deel van de lezers, inklusief ondergetekende,
die termen en begrippen niet kent. Zo nu en dan duiken ook in Raster-essays
linguistiese sleutelwoorden op, welke op dat moment niet nader kunnen worden
verklaard, dan wel bekend worden verondersteld. Het schijnt zelfs voor te komen
dat enkele verhitte vertegenwoordigers van deze koele wetenschap zich in
opinieweek-, en -maandbladen tebuitengaan aan langdurige debatten over brandende
taalkundige vraagstukken, of iets dergelijks, maar dat verzuimd wordt de lezer een
begeleidende kommentaar aan te bieden of mededeling te doen over: wat linguistiek
is.
Raster hoopt de lezers die geen linguisten zijn, maar die wel iets meer willen weten
van wat er in de taalkunde van Moskou tot Massachusetts gaande is, een dienst te
bewijzen met de publikatie van deze zakelijke kroniek, welke door een drietal jonge
linguisten zal worden verzorgd: D. Betlem (historiese schets), Frits Kortlandt (enkele
problemen van de hedendaagse linguistiek), en T.A. Van
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Dijk (de relatie tussen taal- en literatuurteorie).
De filmmbriek zal hierop aansluiten met een bespreking door Rein Bloem van
Christian Metz' Essays sur la signification au cinéma, en van andere publikaties die
zich bezighouden met ‘de taal’ van de film. Het ‘linguistieknummer’ zal uiteraard
ook de gebruikelijke bijdragen bevatten.

II.
In de 2de helft van 1969 verschijnt een speciale aflevering die gewijd zal zijn aan
de Hedendaagse poëzie in internationaal perspektief.
De poëtiese ontwikkelingen van de laatste 15 tot 20 jaar in een 8-tal grote
taalgebieden zullen hierin aan een onderzoek worden onderworpen. Een bloemlezing
van 40 tot 60 gedichten (voor elke taal worden er enkele door de betreffende essayist
gekozen) zal aan deze opstellen worden toegevoegd om poëzie en betoog zo nauw
mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
Raster beoogt hiermee een greep te krijgen op, en informatie te verschaffen over
poëtiese verschijnselen in het buitenland - welke wij niet of nauwelijks kunnen
volgen. Tevens is het interessant om op de aldus verkregen gegevens te reageren
vanuit de nederlandse poëtiese situatie, en - wellicht - te komen tot een plaatsbepaling
van de nederlandstalige poëzie t.o.v. buitenlandse stromingen en ontwikkelingen.
Aan het internationale poëzienummer zullen dichters en essayisten uit binnen- en
buitenland meewerken. In de inleiding tot de betreffende aflevering zal nader op een
en ander worden ingegaan. Er zijn oorspronkelijke bijdragen te verwachten van:
Kenneth White

Engeland

Charles Grivel

Frankrijk

Karl Krolow

Duitsland

Edoardo Sanguineti

Italië

Branimir Donat

Oost Europa

Dr. G.A.M. Janssens

Verenigde Staten

Mevr. J. Vidal de Lorda

Latijns Amerika

Prof. Dr. C. Ouwehand

Japan

Een algemene beschouwing over de artistieke ontwikkelingen in verschillende
kunsten, van de hand van Prof. Dr. Theodor W.
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Adorno, zal aan de poëziebeschouwingen voorafgaan, met het oogmerk de grenzen
van het striktliteraire vakgebied - een Raster-‘traditie’ getrouw - te doorbreken.
Alle essays zullen in een nederlandse vertaling worden gepubliceerd.
Het beginsel van de beweeglijkheid dat het beleid van Raster in sterke mate beïnvloedt,
heeft er toe bijgedragen dat een tendens tot internationalisering voor '69 kenmerkend
zal zijn. Het spreekt vanzelf dat de publikaties van scheppend en essayisties werk
van eigen bodem worden voortgezet op de wijze die tot nu toe gebruikelijk was.

III.
Raster prijst zich gelukkig in deze aflevering de nog niet eerder gepubliceerde tekst
van een voordracht door Prof. Dr. Alexander Mitscherlich, Die Idee des Friedens
und die menschliche Agressivität, te kunnen brengen. Hoewel de bijdrage van Prof.
Mitscherlich niets heeft uit te staan met ‘de literatuur’, acht de redaktie publikatie
ervan, overeenkomstig het boven geformuleerde beginsel, op deze plaats alleszins
gerechtvaardigd en zinvol.
Ik wil hier mijn dank uitspreken aan degenen die mij - van verschillende zijden - bij
de voorbereiding van een en ander adviezen en hulp hebben geboden.
H.C. ten Berge
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Alexander Mitscherlich | De vredesgedachte en de menselijke
agressiviteit
In de televisieuitzending (d.d. 24/XI/'68) van Professor Mitscherlichs lezing werd
ten onrechte vermeld, dat deze werd gehouden naar aanleiding van het 80 jarig
bestaan van Paviljoen 3. Dit was niet zo. Iets plechtigs of bijzonders zou alleen
kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van het slopen, niet naar aanleiding
van het nog bestaan van Paviljoen 3. We kunnen dat nu zeggen zonder teveel
bitterheid, aangezien de plannen voor een nieuwe psychiatrische universiteitskliniek
in vergevorderd stadium zijn.
Mitscherlichs lezing was er een uit een reeks, hij komt regelmatig spreken in mijn
staf. Ik, al of niet vergezeld van mijn medewerkers, ga af en toe naar het Sigmund
Freud Institut in Frankfurt waarvan Mitscherlich de leider is. Onze groepen hebben
intensieve contacten, ontstaan in de periode 1958 tot 1965 waarin ik regelmatig
eenmaal in de drie weken een seminarie gaf in Heidelberg - dit om de psychoanalyse
in Duitsland, die door de Nazi's was uitgeroeid, weer op gang te helpen. Hierbij
moet U bedenken dat vele analytici joods waren; het Nazidom was uiteraard ook op
grond van zijn ideologie tegen de psychoanalyse, een wetenschappelijke stroming
die kiest voor de vrijheid van het individu.
Mitscherlich heeft bij de herintroductie van de psychoanalyse in Duitsland en de
duitssprekende landen een belangrijke rol gespeeld - eerst als hoogleraar in de
psycho-somatiek te Heidelberg, later als oprichter van het Sigmund Freud Institut
te Frankfurt.
Belangrijk in zijn werk vind ik de verbinding van de psychoanalyse met
sociologische gezichtspunten vooral uit de neomarxistische hoek (Horkheimer,
Adorno, Habermas), men leze ‘Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft’, Piperverlag,
München 1963 en ‘Die Unfähigkeit zu trauern’, Piperverlag, München 1967,
geschreven in samenwerking met zijn vrouw Margarete Mitscherlich.
Er zijn geborneerde psychoanalytici en geborneerde neomarxisten die menen dat
men marxistische en freudiaanse gezichtspunten niet verbinden kan. Het werk van
Mitscherlich kan omtrent dit
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probleem opheldering verschaffen en leren dat verbinding dezer gezichtspunten
mogelijk is, zonder in een pseudowetenschappelijke hutspot te verdrinken.
Mitscherlichs radio-uitzendingen, doortrokken van marxistische en
psychoanalytische geest, doen van tijd tot tijd stof opwaaien door de vehemente
reaktie van ‘de reaktie’.
P.C. Kuiper
Het thema dat ik mij gesteld heb, is oeroud zoals Ernst Bloch nog onlangs in de
Pauluskerk aantoonde; maar het is moeilijk toegankelijk, om niet te zeggen
ontoegankelijk gebleven. Ik zou twee citaten als motto, d.w.z. als gangmakers voor
mijn overweging willen gebruiken.
Bij het woord vrede een uitlating van C. Wright Mills: ‘Vrede is een zo door en
door “goed” woord, dat men ervoor moet oppassen. Van oudsher hebben de meest
verschillende mensen er de meest uiteenlopende betekenis aan toegekend. Anders
zouden zij niet allen zo bereidwillig en algemeen met het begrip vrede hebben kunnen
instemmen...’1.
Bij het fenomeen agressiviteit een stelling van Sigmund Freud: ‘Het is voor de
mensen blijkbaar geen gemakkelijke opgave om van de bevrediging van hun neigingen
tot agressie af te zien; zij voelen zich er niet prettig onder.’2.
Het woord ‘wereldvrede’ behoort weliswaar in de gebedsmolens van politieke
communiqué's en het wordt ontelbare keren uitgesproken en neergeschreven, maar
de pogingen om tot een structurele voorstelling ervan te komen hoe een dergelijk
wereldomspannend leven in vrede er uit zou moeten zien, zijn daarbij vergeleken
uiterst gering. Tal van politici of onderzoekers durven hun denkbeelden over een
wereldvrede of over de onbereikbaarheid daarvan ook niet kenbaar te maken uit angst
voor utopisten of cynici te worden aangezien.
Dit gevaar wil ik uit uit de weg gaan en de vraag aan de orde stellen of het
aanhoudend bezweren van een wereldvrede niet inderdaad sporen moet uitwissen,
en wel de sporen van het feit dat een soortgelijk vooruitzicht in eerste instantie
weliswaar aanlokkelijk is, maar vervolgens ook afschrikt. Ik twijfel er daarbij niet
aan dat wij bewust naar vrede verlangen, maar ik waag het desondanks te
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stellen dat wij deze als wereldorde ook vrezen. En wel in de dieper gelegen, meer
verborgen lagen van onze psychische constellatie, die evenwel ook de grote ervaringen
van de ontwikkelingsgeschiedenis van de soort bevatten. Het gevoel beroofd te zijn
van de mogelijkheid tot collectieve agressieve uitingen wordt onbewust opgevat als
een toestand waarin men zich bedreigd en weerloos voelt; dit vindt ook zijn weerslag
in het vage onlustgevoel om zich meer dan declamatorisch met de vrede in te laten
en dit is wellicht een van de redenen waarom het woord wereldvrede in de mond van
menigeen zo hol en leugenachtig klinkt. Maar dit is nog niet alles: er is voornamelijk
in de Angelsaksische landen en ook in Rusland een wetenschap van de vrede in
opkomst. In de desbetreffende bladen, zoals bijvoorbeeld Peace and War en Conflict
Resolution, zoekt men vrijwel vergeefs naar bijdragen over een ook in psychologisch
opzicht relevant structuurmodel van vreedzame ordening, maar in plaats daarvan
treft men er verslagen in aan over de bewapeningswedloop, over de uitgewerkte
escalatiespelen van hen die de derde wereldoorlog beramen, over het ‘protracted
conflict’, d.w.z. de perversie van een permanente oorlogssituatie; de berichten over
het unilateralisme of het gradualisme hebben nog veeleer met de vrede, dan met de
krachten die deze verstoren te maken; dus met die opvattingen die hetzij eenzijdig
stappen tot ontwapening voorstaan, hetzij deze aan weerskanten gelijkopgaand willen
plannen. Dat alles bestaat, doch alleen in de marge van het publieke bewustzijn en
ook in de marge van het wetenschappelijk onderzoek. Wij houden ons niet alleen
niet graag met de vrede bezig, wij laten ons nog veel minder graag in met onze eigen
agressiviteit. Omdat onze eigen neigingen tot agressie ons in konflikt brengen met
onze moraal, is het net of er nauwelijks iets is dat ons zoveel moeite kost bij het
verkrijgen van zelfkennis, als de gepaste waardering van deze neigingen. Wanneer
zij tot ons bewustzijn doordringen, druisen zij in tegen de eis van vredelievendheid,
om welke reden ook de feitelijk aangetoonde agressiviteit naar ons eigen oordeel
gemakkelijk het karakter aanneemt van een onschuldige, in elk geval goed bedoelde
uiting, of van een gerechtvaardigde en mogelijkerwijs als een overwinning ervaren
strafmaatregel voor de agressieve boosaardigheid waarmee anderen ons tegemoet
treden; wij blijken een bijzonder scherp oog te hebben voor hetgeen in de ander
onverdraaglijk is.
Freud kwam tot het inzicht dat dit mechanisme een projectie, een
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zelfverdediging was - een effectieve, zij het ook onverstandige vorm van
zelfverdediging - en hij rekende het tot de afweermechanismen tegen het constateren
van eigen driftimpulsen, welke in tegenspraak zijn met de waardenormen en de
idealen van de desbetreffende samenleving. Dit inzicht in het lot van de agressieve
driftuitingen is echter in tegenstelling tot menige begripsverheldering omtrent onze
eigen seksuele behoeften welke de psychoanalyse tot gevolg heeft gehad, vrijwel
uitsluitend beperkt gebleven tot de psychoanalytici als vakmensen en tot hun patiënten,
aan wie een dergelijk inzicht niet bespaard kan blijven. Het blijkt dat veel vroeger
ook Kants scherpzinnigheid in vredesaangelegenheden de onruststokers er niet van
kon weerhouden de ‘organisatie van de vredeloosheid’ - om een formulering van
Dieter Senghaas te gebruiken - voort te blijven zetten. Sommigen stelden de
onverbeterlijke menselijke natuur hiervoor aansprakelijk, anderen de slechte,
repressieve samenlevingen. Op die manier wordt er evenwel met een te grove maat
gemeten. Er is noch een agressieloze mens op komst die dan toch nog levensvatbaar
zou zijn, noch een maatschappij-structuur, waarbinnen de leden er niet toe
genoodzaakt zouden zijn om de pas bijgekomen individuen, hun kinderen dus - en
ook altijd zichzelf - erop attent te maken dat wij vrij lang na onze geboorte nog
helemaal geen blijk geven van ‘invoeling’, van rekening houden met anderen; dus
geen primaire sociale instelling meebrengen. Sociale eísen, dat wel. Maar van meet
af aan zetten wij een keel op als de anderen iets van ons willen. Bij de botsing tussen
de eisen die wij aan de medespelers in ons leven stellen en de tegenzin om ons aan
de gelijksoortige eisen van deze medemensen aan te passen, ontstaat er in de wereld
permanent strijd, machtsstrijd, oorlog. En de rechtvaardigheid is inderdaad eenvoudig
te corrumperen waar menselijke belangen op het spel staan, waaraan altijd iets kleeft
van de onmatigheid van het primaire narcisme, van de primaire zelfbetrokkenheid de verliefdheid op zichzelf. Zo zonder meer kan men uit een agressie niet afleiden
wie zij dient: de rede of driftmatige behoeften die met de rede een loopje willen
nemen. Men kan er goede en slechte betekenissen aan toekennen. Er laat zich
bijvoorbeeld zoveel met het woord oorlog onder een noemer brengen: vrijheid in de
vrijheidsoorlog, familievete in een broedertwist, Heilige oorlog of Smerige oorlog.
De onenigheid kan bovendien letterlijk overal doordringen waar mensen op elkaar
zijn aangewezen: huwelijks- en generatieconflicten leveren daar het bewijs van.
Daarnaast
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is de taal nogal precies in haar onderscheiding van strijd en oorlog. Om te beginnen
is er de wedstrijd, de concurrentiestrijd volgens regels - fysiek of geestelijk;
onverzoenlijke gevoelens treden op waar de loonstrijd overgaat in klassestrijd. Men
heeft weliswaar van de klassevijand gesproken, maar desondanks waren (tot en met
het thans waarneembare, synoniem-worden van oorlog en burgeroorlog) de
tegenstanders van de oorlog en groeperingen van de tegenpartij binnen een
samenleving in verscheidene motivatiesamenhangen werkzaam - ook al vervagen
tenslotte, in de verbittering, zoals altijd de grenzen, waarvoor vooral de
godsdienstoorlogen voldoende, verschrikkelijke voorbeelden hebben opgeleverd.
Terecht heeft Ernst Bloch derhalve een onderscheid gemaakt tussen strijd,
‘menslievende strijd’, dus tussen verzet van de ‘sociaal humane rede’, een verzet dat
zich ‘actief, zonder uitvlucht’ moet bewijzen, en oorlog. Strijd ziet Bloch
‘verloskundig’ voor ‘die niet langer antagonistische samenleving... waarmee de oude
zwanger is.’3. Progressieve doelstellingen worden dus aan de strijd, destructieve,
tegen het verstand indruisende, doelstellingen aan de oorlog toegekend. De psycholoog
ziet zich hier voor een belangrijke vraag geplaatst en hij moet onmiddellijk toegeven
dat hij daar geen overtuigend antwoord op kan geven. Hebben deze twee uitingen,
strijd en oorlog, die in onze ogen gemotiveerd worden door permanent in ons
stromende driftbronnen van de agressiviteit, hebben zij een gemeenschappelijke
oorsprong? Is het een en dezelfde energie, waaraan enerzijds de strijd in dienst van
het verstand haar kracht en initiatief ontleent (en in het algemeen tal van produktieve
prestaties) maar die anderzijds ook de destructiviteit der militaire doelstellingen
voedt? Als wij ons voor de geest halen dat het kannibalisme tot de oudste vormen
van menselijk gedrag behoort waar wij weet van hebben, en als wij verder bedenken
dat onze naaste verwanten in het dierenrijk daartegenover de relatief zeer
vredelievende mensapen zijn, dan wordt het er voor ons niet gemakkelijker op om
deze vraag, waar de specifiek menselijke agressiviteit haar oorsprong vindt, te
beantwoorden. Deze agressiviteit wordt evenwel hierdoor gekenmerkt, dat zij voor
de benadeling en vernietiging van de medemens, maar ook voor de zelfdestructie,
niet hoeft terug te deinzen.
Het ligt derhalve voor de hand om hier een onderscheid te maken. Wanneer men
een psychisch structuurconcept aan het gedrag oriënteert, moet men enerzijds van
een driftbron uitgaan die het gedrag
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voedt, dat voor een benadeling van het eigen Ik en voor een benadeling van de
soortgenoot terugdeinst; deze energie motiveert dus activiteit tot en met ‘de strijd’.
Misschien is het niet bepaald prettig om bij dit soort strijd betrokken te raken, maar
hier staat men elkaar niet naar het leven. Agressiviteit van die hoedanigheid en de
‘sociaal humane rede’ sluiten elkaar niet uit. Omdat oorlog anderzijds steeds van
meet af aan erop gericht is de soortgenoot te doden, moet deze (zonder afbreuk te
doen aan de intellectualiteit van de oorlogstechniek en aan de in het bewustzijn
doorgaans verstandelijk gerationaliseerde redenen tot oorlogvoering) onder een
handelingssysteem van een andere structuur ressorteren, waar mogelijkerwijs een
andere driftbron toe aanzet. Dit zou neerkomen op een dualistische agressie-theorie.
Moeten wij ervan uitgaan dat de driftenergie die eraan ten grondslag ligt inderdaad
een andere is, of hebben wij hier te doen met hetzelfde driftpotentiaal dat evenwel
al naar gelang de situatie en de intensiteit, al naar gelang de mate van agitatie die
ermee correspondeert, uiteindelijk tot verschillende handelingen leidt? Met andere
woorden, is de toespitsing van een situatie een keten van acties en reacties, in het
verloop waarvan de belemmering om te doden wordt opgeheven? Dat is voor de, in
het historische tijdperk, te bereiken ‘pacificeerbaarheid’ [Befriedbarkeit] van de mens
de vraag waar het om gaat. Het eindeffect - de oorlog met name - toont aan dat de
tegen het verstand indruisende, slechts in geringe mate door het kritische Ik beïnvloede
doelstellingen periodiek overheersen. Tussen het agressieve driftmatige gedrag en
het, de realiteit onderzoekende, Ik, evenals het ‘Über-Ich’, de gewetensinstantie dus,
is dan - binnen het systeem beschouwd - de wederzijdse controle verminderd. De
psychische representanten van het driftgebeuren - het intensief wensen of hopen van
iets - beslissen in laatste instantie over het gedrag, en niet het risico afmetende Ik,
laat staan dat ‘invoeling’ in een ander van invloed zou zijn. De wijze van
oorlogvoering, namelijk met zeer categorische hulp van de gehoorzaamheid, d.w.z.
van het indelen van het vragende, weifelende Ik onder het gezag van een ‘vreemde’
Ik-instantie, toont aan dat dit gebeuren waar de enkeling zich zonder meer aan dient
te onderwerpen, tegen de vrijheid en de rede indruist. Geen enkel ander levend wezen
als de mens beschikt in deze mate over een op zijn soortgenoten af te stemmen
destructiviteit. En ook degene die aangevallen wordt, kan op mechanismen van
zelfbehoud terugvallen, die hem ten opzichte van zijn vijand
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van remmingen ontheffen alsof deze geen soortgenoot, maar een vijand van de soort
was. Het is bovendien de tragiek van de zelfverdediging dat zij de neiging tot
agressieve driftontlading - en wel van die agressieve fantasieën en stemmingen welke
ons leven in het verborgene begeleiden - met zich meebrengt. Men kan het dus met
Talcott Parsons eens zijn wanneer hij beweert dat het ‘probleeem van de macht en
de controle daarop niet identiek is aan dat van de agressiviteit’.4.
Macht kan verstandig georganiseerd worden en bij het verrichten van
onderzoekingen behulpzaam zijn. Indien iedere macht vanuit het gebruik van het
agressieve potentiaal leeft, dan geeft de verstandige machtsvorm de fusie te zien met
een tweede driftkwaliteit: met de libido. De libido matigt in deze nauwe verbinding
met agressie de gedragsstijl. Psychologisch gesproken wordt hierdoor pas de
voorwaarde geschapen om agressief gedrag om te zetten in een activiteit die aan de
noodzakelijkheden beantwoordt (een activiteit die erop gericht is het object in stand
te houden en dit niet wil vernietigen).
Hoe ongestoorder de psychische instantie van het Ik - dat deel uitmaakt van het
kritische bewustzijn - zich kan ontplooien, des te groter wordt de invloed van deze
instantie op het driftgebeuren. Het Ik slaagt er dan in driftmatige krachten voor eigen
doeleinden te engageren. Heinz Hartmann spreekt in dit verband van ‘geneutraliseerde
energie’, waar het Ik de beschikking over krijgt. Maar deze ‘ontscherping’ is niet
definitief. Zij is veroverd, met moeite verworven, en om die reden jammer genoeg
geen erfelijke eigenschap.
Dat er aan het agressieve gedrag een zelfstandig potentiaal ten grondslag ligt, heeft
Freud kennelijk pas nadat hij niet geringe innerlijke weerstanden overwonnen had,
onder het oog gezien. Ook volgens het huidige gedragsonderzoek is agressiviteit een
driftgebeuren sui generis. ‘De vraag naar het lot van de menselijke soort is naar mijn
mening’, zegt Freud in zijn Unbehagen in der Kultur, ‘of en in welke mate haar
kulturele ontwikkeling erin zal slagen de storing van het samenleven, door de
menselijke agressie- en zelfvernietigingsdrang, te overwinnen. In dit verband verdient
de huidige tijd wellicht een bijzondere belangstelling.’ Hoewel deze zin zo'n veertig
jaar geleden, tussen de beide wereldoorlogen, werd neergeschreven, kan men nog
altijd erkennen dat dit probleem actueel is en aanspraak maakt op onze buitengewone
belangstel-
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ling. Maar bestaat er zoiets, kan er zoiets bestaan als een drift tot zelfvernietiging?
Is dit de wortel, het oudste en meest oorspronkelijke deel van hetgeen wij agressiviteit
noemen? Met andere woorden dat deel dat tot dusver door geen enkele
opvoedingstechniek te ‘pacificeren’ was, dit stuk oorspronkelijke levensuiting dat
zich het meest hardnekkig tegen beïnvloeding in de richting van sublimering - en
daarmee van cultivering - heeft verzet. Bestaat er in de mens dus een zelfstandige,
permanent zich regenererende driftimpuls die de vernietiging van het leven beoogt?
Zodat dan de kulturele prestaties af te leiden zouden zijn uit deze doodsdrift, waaraan
zij hun energie te danken hebben en die toch steeds weer vat op haar krijgt met zijn
tendensen tot vernietiging? Naar mijn mening is dit een hypothese die de moeite van
het overdenken waard is, hoewel zij in krasse tegenstelling staat tot de levensuitingen
die op andere wijze in de buitenwereld worden waargenomen. Zijn leerlingen waren
eveneens diep onder de indruk, toen Freud met zijn ontwerp van de doodsdrift voor
de dag kwam. Deze drift zou direct tegen het leven gericht zijn en men kon er derhalve
geen verklaring voor vinden hoe hij in de loop van de evolutie tot stand moest zijn
gekomen. Inmiddels werden er echter zoveel bijzondere vormen van het menselijk
bestaan waargenomen, ook op het gebied van de biologische uiting (bijvoorbeeld
het ‘extrauterine voorjaar’ [A Portmann]6. met zijn extreme sociale afhankelijkheid,
het niet aan de soort gebonden, erfelijk-genetisch vastgelegde sociale gedrag, de
vervanging van aangeboren sociale gedragspatronen door gedragspatronen die
kultuur-specifiek zijn aan te leren, e.d.), dat de hypothese dat er zich in de menselijke
soort tezelfdertijd een antibiologisch potentiaal zou ontwikkelen, weliswaar paradoxaal
blijft, maar om die reden nog niet als een denkmogelijkheid verworpen mag worden.
Volgens mij is het niet zeker, op zijn minst een open vraag, of de doodsdrift als drift
inderdaad het kernaandeel van de agressie vormt. Als dit het geval was, dan zou het
primaire doel van de drift zijn: ontspanning door het oproepen van de dood. Freud
heeft wel in deze richting gedacht: volgens hem werd de gang van het leven naar de
dood begeleid door een driftgebeuren dat niet afhankelijk is van het realiteits-, maar
van het Nirwana-principe. Empirisch is de waarheid hiervan moeilijk aan te tonen.
Dit concept van de doodsdrift laat echter ook een andere benaderingswijze toe. Zij
gaat uit van het feit dat de mens bevrijd wordt uit een geregeld systeem van
overgeërfde
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gedragspatronen van de sociale relatie, De agressiedrift kon zich alleen in een
doodsdrift omzetten op grond van deze vrijmaking van de mens van zijn erfgenetisch
vastgelegde gedragsvormen ten opzichte van zijn soortgenoten, én op grond van zijn
compensatorische aanleg voor het aanleren van sociale normen. Op dit punt helpt
het psychoanalytisch begrijpen van de driftbestemmingen ons verder. De band die
anders in het dierenrijk bestaat tussen driftmatig verlangen en erfelijk-genetisch
beveiligde vorm (waarin dit verlangen zich uitsluitend uiten kan) is veel losser
geworden. Leerprocessen zijn voor de gedragsmechanismen die aan de soort eigen
waren, in de plaats getreden. Leren gaat evenwel, zoals men weet, altijd met onlust
gepaard, en, zoals het individu moet ervaren, met opofferingen welke zelden zonder
verzet geaccepteerd worden.
Om het in het kort te formuleren: Onze oudste en wellicht sterkste fantasieën welke
zich aan ons in onze dromen en dagdromen kenbaar maken, representeren de sociaal
niet-belaste, door een dergelijke onlust niet vergalde driftbevrediging. Zij kent geen
consideratie en is onverzadigbaar. De ontwikkeling van het bewustzijn eist steeds
meer de controle over en het afstand doen van soortgelijke archaïsche driftaanspraken.
Daarbij komen de invloeden uit sociale realiteiten van de eerste orde. De moderne
‘relatief geïsoleerde kernfamilie’ (T. Parsons) en de hoogste graad van
arbeidsverdeling in de beroepswereld maken bijzonder sterke restricties der agressieve
driftuitingen noodzakelijk; zonder dat er als uitwijkmogelijkheid zoiets als
‘ventiel-zeden’ ontwikkeld zouden zijn. Bij ‘ventiel-zeden’ in de gebruikelijke
betekenis van het woord denk ik aan voetbal-, basebal en soortgelijke populaire
sportwedstrijden, aan films vol schietpartijen, e.d. De meeste mensen kunnen zich
dan alleen per identificationem en niet per actionem afreageren. Dat is blijkbaar niet
voldoende.
Zij zouden tot taak hebben het langzaam tot stand komende, en, zowel bij het
individu als het kollektief, tot periodieke ontladingen leidende agressie-overschot
dusdanig te ontlasten, dat geen escalatie in de vernietigingsdrift erop volgt.
Volgens deze theorie komt de bedoeling om te doden pas in het spel vanaf een
bepaalde graad van agressieve opwinding. Men kan dit zelfs uit het spraakgebruik
opmaken, wanneer de een tegen de ander zegt: ‘Ik zou je wel kunnen vermoorden’,
dan weet hij wel dat dit mogelijk is, maar hij is niet alleen ver verwijderd van het
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ten uitvoer brengen van dit voornemen, het ligt ook buiten zijn mogelijkheden. Zelfs
als hij het serieus zou willen, zou hij het alleen onder bepaalde psycho-pathologische
voorwaarden ten uitvoer kunnen brengen. Voor de uitbreiding van de mogelijkheid
zijn soortgenoten te doden in collectief verband is derhalve een sterke beveiliging
binnen deze groep nodig. Alleen in dat geval blijken wij de angst- en schuldbarriere
te overwinnen, die ons ervan weerhoudt onze soortgenoten te doden, en kunnen wij
het doden in de praktijk brengen. Op het feit dat het doden tegenwoordig door de
steeds grotere precisiemogelijkheden voor de vernietiging op verre afstand
eenvoudiger wordt, kan nu niet worden ingegaan. Daar staat tegenover dat wij erop
moeten letten dat voor elke vorm van collectief toegestane, geregelde moord, welke
in het kader van bevelssamenhangen geschiedt, in degene die het bevel uítvoert een
psychische regressie plaats moet vinden. Wij hebben dit reeds bij het noemen van
de absolute gehoorzaamheid van de soldaat aangestipt. Het betekent een gedwongen
terugvallen in de infantiele afhankelijkheid. Maar ook de bevelhebbers, dikwijls zich
vastleggend in de standaardrol van ijskoude berekenaar, ondergaan voor een deel de
regressie tot ‘primairprocesachtige’, vernietigende, omnipotente fantasieën. Deze
worden tot wegwijzers van hun agressieve ‘object-bezettingen’, objecten waar zij
dan met veel intelligentie op af gaan. (Men denke aan Eduard Teller en Herm. Kahn
en anderen die spelen met het ontwerp van een derde wereldoorlog). Mega-doden
zijn het resultaat van hun toekomstfantasieën. Deze constellatie van regressie naar
primitieve agressieve dagdromerij en opeenstapeling van een niet integreerbaar
agressief driftverlangen als gevolg van objectieve sociale dwang is gevaarlijk. Indien
deze constellatie van knappe rationele berekening, waarachter de driftbehoeften de
beslissingen en gedragingen evenwel min of meer beheersen, erin slaagt aan bod te
komen dan grijpt er een ontzetting om zich heen. De humane rede welke niet alleen
in het Ik, maar tevens in een gepersonifieerd en niet uitsluitend door het collectief
bepaalde ‘Ueber-Ich’ aan het woord wil komen, wordt dan het zwijgen opgelegd.
Indien een groep dusdanig ‘gestemde’ personen erin slaagt invloed te krijgen op de
politieke aangelegenheden van een samenleving, dan zijn militaire destructie en
zelfvernietiging er het directe gevolg van. Voegen wij nog eenmaal enkele elementen
van een niet vreedzame ontwikkeling bij elkaar welke men bij het opstellen van een
concept voor de vrede in geen
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geval over het hoofd mag zien: er is de frustratie der agressieve behoeften op vrijwel
alle tonelen van de moderne industriële maatschappij; er is de in haar actie-ruimte
scherp afgegrensde agressie welke zich als een ‘geïsoleerde kernfamilie’ in een
brandspiegel koncentreert, en er zijn frustraties vanwege de onmogelijkheid om actief
deel te nemen aan de gemechaniseerde en rigide arbeids- en organisatiestructuren
van het grootbedrijf. Deze opeenhoping van ontmoedigende ervaringen stimuleert
de regressie tot infantiele almachtsfantasieën. Het individu wordt nu pas echt
onbeschermd en ziet zich wellicht, zonder dit te overzien, verwikkeld in collectieve
agressieve processen welke zijn individuele doodsdrift provoceren, waaraan het
(individu) evenwel overgeleverd blijft, omdat deze aanlokkelijke, agressieve leuzen
juist de taal van de infantiele omnipotentie spreken en het risico achter zich verborgen
houden. Wij willen hierbij de nadruk leggen op een mechanisme dat van centraal
belang is voor de fatale ontwikkeling: de permanente spanning die voortkomt uit de,
in het alledaagse sociale leven, niet integreerbare componenten van het agressieve
driftgebeuren maakt het individu - zoals wij zagen - ontvankelijk voor provocerend
gedrag. Regeringen kunnen het door provocatie synchroniseren: uitdaging en tegenzet
drijven elkaar op, totdat tenslotte een graad van opgewondenheid bereikt wordt
vanwaar geen terugkeer meer mogelijk is. Tot dat punt moet de oorlogspropaganda
de publieke opinie dan zozeer beïnvloed hebben, dat deze ook in effectieve
overeenstemming, en daarmee tot de militaire confrontatie bereid is. Een episode
kan dit duidelijk maken: ‘In de laatste dagen van juli 1914, vlak voor het uitbreken
van de eerste wereldoorlog, werd keizer Wilhelm plotseling door vrees bevangen.
Hij riep de chef van de generale staf Von Moltke bij zich om de reeds op gang
gekomen mobilisatie weer ongedaan te maken. Maar Moltke moest verlegen bekennen,
‘dat een mobilisatie niet iets is wat men tegen kan houden.’7. Zoals bekend is heeft
Herman Kahn8. een ladder van vierenveertig sporten met agressieve provocaties
opgesteld. Men kan de vraag stellen vanaf welke sport het gebeuren in deze
onomkeerbaarheid geraakt. Volgens Kahn is men in de Vietnamese oorlog minstens
al bij de vijftiende sport aangeland.
Om het te herhalen: pas vanaf dat ‘point of no return’ verandert de agressieve
driftenergie in een energie welke de algehele destructie (met dodelijke afloop voor
de soortgenoten) toelaat. De parallelliteit van dit niet rechtlijnige, niet omkeerbare
gebeuren
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met het sexuele orgasme is duidelijk genoeg. In beide gevallen is er sprake van
driftmatige, door niets meer af te remmen actieketens die in de uitputting eindigen.
Dat zijn nu inderdaad ‘patterns of behavior’ - gedragspatronen die kenmerkend voor
de soort zijn. Gedrag in de strijd tússen de soorten en intraspecifiek gedrag (d.w.z.
tegen de eigen soortgenoten gericht) vallen nu plotseling samen. Dat is een niet met
het dierenrijk te vergelijken verschijnsel. Om dit aan de hand van een voorbeeld
duidelijk te maken: de oryx-antiloop neemt de leeuw op haar scherpe horens, maar
nooit een soortgenoot; daarmee vecht zij volgens preciese regels. De giraf gebruikt
haar hoeven om zich tegen roofdieren te verdedigen. In het gevecht met haar
soortgenoten maakt zij gebruik van haar kleine horens.9. ‘Een roofdier vecht heel
anders met een soortgenoot dan met een buit.’10. Het is juist dit verschil dat in het
gedragspatroon van de mens vervaagt. Geen ritualisering damt op betrouwbare wijze
de dodelijk werkzame agressie in. Als de mens eenmaal in een oorlog is verwikkeld,
is hij in staat zonder onderscheid zijn toevlucht te nemen tot alle middelen die hem
ter vernietiging van zijnsgelijke ter beschikking staan (van wie dan wordt gezegd
dat ze ‘ketters’ of ‘ongedierte’ zouden zijn). Of, en in hoeverre de mogelijkheid tot
de atomaire ‘overkill’ het risico zodanig vergroot, dat er aanvankelijk een intimidatie
der agressieve bedoelingen optreedt en daarmee een kans voor de rede wordt
geschapen om het archaische rivaliteitsdenken en uitbuitingsstreven voor de
zelfobservaties meer toegankelijk te maken, behoort eveneens tot de volkomen open
vragen.
Men moet er evenwel aan vasthouden dat deze overgang naar de ‘destrudo’, zoals
men de agressie die het leven van de soortgenoot vernietigt heeft genoemd, niet
alleen door het individu voltrokken wordt - daartoe is het collectief in zijn geheel
alleen in staat - tenzij dan in het uitzonderingsgeval van de criminaliteit, bijv. bij een
misdadigersbende (ook een collectief) of bij zware psychische afwijking. Maar ook
hier handelt de enkeling in beginsel niet spontaan, maar op bevel van zijn regeringen
of daarmee te vergelijken agentschappen van de samenleving. Volkeren voeren oorlog
tegen elkaar, maar zij beslissen niet wanneer dit het geval is.11. Dat behoort tot de
taak der individuen aan wie zulke machtsbevoegdheid is toegekend. De regeringen
zijn weliswaar in een intensief terugkoppelingsproces gewikkeld met de bereidheid
van haar bevolking tot agressief reageren; niet zelden wekken en stimuleren zij door
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propaganda op kunstmatige wijze de agressieve opwinding in de orgastische stadia
der opgewondenheid.
Laten wij samenvatten: men moet dus drie dingen van elkaar onderscheiden;
1. Het agressieve driftpotentiaal van de mens zonder definitief bepaald
gedragsrepertoire. Vanuit dit gegeven zijn de destructieve handelingen tegen de
soortgenoot, maar ook de zelfmoord mogelijk.
2. Het feit dat de mens in zijn samenleving slechts een deel van zijn verwachtingen
m.b.t. driftbevrediging kan vervullen. Een ander deel, dat qua omvang en
kwaadaardigheid wisselt, blijft onbevredigd en wordt afgeweerd (verdrongen, ontkend
etc.). Dat draagt bij tot de verdieping van de spanningen binnen de persoonlijkheid.
Dit intersystematisch conflict tussen Ich, Ueber-Ich en Es, tussen driftmatige eis,
realiteitsberekening en slecht geweten, is het aanknopingspunt voor effectieve
uitbuiting. Als motivering wordt dan af en toe de bedoeling zichtbaar om zich een
minder geremde toegang tot bevredigingen te verschaffen die voor de
niet-geprivilegieerde onbereikbaar, resp. taboe zijn.
3. Het derde punt is de activistische uniformering van het ongenoegen uit een
overschot aan agressiviteit. Zij geschiedt door met macht beklede vertegenwoordigers
van de samenleving. Tot dusver is deze essentiële, sociale handeling een vrijwel
vanzelfsprekend privilege van de heersende machten in een maatschappij en van de
haar vertegenwoordigende regering geweest; men streeft naar een vrijwaring van
kontrole daarop, bijv. hoogst actueel, in de wetten op de noodtoestand.
Het is interessant om te weten dat men deze eis telkens laat gelden, onafhankelijk
van de ideologie welke in een samenleving wordt aangehangen. Hier treedt dus het
onopgeloste probleem van het afzien van geweld aan de dag, in een wereld die
uiteindelijk toch steeds weer bereid is om de frustratie wegens misgelopen
lustbevrediging en de frustratie van het gevoel van eigenwaarde in gewelddadigheden
om te zetten. Zolang deze drie componenten van het tenslotte onstuitbare gebeuren
van een ontwikkeling naar oorlog niet duidelijk genoeg in het bewustzijn van de
publieke opinie doorgedrongen zijn, blijven alle verwachtingen over de vrede
wensdromen. Zou deze verruiming van het bewustzijn toch plaatshebben, dan zou
dit verstrekkende gevolgen te zien geven. Vooral zouden personen die met
regeringsaangelegenheden belast zijn zich,
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als de mensen die zij zijn - met hun kwaliteiten maar ook met hun beperkingen - niet
langer aan de publieke discussie kunnen onttrekken. Tegenwoordig staat daarvoor
nog een wet op de persoonlijke beveiliging garant, die stamt uit de lange periode
waarin de regerende vorst het privilege van goddelijke d.w.z. oncontroleerbare
uitverkorenheid voor zich kon opeisen. Progressieve samenlevingen kunnen zich
deze deificatie van hun leiders onder geen beding meer veroorloven. Er hoeft beslist
niet herinnerd te worden aan de enorme verliezen aan menselijk ‘kapitaal’ door
‘charismatische’ leiders, die ons in deze eeuw hebben verblijd.
Het ‘gepacificeerde bestaan’ dat Herbert Marcuse12. als historisch doel voor ogen
stond, is toch alleen te verwezenlijken, wanneer de natuur van de mens onder de drie
genoemde, samenhangende voorwaarden pacificeerbaar blijkt te zijn. De
psychoanalyticus moet het als enigszins vooringenomen vóorkomen dat de onvrede
steeds weer vnl. wordt afgeleid uit de verstarde regressieve machtsaanspraken van
overmachtige sociale krachten, hoe betekenisvol deze ook zijn. Het is toch veeleer
zo dat deze van oorsprong niet-vredelievende mens door de eeuwen heen, en steeds
duidelijker naarmate zijn beschavende macht toenam, zulke onverdraaglijke
machtsverdelingen en zo'n hoeveelheid georganiseerd onverstand produceerde, dat
hem geen andere uitweg als georganiseerde destructie of zelfdestructie overbleef.
Zonder twijfel hebben de samenlevingen in het verleden de agressie door hun
levensvoorwaarden in de hand gewerkt - en zij doen dat nog steeds. Het geloof
evenwel dat alleen al de groeiende productiviteitskrachten vreedzaam op de niet
vredelievende menselijke soort zouden kunnen inwerken, schijnt een hoop die alleen
teleurgesteld kan worden. Wellicht zijn de beslissende wantoestanden wel secundair
door de maatschappij veroorzaakt, en primair door de mens die alleen zulke
onvolmaakte samenlevingen kon opbouwen en van wie men niet kan aannemen, dat
hij met een nieuwe generatie, met nieuwe ‘elites’ zoals in het sprookje van de Kalief
Ooievaar, het sleutelwoord voor een plotselinge verandering in een vreedzaam-tolerant
wezen zal vinden. Het is namelijk niet alleen zo dat in de samenleving vooroordelen
aan de macht komen - resp. de heersende groep beschermen -, maar dat deze
samenleving ook langs de omweg van haar politieke agentschappen aan de, in de
maatschappij zich opkroppende haatgevoelens, jaloezie en agressiebehoeften hoe
dan ook uitlaatkleppen moet verschaffen, wil zij niet in een burgeroorlog
tenondergaan.
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Daarbij was dan, in elk geval in het verleden, de verschuiving naar de buurman als
eenvoudig te vervreemden haatobject, jaloezieobject, woedeobject in eerste instantie
de weg naar het kwaad van geringere omvang. Het is toch indrukwekkend dat
dergelijke verschuivingen en projecties tot dusver in alle maatschappijvormen
onvermijdelijk gebleken zijn.
Bezien wij nu, met deze weinig hooggestemde verwachtingen voor ogen, de idee
van een permanente vrede, dan wordt ons duidelijk dat hier hoogst ambivalente
gevoelens in het spel moeten zijn. Vrede betekent in onbewuste gelijkschakeling in
de eerste plaats het permanent afzien van agressieve uitingen ter zelfverdediging,
een permanente onderdrukking van dergelijke gevoelens. Ontstaat daaruit
zelfopoffering, kerkhofvrede? In onbewuste fantasieën komt een onontkoombare
vrede op potentieverlies neer. Op het gebied van de sexuele gedragingen betekent
potentieverlies een zware slag voor het zelfgevoel. Op het gebied van de agressiviteit
evenwel, dat grotendeels met dat van het zelfbehoud samenvalt, is potentieverlies
een vitale bedreiging, welhaast een doodsoordeel. Iring Fetscher heeft in een bijzonder
lezenswaardige verhandeling een aantal historische ‘modellen van internationale
ordening’ naast elkaar gezet. De manipulatieve fantasieën van de ontwerpers dezer
modellen van sociale ordening verraden veel agressie welke in dienst staat van zo'n
ordening.
Ze zijn dus allereerst onvrijwillige tekens van onze onmacht om met minder
repressie een sociale structuur in stand te houden die kan functioneren. Meestal loopt
bij nadere beschouwing het scheppen van de geplande definitieve vrede uit op een
verkrachting of overweldiging, zodat de onbewuste fantasieën niet zonder reden zijn
zoals ze zijn,
Met een uitsluitend ‘internationale rechtsorde’ zou men overigens in het geheel
niet gediend zijn, wanneer deze niet over de middelen zou beschikken om zich te
realiseren. ‘Een wereldomvattende orde zou alleen dan een instrument zijn dat de
vrede garandeert’ - zegt Fetscher - ‘wanneer er een instantie zou bestaan die over
voldoende macht beschikt om deze orde in geval van nood te kunnen afdwingen.’13.
Een mening die ook Carl Friedrich v. Weizsäcker voorstaat. Enerzijds zou de
wereldvrede ‘levensvoorwaarde voor het technische tijdperk’ zijn en in die zin
‘onvermijdelijk’. In overeenstemming met de marxistische denkers is een zo
christelijkburgerlijke auteur als v. Weizsäcker verder van mening dat de
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wereldvrede het gouden tijdperk niet dichterbij brengt; net zo min als de klasseloze
maatschappij hiertoe in staat is. Zij is geen herwonnen paradijs, ‘de wereldvrede is
veeleer een stuk profane geschiedenis, dat nu bereikt moet worden. Het is een nieuwe
fase, zoals er in de geschiedenis af en toe wel eens iets gebeurt dat tot dan zonder
voorbeeld is.’14.
Tenslotte, zo vervolgt Weizsäcker, verlangt de wereldvrede van ons ‘een
buitengewone morele inspanning’, ‘en wel de ontwikkeling van een ethiek van de
technische wereld, dat wil zeggen het re-ethiseren van de volkomen onethische
realiteit in de technische wereld.’ Hetgeen alleen dan mogelijk is wanneer de mensen
zich volgens de heersende machtsverhoudingen in overeenstemming met deze ethiek
mogen gedragen. In het genotuleerde gesprek, waarin v. Weizsäcker deze
constateringen deed, werd door een der deelnemers de rake opmerking gemaakt dat
‘de penetratie van het streng technisch denken de machtsdrift niet heeft verminderd,
maar geëmancipeerd en verhevigd.’15. Dit noopt opnieuw tot een psychologische
waardering. Het doordringen van het ‘streng-technische’ denken heeft enerzijds
geleid tot een hypertrofie van de eis naar objectiviteit in alle uitspraken over
natuurfenomenen, de mens incluis. Onder deze objectiviteit gaat evenwel zeer veel
agressieve ideologie schuil. Dienovereenkomstig hebben de technische
produktieprocessen zich georganiseerd. Voor de in deze processen werkzame mensen
wordt het steeds minder mogelijk zich hiermee affectief te engageren, d.w.z. ze
tezelfdertijd te benutten voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. De kans
om agressiviteit binnen het kader der werkzaamheden in activiteit te kunnen omzetten,
is steeds meer afgenomen, omdat deze produktieprocessen met steeds meer succes
mechanisch geleid worden, en steeds onafhankelijker van individueel vormende
invloeden verlopen.
Het behoort tot de naïeveteit van de mens om ten opzichte van nieuwe historische
situaties te geloven, dat hetgeen waarvoor hij in zijn bereidwillige overgave aan het
nieuwe geen plaats meer heeft, uit zijn natuur en zijn aanleg zou verdwijnen;
bijvoorbeeld een sublimatiebehoefte in het werk, wat een - van het economisch nut
- volkomen onafhankelijke ervaring is. Onze dwangpositie, waarin wij een
‘buitengewone morele inspanning’ moeten volbrengen, maakt deze daad er voor ons
niet eenvoudiger op. Op dit moment moet het consumptie-aanbod goedmaken wat
aan frustrátie uit ge-
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miste bevrediging in het werk is ontstaan, en wat aan verlies van zékerheid in een
door tradities gesuste wereld om ons heen. De bevrediging door middel van goederen
of genotmiddelen weegt evenwel niet op tegen de bevrediging die uitgaat van de
geslaagde inspanning ter sublimering van agressie in vormende activiteit. De
consumptiefaciliteiten kunnen ook niet de zekerheid van een binnen het bereik
liggende clan-verwantschap vervangen. Ervaringen die echter voor de opbouw van
de eigen identiteit, en de differentiatie en structurering van de sociale omgeving
tijdens de jeugd niet ongeschikt waren.
Vijftig oorlogen en op oorlog lijkende toestanden sedert het einde van de tweede
wereldoorlog bewijzen toch wel de kracht van de druk der collectieve en
onbevredigde, driftmatige behoeften. Wanneer het werkelijk tot dit engagement, tot
deze grote morele inspanning mocht komen, dan ligt deze taak nog voor ons. Veel
sneller zou evenwel in vervulling kunnen gaan wat Bloch de ‘kerkhofvrede’ heeft
genoemd. Het gevaar van het concept van een wereldvrede houdt ook v. Weizsäcker
bezig; want ‘een wereld waarin de wereldvrede gegarandeerd is, zou een vorm kunnen
aannemen die leidt tot een buitensporige bedreiging van de menselijke vrijheid,
doordat hierin het wezenlijke menszijn uitgeschakeld zou moeten worden. Dat zal
weliswaar niet lukken, maar dit menszijn zou wellicht slechts met de grootste offers
in stand gehouden kunnen worden.’ Vrede verbindt zich dan met terreur, naakt, of
als geperfectioneerde planning, hetgeen opnieuw tot destructieve uitbarstingen zou
kunnen leiden, tot gruweldaden zoals tal van hedendaagse denkers voorspellen,
zonder daardoor noodzakelijk de verdenking van reactionaire ‘cultuurkritiek’ op zich
te laden.
Misschien moet men in dit korte overzicht toch nog even melding maken van een
fenomeen tussen vrede en agressiviteit in: het is de rol van de wreedheid als
surrogaatbevrediging voor misgelopen gesublimeerde driftbevredigingen, vooral de
uitgebleven genoegdoening voor het leren van technieken tot beheersing van de
werkelijkheid (skills). In de wrede daad slaagt ons agressieve driftgedeelte er in, ook
nog energieën van libidineuze aard aan te trekken. De destructieve tendens blijft
evenwel de overhand houden. Dat kan de beschouwer van onze tijd in eerste instantie
misschien wel verwonderen. Wellicht is hij van mening dat de zeer veel gemakkelijker
toegankelijke bevrediging van sexuele driftimpulsen als het ware een compensatie
voor het afzien van agressieve driften zou
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kunnen bieden. Maar dit is nog niet bevestigd; veeleer blijven ontelbare, primair aan
libidineuze aspecten gebonden behoeften doordrenkt van onbevredigde en
voorbijschietende agressieve impulsen: zonder dat de betreffende personen toegang
zouden hebben tot hun innerlijke motivering bij de overgang van liefde naar haat.
Want de ‘onethische realiteit in de technische wereld’ - misschien zou men van een
ethisch indifferente wereld moeten spreken - heeft tevens een nieuw aspect van de
vervreemding van de mens van zijn erotische mogelijkheden met zich meegebracht,
waarvan de persoonlijke beleving voor het welzijn en helemáál voor het oprichten
van een vredesmaatschappij onvervangbaar is. Heeft zijn religie eeuwenlang het
sexuele geluk van de christen vergald, zo is het nu de herleiding van de erotische
beleving tot een behoefte aan sexualiteit die volgens de consumptiebehoefte is
gemodelleerd, - welke de humanisering van zijn geslachtelijke betrekkingen remt.
Dus zou ik de consequentie willen trekken, dat deze door Weizsäcker zo genoemde
‘bedreiging van het wezenlijke menszijn’ toch blijkbaar ook de mogelijkheid inhoudt
tot het afdwingen van een niet-gecompenseerde inperking van de menselijke agressie,
hetgeen zich meer onbewust dan bewust als vrijheidsbeperking aan ons voordoet.
Voor een technocratische wereldstaat die een tot in het oneindige toenemend aantal
mensen omvat, moet deze niet-gecompenseerde onderdrukking van de agressie zowel
administratieve noodzaak als een overlopende bron van gevaar worden. Op een dag
zal dan blijken of tegen de perfect georganiseerde en gehanteerde wereldvrede, die
tegen de prijs van conformisering gesticht wordt, de inzet ‘van strijd’ - van
verloskundige strijd - voldoende zal zijn, of dat niet spoedig een keten van
wereldburgeroorlogen deze conformistische dwangwereld zal doen wankelen. Met
het oog op de ‘nieuwe klasse’ van de technocratische elite rijst deze vraag juist bij
de denkers der marxistisch-leninistische vredesordening, die zich van deze
problematiek bewust zijn.
Wanneer wij constateren, dat de productie- en algemene levensvoorwaarden in
onze technische civilisatie een toenemend overschot scheppen aan niet in het normale
dagelijkse bestaan te integreren agressieve energie, dan wordt ons duidelijk, dat de
morele inspanning waarnaar men uitziet, in eerste instantie uit niets anders kan
bestaan dan de verandering van deze levensvoorwaarden.
Het is bijzonder indrukwekkend hoe ons ‘wensdenken’ over de dwangpositie
waarin wij ons bevinden, ons om de tuin wil leiden.
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Er wordt de in elk geval binnen het bereik liggende utopie verkondigd van een wereld
zonder vervreemdende arbeid. Dat zou dan neerkomen op het zelfstandig worden
van een machinewereld, welke met het leven van de mensen alleen nog voor zover
mensen de machines moeten ontwerpen en uitdenken, verbonden zou zijn. Zoals ons
de Europese geschiedenis, waarin het natuurwetenschappelijk denken begonnen is,
bewijst, slaagt daarin echter alleen de kultuurgroep waarin een hoogopgelopen,
agressieve staat van opwinding permanent voelbaar was in de moderne tijd. Het ligt
dus niet in de lijn der verwachtingen dat het agressieve energetische evenwicht van
deze, van werken vrijgestelde, cultuur zonder meer opgegeven wordt. Want ook zij
staat onder categorische dwang, naast de onrust stichtende agressie, bijvoorbeeld
onder die van de grote, volgens de ervaring niet meer te geleden bevolking, dus onder
de frustraties van het massabestaan in de meest uiteenlopende verbanden.
In het verleden is het een effectief middel tegen de hantering van agressie die naar
destructie neigde gebleken, wanneer een samenleving erin slaagde een betrekkelijk
groot aantal individuen met een eigen mening, die in staat waren tot een kritisch
onderzoek van de werkelijkheid, te vormen en hun ook sociale en politieke invloed
toe te staan. (Wat, zoals bekend, in Duitsland altijd met veel moeite gepaard ging).
Het schijnt dat de functie van deze individuen in het geheel van een samenleving
onenigheid en strijd van verstandelijke aard mobiliseert en daardoor de weerstand
tegen de regressie in primitief destructieve affectuitingen versterkt. Hoe moet dit
echter slagen in staten met honderden miljoenen mensen? Hoe moet bij het toenemend
gevaar van de grootste hongercatastrofes die de mensheid ooit getroffen hebben,
deze doorgevoerde structurering van reusachtige sociale ruimten slagen, terwijl
anderzijds - zoals de Verenigde Staten in Vietnam aantonen - naties welke reeds in
hun staatkundige fundamenten naar zulk een individualisering, naar het respecteren
van de individuele verantwoordelijkheid tenderen, deze reserve in hun menselijke
rede kunnen verliezen?
Tot slot zou ik aan twee feiten aandacht willen schenken, die in elk geval als
houvast voor het vertrouwen kunnen dienen. In de eerste plaats kan worden opgemerkt
dat de bindingen met objecten welke agressieve behoeften betreffen weliswaar erg
duurzaam kunnen zijn - zo moeten zondebokken het bijv. generaties lang ont-
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gelden - in de regel is de agressieve ‘bezetting’ der objecten echter tamelijk
beweeglijk. Zij beantwoordt aan de veelzijdigheid der menselijke belangstelling
welke zich richt op zaken, die zonder zo'n emotionele ‘bezetting’ met libidineuze en
agressieve energie voor ons helemaal niet tot onderwerp van serieuze bemoeienissen
zouden kunnen worden. Het is dus denkbaar dat de intensievere contacten tussen de
werelddelen die in de kulturele ontwikkeling van de mensheid tot nu toe weinig van
elkaar te horen kregen en derhalve ook weinig begrip voor elkaar hadden, in feite
voorwaarden voor een binnenlandse in plaats van een buitenlandse wereldpolitiek
scheppen. Wanneer wij naar onze westerburen kijken, hebben wij reden tot de
realistische constatering dat deze binnenlandse politiek geenszins minder moeilijk
dan de tot dusver gevoerde buitenlandse politiek moet zijn; soms is deze moeilijker
en vergt zij nog meer geduld. Maar op één punt verschilt zij essentieel van de
buitenlandse politiek: het voortzetten van deze politiek ‘met andere middelen’ is
onmogelijk geworden. De opwinding ten opzichte van de tegenspeler, de tegenpartij,
de andersdenkende kan die graad van vijandschap niet meer bereiken, welke een
oorlog mogelijk, eventueel onvermijdelijk zou maken. Tal van onze medeburgers
kan dit ten opzichte van de grote buurman in het oosten tot op heden misschien nog
helemaal niet zo onmogelijk voorkomen.
Bovendien voltrekt zich - en dat zou het tweede vonkje hoop zijn - ‘de historische
verandering van de affect-huishouding’, zoals Norbert Elias dit jaren geleden16.
genoemd heeft. Wat daarmee bedoeld is, kan men het best aan de hand van een zijner
voorbeelden verklaren: ‘In Parijs behoorde het in de 16e eeuw tot de feestvreugde
op het feest van de heilige Johannes om een of twee dozijn katten levend te
verbranden. Deze viering was erg beroemd. Het volk liep bijeen. Er klonk feestelijke
muziek. Onder een soort stellage werd een enorme brandstapel opgericht. Daarna
hing men een zak of mand vol katten aan de stellage. De zak of de mand vatte vlam.
De katten vielen in de brandstapel en verbrandden, terwijl de menigte plezier beleefde
aan hun geschreeuw en gemiauw. De koning en zijn hofhouding waren gewoonlijk
aanwezig. Soms liet men de koning of de dauphin de eer te beurt vallen om de
brandstapel aan te steken.’
Elias ziet duidelijk ‘dat vele dingen die vroeger lust opwekten, nu afschuw
teweegbrengen.’ Zowel nu als toen is er niet alleen sprake
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van individuele gevoelens. Die kattenverbrandingen op het feest van Johannes waren
een maatschappelijke instelling. Wat tegenwoordig bokswedstrijden of harde
voetbalwedstrijden zijn, waren destijds de kattenverbrandingen. Het gaat - naar de
mening van Elias - om het plezier ‘dat de samenleving zich verschaft t.a.v. incarnaties
van een maatschappelijke affect-standaard, binnen het kader waarvan zich alle
individuele affectmodellen ophouden, al verschillen ze nog zoveel van elkaar. Wie
buiten het kader van de maatschappelijke driftstandaard treedt, geldt vanaf dat
ogenblik als “abnormaal”. Zo zou tegenwoordig iemand voor “abnormaal” gehouden
worden die zijn lustbehoefte wil bevredigen, zoals dat bijv. in de 16de eeuw door 't
verbranden van katten gebruikelijk was.’17.
Dit voorbeeld maakt duidelijk, zoals ook uit de vergelijking met de strafvormen
blijkt, dat de onstuimigheid van agressieve uitingen in onze stijl van leven over het
geheel genomen afneemt, en op z'n minst genomen sterker wordt afgekeurd. Er is
veel te weinig empirisch onderzoek m.b.t. de factoren die dit proces uiteindelijk
bepalen. Het is evenwel voorstelbaar, dat de ‘verandering van de affecthuishouding’
steeds verder voortschrijdt, zodat wij erin slagen de sociale inpassing van de mens
in de vroege fasen van de jeugd omzichtiger, d.w.z. niet met een verkeerde
tolerantie-ideologie, maar met ‘invoeling’ te voltrekken, en de bereidheid om later
op regressieve wijze met de agressie om te gaan verder afneemt. Dit voltrekt zich
evenwel als het ware in een ‘ademloze wedloop met de tijd’, daar de organisatie van
de ‘on-vrede’ onderwijl niet stilstaat. Omdat wij in een tijd leven die iedere behoefte
al metend poogt te objectiveren en dit voor haar produktieplanning ook moet doen,
ontstaan er tenslotte uit psychische problemen - b.v. van ‘gemanipuleerde’ agressie
en angst - enorme opeenhopingen van machtsbelangen (b.v. de bewapeningsindustrie).
Er is nauwelijks iets tegen in te brengen dat de ‘nationale verdediging... een van de
grootste, zo niet het grootste bedrijf in de Verenigde Staten is geworden.’, zeggen
de kenners van deze materie.18. Wanneer wordt beweerd dat de Amerikaanse
ondernemingen een ‘verbazingwekkende vaardigheid ontwikkeld hebben om van de
ene wapenindustrie op een andere over te schakelen (bv. van vliegtuigen op raketten),
maar dat hun pogingen om met hun bewapeningstechnologie over te schakelen op
produkten en markten in de civiele sfeer, mislukt zijn,’19. dan doet zoiets sterk denken
aan de geciteer-
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de, onstuitbare mobilisatie van de legers van het Duitse rijk in 1914.
Het behoorde niet tot het thema van deze overwegingen om ook dergelijke
dwangmatigheden, die in praktisch opzicht buitengewoon belangrijk maar - hoe dan
ook - secundair zijn, te beschouwen. Door machtsconstellaties binnen de samenleving
slagen belanghebbende groepen erin op vrede gerichte plannen vastberaden in de
weg te staan. Dat leidt de aandacht af van de primaire voorwaarden t.a.v. de
ontbrekende bereidheid tot vrede. De psychoanalyticus zoekt zowel bij zijn patiënt
als bij zijn samenleving naar de innerlijke, psychische condities welke een pacificatie
belemmeren. De kennis die hij daarbij ondanks taaie weerstand opdoet, kan op zekere
dag zowel de socioloog als de politicus profijt bieden. Eerst na het bijeenbrengen
van alle waarneembare determinanten kan men een prognose, maken - de prognose
hierover: of het bij de steeds terugkerende verandering van agressie in destructie
moet blijven; wat dan wel - om met K. Kraus te spreken - naar de ‘laatste dagen der
mensheid’ zou leiden en het twistgesprek over het bestaan van een doodsdrift tevens
zou beëindigen.5.
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Gerrit Kouwenaar | Gedichten
heden
Men ontwaakt
hondegeblaf dringt door een dun huidig najaar
terwijl men ligt 's morgens te bed
in het tweede huis
geluk dat altijd het woord was, is het
ook nu niet, men is
sprakeloos bij gebrek, de dag
is ontzettend helder, dit is
een grens
op deze basis
de japanse transistor geeft
een krachtige treurmars prijs, trommels
en trompetten, die men ooit
struikelend over zo'n holle schildpad
vereenzelvigde met een leegte die in feite
van vlees was: de muziek
nam een ogenblik vorm aan en de vorm
viel uiteen waar men bijstond
een treurmars hoorbaar voor zover
men niet dood is, komende uit
een kortstondig geopende grond, makende
nog even een mens, terwijl die mens
omdat hij er was, er nu
niet meer is -
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waarvan men niet kan spreken
‘Waarvan men niet kan spreken
daarover moet men zwijgen’*
dus in feite slechts doenlijk
in feiten, dus ondoenlijk
in taal
zonder ten minste dat onbepaald lidwoord: een
liefde die zonder veel praten
de wereld plat ligt als gras
in de lauwe melk van de avond
was de wereld een park vol kosteloze rozen
jij en ik
toen de vulkaan losbarstte
toen de gemeenteraad door de knieën ging
toen de koffiepauze aanbrak
jij praatte voorbij je mond iets over
de draad van ariadne, ik
mij bevrijdend dacht dat ik stikte -

*

Wittgenstein, Tractatus / 7
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morgen weer een dag
1
Vandaag stilte geplet in taal / het na
tuiten van zwarte knallen / onaf
gebroken eenheid na eenheid compacte
stilstand ontstaat / zelfs het wat
te lange stromende boek, het krampachtige
dagblad laten
onophoudelijk bijna
spelden vallen in stoom, de ballpoint ontploft
haast maar ontploft
niet

Raster. Jaargang 3

31

2
denkend 1 totaal: vereenzelviging
met de tegenspeler: een oude fout
denkend terwijl de ogen het zichtbare indampen:
de graftafel met verlamde broodjes
denkend het verteringsproces komt op gang
het ingeblikt vlees vreet de blikopener
denkend op deze wand de projektie ener dol
draaiende filmlus over lekker schransen
terwijl haast vanzelf verdubbelend
in een dikke en een dunne
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3
tersluiks dus ternauwernood waar
genomen, nu toch weer
beweging geweest, en weer een verleden
daarmee ontzettend besmet
het heden, praat er niet over
men zou het vliesdunne papier vet maken
zo koelt een kachel af, tikkend
en in tijdnood, nog even en het ziet hier zwart
van de slakken, nochtans nu
als klap op de vuurpijl alsof dit moment
niet verloren was lettertjes
komen melden
schaduwen van vaderlijke gleufhoeden, leugen
achtige montage achteraf
flashback die opzwelt opzwelt
dus een ontploffing, toch kolossaal
deze noodzaak der dagsluiting, maar eerst
de wekker gezet -
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men verheft zich
Men verheft zich, in het ene oog
de arend, in het andere
het duifje, schuift met de hand
van een lakei de gordijnen uiteen, gaat
uit het raam gooien o.a.
een lasso om te vangen vergeefs
de prachtige nacht die men verwachtte
is daar, een bedaagde inktmop
dus fiks aan de arbeid, nieuw
lint in de machine, betrekkelijk oude
handen uit de mouwen, en maar
smikkelen en pimpelen
eet smakelijk! prosit! de wereld
biedt zich aan op een vrij groot plat
dienblad
het bad loopt over / modder onwasbaar
onveranderlijk zo vet dat voedzaam / alle vlees
tot in de marge bekrabbeld / en nu maar luiden
luiden de gouden tafelschel voor het toetje -
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algebra voor beginners
A die afkomt op b, als een geest
uit het glas, zodat
a's mond op z'n frans haast
b's tong smaakt, dat in lucht
althans denkbaar
hallo hoera gezondheid
wensend gemompel, muizend het dagelijks menu
dat b er is
nog steeds
maar wie? de doorsnede van Kok? het principe
van zijn fornuis? of gindse
gekreukte heuvels waarop geen huis
viel te bouwen? zelfs
geen bijkeuken?
ook toen al schaduwen taal, bollend
onder bedenksels
dezelfde bruikbare longen, dezelfde
mollenogen maag, thans wat meer geletterd
en omgekeerd: steeds witter soms ill
of egaal
ring ring: viel het musje tenslotte? het menu
niet goed? nee nee a is
elders noch hier; waarom ook
zou a? en de vraag allicht blijft: is a
het of b waarnaar b
danwel a het oog richt
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a krijgt die spiegel nu zodra a
b aanroept, twee
zelfs, te weten één voor 't verlies
in een huis -
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verzadigd
Verzadigd dus haast stilstaand
stelt men zijn graf uit, stelt
de klok op morgen inmiddels
al jaren vandaag en vaag
wadend door jeugdsneeuw oudejaarsavond waldorf
salade engelenhaar de griekse natuur
spons vanwege het eeuwige
brandgevaar
rekt men zich uit
en zit
zeker van niets of zoiets
even geletterds als waarheid
respectievelijk etcetera
gapend
onherroepelijk komt dan in 78-toerenplaten
in plaatkoeken kookboeken katers
het nagelatene en het gedane
naar willekeur te verwisselen, verwrikt men
in letters nu hier dit, het vlees
des geestes, ziet overziet
men foto's met echo-effekt, maar slaap
gaat verliefd onder de ontredderde eettafel
zwijgzaam geen speld / bij voorbaat bepaald
door denkbaar gerinkel / geen hond
leeft terwijl verantwoordt
zijn likken
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hoe mild denkt men hoe duurzaam onaf
gebroken leeft men / pang / dit voortdurend
fikkende mensenvet / pang / vloeibaar
als meel / pijnloos / pang pang / opstaande
opgaande licht
makend dovend / lachende:
ping!
de wekker! de wekker!
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circuit
Tijd zo'n circuit, en men zag
die pijlen niet goed, sorteerde
niet goed voor maar veel effekt, de schade
ligt jarenlang krom, ofwel
een snelweg tussen links en rechts, ha ha, ofwel
een korte keffende claxon als er nacht is
en mist, wij weten
er niets van
alleen dat alles op tijd moet
weten wij zeker: 7 uur 3 gaat de trein en de thee
is te heet, en te 12 uur 10 als men juist de krant leest
is daar eensklaps een hand die zich
vanbinnen omdraait
te laat is het altijd, geniet
dus bijvoorbeeld van lekkere honger, substituut
van wat de censuur zou schrappen
als het vlees weer woord werd -
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Jan G. Elburg | Verschil in hoogte
*
stroef verlopende versmelting
tot één wasgladde tegenvoeter:
de chinees van europa.
donker snuffelt hem af,
zonder houvast,
van achillespees tot knieën
daarna van vogelnest tot vlechtwerk;
laat hem liggen.

*
naar wens ook nog
vergelijkbaar met
de sleutelhanger
die tegen een doorboorde
voordeur tikt.

*
onbetrokken zwijgen, roerloos zuigende
stilte in de muizegaten,
vergelijk de hoffelijk gestopte auto's van de vooruitgang,
in innigheid gestikt jaknikken omvattende
meidekamertjes, daarbij
de in te houden adem
dier verlaten bediendeverblijven,
gevaagd met de geur van voeten,
met de vergane maneschijn van schone nagels
en wuivende jabots...
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(en: hier zuurstof happen)
Ik wil maar zeggen:
is ffft, leegte, niets.
Is lucht die waait, maar wel
tot een bolvorm samengepakt
binnen geolied zijdeweefsel,
als vlinderend zuidewindje, en getoond
aan het wolkengebergte want
met aangestoken alkohol
gekoesterd tot stijgvermogen.
Is een bedachtzaam uitgebroed
verschil in hoogte.

*
‘je stroomt uit de donkere kist
= uit een doodsbleke kuip
je gaat je weg zonder weerstand
ook al door het bezonken raderwerk
dat torens bij avond laat vallen
gras plat maakt
spaken doorsnijden je ondeelbare lijf
tanden beroeren je zonder te eten
en je onvatbare lijf groeit
voor zijn volgzame staart uit
koppig omlaag bewust van zijn zwaarte
onbekommerd = zweven door steen
zo naai je de grond een mestpier
een onooglijke draad
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paart laat paren daarom
je stroomt = zwart garen
door onze allengs beschaatsbare tranen
je vruchtbaarheid snoert het leven de keel af
je stem stokt je vloeit verder dan bloed’

*
of
soortgelijke onbewijsbare vermoedens,
geuit in oom's echokamers.
boe! roepend in de holle -,
borrelend in de kommunicerende vaten.
glazig
aevesdropping trough eyedroppers
en al doende bloedgeil zichzelf toch nog
met een geërfd maantje bezwangerend,
waarna als klap
op de papieren zak:
‘ons is geboren
100 gram
storig vlees’
triomfantelijk meegedeeld aan
vliesgevels, rijbanen,
jampotten, steunzolen
en
niets is geboren
of

*

Raster. Jaargang 3

42
dubbelspion,
gladdekker op verkenning
boven teewateren. verward als 2
bargoendische meesters v.h. kontrapunt:
Marc, stamakelzat tot mr X verneveld,
boert zijn weesgegroet voor de dingsigheden,
vóór duivengekoer, vóór dauw,
(‘opstayen, opstayen),
tot een minderjarige reisgenote.
er uit! per spook door europa!
: de kastelen in Spanje, uilen naar zuilen,
op je dood onder het wasgoed van Napels
en - niet minder spiritusspugend de heilsverkondiging, oorverdovend
van 55 miljoen geïsoleerde wingcommanders
tegen de witte klippen op,
af, om (klap!) met
een kapitale g in Frankrijk te belanden
en de in pinkstervuur gebraden duif daar,
die je in de (welke?) mond vliegt,
Maria M.v.G. (18?),
devoot ondersteboven van
de heilige geest der revolte, wentelteef,
gewerveld diertje, waarin zelfs Josef K.,
wannend, nog brood zou kunnen zien.
Rejoyce! Rejoyce!
: gezegende omstandigheden,
zo onderweg, en...
jezus nog toe.

*
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vraag: een ijzersterke witz?
bevestiging: een giller, namelijk
not quite a solotude: 2 ×
(two times) early to bed
with my (kind of a) countess.
de krant er over gewaagt van
warlords en oorlogsgraven
ingevat in de knollentuin, de kunst
van het biljart.
(de keu geurig van keuls water).
uit hoofde van zoveel nieuws presteert hij
wat teder prutswerk maar maakt tenslotte
zijn aftreksom: het verschil
tussen bemijmeren en berijden.

*
gaat dus op handkracht over, versiert
kelig de loden deur van een kombuis
tot harig hapje, ontwikkelt zich
al doende
tot kopulente omnivoor en
richt zich bewust opnieuw een maaltijd aan =
een worst op in zijn hoogst eigen lollige hansop,
onder de feestjurk van wolfram.
snoeptafel of liedertafel om het even...
2 walnoten* op een essenhouten dis
kant fiedel.
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(* de ongestreken tronies
van zijn keurvorsten)
borrelt nog wat na tijdens het toetasten:
nou moe! ras teef!
doet er volmondig het zwijgen toe
en miemt het jawoord voor vreemdgaan.

*
liedje van de doorgewinterde meeuw,
de duif die spetterend
de gapende kuil met lucht inplonst
daarbij zijn balkonscene:
neerkijken op een hond
en diens tippelende schaduw,
opkijken naar het
monochrome niets.

*
tekens te over voor vuur er onder:
rook stijgt, roet zweeft, as verwaait.
toch: het al te gewaarschuwd oog neemt voortijdig
modder waar, speurt (tranend) besprenkelde onvormen.
merk toch hoe horen even zo vrolijk
in zien vergaat als kijken in halfhartig luisteren:
ook het onderhavige brandgeroep verwaterde alweer
van taal tot niets dan een brede klad spiegelschrift;
geen bedding, hoe kort ook, geslepen
tussen de bron en de kaasplatte delta.
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(met puin bezwaarde wolken, (hij +)
liggen, als nat bladskelet over ander geraamte,
dwarrelen, ritselen, gloed te herdenken).

*
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Ivan Vyskocil* | De muur van Jakob
Ik heb altijd een wagen willen hebben, al sinds ik een kind was. Volwassenen hebben
wagens, placht ik bij mezelf te denken. Ik zal geen volwassene zijn totdat ik een auto
heb, placht ik tegen mezelf te zeggen. Ik gaf een boek uit met gedichten over de
natuur en... niks. Ik schreef twee filmscenarioos en: schafte een wagen aan.
Ik kocht een wagen zodat ik volwassen kon worden. Om tijd te besparen zoals
volwassenen doen, om mijn eigen baas te zijn en niet met al die anderen te moeten
rondhangen in de tram, waar iedereen je stompen uitdeelt. In mijn wagen zou het
niemand worden toegestaan een por in mijn richting uit te delen.
Toen ik een auto kocht merkte ik opeens, dat ik een heleboel tijd omhanden kreeg.
Ik bedoel, dat ik er eigenlijk buiten stond, in de wagen. Een zaak die vroeger dagen
kostte, was nu in een paar uur voor elkaar. Toegegeven, zolang ik nog géén wagen
had, waren er veel lui waarmee ik ergens ging zitten kletsen, en kreeg ik een hoop
dingen te zien. In mijn wagen had ik haast. Had ik soms geen wagen aangeschaft om
volwassen te kunnen zijn? Elk volwassen mens komt tijd tekort. Ik kocht een wagen
omdat ik tijd tekort kwam. Ik kocht een wagen om ergens, snel en gemakkelijk, te
kunnen komen. Toen ik eindelijk een wagen had, moest alle vrije tijd die ik kreeg
worden besteed aan... mijn wagen. Aan het ergens, snel en gemakkelijk, komen.
‘Ergens’. Dat was het 'm nou net. Dag in dag uit reed ik door de straten. Het ging
gemakkelijk, het ging snel, maar ik wist dat ik in wezen niet ergens heenging, in feite
ging ik nergens heen. Mijn vrienden raadden mij aan om niet ergens heen te rijden.
Om aandacht aan mijn werk te schenken en de wagen te laten staan. Als ik echter
alleen maar mijn werk moest doen dan zou ik zoveel vrije tijd overhouden, dat ik te
voet beter af was geweest. Er waren een heleboel mensen met wie ik zou kunnen
zitten praten, er waren een

*

Tsjechies auteur, geb. 1929.
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heleboel dingen om naar te kijken. Ik werd gek. Wat had je aan een automobiel die,
immobiel, blijft staan. Een wagen moet gereden worden. Omdat hij zichzelf niet kan
besturen. En daar het mijn wagen was, moest ík hem besturen. Zo nu en dan bracht
ik de wagen heimelijk tot stilstand. Maar als ik daar even had gestaan, werd ik
plotseling besprongen door de gedachte dat ik op dat ogenblik snel en gemakkelijk,
laten we zeggen, ergens anders had kunnen zijn. Op een andere plaats. Op een wat
specialere plaats. Uitgeput kwam ik savonds thuis. Ik benijddde hen die op straat
liepen, die in trams reden, ik benijdde taxi-chauffeurs. Een taxi-chauffeur staat er
maar en wacht af. Er komt iemand aan, die zegt waarheen en hij rijdt ze er naar toe.
Ergens. Taxi-chauffeurs leiden een eenvoudig leven. Ik hield stil, smachtend naar
iemand die de deur van mijn wagen zou opendoen, mij een por zou geven, en zeggen,
‘Breedstraat 585 alstublieft,’ of ‘Noordelijke Kersendreef 932.’ En ik zou naar de
Breedstraat 585 of de Noordelijke Kersendreef 932 rijden.
Het portier werd geopend, een vrouw stapte in mijn wagen en ging op de achterbank
zitten.
Eindelijk!
Ik startte de motor. ‘Waarheen?’ vroeg ik gretig.
‘Weg!’ antwoordde de vrouw.
‘Weg? Dat is net als ergens; een plaats die niet hier is. U helpt me ook niet veel
verder, weet u dat.’
Ze zei dat ze hier niet was om te helpen. Dat ze weer meteen kon uitstappen als
ik niet wilde wegrijden.
‘Nee, nee! Doe dat niet. Is “weg” Breedstraat 585?’
Ze knikte. Ik reed naar de Breedstraat 585.
‘Hier zijn we er.’
‘Nee!’ Ze schudde haar hoofd. ‘Dit is niet “weg”. Dit is de Breedstraat. Breng me
weg!’
‘En zou weg kunnen zijn, laten we zeggen, Noordelijke Kersendreef 932?’
‘Akkoord, breng me naar, laten we zeggen, Noordelijke Kersendreef 932,’
Op de Noordelijke Kersendreef 932 trapte ik zachtjes het rempedaal in en trok
vervolgens weer op. Ik begon het wegrijden leuk te vinden.
‘Waar ga je naar toe?’ vroeg ze.
‘Nou, weg natuurlijk.’
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‘Nee, ga niet weg. Rijd naar de Buitenpoststraat 6.’
Dus ging ik naar de Buitenpoststraat 6. Het was de straat waar zij in mijn wagen
was gestapt. Het was het vertrekpunt van onze wegrit. Een doodlopende steeg die
eindigde in een hoge stenen muur met een bloesemende akacia.
De vrouw stapte uit de wagen en staarde mij aan. Ik werd grondig bestudeerd.
Eindelijk knikte ze met haar hoofd en nodigde mij boven uit voor een kop koffie.
We klommen naar de zolder, of beter gezegd, de vliering waar ze een soort atelier
had, vol met schilderijen, beelden, vazen en schemer. Ze liet me op een lage divan
plaatsnemen. Daar bleef ik zitten, terwijl ik de boeken bekeek die rondom verspreid
lagen. Boekjes over sterren, bloemen, over het berglandschap.
Ze ging naar de aangrenzende kamer. Toen ze terugkwam was ze gekleed in een
chinese japon met zilveren vogels erop.
Ze bracht wat koffie en een paar gebakjes. We dronken in stilte. Ze keek op.
‘Ik wist dat je terug zou komen, Jakob.’
Ik keek om mij heen om te zien tegen wie ze sprak. Maar we waren alleen. En ik
was Jakob nooit geweest, noch ben ik Jakob tot op de dag van vandaag, en ik kende
evenmin de vrouw met het loshangende haar die zich op zo'n vertrouwelijke toon
tot mij richtte. Daar ik niet wist wat ik moest zeggen, ging ik stug door met het
drinken van mijn koffie.
‘Ik bleef op je wachten Jakob, Ik heb je alles vergeven. Hoe je me verleidde toen
ik met mijn klas naar de Heuvel der Meisjes ging om de Lindeboom der Vrijheid te
planten...’
Ze hield even op en raakte zichtbaar vertederd. ‘Ik vraag me af of je wel ooit gezien
hebt hoe die boom is gegroeid. Ben je daar ooit geweest om een kijkje te nemen?’
Ik schudde ontkennend het hoofd, omdat ik nooit naar de Lindeboom was gaan
kijken. Ik had Lindebomen onder het raam van mijn flat. Maar die ging ik niet
bekijken, ik zag ze de hele tijd al. En ik herinnerde me niet dat ze waren geplant door
de aardige jongedames van de Heuvel der Meisjes. Ik had er geen idee van wie ze
had geplant. Waarschijnlijk stadstuinlieden. En zelfs als ze door jongedames waren
geplant dan had ik er nooit een van verleid. Van de jongedames.
‘Dat is echt iets voor jou Jakob. Je zou er zelfs niet heengaan om een kijkje te
nemen. Ik weet het. Je zult zeggen dat je mij vijf jaar
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later toch maar hebt getrouwd. Maar dat had je niet hoeven te doen sukkel. Je vond
mij immers altijd minder belangrijk dan de mug die je niet steken mocht.
Weet je nog, bij het Oudewijvenveld, toen je mij over de beek droeg? Ik had een
nieuwe tafzijden jurk aan en je liet me in het water vallen, precies in het midden van
de beek. Je vertelde me later dat je een mug moest wegslaan, zodat die je niet zou
steken. De mug ontsnapte. Het duurde tot de avond voor ze je stak. In je oor. En ik
was kletsnat. Oh ik weet het, je verontschuldigde je vreselijk. Maar je lachte er al
die tijd in je vuistje om hoe nat en lusteloos ik was. Je bent altijd een ellendeling
geweest, Jakob. Maar je bloed smaakte zoet. Net als Lucie, onze kleine meid...’
Ik stond op.
‘Ga zitten Jakob, en luister. Ik zit hier vaak en vertel het je allemaal, zelfs als je
er niet bent. Ons dochtertje Lucie...’
‘Neemt u mij niet kwalijk mevrouw, maar ik ben Jakob niet!’
‘...Je bent Jakob niet. Jammer dat je Jakob niet bent.’
‘Waarom jammer mevrouw? Mijn naam is Jozef.’
‘Jammer. Omdat die koffie voor Jakob was.’
‘Oh, wel, vergeeft u het mij dan mevrouw, dat ik het niet eerder heb verteld en
van Jakobs koffie heb gedronken.’
‘Nee, nee, u moet het míj vergeven. Die koffie was vergiftigd.’
Op dat moment voelde ik een koude rilling door mijn hele lichaam gaan. Ik voelde
hoe mijn handen en voeten afstierven, mijn oogleden zakten en een doods donker
zich uitspreidde over mijn geest. Met onmetelijke inspanning zei ik, ‘Indien
vergiftigd... staat u mij dan... toe dit alles... op... mij te nemen... dat van... Jakob.’
‘Voelt u zich niet goed?’ Ze klonk verschrikt en stond op. De wreedheid van haar
vraag op dat ogenblik wrong het laatste restje adem uit mij waarover ik nog beschikte,
‘Ja... nee... ik voel me niet goed... het vergif... begint... te werken.’
‘Wat voor vergif?’ riep ze. ‘Hebt u iets verkeerds gegeten?’
‘Wel, u... zei dat de... koffie was vergiftigd.’
Ze bevroor, en barstte toen in lachen uit.
‘Ja, vergiftigd. Met mijn verdriet, mijn pijn en mijn bekende gezwets; met mijn
ík!’
Ze bleef luidkeels lachen tot ze buiten adem raakte.
Ze bracht de schemering overal om haar heen in beroering.
Ik rende naar buiten, achtervolgd door het lachen. Weg. Weg van
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haar. Ik gooide het portier van de wagen open, startte in één ruk de motor en trapte
het gaspedaal helemaal in.
In de schemer en de opwinding vergat ik dat de straat in een hoge muur eindigt.
Vertaling: K. Polácková/H.C. ten Berge.
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Lidy van Marissing | Gedichten
verschuiven
van rechts
naar links (bij de chinezen
gaat dat
omgekeerd
zoals ook bij
de arabieren)
dus
verschuiven
van
boven naar
beneden
ondertussen gebeurt het
een gat
valt
tussen de tekens
het wordt
gedicht
door de lezer
van links naar
rechts
beneden
of omgekeerd
(zoals bij de chinezen
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(bij Anton Heyboer)
verdriet is het uitzuiveren
van het blauw
als niemand in de buurt is
‘zeg dat nog eens als je durft’
het uitzuiveren van blauw
als niemand thuis is
‘zeg dat nog eens’
uit blauw
niemand thuis
‘als je durft’
niemand

Raster. Jaargang 3

53
niet mis
te verstaan bewoordingen
haaks
op het zwijgen gezet
het wit wit
gelaten
is zoveel
te beter
zo rustig
(met een lui
paard op schoot)
bijvoorbeeld
om iets te
zet ik
tekens
tegen kantlijnen
verknipte horizon waarachter
u
een vinger legt om om
te slaan
zoz (zeg ik en wedden?
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ja hoor)
aan de andere kant
snijdt u zich opnieuw
een blauwtje
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steeds minder
tekens
markeren
steeds meer
ruimte
de groeiende
stilte
(in kwadraat
en kubieke)
is zichtbaar als
S2
S3
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tussen
wat hier
gebeurt
en
daar
hulpeloos
geklapper
op de valreep
mompelen
de smak
buitgaats
daar
kucht men
en draait
zich
om
alsof er
niets
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Hans Faverey | leuk licht wordt het
Leuk licht wordt het
in je droomsels. Hekwerken,
fraai gekruld; ronde ogen,
als die van een uil.
(Maar ja). In de kelder
is het donker: de kelderduiven zie je nauwelijks.
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Duur/duren; geïnhaleerd
en verdergepompt: de sponsreliefs in. Eénlicht, langzaam
losgewoeld. De middag; zijn
mens; de smeltingen -. Een gegons,
een zacht knetteren, wanneer
het vertrekpunt opengaat;
het verdwijnpunt openstaat.
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Stel dat iemand,
die de familie gaten is
in een zeef, kijkt naar
iets, b.v. naar het gat
in het centrum van een
wiel -. En dat dat wiel
draait: alsof het niet
draait. En de iemand er
is: alsof hij er niet
is. (Stel -.
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Nu het dit is,
en ik het daglicht noem
en het geen huis is,
ik door een zin schuif,
en zo'n zin door mij -;
(iemand een hondsdraf
aanraakte, maar deze
niet plukte
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Ad Zuiderent | De afstand tot de aarde
T.S. Eliot en Job zijn voorgegaan
I Orgelspel in Dordrecht
Augustus en middernacht, vlak voor de reis begint:
al uren is de zon op hol,
vast ligt de nacht in bed te kroelen met
kreekkanten koeltes en zuidzijden vollemaan.
Een lange schaduw van een hoge rug, een aarde
zonder weerga, die ondergaat,
want weldra wordt het bukken in de dampkring;
schatgravers zullen zoeken, maar
aarde is niet langer aardrijk.
Lang heeft de regen op de Voorstraat met mij lopen flirten,
schuilt in een uitgedroogd portiek,
een automatiek met louter zure bommen,
kroketten, warme worst, maar niets te drinken.
De regen houdt zich in, wil zich niet laten kennen,
geeft niemand de volle laag
en gaat.
En buiten vraag ik uit mijn jas:
‘Geef
mij ook nooit de volle laag, dan sterf ik liever van de dorst.’
(Het klinkt veel te pathetisch.)
Mijn paraplu is weg, vergeten in de trein,
maar mijn flirt wil het niet geloven.
Zo aan de pink is de regen te verdragen:
een huiver voor de tegenliggers,
warmte op mijn huid, mijn loden jas kletsnat,
Jan en Cornelis de Witt te glad af wellicht:
die huilen Dordrecht wakker en geknield
met weifelende knieën geeft de oudste toe:
‘Mijn broer is een ruig man en ik ben onbehaard.’
De regen strijkt hen beiden glad en vader Jacob,
burgemeester in zijn tijd, schenkt Jan de beste baan
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en Cornelis mag hem bijstaan in het zitten
op de Visbrug, in de regen regeren,
vooral 's nachts, als zij stiekem ademhalen.
Er draait een film, maar welke?
Hoe wring ik mij uit deze kleffe flirt?
Het einde staat al voor de deur,
Les Enfants du Paradis komen in drommen (hoe
anders?) naar buiten, verbazen
zich dat de lantarens branden, nog niet
in vlammen opgegaan, maar koud vuur
verterend de buitenlucht.
Als ik slapen ga, denk ik: - Wanneer zal ik opstaan?
Maar de avond geeuwt en rekt, en zo word ik zat
van woelen tot de schemer vette randjes maakt:
- In Hiroshima liet de grootste dode
nog een lichtflits
na.
Een klein souper is het geweest.
Voortdurend heb ik aan het raam gezeten,
uitgekeken naar een begrafenisstoet,
erop gehoopt..
De dag was korter
dan normaal om deze tijd; hij had
geen tijd om alles in te pakken (het park sluit
en de bussen veranderen hun dienstregeling),
vergat bijna de hoge zijden duisternis
op te zetten.
Vandaag is in de bovenkamer
van een rijke vrouw haar imbeciele zoon nog net niet dood gegaan.
Ik heb zijn longen volgepompt met mijn kurkdroge stem.
Er is alleen schaduw in deze natte stad
(kom in de schaduw van deze natte stad).
Kijk naar de tijd waarop de regen werpt
en neem het jongen van de tranen waar.
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In de Grote of O.L.V.-kerk klappen stoelen op,
heeft de koorstem zich versleten op familiegraven,
zoals een gier zich aan de schapekop vergaapt.
(Mijn oren zijn niet zo best meer.)
Uit een der nissen komt een oud man opgestaan
komt een vogel gevlogen
die ik moet kennen, die eens te meer herhaalt dat
de zon verduisterd is, dat maan en sterren het niet
lang meer houden, omdat de toren nu al uit zijn
fundamenten wordt gelicht en alle mensen
uit de stad hard door de kerk heen fietsen.
Het ratelen van een fiets is in deze ruimte
goed te horen en van omhoog kijkt mij de organist.
Komt een vogel gevlogen
stuurs en wanhopig aan:
‘Het orgel reutelt goed, mijnheer.’
‘Speel harder, sla de blaasbalg stuk.’
Maar bloed druipt uit zijn vingers en hij slaat zich
werktuiglijk op de eigen botten in eigen stompjes.
O mijn volk mijn stad mijn orgelspel
te gek om los te lopen.
Vertel de tuinman van de dood
en als een gek vermomd verlaat hij Ispahan.
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II Le piano des pauvres
Alleen muziek is in de buurt nog te horen
en gekke Ai staat uren voor de ruit
te zwaaien in de maat van Gershwin en een
valse mondharmonika of piano doet er niet toe:
hij lacht erom, bonst op de ruit, wijst naar zijn witte broek,
springt doller dan een Amerikaan in Parijs,
loopt met de fanfare mee, blaast zijn partij
in de krankzinnigenkapel.
Er is alleen
schaduw in dit natte dorp (verdwijn uit de
schaduw in dit natte dorp). Hebt u ooit
van uw leven de morgen ontboden? De dageraad
in zijn nekvel gegrepen en op zijn plaats gezet?
Uw handen vuil gemaakt met slik op blinde ogen?
Er is in huis een lege kruk, waarop de dood
zijn naaldwerk geborduurd heeft; met de vingers
het perkamenten voorhoofd zoekend gaat een rijke vrouw,
boomschors in een woestijn:
‘Ik heb de dorst van een zwangere,
de honger van paarden die de haver verdienen.
Mijn huid kleeft aan mijn botten en mijn vlees,
alleen mijn tandvlees bleef mij over.’
Zij gaat naar de kruk en gekke Ai begint te dansen
op haar piano-aanslag.
Sierlijk en sereen resoneert de kroonluchter
die gloeit als een slecht geblust brandoffer.
Het open vuur krabt de rug van de nacht
en voor de ramen danst de dwaas maar door,
grijpt naar zijn eigen keel, rent weg naar het plantsoen,
wordt klets van de regen, maar graaft
met hondehanden een kuil, lacht erom, wijst
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op zijn zwarte kousen, vult zijn longen met oostenwind.
‘Kijk kijk worm, moeder mijn worm.
Zusjelief kijk kijk een lintworm
in mijn kuil. Mag ik hier slapen?
Kijk kijk mijn vader in mijn kuil.’
Hij lacht maar is niet blij.
‘Wat is dat voor een geluid?’
‘De zon kaatst tegen een weerhaan.’
‘Wat is dat voor een geluid? Wat doet de zon?’
‘Vergist zich, een vergissing in het spel.’
‘Is het geen avond? Is er nog zon?
Ik heb honger en dorst,’
En aan de muren plakt de tijd een dode taal.
Toeristen kijken er zich blind; zij lezen het, een
enkeling vertaalt en rent dan weg.
Is de vogel gevlogen,
Maar gekke Ai springt uit zijn kuil, scheurt de tekst,
danst naar het venster, waar dood zijn oude moeder
heeft toegedekt met zwaar geborduurd damast.
Hoe sierlijk en sereen ligt haar kunstgebit
op de ivoren toetsen van
slowfox, cancan, danse macabre.
De sluwe vos, hij heeft nooit in dit dorp gewoond;
door iedereen veracht graaft hij zijn eigen graf.
O mijn volk mijn dorp mijn pianist
verleer het ademhalen,
Waar ergens is mijn hoop?
Ai ziet, hoe goed,
hoe goed het is: voortdurend vluchten.
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Frans Pyterson | Broddel uit Breisgau
‘Das Nichts selbst nichtet’
Uit de geografische aanduiding en/of de trant van de zinspreuk heeft U wellicht reeds
opgemaakt, wie ik hier op het oog heb: Dr. phil. Martin Heidegger, Duits filosoof
bij uitnemendheid, emeritus-professor aan de Universiteit te Freiburg (im Breisgau).
H. geldt in wijde contreien als ‘waarschijnlijk de geniaalste denker van ons
tijdsgewricht’ en de kansen op een H.-hemelvaart (à la die van Teilhard de Chardin)
staan niet laag genoteerd.1
Bij de schrijver van dit artikel overheerst een danige afkeer tegen de fraseur in
deze Europese held van de geest, vandaar dat hij een poging gaat wagen om de kring
van slachtoffers der H.-mythe te vernauwen. Tot dat doel zal hij hier zijn oordeel
enigszins gedocumenteerd neerschrijven.
De aan H. verleende toenaam is tevens een aanwijzing voor het taalcritische
standpunt van waaruit de actie zal worden ondernomen; het kan gemakshalve worden
gerelateerd aan de huidige ‘Oxford-school’, doch in feite vindt het vooral steun bij
een 5-tal helaas in de achterban geraakte taaidenkers daarbuiten.2
Hier ligt een vraag voor de hand: is de taalcritische benadering eenzijdig en doet
zij te weinig recht aan de denkbeelden van de geattaqueerde filosoof? In dit speciale
geval meen ik de vraag ontkennend te mogen beantwoorden.

1

2

In dit opzicht ben ik het niet eens met prof. Staal, die het onlangs deed voorkomen of H.
reeds min of meer passé is. Naar ik meen hield deze auteur het oog te veel gericht op de kring
van zijn linguïstische medestanders, waarbinnen H. inderdaad wel afdoende is uitgerangeerd.
Bij het lezende publiek is dat m.i. zeker niet het geval; o.a. kan ik wijzen op de
‘H.-Bibliotheek’, hier te lande opgezet.
In chronologische volgorde:
Bentham (zelden erkend als origineel en scherpzinnig taalfilosoof), A.B. Johnson (‘cause
célèbre’ in de Amerikaanse taalwetenschap, zeer geëerd doch nauwelijks beluisterd), Mauthner
(waarschijnlijk de meest rabiate taalcriticus aller tijden, met Multatuliaanse trekken), Vaihinger
(wiens ‘Als-Ob’ in de huidige alpha-wetenschap éclatant gemist wordt) en onze grote
landgenoot Mannoury (schepper van de Significa, die hopenlijk nog eens buiten Nederland
tot aanzien zal komen).

Raster. Jaargang 3

68
Tussen denker en lezer staat altijd het medium taal. Niet weinig filosofen bespelen
dit medium matig tot slecht. Dat is jammer met het oog op hun leesbaarheid; daarop
aanmerking te maken is echter hoogstens het werk van een taalleraar, en als zodanig
werp ik mij allerminst op.
Doch bij H. is iets heel anders aan de hand. Hij misbruikt het taalmedium - zoals
ik zal pogen aan te tonen - en wel dusdanig, dat het tot zijn tegendeel dénatureert:
in plaats van mij toegang tot denkbeelden te verschaffen, werpt dit medium
ondoordringbare barrières op. Waaruit volgt, dat toetsing van denkbeelden eenvoudig
onmogelijk is; er resteert slechts taalcritische analyse.
Bibliografisch zij opgemerkt, dat ik mijn bronnen slechts globaal heb aangegeven,
ter vermijding van talrijke voetnoten die de lezer meestal storen. (Voor
belangstellenden houd ik echter afschrift van het materiaal beschikbaar.)
Voorts is de H.-bibliografie dermate onoverzienbaar - reeds 10 jaar geleden telde
men ca. 900 titels van boeken, geschriften en artikelen -, dat ik van een
literatuur-opgave heb afgezien. Wel maak ik een uitzondering voor Paul Hühnerfeld's
voortreffelijke ‘In Sachen H.; Versuch über ein deutsches Genie’ (ook in pocket-editie
verschenen). Het is een scherpgepunt commentaar, in verfrissend helder en lenig
Duits geschreven. Dat onze appreciatie, ondanks veel overeenkomstige elementen,
per saldo uiteenloopt, kan voor de critische lezer slechts heilzaam zijn.
Eerst een punt buiten de eigenlijke orde: H.'s politieke verleden, o.a. zijn aanvaarding
van het rectoraat in Freiburg kort na de ‘Machtübernahme’ en zijn houding jegens
zijn als Jood verstoten leermeester Husserl.
Vooral op grond van de zeer rijke en nauwgezette documentatie, geboden door
Guido Schneeberger, laat de kwestie zich in de juiste proporties ongeveer als volgt
weergeven:
1e.
H. heeft het nationaal-socialistische regime met luid gejuich ingehaald en het
tijdens de eerste jaren met zijn onmiskenbare academische autoriteit gedekt, toen het
in zijn kringen nog allerminst reçu was.
(In jaargang-1934 van een wetenschappelijk jaarboek laat hij, die
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gewend is publiciteit streng te mijden, zich volgaarne afbeelden, getooid met
‘Hoheitsabzeichen’ en vakkundig aangeplante Hitlersnor.)
2e.
Zijn rectoraatsrede uit 1933 laat nog wel ruimte voor enige twijfel. Kort daarna
echter heeft ‘Seine Magnifizenz’ drukwerken van beschamend allooi op zijn naam
gebracht.
3e.
Hoewel men parallellen kan trekken tussen de ideologie van het
Nationaal-Socialisme en H.'s denktrant (met name de irrationalistische teneur), is
zijn feitelijke ideologische invloed toch minimaal geweest.
4e.
Het is vrijwel zeker, dat omstreeks 1936 - dus relatief vroegtijdig - zijn sympathie
voor het regime bekoeld, zo niet onderkoeld was. Hij sloot zich op in een a-politiek
isolement, misschien teleurgesteld omdat zijn werk verre bleef van de verplichte
lectuurlijst voor ‘Gauleiter’ en consorten, maar aantoonbaar is dit niet.
5e
H. heeft zich vanaf 1933 duidelijk van Husserl gedistantieerd. Wel dient men te
erkennen, dat in ‘Sein und Zeit’ het feitelijke compliment aan de oorspronkelijke
beschermheer ervan (nl. in een voetnoot) steeds gehandhaafd bleef, hetgeen gezien
de omstandigheden vrij uitzonderlijk mag heten.
6e.
Na 1945 heeft H. iedere royale uiteenzetting omtrent zijn ‘Werdegang’ achterwege
gelaten. Zijn ijverige adepten hebben nogal eens geschermd met ‘wer grosz denkt,
musz grosz irren’, een leuze die vooral kinderachtig is omdat zij bij voorbaat slechts
de eigen gemeente kan imponeren.
Samenvattend laat de figuur van H. tijdens de periode 1933-'45 zich fraai
karakteriseren door een uitspraak van Karl Löwith te dezer zake (de titel slaat op een
beroemde anthologie):
...so dasz man om Ende des Vortrages nicht weisz, ob man Diels' ‘Vorsokratiker’ in
die Hand nehmen soll oder mit der S.A. marschieren.
Zelf concludeer ik, dat in verhouding tot de schade, die H. anno
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heden aan het menselijk denken dreigt toe te brengen, zijn politieke misgrepen uit
het verleden gering zijn te achten.
Via het motto in de aanhef zijn wij middenin H.'s woordgedruis aangeland. De
algemene formule: das X xt, moet hem wel als een overweldigend lumineuze vondst
zijn voorgekomen, want hij heeft zijn werk doorschoten met de specimina ervan. E.
Schöfer (die H.'s taalgebruik bestudeerde), heeft o.a. bijeengelezen:
Das Nichts selbst nichtet.
Diese Einheit einigt.
Das Wesen west.
Welt west, indem sie weltet.
Wie aber west das Ding? Das Ding dingt,

Terloops maak ik attent op H.'s passie voor het werkwoord ‘wesen’, een uit het
Althochdeutsch stammend familielid van het ordinaire ‘sein’. Een logicus zou dit
afwijkende woordgebruik instemmend begroeten, indien het iets bijdroeg tot
beteugeling van het ongemak, dat het werkwoord ‘zijn’ uiterst veelzinnig is. Die
bijdrage levert H.'s petekind echter allerminst, het schept slechts een nieuwe
schimmige nuance, later nog eens gedoubleerd door de aanverwant ‘seyn’.
Met enig zoekwerk kan men het assortiment ‘dingende Dinge’ nog uitbreiden.
Zelf vond ik o.a.:
Die Stille stillt.
Der Ruf ruft.
Die Sprache spricht.

Het tautologische karakter van deze maaksels, en daarmee hun begripsmatige
waardeloosheid, is onbetwistbaar. Men vergelijke: ‘een kat is katachtig’. Zodanige
uitspraak leert ons niets wat wij voorheen niet reeds wisten. Immers ‘katachtig’
betekent ‘zoals een kat is’, en de uitspraak luidt dus in feite: ‘een kat is zoals een kat
is’, ofwel hij draait binnen zichzelf dol. En er verandert aan deze redenering niets of
men nu (zoals in mijn voorbeeld) substantief en adjectief aaneenrijgt, of (zoals H.
doet) substantief en verbum. Weliswaar is een vluchtige arabesk van dit type best te
waarderen, maar de ellende bij H. is nu juist, dat hij deze logisch invalide sen-
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tenties steeds weer met een loodzware ernst komt aandragen, alsof zij ontstegen zijn
aan de geprangde geest van een genie. Wie niet bereid is ten overstaan van
klank-bedenksels devoot het hoofd te buigen, doch heel gewoon leest wat er staat,
hij ziet niet anders dan een pijlsnelle afgang tot fratserij met een zeer dun
woordspelinkje.
À propos de loodzware ernst: H. lijdt in hevige graad aan deze kwaal. Het is mij niet
gelukt uit zijn werk één sprankje ironie of iets van dien aard op te delven. In het
voorbijgaan maak ik hem dan ook het verwijt, dat hij volijverig meebouwt aan de
beeltenis van Filosofie als een dor en sinister vak, hetgeen bezijden de waarheid is.
Toni Cassirer-Bondy (de vrouw van de bekende filosoof) formuleerde het treffend:
Für mich war sein tödlicher Ernst und seine völlige Humorlosigkeit das Bedenklichste.
En in dezelfde geest Hühnerfeld:
H.'s Todfeinde sind Grazie, Freude, Leichtigkeit...
H.'s beroemde hoofdwerk is ‘Sein und Zeit’. Het lezen ervan (met uitzondering van
schaarse stukken, met name in het prille begin) verplaatst mij in een even omvangrijk
als vormeloos vacuum.
Ik laat mij gewillig en onophoudelijk bekogelen met In-Sein, Selbstsein, Mitsein,
Da, Man, Umhafte, en noemt U de stoet neven en nichten maar op, zonder dat ik ooit
iets bespeur van hun tegenhangers in de realiteit, laat staan dat het complete kluwen
van turbulente woord-figuraties mij ook maar de flauwste voorstelling van een
kosmisch model zou verschaffen. Bij wijze van algemene kenschetsing stel ik dan
ook voor: een zeer uitgestrekte verbale speelweide, streng afgerasterd van wat er
werkelijk gebeurt met en rondom ons.
Aan dit euvel ligt naar ik meen H.'s volslagen miskenning van Bentham's en
Vaihinger's fictie-theorie ten grondslag. Weliswaar is dit oordeel ook op vele anderen
van toepassing, maar men kan H. toch zeker wel aanwijzen als de meest fervente
fictie-manipulator dezer eeuw.
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Meer in concreto signaleer ik eerst H.'s meesterschap om alleszins simpele gedachten
bijkans onherkenbaar te verminken, zulks met inroeping van een tomeloze omhaal
van woorden.
Als geslaagd voorbeeld daarvan laat ik volgen:
Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist
vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, dasz es diesem Seienden in seinem Sein
um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann,
dasz es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum
besagt: Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem
Sein. Diesem Seienden eignet, dasz mit und durch sein Sein dieses ihm selbst
erschlossen ist. Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Die
ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, dasz es ontologisch ist.
Wie in eerste opwelling dit stuk proza als wartaal van hoog gehalte bestempelt, heeft
m.i. geen ongelijk. Echter, zó lichtvaardig mag men de zaak nu ook weer niet afdoen.
Indien men nl. zorgvuldig de veelal vage descripties van de importante termen
verzamelt, deze in de tekst injecteert en vervolgens de passage ca. 12 keer herleest,
dan begint het inzicht te gloren, dat het breedvoerig uitgesponnen schrijfsel hierop
neerkomt:
Mensen bestaan; bovendien denken zij na over dat bestaan en in dat opzicht zijn zij
uniek t.o.v. andere bestaande dingen.
Het is inderdaad een heksentoer om dit eenvoudige denkbeeld (waarvan wij trouwens
reeds sinds talloze eeuwen kennis dragen) zó gruwelijk slecht te redigeren als H. het
vermag te doen.
Op dit punt refereer ik weer met veel genoegen aan Hühnerfeld, die op een citaat
van Max Picard sarcastisch laat volgen:
Das köntte in der Tat von H. sein, wenn es nur ein biszchen schwieriger ausgedrückt
wäre.
De volgende étude draag ik geheel gedétailleerd voor.
(a) ...die Zeit... Diese musz als der Horizont alles Seinsverständnisses und jeder
Seinsauslegung ans Licht gebracht und genuin
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begriffen werden. (b) Um das einsichtig werden zu lassen, (c) bedarf es einer
ursprünglichen Explikation der Zeit als Horizont des Seinsverständnisses (d) aus
der Zeitlichkeit als Sein des seinverstehenden Daseins.
(De letters (a) t/m (d) zijn door mij ingelast.)
Men bekommere zich weinig om de ‘horizonnen’; H. heeft de gewoonte ze kwistig
rond te strooien en dat is een vrij onschuldig ongemak. Verder kunnen wij de zaak
iets vereenvoudigen door het voorlaatste woord uit (d) te schappen, want
‘seinverstehend’ is hier duidelijk pleonastisch.
Het stuk (a) is goed te begrijpen: H. stelt, dat wij ‘die Zeit’ geheel moeten
doorgronden vóórdat wij iets omtrent ‘das Sein’ etc. te weten kunnen komen; dat is
tenminste een handzame propositie. Het valt op dat (c) slechts een herhaling inhoudt
van wat reeds in (a) gezegd is, zodat de clou moet liggen in (d), anders is het
tussenstuk (b) een slag in de lucht.
In (d) komt ‘Zeitlichkeit’ aan de orde, klaarblijkelijk op te vatten als:
(e) das Sein des Daseins.

Even tevoren introduceert H. deze term met:
Als der Sinn des Seins des Seienden, das wir Dasein nennen, wird die Zeitlichkeit
aufgewiesen.
Hieruit blijft, na weglating van het overtollige, als ‘Zeitlichkeit’ over:
(f) der Sinn des Seins des Daseins.

Hoe nu één term zowel (e) als (f) kan omspannen, is volstrekt ondoorgrondelijk. In
gereduceerde vorm:
Het woord q is zowel de naam van een voorwerp als de naam van het gebruiksdoel
van dat voorwerp.
Met een zodanige terminologie is hoegenaamd niets aan te vangen. Het kan aan mij
liggen, dat ik niet de geringste associatie vermag
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te ontdekken tussen (e) en/of (f) enerzijds en het woord ‘Zeitlichkeit’ anderzijds; dàt
is geen reden tot verwijt aan H. Maar verderop in het boek schakelt hij over op ‘die
Zeitlichkeit des Daseins’, hetgeen zou betekenen: (e) / (f) met nog weer eens ‘des
Daseins’ als aangeplakte staart.
Dat de hier uitgestalde linguïstische warwinkel ooit dienstig zou kunnen zijn aan
enig filosofisch inzicht, weiger ik pertinent te geloven.
Logisch irritant zijn ook redeneringen als deze:
Das Beisammen zweier Vorhandener pflegen wir allerdings sprachlich zuweilen z.B.
so auszudrücken: ... ‘der Stuhl “berührt” die Wand’. Von einem ‘Berühren’ kann
streng genommen nie die Rede sein und zwar nicht deshalb, weil am Ende immer
bei genauer Nachprüfung sich ein Zwischenraum zwischen Stuhl und Wand feststellen
läszt, sondern weil der Stuhl grundsätzlich nicht, und wäre der Zwischenraum gleich
Null, die Wand berühren kann. Voraussetzung dafür wäre, dasz die Wand ‘für’ den
Stuhl begegnen könnte.
Het staat natuurlijk buiten iedere twijfel, dat volgens het normale spraakgebruik 2
voorwerpen elkaar wèl kunnen ‘berühren’, Iedereen is vrij om aan een bestaande
term een gewijzigde betekenis te geven, mits hij dat tevoren zo precies mogelijk
aanduidt.
Niet aldus H.; hij wil ons wijsmaken, dat wij ons altijd vergist hebben in de ware
betekenis van ‘berühren’ en dat slechts zijn hoogst particuliere interpretatie (hier
voor het eerst aan de orde) door de beugel kan. Het ‘streng genommen’ accentueert
de schoolmeesterij.
Tenslotte over ‘Sein und Zeit’: het is ook qua vorm een mislukt gewas.
Dat is níet zo omdat deel II nooit is verschenen; het zou een ‘destructief’ exposé
over de historische Ontologie worden en systematisch is dat van ondergeschikt belang.
Veel erger daarentegen is, dat het 1e deel zelf een enorm hiaat vertoont. Aan het
einde van zijn inleiding kondigt H. 3 onderdelen aan; het 3e zal niet minder behelzen
dan ‘die Explikation der Zeit als des transzendentalen Horizontes der Frage nach
dem
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Sein’. En uit de leesbare paragrafen van die inleiding kan men inderdaad distilleren,
dat dit sluitstuk methodisch essentieel moet zijn. Maar het ìs er gewoon niet. Zelfs
in mijn 8e editie (30 jaren na de 1e) vind ik er geen syllabe over gemeld. Weliswaar
is deze editie door H. zelf nagezien, maar wat er nu met het even hardnekkig
aangekondigde als spoorloze 3e stuk aan de hand is, dat mogen wij blijven raden.
(Het is overigens wel een troost te weten, dat sommige H.-epigonen het manco
niet eens opmerken.)
Vanuit mijn gezichtshoek is het uiterst belangwekkend, H.'s vrij recente taalkundige
verhandelingen, onder de titel ‘Unterwegs zur Sprache’, gade te slaan.
Beginnen wij met:
Die Sprache selbst ist: die Sprache und nichts auszerdem. Die Sprache selbst ist die
Sprache. Der logisch geschulte, alles durchrechnende und darum meist hochfahrende
Verstand nennt diesen Satz eine nichtssagende Tautologie. Zweimal nur das Gleiche
sagen: Sprache ist Sprache, wie soll das uns weiterbringen? Wir wollen jedoch nicht
weiterkommen. Wir möchten nur erst einmal eigens dorthin gelangen, wo wir uns
schon aufhalten.
Ogenschijnlijk is er reden tot enig optimisme, immers H. lijkt nu tenminste zo ver
te zijn gevorderd met zijn ‘logische Schulung’, dat hij ‘Sprache ist Sprache’ als
tautologie onderkent. Maar men lette op het adjectief ‘nichtssagend’. Er bestaan
blijkbaar ook tautologische uitspraken die wèl iets zeggen, en H. zal er ongetwijfeld
op staan zijn ‘dingende Dinge’ in die vermeende categorie onder te brengen. Wat
mij betreft is daarmee het aanvankelijk optimisme alweer vervlogen.
Onthullend voor H.'s mentaliteit is zijn bitse uitval tegen het ‘hovaardige verstand’.
Hier staat zo ongeveer de anti-rationalist, zoals die herhaaldelijk in de middeleeuwen
optrad en nadien in allerlei gedaanten opnieuw verscheen, met een climax tijdens de
époque 1933-'45.
Dat boerse profeten een ingeschapen afschuw hebben van mentale discipline is
bekend genoeg; in casu is het wel curieus te overwegen, dat de profeet tevens
hoogleraar was.
Zijn geringschatting van de ratio heeft H. overigens nog in het
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citaat zelf overtuigend geëtaleerd. Hij tracht aan het slot een tegenstelling te
construeren tussen (a) ‘weiterkommen’ en (b) ‘dorthin gelangen, wo wir uns schon
aufhalten’.
In (b) wordt de herhaling van een vroeger proces aanbevolen. Waartoe herhaling?
Zuivere reproductie kan nooit ergens toe dienen, pas als ‘beter inzicht in het gebeurde’
(of iets van dien aard) beoogd wordt, is er een reële doelstelling.
Maar beter inzicht verwerven is wel degelijk óók weiterkommen (d.w.z. in mentale
zin, zoals hier het geval is). Ergo: de opgeworpen tegenstelling tussen (a) en (b) is
vals en het effect van de passage is precies nihil.
(Taalcritisch uitgedrukt: H. goochelt met defecte metaforen om zijn tautologie in
leven te houden.)
Op deze weg voortgaande ontmoeten wij:
Die Sprache ist: Sprache. Die Sprache spricht. Wenn wir uns in den Abgrund, den
dieser Satz nennt, fallen lassen, stürzen wir nicht ins Leere weg. Wir fallen in die
Höhe. Deren Hoheit öffnet eine Tiefe.
De inzet van het citaat getuigt in ieder geval wel van consequentie. Dat taal taal is,
en vooral dat spraak spreekt, de toegewijde lezer wordt niet in zijn verwachtingen
beschaamd.
Indien ik de 3 op dit citaat aansluitende pagina's zou presenteren (hetgeen te veel
is), dan zou men zich ervan kunnen overtuigen, hoe onmetelijk ver de consequentie
ditmaal wel gaat. Het zoveelste onnozele derivaat van das X xt wordt ons door H.
nl. een dozijn keer in het oor geschetterd, niet zelden gecursiveerd of ter opening
van een alinea. Neemt hij werkelijk aan dat de pointe ons nog altijd ontgaat of moeten
wij besluiten tot acute woord-geschiftheid? De rest van het citaat hierboven doet
vermoeden, dat het geijkte devies ‘die Höhe höht’ weldra zal worden uitgebouwd
tot:
die Höhe höht nicht nur, die Höhe tieft nicht weniger.
Wat daarvan verder dan ook zij, men ziet wel dat het onderhavige idioom nog een
rijke nabloei belooft.
Willen wij iets te weten komen over de werking van taal, dan helpt
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misschien de volgende leerrede. H. bespreekt het gedicht ‘Ein Winterabend’ van
Georg Trakl, een zijner favoriete dichters. Zijn exegese houdt o.a. in:
Das Sprechen nennt die Winterabendzeit. Was ist dieses Nennen? Behängt es nur
die vorstellbaren, bekannten Gegenstände und Vorgänge... mit den Wörtern einer
Sprache? Nein. Das Nennen verteilt nicht Titel, verwendet nicht Wörter, sondern
ruft ins Wort. Das Nennen ruft. Das Rufen bringt sein Gerufenes näher.
Bij dit soort H.-proza krijgt men de neiging het ad libitum in gelijke trant te
continueren (‘der Schall des Geschallten erweckt ein Posaunen’, etc. etc.) maar dat
is tenslotte knutselwerk.
Ik volsta liever met de korte en rake kwalificatie van Walter Muschg inzake H.'s
poëzie-interpretatie: ‘Zerschwatzte Dichtung’.
Hier stop ik met citaat en commentaar. De cardinale punten heb ik m.i. aangeroerd
en selectie uit ander werk (waarvan ‘Holzwege’ het omvangrijkste is) zou veelal tot
doublures leiden.
Het lijkt mij dan ook doelmatiger om de meest gerede tegenwerpingen, die mijn
betoog zal oproepen, reeds nu in het geding te brengen en ze van repliek te voorzien.
De relatieve uitvoerigheid van dit stuk moge aantonen, dat ik tegengestelde oordelen
zeker niet en bagatelle wil behandelen.
‘Ontologie, het speciale gebied van H., is altijd een duistere aangelegenheid.’
Ter weerlegging citeer ik uit de ontologische verhandeling ‘On what there is’ van
de Amerikaanse filosoof Quine:
Suppose now that two philosophers, McX and I, differ over ontology. Suppose McX
maintains there is something which I maintain there is not. McX can, quite consistently
with his own point of view, describe our difference of opinion by saying that I refuse
to recognize certain entities... When I try to formulate our difference of opinion, on
the other hand, I seem to be in a predicament. I cannot admit that there are some
things which McX countenances and I do not, for in admitting that there are such
things I should be contradicting my own rejection of them.
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Hierboven presenteert Quine een klassiek ontologisch probleem in voorbeeldig
doordachte en glasheldere taal, en de rest van zijn opstel is vrijwel even lucide. Het
kan dus wel degelijk anders.
‘Maar aan Ontologie uit de Duitse school is de duisterheid wel inhaerent.’
Dit is evenmin juist. De ontoloog Nic. Hartmann overtuigt mij van weinig, maar wel
van zijn eerlijke bedoeling om mij zo precies mogelijk te vertellen wat hij ervan
vindt, zonder mij met woorden te willen verwarren, épateren of overbluffen.
Aan dit elementaire criterium voor correct filosofisch discours voldoet de Duitser
Hartmann precies wèl en de Duitser H. precies níet.
‘H.'s betwistbare taalgebruik tast zijn diepzinnigheid niet aan.’
Het woord ‘diepzinnig’ acht ik, zeker in dit verband, uit den boze, want het kan m.i.
niet anders fungeren dan als opsierend adjectief voor de denkwijze, waar men het om welke reden dan ook - mee eens is.
Schematisch gezegd: de aanhanger van filosoof Y vindt Y diepzinnig. Voor Y laat
zich invullen: Swedenborg, Nietzsche, Wittgenstein of Buber, om enkele namen te
noemen uit ver uiteenliggende hoeken, wier dragers desondanks veelvuldig en
uitbundig zijn geprezen vanwege hun diepgang, namelijk door hun respectieve
bewonderaars.
Pas indien iemand mij aantoont, dat aan dit 4-tal een gemeenschappelijke
karakteristiek valt toe te kennen, die adequaat ‘diepzinnig’ ware te noemen, zou ik
aan het argument waarde gaan hechten.
‘Men moet trachten H. in zijn dichterlijkheid te verstaan.’
Deze redenering zou ik pas kunnen beamen nadat H. c.s. onomwonden hun
filosofische pretenties gedésavoueerd zouden hebben. In die situatie ware dit artikel
inderdaad ongeschreven gebleven, want ik heb geen enkele neiging om tegen
non-rationele taal onder eigen vlag (zoals bij Joyce) te velde te trekken.
In overeenstemming hiermee heb ik ook H.'s min of meer creatief-
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poëtische geschriften (met name ‘der Feldweg’) buiten beschouwing gelaten.
‘Een origineel denker onthult iets nieuws en moet derhalve wel zijn toevlucht
nemen tot een eigen taal.’
Deze visie is t.a.v. H. met enige hartstocht verdedigd door Ortega y Gasset.
De stelling gaat m.i. niet op, veeleer het tegendeel: juist wie iets ongekends meent
te ontdekken, is genoodzaakt het hem ten dienste staande taalapparaat met uiterste
precisie te hanteren, op straffe van het échec van zijn boodschap.
Hier past een Hegel-uitspraak (die in een opstel over een Duitse filosoof toch al
rijkelijk lang is uitgebleven):
Die Kraft des Geistes ist aber nicht gröszer als ihre Äuszerung.
Het gestelde desideratum sluit allerminst de aanwending van nieuwe namen uit. Deze
zijn mij zelfs welkom, want de misère van onze niet-exacte wetenschappen is
misschien juist, dat wij telkens andere dingen met oude woorden etiketteren. Maar
als neologismen niet bekwaam in het bestaande taalkundige stramien worden ingepast,
dan neemt de hoorder slechts loze kreten waar, die hem dazer in plaats van wijzer
maken.
H. faalt in dit opzicht volledig. Tegenover zijn kolossale privé-vocabulaire staat
zijn minuscule capaciteit om specifieke namen te determineren en de uitkomst van
deze wanverhouding laat zich raden: bijna chronische kryptografie.
Instructief op dit punt is vergelijking met Freud, die een (zeker destijds) even
onvatbare materie aansneed en ook talrijke particuliere termen in omloop bracht.
Hoe men Freud's denkbeelden beoordeelt, vriend en vijand erkennen, dat hij
onafgebroken zijn intenties pijnlijk nauwkeurig registreerde, in even sobere als
indringende stijl. Twijfelaars wil ik aanraden direct achter elkaar een stuk H. en een
stuk Freud te lezen; zij zullen toegeven, dat het beeld van de gapende afgrond hier
nauwelijks overdreven is.
‘De kern van H.'s Fundamental-Ontologie: herwaardering van de metafysische
oervorm - “das Sein” - achter alle bespeurbare fysische verschijningsvormen - “das
Seiende” -, betekent de renaissance van een grote Attische traditie en is ondanks
alles een mijlpaal in de
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historie van de Filosofie.’
Deze tegenwerping, waarschijnlijk het meest ernstig te nemen, sluit 2 premissen
in:
1e - de metafysische gezindheid is hoger aan te slaan dan b.v. de positivistische
of materialistische;
2e - de onderhavige problematiek heeft zowel in de Patristiek en Scholastiek als
in de jongere Filosofie op een zijspoor gestaan.
De eerste vooropstelling vertegenwoordigt heden ten dage allerminst de generale
opinie, maar aan een discussie hierover kan ik in dit bestek natuurlijk niet eens
beginnen. En de tweede vooropstelling acht ik zonder meer aanvechtbaar; reeds
lezing van de artikelen ‘Ontologie’ en ‘Sein’ in Eisler's ‘Wörterbuch der
philosophischen Begriffe’, leidt tot een duidelijk andere beoordeling van de situatie.
Hoe dit echter ook zij, àls metafysisch-ontologische occupatie binnen de Filosofie
zinvol is, dan moet men haar toch de norm aanleggen, dat zij omtrent het ‘oerzijn’
iets verheldert. Zodra men daarvan afstapt, zal men ook beroepsmatige bazelaars à
la Nicolaas Kroeze tot filosofen moeten verheffen. En aan dezelfde norm gemeten
strandt H., zoals ik reeds heb verdedigd, op zijn manier even reddeloos.
Zou mijn opponent willen volhouden, dat H. misschien de historie zal ingaan als
een nieuwlichter, die de vensters van de Filosofie met levensgrote vraagtekens heeft
ingegooid, waarop latere denkers zullen trachten iets zinnigs te antwoorden, dan
beginnen onze standpunten elkaar enigermate te naderen. Vage mogelijkheden in
deze richting zie ik wel liggen, maar dit hele aspect onttrekt zich in beginsel nu
eenmaal aan ons oordeel vandaag, en dàt is hier in het geding.
Rest nog de bekende verdenking van ‘uit hun verband gerukte’ citaten.
Na herlezing blijft mijn conclusie, dat de interne voosheid der aangehaalde passages
zó evident is, dat zij door de aanwezigheid van andere passages nooit verholpen kan
worden.
Een beschrijving van H.'s prestige in de hedendaagse denkwereld moet
gedifferentieerd zijn.
Men doet er verkeerd aan te veronderstellen, dat de Duitsers unaniem aan zijn
voeten liggen. Hij wordt in zijn geboorteland
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weliswaar overwegend geëerd, maar er zijn evengoed sterke tegenstanders; ik noem
Friedrich Heer en Ernst Niekisch, beiden van internationale rang.
Trouwens, aan spotnamen voor de meester ontbreekt het in zijn eigen omgeving
evenmin; fraai zijn: ‘der Salon-Tiroler’ en ‘der Bauchredner Hölderlins’. Veelzeggend
is ook, dat satirische cabarets meer dan eens succes op de planken behaalden met
parodistisch ‘heideggern’ (het werkwoord is inderdaad gangbaar). Natuurlijk levert
dit geen argumenten op tegen H.'s filosofische gewicht; wel echter maakt het duidelijk,
dat het Duitse publiek allerminst in de ban leeft van een onaanraakbaar H.-aureool.
Onder de continentale filosofen van naam buiten Duitsland, heeft vooral Croce
zich scherp tegen hem gekeerd.
Een hoofdstuk apart is de Angelsaksische wereld, die vooral uitmunt door H. over
het hoofd te zien of hem niet au sérieux te nemen. Er zijn aldaar wel enkele vertalingen
en commentaren verschenen, maar in de filosofische discussie telt hij nauwelijks
mee.
In eerste instantie is dit reeds een verdiende tegenzet. Men kan vaststellen, dat de
verwijdering tussen het denken in Europa en in Engeland USA aanzienlijk is (en
tevens betreurenswaardig). Maar zelfs dan moet men H. toch aanwrijven, dat hij het
op dit stuk wel heel erg bont maakt, want in zijn oeuvre vormt de Noordzee-kust
kennelijk de hermetische afsluiting van zijn gezichtsveld.
Vermelding uit de Angelsaksische hoek verdient, dat de neo-positivist Carnap
zich eens de moeite heeft getroost om de vergaande onzinnigheid aan te tonen van
‘the Nothing itself nots’; hierbij doet men de frappante ontdekking, hoe alleen al de
vertaling in het Engels ridicuul werkt.
Voorts begroet ik met erkentelijkheid, in een recent filosofisch lexicon van prima
Engelsen huize, de navolgende H.-karakteristiek, die uiterst elegant in één zin de
strekking van mijn artikel samenvat:
There are probably few philosophers to whose vogue Andersen's fairy tale, The
Emperor's Clothes, is more applicable.
Vanuit het Marxistische kamp heb ik nauwelijks iets voor mij leesbaars over H.
kunnen vernemen. En dat weinige is vrij bloedeloos, volgens het recept: ‘voortzetter
van de idealistische traditie’,
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hetgeen aldaar bij voorbaat reeds niet deugt, zonder dat zo'n etiket enigszins adequaat
H. zou typeren. Tot mijn spijt kon ik nog niets vinden bij de Poolse filosoof Adam
Schaff, die overigens eerbiedwekkend belezen is in de westelijke filosofische literatuur
en deze eminent weet te beoordelen.
Ter afronding moet ik wijzen op ongedachte invloed van H. in verre landen, vooral
Japan en Zuid-Amerika.
Al met al blijft er de klemmende vraag, waarop H.'s partiële succes berust. Er is meer
dan een theorie in omloop. Zelf houd ik het op het oerverschijnsel der taalmagie.
Het merendeel onzer medemensen is vatbaar voor verbale bezwering en
bedwelming, waarbij de indicatief-informatieve taalboodschap, ondanks de
opgehouden schijn van het tegendeel, tot niets ineenschrompelt. Onze verre
voorouders gaven zich over aan de sacrale woord-manipulaties van medicijnmannen.
Alle vooruitgang sindsdien heeft het verschijnsel wel afgezwakt doch niet opgeheven.
Drastische taalcritiek - een sneeuwwitte raaf in onze vaderlandse communicatiemedia
- kan talloze hedendaagse specimina van taalplengerij, heel of half verkapt, aan het
licht brengen. Om mijn these althans iets te concretiseren: onze gesproken en
geschreven reclame bestaat zeker voor de helft uit getover met fraaiklinkende verbale
maaksels, los van iedere verstandelijke fundering (‘de kracht van het kiemende
koren’). Met ons ideologische discours is het niet veel beter gesteld; zo ligt op het
kerkelijk erf de pure magie met het woord ‘God’ hoog opgetast. En het ‘what is in
a name’ hoort men wel allerwege opklinken, doch voor eenzame enkelingen betekent
dit ontzagwekkende gezegde meer dan een blote frase.
Hiertegenover verschijnt nu het aanbod van H.'s schriftuur. Dat deze een evident
taalmagische uitwerking heeft op wie er gevoelig voor is, laat zich telkens uit mijn
betoog aflezen.
Aldus zie ik de ring zich sluiten. Er is een H. die in Breisgau opereert, plus een
‘in uns selbst’. Het verbaast mij niet dat tussen dezen de vonk heftig is
overgesprongen, waardoor de lijfelijke auteur oprees van locale wonderdokter tot
Europese gigant.
Voor het laatst heb ik een citaat bewaard, dat nu eens wèl goed verstaanbaar is. Aan
het woord is de ‘bodenständiger’ H. anno 1934, in tweestrijd of hij al dan niet een
professoraat in Berlijn
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(zeer eervol, ‘der Lehrstuhl Hegels’) zal aanvaarden:
Bei einer solchen Gelegenheit ziehe ich mich aus der Stadt auf die Hütte zurück,
Ich höre, was die Berge und die Wälder und die Bauernhöfe sagen. Ich komme dabei
zu meinem alten Freund, einem 75jährigen Bauern. Er hat von dem Berliner Ruf in
der Zeitung gelesen. Was wird er sagen? Er schiebt langsam den sicheren Blick seiner
klaren Augen in den meinen, hält den Mund straff geschlossen, legt mir seine
treubedächtige Hand auf die Schulter und schüttelt kaum merklich den Kopf. Das
will sagen: unerbittlich Nein!3
Ziehier dan de perfecte trilogie-figuur (‘Und ewig schütteln die Bauernköpfe’). Met
deze autobiografische satire door en op een filosoof lijkt mij inderdaad het laatste
woord gezegd.

3

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens.
Kultur-Beilage 7 März 1934.
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J. Van der Veen | Poëzie en muziek, II
Een beschouwing der gegevens
In Raster II/2, pp. 233 e.v., heeft H.C. Ten Berge materiaal aangedragen voor een
onderzoek inzake de overeenkomsten en wederzijdse betrekkingen tussen poëzie en
muziek vroeger en nu. Ten Berge is zo bescheiden zijn artikel te omschrijven als
‘gegevens voor een beschouwing’ en ik neem dan maar de vrijheid tot die
beschouwing over te gaan.
De gegevens, die Ten Berge de lezer voorlegt, zijn intussen zó veelsoortig dat ik
mij wel moet beperken, aldus ruimte overlatend voor vele andere beschouwingen.
Dat ik in de volgende bladzijden wat nonchalant te werk ga moge zijn
verontschuldiging vinden in de eveneens weinig systematische uiteenzettingen van
Ten Berge, die ik overigens ook daarom met veel plezier gelezen heb.
In de laatste eeuw hebben vele dichters - Poe, Mallarmé, Gorter, A. Roland Holst
bijv. - grote affiniteit voor muziek gehad. Vestdijk heeft zelfs met Pijper
samengewerkt en geeft in zijn vele muzikale essay's blijk van uitgebreide
muziekkennis. Nu zijn er ten allen tijde ook buiten de gelederen der vakmusici
musicofielen geweest, soms zelfs met grote vakkennis toegerust, en ik zou niet weten
waarom onder hen geen dichters zouden zijn opgemerkt naast artsen, wis- en
natuurkundigen en wie al niet. Zelfs monarchen hebben bij tijd en wijle een aardige
partij meegespeeld en toch staan ze als groep niet onverdeeld gunstig bekend. Die
muzikale dichters worden pas interessant voor het onderhavige thema wanneer ze
menen, dat muzikale procédé's mutatis mutandis op het maken van poëzie moeten
of kunnen worden toegepast. Dit streven komt gewoonlijk voort uit de gedachte, dat
de poëzie en wellicht ook de muziek, gebaat zou zijn met een nauwere betrekking
tussen beide kunsten, zodat iets kon worden teruggevonden van wat sinds de
middeleeuwen verloren ging. Nu dienen hier toch wel een paar nuances te worden
aangebracht in dit idyllische tableau. Het ligt voor de hand hier mèt Mallarmé de
Franse symbolisten ten tonele te voeren, allen in de ban van Wagners
‘Gesamtkunstwerk’.
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De Parijse litteraire wereld van ca. 1885 afficheerde inderdaad een opvallende
geestdrift voor alles wat met Wagner te maken had; we dienen daarbij echter wel te
weten dat zowel de muziek als de geschriften van Wagner toentertijd in Frankrijk
slecht en fragmentarisch bekend waren, de muziek voornamelijk dankzij incidentele
concertuitvoeringen van opera-fragmenten in het kader van de Concerts Lamoureux
sinds 1880. Wekt deze stand van zaken al enig wantrouwen, het wordt er niet beter
op wanneer men probeert vast te stellen wat de betrokken schrijvers en dichters
eigenlijk onder muziek verstonden.
Dit blijkt dan zo ongeveer alles te zijn van Duitse filosofie, idealisme, tot een
bepaald soort schilderkunst toe - ‘peinture wagnérienne’ naar Th. de Wyzéwa in de
Revue Wagnérienne -, maar dat is hier niet van belang1.. Belangrijk is alleen, dat
Verlaine, die van muziek in eigenlijke zin nauwelijks iets afgeweten kan hebben,
met zijn aansporing ‘De la musique avant toute chose...’ (Art poétique) niet meer
bedoelt dan dat het klankbeeld van het gedicht een eigen, autonome betekenis dient
te hebben daar de taal als semantisch instrument niet toereikend is. In deze richting
doordenkend en gedachtig aan Wagners theorie inzake het totale kunstwerk - maar
dan zonder diens sociale en politieke implicaties - kwam een typische symbolist als
René Ghil tot zijn ideeën over een ‘poésie scientifique’2., waar de dichter zijn woorden
kiest uit hoofde van hun klankstructuur. Ghil vervaardigde daartoe een soort index
van spraakklanken en klankgroepen met hun correlaties t.a.v. kleuren, muzikale
timbres en gevoelens. De dichter wordt (naar Poe's suggestie) een ingenieneur die
zijn combinaties op goede gronden samenstelt, al gaat Ghil niet zó ver een synthetische
taal te ontwerpen.
Voor zover hier sprake kan zijn van de toepassing van een muzikaal procédé komt
als model uitsluitend in aanmerking muziek, bij voorkeur orkestmuziek, van
laatromantische en zgn. impressionistische componisten, muziek - men denke bijv.
aan Debussy - die kan worden ondergaan als een stroom van geraffineerde
coloristische prikkels, met verwaarlozing bij de hoorder van andere minstens zo
belangrijke struktuurelementen. Het gaat bij Ghil om synesthesie in de zin van
Baudelaire's Correspondances en Rimbaud's Voyelles3.; dit geldt echter helemaal niet
voor Mallarmé Hij moge aanvankelijk onder de betovering van Wagner zijn geraakt
zoals uit zijn artikel in de Revue Wagnérienne van 1885
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blijkt, hij zag in deze muziek toch heel andere, en eigenlijk veel wezenlijkere dingen;
In een brief (7 maart 1885) aan René Ghil betuigt hij zijn bewondering voor diens
‘effort d'orchestration écrite’4., maar hij maakt tevens bezwaar tegen het feit dat Ghil
volgens hem ‘fraseert als een componist en niet als een schrijver’. Mallarmé vindt
dat Ghil, ook al streeft hij naar ‘...cet acte de juste restitution... de tout reprendre à
la musique’ d.w.z. haar ritmen en haar coloriet - niettemin het oude dogma van het
vers uit het oog verliest. En elders verduidelijkt hij nog eens wat met die restitutie
wordt bedoeld: ‘un art d'achever la transposition, au livre, de la symphonie, ou
uniment de reprendre notre bien...’5.. Want niet uit de elementaire sonoriteiten van
het koper, de strijkers of het hout, maar uit ‘l'intellectuelle parole à son apogée, que
doit avec plénitude et évidence, résulter, en tant que l'ensemble des rapports existant
dans tout, la musique.’ En daar komt dan nog iets bij: muziek laat zich in essentie
weergeven in een partituur, en een religieuze huiver bevangt hem, zo schrijft hij in
L'art pour tous6., nadat hij een partituur van Mozart, Beethoven of Wagner heeft
opengeslagen, bij het zien van ‘ces progressions macabres de signes sévères, chastes,
inconnus.’ En hij sluit het ‘missaal’ dat maagdelijk is gebleven van elke ontheiligende
gedachte. Er is maar één conclusie mogelijk: voor Mallarmé is de muziek allereerst
een struktuurmodel, waarin alles wordt bepaald door de betrekkingen der delen
onderling en met het geheel, een autonoom organisme dat naar niets anders verwijst
dan naar zichzelf. Daarom ook meende hij dat Wagner te ver was gegaan door het
eveneens autonome domein van het woord te usurperen. Voor hem is het absolute
kunstwerk het gedicht en de muziek niets anders dan een metafoor. In dit opzicht
sloot Mallarmé zich aan bij een oude traditie waarvan we de sporen eveneens bij
diverse figuren van de Duitse Romantiek kunnen aantreffen.
Degenen, die menen dat de poëzie een verkeerde weg insloeg toen ze tijdens de
Renaissance, of al eerder, het tot dusver met de muziek gedeelde domein van het
melos prijs gaf beroepen zich graag op antieke of middeleeuwse voorbeelden van
melodisch gebonden dichtkunst. Zo ook Ten Berge, maar hij zorgt voor een coup de
théâtre wanneer hij op dat ogenblik nog vóór de Troubadours de eveneens 12de
eeuwse, Nahuatl-sprekende voorouders der Azteken in de getuigenbank doet
plaatsnemen. Gelukkig hebben we nog de schim van een Spaanse missionaris om
als tolk op te
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treden. Jammer dat fray Bernardino de melodieën niet heeft opgetekend. Nu kunnen
we slechts gissen naar de wijze waarop het melos, in samenhang met de woorden,
de nogal verwarde tekst tot een zinvolle eenheid versmolt. Wellicht hadden toch
beter de ook door Ten Berge genoemde Indianen of Australische negroïden om wat
te noemen, ten tonele kunnen verschijnen, want dan had de ethnomusicologie nuttig
en concreet commentaar kunnen leveren. Primitieve7. gemeenschappen (bij gebrek
aan een betere omschrijving van schriftloze culturen) plegen voor rituele zangen een
betrekkelijk klein aantal eindeloos variabele melodische formules te gebruiken; de
samenhang tussen tekst en melodie wordt niet door deze beide elementen zelf, doch
door hun onderscheiden betrokkenheid op de rituele situatie en daaruit voortvloeiende
traditioneel bepaalde functie gedetermineerd, zoals ook nog bij vele liturgische zangen
van het gregoriaanse repertoire het geval is. Er is geen reden om aan te nemen, dat
de Nahua's een geval op zichzelf vormen.
Van de Provençaalse Troubadours valt veel meer te zeggen en ook hier dwingen
de gegevens ons van al te romantische interpretaties inzake de eenheid van tekst en
melos af te zien.
Ik heb de indruk, dat Ten Berge zich wat betreft de Troubadours te veel laat leiden
door bevooroordeelde of ondeskundige gidsen. Wat de verdiensten van Ezra Pound
ook mogen wezen, zijn ideeën op dit punt lijken me wel wat geromantiseerd, Hoewel
ik Pound's voorkeur voor Arnaut Daniel niet deel - vroegere Troubadours zoals Jaufré
Rudel, Marcabru en de geraffineerde Bernart de Ventadorn vind ik muzikaal en
poëtisch veel belangwekkender - kunnen we deze voorstander van de hermetische
‘trobar clus’ hier ook wel gebruiken. Van hem zijn 18 teksten en twee melodieën
bewaard - wel een smalle basis voor een muzikaal oordeel! Een van deze twee behoort
bij een van zijn beroemdste prestaties: de ook door Dante en Petrarco bewonderde
Sestine8.. Het gedicht, beginnende met de versregel ‘Lo ferm voler qu'el cor m'intra’,
bestaat uit strofen van zes verzen, resp. van zeven lettergrepen voor de eerste en tien
voor de overige regels, vrouwelijke uitgangen der rijmwoorden niet meegeteld. Het
aardige is nu, dat de zes rijmwoorden van de eerste strofe t.w. intra, ongla, arma,
verga, oncle en cambra, in elke strofe terugkeren terwijl bovendien elke strofe het
laatste rijmwoord van de voorafgaande strofe als eerste rijmwoord heeft. Er ontstaan
aldus zes strofen waaraan nog een halve
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strofe met de rijmwoorden oncle, arma en intra is toegevoegd om het gebruikelijke
zevental vol te maken; daarin wordt dan tevens de naam van de dichter vermeld.
Door middel van deze ingewikkelde constructie, waarbij dan nog de woordspeling
ongla-oncle (nagel-oom) en de dubbelzinnigheid van verga (twijg of roede), een rol
spelen, deelt Arnout ons mee, dat hij graag met zijn niet met name genoemde geliefde
een herdersuurtje zou hebben in (moes)tuin of kamer, zonder door derden gestoord
te worden. Hij bemint haar meer dan hij ooit de zuster van zijn oom heeft liefgehad
en als hij zich dit samenzijn in haar kamer voorstelt, beeft hij over al zijn leden zodat
hij vreest voor zijn ziel (of leven). Het belang van de tekst kan uiteraard niet gelegen
zijn in deze niet erg opzienbarende mededelingen, doch uitsluitend in de virtuoze
vorm. Dat in deze poëzie, evenals in die van bijv. Arnaut's tijdgenoot Raimbaut de
Vaqueira, Laura en Beatrice ten spijt een duidelijke decadentie zichtbaar wordt die
leidt naar het briljante geleuter van de late Troubadours, lijkt mij onbetwistbaar. Zal
de melodie van de Sestine ons schadeloos stellen voor het gemis aan poëtische
substantie? Deze is stellig niet zonder bekoring, met haar stijgende drieklankfiguur
aan het begin, die tegen het slot nog eens terug komt, haar graviteren rondom de
dominant en afsluitende dalende beweging naar de finalis c, een typische
majeur-melodie van middeleeuwse soort die al sterk herinnert aan de meer populaire
wijzen der Noordfranse Trouvères van de 13de eeuw. De melodie loopt over de hele
strofe door en heeft dus niet, zoals in de canso of chanson, de zgn. bar-vorm (A A
B).
Heeft Arnaut de melodie zelf gevonden of van een bestaand liturgisch of profaan
model overgenomen? Het is mij niet bekend, wel is zij door andere dichters van
Arnaut overgenomen als zgn. ‘contrafact’ bij een nieuwe tekst in dezelfde vorm9..
Blijft in elk geval het feit dat alle strofen dezelfde melodie hebben en dat er, reeds
om die reden, van een innige samenhang tussen woord en toon geen sprake kan zijn.
Bovendien is de in dit opzicht toch wel belangrijke rimtische gestalte van de melodie
ons onbekend omdat de muzieknotatie van de 13de eeuw omtrent de toonduur geen
of althans geen ondubbelzinnige informatie verstrekt. De kwalifikatie ‘kunst tussen
literatuur en muziek in’ komt me dan ook sterk overdreven voor en is in elk geval
als oordeel volstrekt vrijblijvend. Van vele Troubadourmelodieën, ook van oudere
dan die van Arnaut, kunnen we de modellen aangeven; ze werden bovendien door
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andere dichters - zelfs door die van een heel ander taalgebied - graag overgenomen
en van nieuwe, onafhankelijke teksten voorzien. Deze melodieën (die helemaal niet
primitief zijn, ook niet in het begin van de 12de eeuw!) dienden niet ter interpretatie
in moderne zin van een lyrische tekst, doch functioneerden als neutraal
transportmiddel voor de tekst; deze zou immers in een praktisch schriftloze
samenleving (de clerici hielden zich er niet mee bezig) geen enkele kans op
verbreiding hebben gehad in zijn zuiver poëtische vorm. De muziek heeft deze sociale
functie ten aanzien van allerlei teksten vaak vervuld ter verspreiding van psalmen,
evangelisatie-liederen, politieke satires en wat al niet. Tekst en melodie hebben dan
meestal alleen metrische elementen met elkaar gemeen. Er kunnen wel andere
overeenkomsten zijn, bijv. tussen cadens en zinsbouw, doch die zijn wat de melodie
betreft, stijlgebonden. Bij de meerstemmige muziek der middeleeuwen valt tussen
tekst en compositie nauwelijks enige samenhang vast te stellen. We weten niet eens,
in het algemeen tenminste, welke van de stemmen van profane Ars Nova-stukken
(14de eeuw) vokaal en welke instrumentaal werden uitgevoerd. Dat Machaut hierop
een uitzondering zou maken omdat hij zijn eigen teksten componeerde, is natuurlijk
onjuist.
Ook andere componisten gebruikten weleens eigen teksten, zoals Wagner, Mahler,
Debussy, Satie, maar dat heeft voor hun tekstbehandeling geen betekenis; als
tekstschrijvers conformeerden ze zich aan de bestaande litteraire gebruiken.
Zelfs Schoenberg, die in zijn Pierrot lunaire inderdaad een heel opmerkelijke en
indrukwekkende poging heeft ondernomen tot synthese van woord en toon, behandelt
de vokale partijen in zijn (onvoltooide) opera Moses und Aaron, op eigen tekst, niet
anders dan die van andere composities op teksten van anderen. Of in de Japanse no
werkelijk zulk een uitgebalanceerde synthese wordt bereikt van alle heterogene
elementen, waag ik niet te beoordelen. In elk geval is die eenheid dan toch weer
betrokken op het feit, dat de adequate toeschouwer deel heeft aan de Zen-traditie10.
en dan nog kan men zich afvragen of de waarneming van al die heterogene momenten
niet volgens een bepaald hiërarchisch patroon zal verlopen. Het totale kunstwerk
waarin alle artistieke media gelijkelijk tot hun recht komen en dienovereenkomstig
worden beleefd, is nog een illusie en zal dat naar ik meen, op psychologische en
informatietheoretische gronden ook wel blijven.
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Met de recente belangstelling voor exotische musiceervormen inclusief de no zijn
we dan tenslotte weer terug in de eigen tijd en ook op dit terrein kloppen mijn
waarderingen niet helemaal met die van Ten Berge. Dat zou natuurlijk niet van belang
zijn indien het niet juist te maken had met onze ideeën over een poëtisch-muzikale
synthese.
Om te beginnen geloof ik, dat we in het algemeen voorzichtig moeten zijn bij de
beoordeling van nieuwe muziek veel gewicht te hechten aan de litteraire commentaren
der componisten. De muzikale logica is ten allen tijde een andere dan die van het
taalgebonden denken11. en compositieprocédé's laten zich dan ook slecht door middel
van taal beschrijven, al kan dit niet altijd worden vermeden. Boulez' theorieën zijn
tot op zekere hoogte wel interessant - soms ook slecht geformuleerd -, maar ze
brengen de al te litterair ingestelde lezer spoedig op een dwaalspoor: esthetisch getinte
ideologieën en litteraire beelden kunnen een componist wel activeren maar ze zijn
vaak voor de analyse van zijn werk van matig belang. Wat Boulez zo boeit in
Mallarmé is waarschijnlijk vooral diens conceptie van een absoluut, struktureel
autonoom kunstwerk. Hoe Boulez componeert wordt eerder dan uit zijn artikelen,
duidelijk uit bijv. Ligeti's analyse van de Structures I (Die Reihe no. 4). Wat betreft
de Marteau sans maître moet ik toch opmerken, dat het gedicht van René Char in
de onderdelen met zangstem zeer versnipperd wordt gebruikt en dat men in die
omstandigheden toch moeilijk kan spreken van ‘het intact laten’ van een poëtische
struktuur. Bovendien is er van het ongemoeid laten van de tekstprosodie geen sprake
tenzij men zich van de tekstdeclamatie een heel zonderlinge voorstelling maakt. De
suprematie van de muzikale struktuur is in dit werk onmiskenbaar. Laten we trouwens
constateren, dat de muziek de onhebbelijke neiging vertoont vreemde bestanddelen,
die haar worden toegevoegd, te absorberen en te denatureren. ‘Iets wordt zoals het
nog niet was’, zeker, maar het blijft niet wat het is.
Ook als Boulez een tekst van Mallarmé gebruikt, denatureert hij deze min of meer
al meent hij bij de dichter ook principes op te merken die overeenkomst met de zijne
vertonen. Een en ander is noch sterker het geval indien de componist al of niet
litteraire teksten, al of niet onder zijn invloed tot stand gekomen, elektronisch gaat
verwerken. Natuurlijk biedt het fonologische aspekt van een tekst de componist meer
aanknopingspunten dan het seman-
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tische, al kan ook dát tot zuiver muzikale transposities leiden, soms dankzij stilistisch
bepaalde conventies. Valt het semantische moment echter weg, dan kan men van
een (litteraire) tekst niet meer spreken omdat wat rest, geen taal meer is doch taalklank.
Immers het woord bestaat als zodanig alleen als functie van de woordbetekenis12..
Vanzelfsprekend heeft de componist het volste recht woordklanken als materiaal te
verwerken in zijn akoestische strukturen, doch van een opheffen van de antithese
tussen poëzie en muziek kan niet worden gesproken. Zelfs indien ik uit de polyglotte
woordenmélange van Berio's Joyce-compositie enkele flarden zou herkennen dan
nog zou er van een adequate perceptie van de litteraire struktuur geen kwestie zijn.
Ware ik een Joyce-bewonderaar, dan konden die flarden mij naar mijn boekenkast
doen snellen om onmiddellijk Ulysses aan een hernieuwde analyse te onderwerpen;
maar ik zou even goed van mening kunnen zijn dat Berio's litteraire hobbies mij
volstrekt niet aangaan en dat een muziekwerk als zodanig, ‘tel quel’, zou moeten
aanspreken. Het feit, dat Berio wellicht bepaalde struktuurmomenten vanuit de
Joyce-tekst heeft getransponeerd naar het muzikale materiaal is niet zonder betekenis
voor hen, die het werk vanuit de genese willen begrijpen, maar dan moeten uiteindelijk
ook allerlei biografische en psychologische gegevens erbij worden betrokken en
dreigen allerlei gevaren die in dit tijdschrift nauwelijks genoemd behoeven te worden.
Overigens zijn we met dergelijke elektronische taalverwerkingen al buiten ons thema
gekomen, want het gaat nu niet meer over ‘poëzie en muziek’ maar over ‘taal en
muziek’. Een voorbeeld van uiterst suggestieve en ingenieuze taalverwerking vind
ik intussen eerder Berio's Visages (1961), waar het ene woord ‘parole’ (woorden)
door één zangeres gezegd, over een geweldige scala van expressie-nuances - soms
verstaanbaar en soms niet - wordt uiteengelegd en in een muzikale struktuur
geïntegreerd. Dat ook hier de muzikale procedure primair is behoeft geen betoog.
Dat geldt ook voor Stockhausens Gesang der Jünglinge, waar niettemin het litteraire
moment, het sèma zo men wil, in voldoende mate hoorbaar is: het muzikale gebeuren
wordt evenals in Berio's Visages, in relatie gebracht met een gebeuren van geheel
andere aard en struktuur.
Uit deze verbinding resulteert een heel nieuw betekenismoment zonder dat daardoor
de muzikale autonomie wordt aangetast. Sluit men echter elke semantische waarde
uit en manipuleert men met zinloze spraakklanken, zoals Simeon Ten Holt doet in
A/Ta-lon,
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dan is het probleem taal-muziek een schijnprobleem geworden. De componist had
dan ook vogel- of andere natuurgeluiden kunnen nemen en die struktureren volgens
wat voor ingewikkelde spelregels dan ook; wellicht hoopt hij, evenals Klein13., dat
een dergelijke enorme investering aan formele logica in een klankstruktuur op een
of andere wijze op de hoorder zal worden overgebracht en in hem iets analoogs zal
doen ontkiemen.
Met het bovenstaande heb ik geenszins willen beweren, dat muziek en literatuur
geen aanrakingspunten zouden hebben, of dat de synthese van muzikale en poëtische
struktuurmomenten een verwerpelijke zaak zou zijn. Ik heb alleen willen aanduiden,
dat de verbinding van beide media grote spanningen oproept en dat naar alle
waarschijnlijkheid ook vroeger gedaan heeft; dat er van een synthese met behoud
van ieders autonomie nauwelijks sprake kan zijn en dat de muziek, dankzij haar veel
rijkere formele mogelijkheden, in vele gevallen de triomferende partij zal zijn. Zelfs
in die gevallen, die ons op het eerste gezicht de indruk geven van uitzonderlijk goede
synthese, blijken de muzikale elementen bijna steeds de doorslag te geven; ik denk
daarbij bijv. aan Debussy's Pelléas (Maeterlinck), aan Bergs Wozzeck (Büchner),
aan liederen van Moessorgsky, Debussy, Ravel, aan Schoenbergs Pierrot. Maar juist
Schoenberg heeft in de opera Moses und Aaron met de gesproken Mozes-partij
tegenover de sterk colorerende Aäron het problematische van elke synthese getoond.
Voor een optimale conjunctie moet aan allerlei toevallige en historisch
gedetermineerde faktoren een rol worden toebedeeld, het ‘impressionistische’ idioom
van Debussy en de vage, weinig dramatische tekst van Maeterlinck, de bijna serieel
geconcipieerde poëzie van Cummings en de gevoelige seriële techniek van Berio
enz.
Wat Cummings op het semantische niveau te raden overlaat compenseert Berio
op het vlak van een heel andere logica. Vaak zal het samengaan van taal en muziek
niet meer opleveren dan een parallelisme waarbij beide componenten verwisselbaar
zijn (zoals in het geval van het middeleeuwse profane lied) met andere specimina
van dezelfde kategorie. Het wederzijdse overnemen van struktuurprocédé's blijft
beperkt tot analoge aspekten, die het wezen van beide media niet of nauwelijks raken.
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Naschrift van H.C. ten Berge:
In zijn opstel De oren van Midas, uit Orfeus onder de stervelingen (Den Haag 1968)
schrijft Dr. J. Van der Veen o.a.: ‘Goede kritiek is bijna steeds polemisch van aard...
omdat zij een konfrontatie is van twee esthetische belevingswijzen.’
Deze juiste gedachte heeft hij in de voorafgaande beschouwing m.i. op voorbeeldige
wijze tot een daad omgesmeed. De reaktie van Van der Veen leek mij ook het meest
terzake en interessant, gemeten aan de inhoud van andere inzendingen over dit
onderwerp. Hoewel het nog niet duidelijk is in hoeverre onze ‘esthetische
belevingswijzen’ uiteenlopen zou ik hier enkele bondige opmerkingen van
ondergeschikt belang willen formuleren. Door omstandigheden kan ik op deze plaats
geen bijdrage van wezenlijker aard aan de diskussie leveren.
1. De ‘bescheiden’ ondertitel, ‘gegevens voor een beschouwing’ was noodzakelijk
daar het hier een eerste verkenning van het materiaal betrof, en mijn geringe
musikologiese kennis geen expansieve uitroepen zou kunnen schragen. Dat het stuk
zelf vervolgens niet geheel ontbloot is van overmoedige konstateringen zal daarmee
wel samenhangen.
2. Ik geloof niet te hebben beweerd, dat de poëzie in de Renaissance een verkeerde
weg insloeg; ik zou een dergelijke bewering niet graag voor mijn rekening willen
nemen. Wel is gekonstateerd, dat de poëzie een andere weg insloeg. Ik ben van
mening dat een middeleeuws soort ‘melopoeia’ niet meer mogelijk is en nu ook geen
funktie meer zou hebben in de tóenmalige zin van het woord. Dat men zijn voorkeuren
heeft, is een andere zaak - die ook nog kan samenhangen met een betrekkelijke
onbekendheid t.a.v. poëzie uit een latere periode, omdat men nu eenmaal niet alles
tegelijkertijd kan bestuderen.
3. De opmerkingen van Van der Veen over de troubadourpoëzie/muziek klinken
aannemelijker dan die van mij of mijn (suspekte)
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zegslieden, zodat ik mijn opponent voorlopig graag het gelijk gun, dat hem op basis
van zijn betoog toekomt.
4. Twijfels over ‘het totale kunstwerk’ zijn ook door mij uitgesproken, maar t.a.v.
de No zou ik iets halsstarriger willen blijven en mijn mening op grond van niet gehéél
onbetrouwbare bronnen (Waley, Keene, Fenollosa e.a.), willen handhaven.
5. Ik heb mijn voorlopige indeling van muziekwerken waarin met taal wordt
gemanipuleerd gebaseerd op een beperkte luister-ervaring en deze ook als zodanig
aangekondigd. Dit is in zekere zin ook het geval met betrekking tot de waardering,
die echter langs gekompliceerdere wegen tot stand komt dan hier in enkele regels
zou kunnen worden beschreven.
Het uiteenlopen van onze waarderingen is niet alleen gebaseerd op opleiding,
vakgerichtheid en een luister-ervaring welke dientengevolge verschillen te zien geeft,
maar zal - als ik me niet vergis - samenhang vertonen met de impuls van waaruit ík
over poëzie en muziek schrijf, of Van der Veen dit doet; ik ‘zoek’ daar wellicht iets,
dat voor hem niet eens een punt van overweging is. Het maakt de zaak wat
subjektiever dan doorgaans wenselijk is, maar ik ben me ervan bewust dát het zo
ligt.
Het zal de diskussie hopelijk niet belemmeren. Bijdragen over dit onderwerp zijn
welkom, waarbij ik - na de twee voorafgaande stukken - vooral denk aan een reaktie
van de zijde der muziekmákers.

Eindnoten:
1. Zie ook: A.J.A. Fehr, De Franse symbolisten en de muziek, Groningen, 1960; S. Bernard.
Mallarmé et la musique, Paris, 1959; L. Guichard, La musique et les lettres en France au temps
du wagnérisme, Paris, 1963.
2. René Ghil, Les dates et les oeuvres, symbolisme et poésie scientifique, Paris, 1923.
3. Een aanknopingspunt vindt men in de door Charles Fourrier in zijn Harmonie universelle
opgestelde analogieën tussen klank en kleur.
4. Bij René Ghil, a.w. blz. 17.
5. Mallarmé, Crise de vers, in: Variations sur un sujet, Oeuvres complètes, Henri Mondor et G.
Jean-Aubry, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, blz. 367-368.
6. Een poging dit sacrale hermetisme van de muziekpartituur ook op de poëzie toe te passen vindt
men in de typografische vorm van het gedicht Un coup de dés, verg. S. Mallarmé, Dix poèmes,
exégèses de E. Noulet, Lille-Genève, 1958.
7. Marius Schneider, Primitive Music, in New Oxford History of Music I (1958), Ancient and
Oriental Music; speciaal blz. 31, Music and speech.
8. F. Gennrich, Lo gai saber, 50 ausgewählte Troubadourlieder, Darmstadt, 1959, nd. 32;
commentaar blz. 79.
De eerste strofe luidt:
‘Lo ferm voler qu'el cor m'intra
No'm pot jes becs escoissendre ni ongla
De lausengier qui pert de mal dir s'arma,
E car non l'aus batr'ab ram ni ab verga.
Sivals a frau, lai on non aurai oncle,
Jauzirai joi, en vergier o dinz cambra.’
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Letterlijk:
‘Het vaste voornemen dat mij in het hart dringt,
Kan voor mij nooit de snavel en de klauw afrukken
Van de lasteraar die door kwaadsprekerij zijn ziel verliest,
En omdat ik hem niet met tak of twijg durf te slaan,
Zal ik, althans in het geniep, daar waar ik geen oom zal hebben,
Vreugde smaken in moestuin of binnenskamers.’
De liefde maakt zwak en sterk tegelijk; zie bijv.: vs. 23-24:
‘De mi pot far l'amors qu'inz el cor m'intra,
Miells a son vol qu'om fortz de frevol verga.’
Letterlijk:
‘De liefde die mij het hart binnendringt
kan van mij maken iets beters, naar zijn wil,
dan een sterke man van een zwakke twijg (roede).’
9. A. Pillet und H. Carstens, Bibliographie der Troubadours, Halle, 1933, 74: 4 en 233: 2.
10. E. Zürcher en F. Vos, Spel zonder snaren, enige beschouwingen over Zen, Deventer, 1964.
11. Charles Seeger, On the Moods of a Music Logic, in Journal of the American Musicological
Society XIII, 1960, 224-262.
12. A. Reichling, Verzamelde studies, Over hedendaagse problemen der taalwetenschap, Zwolle,
1965, o.a. blz. 39-40:
‘...De woordvorm is een functionele vorm t.o.v. de kennis die de taalgebruiker van de betreffende
taalbouwsels heeft.’
13. R. Klein schrijft, in de Oesterreichische Musikzeitschrift, Sonderband ‘Die Wiener Schule’,
1961, pag. 61:
‘Ihre Komponisten können nicht mit einer zerebralen Apperzeption [der Musik] von Seiten des
Hörers rechnen, die auch nur im Entferntesten der riesigen Investition an Logik entspricht, und
sie rechnen auch nicht damit. Diese Werke dringen durch das Ohr ein und wirken auf das
Unterbewusstsein. Damit entziehen sie sich freilich jeder Kritik und es ist sehr zweifelhaft ob
auch nur die Selbstkritik des Schöpfers wirksam sein kann, da der Schaffensvorgang ja kaum
mehr auf Grund einer Phantasietätigkeit erfolgt und daher keine Vergleichsbasis zwischen
Vorstellung und Realisation vorhanden ist. Letzten Endes bleibt nur der Glaube übrig: dass
höhere, ferner liegende Relationen auch höhere, ferner liegende Wirkungen hervorrufen, enz.
Daar de natuur, zo meent Klein, ook de ingewikkeldste relaties impliceert, terwijl de kunst
gedurende vele eeuwen slechts de eenvoudige betrekkingen heeft aangewend, kan men
verwachten dat ook de waarneming de natuur thans zal volgen, het zou dan ook fout zijn de
ingewikkelde strukturen der nieuwe muziek te verwijten dat zij slechts gevoelsmatig, dus
impressionistisch zouden kunnen worden ondergaan.
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Film
Rein Bloem | Roman Polanski: De waarde der waarden
In het overzichtsartikel van Konrad Eberhardt: Film in Polen (Raster I-4) wordt
Polanski alleen zijdelings vermeld. Begrijpelijk, want van de meest geprononceerde
Poolse kenmerken: romantisch patriottisme en sociale of politieke bewogenheid is
in zijn werk nauwelijks iets te vinden, terwijl ook zijn surrealisme veel internationaler
georiënteerd is dan de specifiek Poolse varianten van bijvoorbeeld Skolimowski.
Geen toeval ook dat juist Polanski de filmwereld van zijn land verlaten heeft en via
Frankrijk en Engeland (en een dagreisje naar Amsterdam) in Hollywood terecht is
gekomen. Op eigen kracht, want er is geen groep, geen school die hem gepousseerd
heeft; Polanski is de enige moderne, jonge Europese filmmaker (13-9-1933) die geen
enkele mode achter zich heeft. Hij is nergens bij in te delen: hij gaat uit van zeer
goed geconstrueerde scenarios, hij vertelt zijn verhalen chronologisch, acteurs staan
bij hem op het voorste plan, hij houdt van theater, hij stelt zich in genres (horror,
vampier) op zonder die te parodiëren, hij is eerder traditioneel dan experimenteel.
Misschien is hij daarom de eerste ‘grote publiek’-filmer van zijn generatie en dat
zonder zich te conformeren aan de onbewegelijke, normatieve smaak van dat publiek,
de vraisemblance om met de semioloog Roland Barthes te spreken. Volgens diens
leerling Christian Metz zijn er maar twee methodes om aan dat geestdodende
waarschijnlijke te ontsnappen: het maken van een echte genre-film en het maken van
een echt nieuwe film. Het schijnt dat Polanski als enige Europeaan de eerste methode
gekozen heeft.
Genre-films, maar dan met één authentieke bijdrage: een in de loop van de film naar
voren komend perspectief van dubbelzinnigheid. The fearless vampire-killers (Met
mijn tanden in jouw nek) bijvoorbeeld is een vampier-film volgens de regels van de
kunst, met alle attributen, lokaties, wendingen, suspense waar het genre om vraagt,
maar de homosexuele vampierszoon is nieuw en diens
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plotselinge razernij opent afgronden van wezenlijker angst dan gebruikelijk, het
griezelvermaak krijgt er een dimensie bij, en het slot van de film toont de held niet
als overwinnaar, ontsnapt aan het gevaar, maar als slachtoffer en medeplichtige,
waarbij dan nog de complicatie komt dat Polanski zelf die rol speelt: de regisseur
impliciet en de acteur expliciet in hun hoedanigheid als vampier.
Ambiguiteit, het laten van de genres in hun waarde en het tegelijkertijd aanbrengen
van dubbele bodems en verschuivingen, omkeringen zelfs, is een constante in het
werk van Polanski. Zo is de pure horror in Rosemary's baby in eerste aanleg een
kwestie van authentieke occulte praktijken in het New York van vandaag. De film
begint niet voor niets met een uitgebreide panoramiek over Manhattan, met op de
achtergrond als suspense een vreemd gezongen wiegelied. Het verontrustende signaal
verdwijnt en de toeschouwer krijgt alle kans zich te identificeren met het lieve, wat
levensbange vrouwtje, dat haar eigen flat inricht, dat half bang is voor, half
nieuwsgierig is naar de griezelige verhalen die over het flatgebouw de ronde doen,
dat een afkeer heeft van haar totebellen van buren, dat onder lichtelijk verontrustende
omstandigheden in verwachting raakt, dat een steeds moeilijker blijkende
zwangerschap doormaakt, dat regelrecht bang wordt voor haar steeds suspectere
omgeving, inclusief haar niet attente echtgenoot - kortom de toeschouwer kiest haar
partij, hij zou niet anders kunnen. Maar bij nader inzien is er wel degelijk een andere
mogelijkheid. De via haar katholieke jeugd nog steeds werkzame censuur op haar
gevoelige en bangelijke natuur, het wegvallen van haar vaderlijke vriend (schrijver
van kinderboeken), het ontbreken van werkelijke aandacht voor haar van de kant
van haar man, de tot weinig goeds inspirerende omgeving, haar moeizame
zwangerschap en bovenal haar neiging zich te isoleren - dit alles maakt het ook
plausibel dat zij de occulte praktijken verzint, dat zij de boosdoeners in haar buren
projecteert. Zo is een klein, maar frappant detail, dat zij in de oorlelletjes van haar
suspecte buurman gaten ontdekt en zij heeft gelezen over mannelijke heksen met
grote ringen in hun oren. Maar wij zien die gaten niet of 1/10 van een seconde en het
blijft de vraag of ze er zijn. Het is zelfs niet onmogelijk dat zij het eerst in aanmerking
komt voor de rol van heks, haar opeens gekortwiekte haar (een feit dat in het boek
in het voorbijgaan genoemd wordt, maar dat Polanski in de film een
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zwaar accent geeft) schijnt haar voor te bestemmen voor de brandstapel, vgl. Jean
Seberg als Jeanne d'Arc met hetzelfde rattenkopje.
Rosemary's baby eindigt op een open vraag: is zij gek of is alles waar, is haar
omgeving schuldig of is dat haar projectie, is het New-York van vandaag onmenselijk
of is dat een fabel, is de katholieke religie een duivelse magie of niet?
Deze ambiguiteit, die verstrengelde mogelijkheden, zijn in het boek ook aanwezig,
maar op een veel overzichtelijker manier. De misleiding van de lezer speelt er geen
rol in, maar de toeschouwer van de film wordt op uiterst geraffineerde wijze in zijn
identificatiebehoefte ondermijnd.
Geen wonder voor een filmer die al zijn films een open einde meegeeft. Zo gelooft
de echtgenoot in Mes in het water zijn vrouw niet als zij hem de waarheid vertelt (de
ontrouw met de student) en wij blijven in het onzekere wat er met de drie personages
in de naaste toekomst zal gebeuren, hun evenwicht is in ieder geval danig verstoord.
En wat gaat er precies gebeuren met het krankzinnige meisje in Repulsion, als zij
liefdevol naar buiten wordt gedragen door de man die haar grootste belager scheen
- de minnaar van haar zuster - terwijl de anderen, de goedwillende buren geen hand
durven uit te steken. En waar moet het heen met de dolgedraaide kasteelbewoners
als hij aan het slot van Cul de sac als de kleine zeemeermin op haar rots de vloed zit
af te wachten; hij roept de naam van zijn eerste vrouw, maar dat kan van alles
betekenen. Het antwoord, het eind van het lied ligt bij Polanski altijd buiten de film.
Maar ook het begin van zijn films staat in het teken van die dubbelzinnigheid. Het
voorbeeld van de introductie van Rosemary's baby is al genoemd, maar het begin
van Cul de sac is nog sprekender: uit het niets verschijnt op een onbestemde, verlaten
weg een auto, uiterst langzaam rijdt hij, nee hij wordt voortgeduwd door een log
personage terwijl de chauffeur niet uit zijn doppen kijkt, nee dat kan hij ook niet,
want hij zit ongemakkelijk op een geweer, nee hij blijkt zwaargewond en kan zich
nauwelijks bewegen. Dat zijn nog maar enkele verschuivingen in een spel dat tegelijk
komedie en thriller is, met door elkaar functionerende accenten van grandguignol
en geweld, waardoor de kijker steeds net de andere kant wordt opgestuurd, dan hij
verwacht.
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Zo'n open begin met de vraag: waar gaat het naar toe, zit ook in Twee mannen met
een kast, de korte film waarmee Polanski in Europa bekend werd: twee mannen
duiken op uit zee, met een kast, ze beleven aardige en onaardige avonturen in een
stad die hen buitensluit, keren weer terug naar de zee, die op het eind veel
symbolischer, met betekenissen geladener werkt dan eerst, zoals de hele komedie
van eenduidig grappig evolueert naar meerduidigheid. Hetzelfde principe zit in
Zoogdieren, waarschijnlijk Polanski's beste korte film, waarin twee mannen in een
sneeuwlandschap drammen met een slee en daarbij voortdurend van rol verwisselen:
nu eens trekt de een en zit de ander, dan weer is het andersom; zij duiken ook uit het
niets op en verdwijnen aan het eind achter de horizon, maar wie weet hoe lang hun
duister spelletje stuivertje verwisselen nog zal duren. In The fearless vampire-killers
arriveren de professor en zijn maat zonder voorgeschiedenis in de Joodse folklore,
die beheerst wordt door angst voor vampiers, en ze verlaten die wereld op het eind,
terug naar bekende contreien, maar minder vrijblijvend als toen ze kwamen. Het slot
van Polanski's films grijpt dus nogals eens terug naar het begin, maar compliceert
het, legt dubbele bodems aan.
Door deze cirkelgang, of spiraalvorm, wordt de wereld waarin zich de handeling
afspeelt geïsoleerd van de buitenwereld, naar twee kanten: verleden en toekomst. De
tijdelijkheid van dat isolement blijkt vooral door de altijd aanwezige, zij het losse
verbanden met het alledaagse bestaan. In Cul de sac is het de met vloed onderlopende
weg die deze dubbele functie van verbinding en scheiding vervult, in Repulsion de
steeds weer in het beeld komende lift. Vergelijkt men het boek Rosemary's baby met
de film, dan is het opvallendste verschil - Polanski volgt het boek op de voet - het
weglaten van de buitengebeurens: na de ‘verkrachting’ vlucht Rosemary een week
lang in een huisje middenin de bossen, in de film blijkt deze escape onmogelijk.
Alles speelt zich af in het appartement met de dreigende wereld achter de deur.
Afspraken buitenshuis - in het boek nog wel aanwezig - bestaan niet of nauwelijks,
de ellende van de wereld heeft zich geconcentreerd in één huis. Dit functioneert,
zoals alle geïsoleerde lokaties bij Polanski, als schaalmodel van de wereld, maar dan
wel op een dubbelzinnige manier: én met claustrofobische, paranoiede accenten én
als aards paradijs, als eigen home. Beide mogelijkheden zijn niet dialectisch

Raster. Jaargang 3

101
tegenover elkaar geplaatst, maar doordringen elkaar op het onverwachtst, tasten
elkaar aan, veroorzaken bederf. Het ontbindende konijn en de uitlopende aardappel
in Repulsion zijn hiervan de duidelijkste voorbeelden, maar ook het buitensporige
gefladder en in de weg zitten van de kippen in Cul de sac werken in deze richting.
Wat in principe verteerbaar, consumabel is, wordt teveel van het goede, wordt
ongeschikt voor consumptie, bederft.
In dit uitwoekeren van details, deze skurriele effecten is Polanski bij uitstek een
manierist. Deze kwalificatie heeft uiteraard niets negatiefs, maar dient slechts tot een
nadere plaatsbepaling. De vele omtrekkende bewegingen, de kleine verschuivingen
in het hoofdgebeuren, de vele vraagtekens, de onzekerheid van de personagens, de
erotische lading van het gebeuren en de latente dreigingen, de symbolen die
halverwege ophouden, d.w.z. niet afdoende duidbaar zijn, de talrijke accenten uit
den boze - ziedaar een master of suspense die de rechtlijnigheid van een Hitchcock
mist en daarom des te gevaarlijker, nl. oncontroleerbaarder is.
Bij Polanski is men nooit op vertrouwd terrein, raakt men altijd het spoor bijster of
beter gezegd: raakt men op dubbel spoor. Het filmpubliek bijvoorbeeld was gewend
geraakt aan het image van Carthérine Deneuve; op basis van Les parapluies de
Cherbourg kende men haar als een etherisch, zij het op de achtergrond verraderlijk
wezen, maar in ieder geval als op de voorgrond onlichamelijk.
In Repulsion stookt Polanski in die goede verstandhouding tussen actrice en
publiek: de lichamelijkheid wordt zeer geprononceerd, als een obsessie naar voren
geschoven, een regelrechte vernietiging van het image. Deneuve rolt over de grond,
bevuilt zich, is een en al ontbinding van kuisheid. Als ironisch contrapunt werkt in
dit opzicht het nonnenklooster waar zij vanuit haar isolement op uitkijkt en de
schoonheidssalon met zijn steriele gedoe, waar zij zich maar tijdelijk kan handhaven.
In Cul de sac weet men halverwege helemaal niet meer, waar men en waar de
personages staan. De kasteelbewoner en zijn vrouw worden als a-normaal
geïntroduceerd: zij dwingt hem haar nachthemd aan te trekken, zij gaat vreemd met
een jongen die haar af en toe opzoekt; in die wereld, lichtelijk gestoord, begint ineens
de alles verstorende factor van de gangster te werken. Hij terroriseert de echtelieden
beiden en fascineert ze, waarbij ze gelijkelijk in de
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ban van zijn ongegeneerde viriliteit komen. Er ontstaat een soort status quo, een
verborgen menage à trois, die veel goeds belooft maar in ieder geval het geweld
buitensluit. Uit de normale wereld duiken dan bezoekers op; de gezagsverhoudingen
op het kasteel draaien weer om, d.w.z. de gangster speelt voor butler, het echtpaar
voor de mensen met de macht. Alles lijkt normaal - om precies te zijn: de bewoners
van het kasteel lijken dat, niet de indringers, de gegoede burgers met hun zoontje dat
het enige werkelijke krapuul in de film is. Als de rust hersteld is, denkt de vrouw
zich geintjes te kunnen veroorloven met de gangster: hij herstelt het uitgangspunt en
geeft haar een geduchte afstraffing; het spel is weer ernst geworden. En even later
volgt de moord op de gangster, bloedige ernst, maar hij mag een filmdood sterven,
zo pathetisch dat men huilt van het lachen,
Polanski zorgt op het onverwachtst voor kolderieke accenten in tragische of
dramatische contexten of andersom. Een fraai voorbeeld is ook het slot van
Rosemary's baby, de angstwekkende apotheose, waarin Rosemary (al dan niet in
haar verbeelding) met een mes de kamer binnenkomt waar het duivelse gezelschap
de geboorte van het satanskind viert. Allereerst valt op dat niemand opstaat, uit angst
of om iets te doen; allen blijven wat wezenloos, zonder reactie zitten. Als Rosemary
op een gegeven moment haar mes in de vloer gooit, trekt haar buurvrouw het er met
een misprijzend gezicht uit en probeert het gat vegend met haar hand te verwijderen.
In het boek staat op deze plaats:
‘Minnie liep naar het mes, bukte zich kreunend en raapte het op. Ze bracht het
naar de keuken.’ Polanski neemt het moment over, maar compliceert het, voegt er
een eenvoudig handgebaar aan toe, waardoor het als fremdkörper in de scène werkt.
Die hele slotscène is trouwens een prachtig voorbeeld van een trouw op de voet
volgen van het boek en er tevens iets totaal anders van te maken. Af en toe door heel
kleine elementen toe te voegen, dan weer door maar heel weinig weg te laten. Wat
het laatste betreft natuurlijk alle explicaties en directe beschrijvingen van het kind.
In de film alleen maar een droomflits van de duivelse ogen - in het boek hiervan veel
meer details.
De verschillen zijn soms nog geringer: ‘Terug op het tapijt trokken ze de stekker
van de lamp uit het stopcontact en kleedden zich uit en bedreven liefde in de
avondgloed van gordijnloze ramen.’ Dat zien we exact, zij het dat het uitkleden met
gymnastische toeren
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gepaard gaat, wat het geheel iets onbeholpens en amusants geeft. Maar dan: ‘Sttt!
sist Guy na afloop, de ogen wijd opengesperd van angst,’ In de film wordt het
liefdesspel voortijdig onderbroken, meneer de acteur valt te vroeg in. In de
droomcadenzen (waarvan de eerste trouwens op een iets andere plaats in de handeling
komt, steeds weer hetzelfde enigszins desorienterende effect) vallen diezelfde kleine
verschuivingen op en de kijker weet nooit helemaal precies waar hij aan toe is.
De kijker weet zelfs niet helemaal naar wat voor soort film hij zit te kijken. Repulsion
bijvoorbeeld is wat de eerste helft betreft een case-story van een gefrustreerd meisje
dat steeds meer over haar toeren raakt. Het tweede deel is een regelrechte horror-film,
met expressionistische effecten als tastende handen die uit de muren steken en al.
Een Nederlandse commentator heeft notabene gesteld dat Repulsion een gemankeerde
psychologische film is, juist door dit ontsporen in de verbeelding en het ontbreken
van enige voorgeschiedenis, die de frustratie van het meisje verklaart. Het is duidelijk
dat een film van Polanski geen verklarend vooraf kan hebben, dat het verleden alleen
maar in onbegrijpelijke, terloopse accenten kan doorkomen, en vooral ook is het
duidelijk dat de ontaarde, uit het gareel lopende ziektegeschiedenis het verhaal
ontpsychologiseert, elk houvast onmogelijk maakt. Als aan het eind van de film het meisje is uit het appartement gedragen - de tot dusver steeds gemaskeerde foto
aan de wand in beeld komt, dan blijkt daar een gezin op te staan: vader, moeder,
twee dochters, waarvan de een op schoot, de andere afwezig, terzijde omhoog starend.
Een toegift voor symbolenvlooiers, maar zo overdreven geënsceneerd dat de ironie
zich daar onmiddellijk tegen keert. En een extra complicatie is dan nog dat de zusjes
op de foto inderdaad Cathérine Deneuve en haar zusje zijn: Francoise Dorléac, die
de hoofdrol speelt in de volgende film, Cul de sac; een typisch manieristisch trekje,
zoals Polanski ze bewust en als toevalstreffers vertoont. Wat een gein moet de man
gehad hebben in de naam van Roman Castevet en die van zijn acteur John Cassavetes.
Het gesol met symbolen is al een opvallend element in Polanski's eerste lange
speelfilm: Mes in het water. Mes als fallisch symbool, de mast van de boot op dezelfde
toer, de Freudiaanse implicaties van het water, de kajuit, de eros-tanatos tegenstelling
uitgespeeld in water en vuur-scènes, de statussymbolen als auto, boot en mooie
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vrouw, enz. enz. er is heel wat te duiden. Zelfs zag men politieke mogelijkheden:
Gomoelka liet zich tenminste misprijzend uit over deze film, omdat het jongejannen
van de drie personages een kritiek scheen in te houden op het sociaal realisme. In
Twee mannen met de kast is het misschien nog mogelijk en zelfs geboden om de
signalen van geweld, trauma en moederbinding op te vangen, maar in Mes in het
water zijn die signalen misleidingen geworden, afieidingen van waar het wezenlijk
om gaat: om de verschuivingen in drie mensen, die een vast wereldbeeld menen te
hebben, de man established als een gevierde sportjournalist, de vrouw met bril als
een savante en de student als de maatschappelijk onaangepaste. Maar hun uit het
niets voortkomende confrontatie verstoort dat wereldbeeld en ze gaan verder als
onzekeren.
In Polanski's geraffineerdste werken liggen de misleidingen niet op het vlak van de
symbolen, maar zijn het de kleine ontsporingen in toon en plot die als onruststokers
dienen. Bij de interpretaties van Cul de sac heeft men nogal wat aandacht besteed
aan de Beckett-implicaties van de film. In het Duits heet de film zelfs Wenn
Kattelbach kommt en dat verwijst natuurlijk wel heel duidelijk naar En attendant
Godot. Ook de onderlinge verwisselbaarheid van gezagsverhoudingen (zeer aanwezig
ook in de korte films De dikke en de dunne - vergelijk Pozzo en Lucky in Godot en Zoogdieren en het Amsterdamse aandeel van Polanski in Les plus belles
escroqueries du monde, waarin een vrouw aan een diamanten collier komt door twee
gentleman-boeven tegen elkaar uit te spelen), ook dat patroon doet aan Beckett
denken. Dan is er nog het externe gegeven dat Jacky MacGowran, de ‘chaufferende’
gangster in Cul de sac en de professor in The fearless vampirekillers, een der
bekendste Beckett-acteurs is en de herhaalde mededeling dat Polanki Wachten op
Godot zou willen verfilmen. Dat is niet weinig, maar toch is het niet meer dan franje,
pseudo-verwijzingen naar buiten, zoals de generiek van Repulsion - een oog dat
doorkruist wordt door titels als een mes - wel een hommage is aan Bunuel's Chien
Andalou, maar verder er weinig toe doet, gezien het totaal anderssoortige surrealisme
van de film. Ook de Walter Scott-gegevens in Cul de Sac - hier ligt nog de pen van
de meester - leveren uiteindelijk voor de interpretatie niets op, integendeel: zij
benemen het heldere uitzicht daarop en dat is hun enige bedoeling.
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Natuurlijk is het theaterbeeld van Polanski wel beïnvloed door het surrealisme en
absurdisme, maar inderdaad: het theaterbeeid. Van de filosofiische,
agressief-moralistische extra's bij Beckett of Bunual is weinig te merken. De aanval
richt zich naar binnen, op de wereld van de film zelf en onder het oppervlak van het
geruststellende genre woedt een vernietigingsslag tegen personages, toeschouwers
en de maker zelf. Liefde is de enige remedie tegen angst - schrijft Vestdijk in zijn
dissertatie; al Polanski's medespelenden blijven met hun angst alleen, omdat zij
tekortkomen aan liefde. Het subtielst is dit uitgewerkt in Rosemary's baby, waarin
Guy Woodhouse (veel consequenter dan in het boek) werkelijk alleen maar geen
attenties of de verkeerde voor zijn vrouw opbrengt. Prachtig geregisseerd en gespeeld
is bijvoorbeeld de scène waarin Rosemary ineens merkt dat de pijn voorbij is: grote
paniek, zou het kind dood zijn? Guy staat handenwringend voor haar; Rosemary
ontspant zich: het kind beweegt; Guy strekt even de handen uit, durft haar buik niet
aan te raken, wringt verder en verlaat het beeld. Veel en veel belangrijker dan de
bedoeling van dat moment - hij weet zich eventueel schuldig, het kind is niet van
hem - is zijn tekortschieten in wezenlijke belangstelling voor zijn vrouw. In het boek:
‘...snel met haar vingers knippend eiste ze zijn hand. Hij kwam naderbij en legde
hem in de hare. Ze legde hem tegen de zijkant van haar buik en hield hem daar.’ Het
scheelt maar weinig en toch is Polanski's variant van veel menselijker aard, totaal
afzijdig van de occulte plot, terwijl die bij Levin (overigens geen kwaad woord over
het boek) altijd mee blijft spelen.
In de film is Guy geen carrière-maker, waarbij voortdurend gesuggereerd wordt
dat hij die opgang als acteur aan de buren te danken heeft, maar hoort men praktisch
niets over zijn filmactiviteiten; het gaat om zijn gehannes in huis.
Dat is het verschil met het Jozef-aspect in het boek: Guy niet als plaatsvervangend
vader, maar als geen vader, als achtergrondfiguur wanneer het er om gaat. De hele
religieuze lijn van het verhaal, de omkering van het Kerstverhaal, is in het boek een
duidelijk getrokken tweede lijn, maar in de film blijft er niet meer van over dan een
stippellijn, een arabesk die afleidt van de hoofdzaak, een manieristische signifiant
zonder signifié.
Hoe Polanski een kijker die wel op deze lijn doorgaat in de maling neemt, kan men
lezen in het alleraardigste interview in Adam Film
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Quarterly nr. 5, waarin de vragensteller steeds meer ontdekkingen doet en
interpretaties voorstelt en Polanski het allemaal even interessant vindt, hoe gekker
hoe mooier.
Er is een verhaal van Hugo Raes dat De waarde der waarden heet (het laatste verhaal
van Bankroet van een charmeur). Het is opgebouwd uit een aantal losstaande
paragrafen, waarvan de eerste en laatste op elkaar aansluiten: een jongen en een
meisje lopen in zonderlinge kledij door een park en wijzen elkaar daar allerlei
onbestemde zaken aan. De andere paragrafen hebben daar niets mee te maken. Daarin
wordt een thriller verteld van een man in het zwart die een bankroof aan het plegen
is. Maar voor de kluis staat een meisje op haar directeur te wachten; zij slaat de
indringer - die zwart blijkt te zijn, omdat hij via de kolenkelder is binnengedrongen
- neer met een aantal zware voorwerpen, abstracte waarden als godsvrucht,
vaderlandsliefde enz. Einde van de waarden, einde van de thriller. Terug naar het
begin - de suspense van het opvallend paartje wordt opgelost: hun optreden blijkt
een reclamestunt te zijn voor een of ander modehuis. Intussen is de lezer alle kanten
opgestuurd, heeft hij van alles verwacht en is geen enkele van die verwachtingen
gehonoreerd. Het was geen surrealisme, geen thriller, geen verkrachting, geen parodie
op de moraal - het waren uitdagende signifiants met een nietszeggende, niets
verklarende signifié. De waarde van alle lezerswaarden blijkt onzeker te zijn, niets
staat vast.
Dat is de wereld van Roman Polanski, de trouble-maker, die zijn publiek, een
groot publiek, naar huis stuurt met de onoplosbare vraag: wat heb ik gezien?
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Filmografie
1957
Rozbijemy zabawe (Hou op met lachen) korte speelfilm, gemaakt op de film
school van Lodz1.
1958
Dwaj ludzie z szafa (Twee mannen met Lodz, korte speelfilm
een kast)
1959
Gdy spadaja anioly (Als de engelen
vallen)

korte eindexamenfilm over een oude
juffrouw van de retirade (isolement) die
haar liefdesleven oprakelt

1959
Lampa (De lamp)

korte speelfilm met steun van de
filmschool gemaakt

1961
Le gros et le maigre (De dikke en de
dunne)

in Frankrijk gemaakte korte speelfilm

1962
Ssaki (Zoogdieren)

in Polen gemaakte korte speelfilm,
bekroond in Tours

1962
Noz w wodzie (Mes in het water)

eerste complete speelfilm, in Polen
gemaakt, bekroond in Karlovy Vary

1963
Amsterdam (episode uit Les plus belles in Nederland gemaakt, met Frans geld
escroqueries du monde)
1965
Repulsion (Walging)

in Engeland gemaakte en gefinancierde
lange speelfilm

1966
Cul de sac (Doodlopende weg)

idem

1967
The Fearless vampire-killers (Met mijn idem
tanden in jouw nek)
1.

Met grote moeite kan men de court-métrages te zien krijgen en dan beslist niet in Nederland
(behalve Twee mannenen en een kast); drie ervan zijn voor mij onbereikbaar gebleven. O,
Nederlandse Cinematheek, waar blijft gij?
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Rosemary's baby (Bid voor de baby van in Amerika gemaakt voor Paramount
Rosemary)
1969
Nog twee Paramountprojecten, waarbij een optie op Een dagje naar het strand van
Heere Heeresma, maar ik geloof er niet in.
Vroeger acteur in films van landgenoten, o.a. Wajda (Lotna, De onschuldige
verleiders, Samson).
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H.C. ten Berge | Winter te Praag
losgeschoten bladen uit een ingeslikt dagboek
Er doet zich bij het afdrukken van deze ruwe aantekeningen een oud probleem voor
(dat ook gold voor Warschau vorig jaar, waar de situatie zo mogelijk grimmiger en
uitzichtlozer was dan in Praag, omdat elke beweging al bijvoorbaat in de kiem werd
gesmoord): wat kan men publiceren van privégesprekken, interviews? Wie kan nadeel
worden berokkend? Moet voorzichtigheid in deze niet uit voorzorg konsekwent in
acht worden genomen, ook al zou men zich daarmee voorzichtiger tonen dan vele
Tsjechen en Slowaken doen?
Anderzijds de overweging: als Moskou aan Praag censuur oplegt, de dreiging van
represailles tot de mogelijkheden maar (nog) niet tot de werkelijkheden behoort, en
daarmee bewerkstelligd wordt dat iemand in Amsterdam aan preventieve zelfcensuur
gaat doen, dan kan men vaststellen dat die reaktionaire, schrappende hand wel wat
ver reikt. De schrijvers zelf hebben geen enkel bezwaar tegen publikatie van hun
namen en opmerkingen, en blijven daarbij volharden in een volstrekt openhartige
wijze van diskussiëren welke bewondering afdwingt.
Men komt tot de slotsom dat een zekere zelfbeperking geen kwaad kan, maar dat
ten aanzien van algemene problemen man en paard kunnen worden genoemd. Hoewel
alles hier een politiek probleem is geworden, zodat men weer van voren af aan kan
beginnen...
Hoe de situatie zich gewijzigd zal hebben als deze Rasteraflevering verschijnt,
daarover hoeft men zich geen illusies te maken. Spekulaties hebben echter geen zin
op deze plaats; berichtgeving en kommentaar kan men elders dagelijks volgen.
Als ík me al bewust ben van genoemde frustratie bij het schrijven, dan hoeft men
over niet veel verbeeldingskracht te beschikken om zich voor te stellen wat een
schrijver doormaakt die permanent in zo'n situatie verkeert, en dagelijks iets wegkauwt
wat alleen door vedringing eronder kan worden gehouden.
En ik denk aan het lot van Pasternak die na '33 meer dan 20 jaar
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heeft gezwegen (is het voorstelbaar te maken in wat voor krises hij dientengevolge
moet hebben verkeerd?), aan de verwoeste levens van Ginzburg, Sinjawski, Daniel,
Kolakowski en anderen. De desillusie en machteloze berusting van werkelijke
marxisten in oost èn west. (En het dan moeten aanhoren van de triomfantelijk
gebrachte, briljante gedachten des Rechthabers die het altijd al gezegd heeft en
goddank niet in zichzelf teleurgesteld is.) Aan de talrijke overwinningen van de
reaktie in '68, zowel in Oost en West Europa, als daarbuiten, en de noodzaak zich
desondanks zolang mogelijk met de kracht van de rede (welke de moed der
wanhopigen wordt) te verzetten tegen de opmars der fantasieloze houwdegens, die
als antwoord op het blaffen van een zevenklapper schielijk en van schrik een batterij
zwaar tankgeschut in stelling brengen. Of de hooimijt vast in brand steken, vóordat
er liefde in bedreven wordt. Zo wordt de moraal gered en zijn de mogelijkheden van
de lucifer niet voor niets in al die jaren onderzocht.

.../I/'69
Smorgens koffie, daarna een smakelijke maaltijd en gesprek met o.a. de dichter Ivan
Divis, redakteur van het tijdschrift voor ‘literatuur en diskussie’ Sesity.
De gebruikelijke onderwerpen, waarna de literaire bladen ter sprake komen:
Plamen, Sesity, Listy (waarover elders meer), Orientace, en Host Do Domu uit het
Slowaakse Brno.
De redakties van Plamen en Sesity zijn gevestigd in het gebouw van de
schrijversbond, Narodni Trida. Het eerstgenoemde blad wekt de indruk een soort
Nieuw Vlaams Tijdschrift voor Tsjechië te zijn. Volgens Divis kan men zijn tijdschrift
en Plamen wel tegenover elkaar situeren. Hij acht het konformisties, het heeft geen
programma, maar is wel een goed ‘bloemlezend’ blad. Het vergelijkbare Host Do
Domu wordt door velen beter geacht. Orientace, oudmarxisties georiënteerd,
publiceert eksklusieve dingen en is een maandblad voor de ‘middengeneratie’. ‘Sesity
vertegenwoordigt de modernste richtingen en brengt alles wat nieuw is, bijv. de
konkrete poëzie zoals die zich bij ons thans ontwikkelt. Er verschijnen essays in,
over de Markies de S., pornografie en aanverwante zaken. In het algemeen tracht
Sesity het ts. te zijn dat taboes verbreekt.’
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Uiteraard doet het blad ook aan politieke publicistiek en wel door artikelen te brengen
van Dr. Ivan Derer, in dit gezelschap van overwegend jongere auteurs met zijn 58
jaar een oudgediende. Derer heeft zwaar geleden onder het Novotny-regime en kreeg
indertijd een publikatieverbod van 15 jaar opgelegd.
‘Wij willen de waarheid publiceren over Benesj, Masaryk; wij willen oude
marxistiese teksten opzoeken en opnieuw uitbrengen om de jeugd bekend te maken
met geschriften die 20 jaar lang niet bereikbaar waren.’
Een ander: ‘De jeugd weet bijvoorbeeld niet wie Trotzki is geweest. Ze moet ook
op de hoogte worden gebracht van de ware verhoudingen, bijv. die tussen Joego-Slavië
en de Sovjet-Unie. Het geval Djilas moet uit de doeken worden gedaan. Enzovoort.’
Het gesprek is aardig en boeiend, maar aanmerkelijk geëmotioneerder en verwarder
dan het debat dat smiddags zou volgen.
Divis: ‘Sesity werd in '66 opgericht als blad, dat in de eerste plaats tot taak had
jonge auteurs gelegenheid tot publiceren te bieden. Die taak bestaat nog, maar er is
wel het een en ander veranderd sindsdien.’
*
‘Ik ben helemaal geen... Een schrijver, kunstenaar is van nature niet zo erg gek op
organisaties waarvan hij lid behoort te worden. Het leeft bij de een sterker dan bij
de ander. Maar een schrijver alleen betekent niets. Juist hier is hij niets als hij zich
niet organiseert. Hoe moet ik het zeggen... ik wil zeggen... als blók nemen wij een
invloedrijke positie in... en dan deze zomer de geweldige, ...het was werkelijk
ongelooflijk: de bond laat zijn leden nooít vallen. Ze gingen met een zak vol kronen
de straat op om ons te zoeken, omdat een aantal schrijvers plotseling - zonder
middelen van bestaan - was ondergedoken.
De Russiese belediging aan het adres van Goldstücker [de van zionisme
beschuldigde voorzitter van de Tsj. schrijversbond] vat de bond op als een belediging
van de gehele organisatie.’
*
De rol van de schrijver in het Tsjechiese maatschappelijke leven schijnt moeilijk
naar waarde te schatten. Tijdens het diner in het
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tot restaurant omgebouwde klooster vlakbij het National Teater, haast de sympatieke
sekretaris van de bond, Vlastimil Marsicek, zich telkens weg - om even later terug
te keren met nieuwe manifesten of brieven die van verschillende
(arbeiders)organisaties binnenkomen, vooral n.a.v. de kwestie Smrkofsky.
Er wordt aanvankelijk over de - voor Nederlandse begrippen - fabelachtige oplagen
van poëzie gesproken (gemiddeld 10-30.000 exemplaren voor een eerste druk) welke cijfers ook als minima gelden voor tijdschrift- en prozapublikaties. De
organisatie heeft een eigen uitgeverij die o.a. het weekblad Listy eksploiteert.
Dan leest M. enkele brieven voor die arbeiders uit de zware industrie stuurden
naar aanleiding van een per radio tot zijn medeburgers gerichte kerst- en
nieuwjaarsgroet door een der schrijvers. Ik neem de tekst van éen der brieven over,
met het vage plan deze ergens af te drukken.
Waarom deze plotselinge schroom bij het plannenmaken? Omdat de verhoudingen
hier zodanig zijn, dat enige uitleg vereist is; immers, men zou zich in Nederland een
dergelijke reaktie niet kunnen voorstellen. Indien een A'damse arbeider mij zo'n brief
stuurde, zou er iets vreemds aan de hand zijn met hem, of hij zou me aardig te pakken
hebben. Anderzijds is het geenszins de bedoeling de foutieve indruk te wekken als
zou het hier brieven betreffen van het soort: ‘zijdespinner X uit Woe-han richt zich
in een schrijven tot de omhooggevallen intellektueel Y te Pe-king’ - produktiecijfers
erbij etc.
Nederlandse verhoudingen in dit opzicht hebben me na jarenlange ervaringen met
jonge arbeiders weinig hoopvol gestemd. Nu geen vermoedens over oorzaken
(nalatigheden, afwezige attitudes in de opvoeding enz.) - alleen de konstatering dát
belangstelling van de Nederlandse arbeider voor artistieke en/of wetenschappelijke
verschijnselen in zijn kultuur, generaliserend gezegd, totaal afwezig is. Dit kan men
betreuren; men schiet er evenwel niet veel mee op. Omgekeerd kan men ook
vaststellen dat de nederlandse kunstenaar, schrijver - ook wanneer hij zich als ‘zeer
links’ presenteert - zelden werkelijke kontakten onderhoudt met de arbeiderswereld.
Dit kan heden ten dage nooit als argument tégen dat links-zijn van die kunstenaar
worden aangevoerd, al zou het alleen maar zijn omdat de vraag gesteld kan worden,
of wij überhaupt nog een arbeidersklasse bezitten (zoals die in de CSSR wel aanwezig
is) en of men daarmee dan kontakten kan onderhouden op basis van een
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gemeenschappelijke ideologiese belangstelling - resp. stellingname. De ervaringen
van de Parijse studenten met officiële vakbonden, in het bijzonder met de
kommunistiese C.G.T. - mei '68 - stemmen niet tot optimisme. Het versterkt de
mening dat we het ‘proletariaat’ bij ons thans elders dienen te zoeken. M.i. terecht.
Maar dat is een andere zaak.
Hier zouden de nodige woorden aan gewijd kunnen worden. Een voortdurende
herwaardering van het begrip ‘links’ kan daarbij niet achterwege blijven. In ieder
geval is duidelijk dat omschrijvingen van links in de oude samenhang, althans in
West Europa, niet meer functioneren.
De brief van de Tsjechiese arbeider kan goddank nog ontroeren in de vorm waarin
hij werd geschreven. Hij herinnert ook aan de tijd van Herman Gorter, de sensitief
gebléven dichter, de grote utopist van het socialisme, zonder wie de hedendaagse
rose nazaten daarvan op een heel wat bleker verleden in internationaal verband zouden
moeten terugzien.
Laten we hopen dat dit land de teleurstelling van een ontzaglijke vervreemding
van intellektuelen en kunstenaars enerzijds, en arbeiders anderzijds (door de ‘techniese
en kulturele ontwikkeling’) bespaard zal blijven.
‘Staat u mij toe dat ik u bedank voor uw kerstgroet, waarin u de wens van het hele
volk tot uitdrukking bracht om de weg naar de ontwikkelde kulturele en techniese
samenleving af te leggen. Ik ben een eenvoudig man, ik ben me desondanks bewust
van de reusachtige rol die u, schrijvers, op onze weg naar een betere maatschappij,
speelt. Ik vraag u om het geweten van de mensen wakker te schudden opdat hun de
moed niet in de schoenen zinkt, waarmee - dat weet u heel goed - sommige lieden
hun voordeel zouden doen, zodat zij het volk met frasen dom kunnen houden om
daarmee hun macht te bevestigen. Ik werk in een omgeving waarvan iedere bekwame
arts u kan vertellen, dat deze u onder de huidige omstandigheden binnen 5 jaar
longsilikose bezorgt, waar het loon slechts toereikend is voor het levensonderhoud,
en er voor een kultureel leven niets meer overblijft, om maar niet te spreken van
straffen en pesterijen voor elke kleinigheid. Hoe is het mogelijk dat in een
maatschappij die beweert, dat zij het volk van de uitbuiting verloste, hoe is het
mogelijk dat in deze maatschappij - waar men over de verspilling van miljarden
heenstapt - een
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arbeider, aan de andere kant, voor elk foutje dat hij door zijn hoge arbeidstempo
begaat wordt aangesproken? Is het mogelijk dat in de samenleving die trots was op
haar rechtvaardige wetgeving onschuldige mensen ter dood worden gebracht en dat
hun moordenaars temidden van ons verder leven? Ik begrijp niet waarom het de
leugenaars geoorloofd is naar believen hun leugens neer te schrijven, als aan de
andere kant eerlijke lieden censuur wordt opgelegd.
Ik ben slechts een arbeider, maar ik geloof dat onze weg een gemeenschappelijke
is en dat u, schrijvers, en wij, arbeiders, door niemand meer te scheiden zijn, zodat
hij die daar zin in heeft ons niet meer tegen elkaar uit kan spelen, of er zich over
verheugen kan dat het hem lukt om het volk dom te houden met het oogmerk dit een
weg te laten opgaan die hém voor ogen staat.’
(Ondertekening)
*
In de loop van de middag naar Dobris. Het ten zuiden van Praag gelegen kasteel
Dobris is eigendom van de Tsjechiese schrijversbond; auteurs kunnen hier, eventueel
met hun gezin, enige tijd ongestoord wonen, werken, slapen, om hen in de gelegenheid
te stellen een voorgenomen projekt uit te voeren. Ook in Karlovy Vary en de Tatra
zijn dergelijke schrijvershuizen.
Gesprek met Dr. Petr Pujman, romancier, kritikus en redakteur van Listy, voorheen
Literarni Listy, - het literaire, kulturele en politieke weekblad van de schrijversbond,
dat in het afgelopen jaar een invloedrijke rol heeft gespeeld bij alles wat zich in het
land heeft voorgedaan. De oplage van 300.000 eksemplaren behoeft als gedeeltelijke
verklaring van die invloed geen kommentaar.
Petr Pujman: ‘Listy telt vele rubrieken; er wordt ook scheppend werk in
gepubliceerd maar niet veel. Het blad ontwikkelt bewust een “recensie-kultuur”, er
worden zoveel mogelijk kritieken en kommentaren afgedrukt. Er zijn redakteuren
voor poëzie, drama, politieke beschouwingen, filosofie, reportages, buitenlandse
kultuur en literatuur, en marginalia.
Listy kent geen programma, het blad werkt niet vanuit vooropgestelde beginselen.
Het kan zich niet permitteren té eksklusief te zijn, of te sofisties; wat niet wil zeggen
dat de redaktie op grond hiervan tot een verlaging van het niveau bereid zou zijn.’
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‘Het is noodzakelijk om juist nu het niveau van het denken hoog te houden. Het
behoort na 21 augustus niet langer tot de taak van Listy de dagelijkse gebeurtenissen
te volgen of te verslaan; daar zijn de andere bladen voor. Wij moeten vooral het
teoreties denkniveau trachten te handhaven.
De regering en de partij worden door de redaktie in kommentaren krities gevolgd.
Wij worden nog niet gecensureerd1.. De regering is van mening dat een schrijver in
politiek geïnteresseerd mag zijn en die interesse tot uiting moet kunnen brengen.
Maar ik denk niet dat ze zich zo gelukkig voelen met de aktiviteiten van Listy, hoewel
ze niets laten merken.’
Naar aanleiding van dit onderwerp merkt hij verder op, dat een demokratie zonder
ekstremiteiten z.i. niet denkbaar is. Demokraties socialisme evenmin. Dit dient men
te aksepteren als men demokraties socialist wil zijn.
Op de vraag naar zijn opvattingen omtrent het engagement in de literatuur
(waarmee doorgaans, stilzwijgend, ‘politiek engagement’ wordt bedoeld) antwoordt
hij:
‘In mijn eigen werk - de roman Jeronimus op weg en het daaropvolgende
“anarchistiese” verhaal vol enigmaas die in het boek onopgelost blijven - kies ik voor
het impliciete, onuitgesproken engagement. Het is de eerste en enige taak van de
auteur om góed te schrijven. Als hij een artistieke noodzaak tot het bedrijven van
politiek in zijn geschriften voelt, dan is het goed, al dient hij dan wel over enig formaat
te beschikken. In het andere geval levert hij eenvoudig een slecht produkt af.’
Over de invloed van de wetenschap op de literatuur:
‘De beïnvloeding is een feit, ook hier. Het is natuurlijk belachelijk deze twee te
willen vermengen. Literatuur moet literatuur blijven. De wederzijdse beïnvloeding
acht ik een interessant verschijnsal. Als vertegenwoordigers van deze richting zou
ik de science-fiction schrijvende psychiater Nesvadba willen noemen, en de dichter
Holub. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het noemen of introduceren van
wetenschappelijke termen of symbolen in de poëzie; het is veeleer de wijze van
denken die zich hierin weerspiegelt. Een metafysies dichter als Holan, die tegelijkertijd
uitermate rationalisties, men zou kunnen zeggen - als een scholastikus - met

1.

Begin februari werden volgens persberichten 3 weekbladen, waaronder Listy onder
voorcensuur geplaatst.
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impliciete emoties werkt, onderhoudt geen enkele relatie met de zojuist genoemde
Holub.’
Over zijn werk voor Listy:
‘Ik verzorg de rubriek voor buitenlandse kultuur en literatuur. Op het ogenblik
bereid ik een tweetal artikelen voor: het eeerste handelt over “Russies formalisme
en Praags strukturalisme”, het tweede behelst een diskussie tussen twee psychiaters
en een toneelschrijver over “Het psychodrama”.’
(Anders dan bijv. in Polen - waar het freudisme op kleinburgerlijke gronden
officieel taboe is - bouwt men hier in de psychiatrie voort op Freud en latere, uit
diens theorieën voortgekomen, ontwikkelingen.)
Zijn filosofiese belangstelling; gedeeltelijk ook die van Listy:
‘Vooral marxistiese filosofen als Ernst Fischer, Garaudi, Marcuse. Vroeger ook
Adam Schaff (de Poolse wijsgeer wiens hoofd in '68 ook is gevallen, evenals dat van
Leszek Kolakowski, tB.). Voorts Sartre en de beschouwingen in het Joegoslaviese
Praxis. Hoewel men hem hier niet aksepteert, heeft men eveneens belangstelling
voor de studies van Lukacs.’
T.a.v. het Franse tijdschrift Tel Quel toonde Pujman zich zeer gereserveerd.
‘Interessant, maar...’ Zijn sympatieën golden vooral Rinascita, La Pensée en Les
Temps Modernes.
Pujman: ‘Ik zou graag een algemene opmerking willen maken die voor ons allen erg
belangrijk is. We leven hier als schrijvers altijd met de innerlijke spanning die door
de sociale en de persoonlijke opdracht teweeg wordt gebracht. Eeuwenlang, tot op
de dag van vandaag, worden wij genoodzaakt ons met andere dan literaire taken
bezig te houden. De sociale positie van de schrijver is hier zeer belangrijk; hij staat
in het centrum van de aandacht. Dit bezorgt hem weliswaar grote oplagen, wat erg
vleiend kan zijn, maar het drijft hem tevens onafwendbaar naar de inzet voor het lot
en de bestemming van de natie. Zelfs als hij niet wil, wordt de schrijver steeds in
deze positie gedwongen. Om mij te kunnen koncentreren op “het artistieke handwerk”
zou ik wel graag eens van die druk worden bevrijd; van de nooit voltooide taak
“verlichting” te brengen en gids te zijn.’
Tenslotte (over allerlei zaken sprekend):
‘Ook vroeger is gebleken dat Smrkofsky op z'n best is ten tijde van
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krises; als hij in een stok kan bijten. Het staat echter te bezien of hij het in Dubceks
funktie zou hebben geklaard met de problemen van het kaliber waarmee deze is
gekonfronteerd.’
En:
‘De gebeurtenissen van augustus '68 waren - naast afschuwelijk en schokkend ook opwindend en geweldig; maar rampzalig voor de scheppende literatuur van dat
jaar. Waarschijnlijk ook voor die van het volgende.’
*
Besloten na deze inspannende dag te gaan uitzakken in het teater Za Branou - alsof
daar het teater voor moet dienen! - waar behalve ‘Kat op de rails’ (Kocka na Kolejích)
van huisauteur Josef Topol, ook ‘De gemaskerden van Ostende’ (Maskary z Ostende)
van Michel de Ghelderode wordt gespeeld. Laatstgenoemd spel is een verrassende
danse macabre op muziek van Jan Materna - waarin een stomdronken boer met
feestneus en gestreepte matrozentrui in dromen en hallucinaties zijn ondergang
beleeft, en Smrt - de Dood - anders dan in de Reinaert, het laatste woord heeft. De
enscenering doet toespelingen op, of sterker, verbindingen met Bruegel en Ensor
vermoeden.
Met eenvoudige middelen wordt een formidabele mise-en-scene geschapen.
Kostuums - vaak niet meer dan wat oude lappen en doeken - Bruegeliaanse maskers,
snel wisselende belichtingen, dans en muziek worden door regisseur Otomar Krejca
aangewend om tot een fascinerende voorstelling te komen.
Deze Krejca hebben we al meer aan het werk gezien, o.a. in Czechovs ‘De drie
zusters’: telkens valt weer op dat in deze landen een teaterkultuur bestaat, waarvan
het niveau in Nederland inmiddels genoegzaam bekend is.

.../I/'69
Twaalfduizend graven onder de sneeuw. Men heeft mij meegedeeld dat een dichter,
Abigdor Kara, in het oudst gedateerde ligt: 25 mei 1439. Dit stemt tot tevredenheid;
hoewel sneeuw alle tijdsverschillen aan het oog heeft onttrokken. De dood trouwens
ook. In de vroege ochtend zijn namen en paden onzichtbaar. De eerste
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voetstappen moeten dit kerkhof - waar de dood onhoorbaar, laag op laag, ondergronds
tiert, woekert, dringt - opnieuw uit de anonimiteit van de nevelige dag tillen. Oord
voor pelgrims en vakantiegangers; zomers een verschrikking - erger dan de dood als duizenden fotograferend over de lijken gaan.
Nu is het stil in de tuin. Vogels scharrelen tussen de schots en scheef staande stenen
en witte sarkofagen. De oude Oppenheimer ligt er ongestoord bij - op een steenworp
afstand van Jehudah ben Bezalel, beter bekend als de Hoge Rabbi Löw, die de Golem
heeft gemaakt en vernietigd. Kiezels, kleine steentjes, gruis liggen op de marmeren
randen.
En verder is elk woord teveel. Hier en daar gaat de gebeitelde tekst op een verzakte
steen over in het vloeiende Hebreeuws dat vogelpoten achterlieten in de sneeuw.
*
In zeer dichte nevel op klimmende wegen naar Dobris gereden. Zwaar berijpte takken
en telefoondraden langs de weg. Raven en kraaien als verspreide inktspatten in een
wit, begrensd landschap. Soms als een zwarte gerafelde lap aan de verstijfde draden
hangend. In de dalen lichtere nevel. De ruiten bevriezen aan de zijkant, zodat het
uitzicht gedwongen eenzijdig gericht is.
Later, op het rode bankje in de besneeuwde rokokotuin op mijn vingers zitten
fluiten tussen knotlinden die, half beijzeld, als twee rijen op elkaar gedrongen
reumalijders voorbijgangers barokke knobbeltakken toesteken, hier en daar
ondersteund door stokken, of omhelsd door een naburig gewricht. Er is niemand te
zien. Ik voeg me onopvallend en geruisloos in de rij en sta in de namiddag als een
afgestorven knotlinde, knokig en krom van de jicht, tegen een vlezig, witstenen
engeltje geleund.

.../I/'69
In the dead of winter naar Karlovy Vary: waanzinnige stad in het Tsjechië van nu.
Als Karlsbad aan zijn 19de eeuwse geschiedenis bezweken, door grootvorst Kosygin
in de zomer van 1968 opnieuw tot kuuroord van tsaristiese klasse verheven. Ik
verwacht elk ogenblik Gerrit K. te ontmoeten ‘tussen vadermoorders en wespentail-
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les’, in zijn goedgesneden jas, met een bundel in de hand, hardop lezend tussen
afwezige mensen, droog - met krachtige stem evenwel, en vooral amsterdams:
‘wat al
vizioenen van ruisende smokings
en verspeelde olie-miljoenen (oh als
de muren hier spreken konden!
zij zwijgen) en ik
verward in fluwelen portières
laat een mollige hinde, een dirndl een dienster
mijn hollandse borstkas betasten: zo'n hemd
is hier ongekend
(.........)
ondertussen schakende staalgieters met vakantie
bedenken onder leidersportretten, aan besnorde
baccarattafels, nog altijd
de beste zet, hun opstandige boeren
versmoren in de onophoudelijke hoezen
van jozef wladimir gerasimow & zoon’

- maar het is nu winter, en uitgestorven langs de in damp gehulde kolonnades, in het
parkje met de bel-époque promenade.
En terwijl wij voor het laatst, op een doods winteruur, in stoomwolken langs hete
bronnen de verlaten kille hoofdstraat van de stad uit rijden, steekt een jongen zich
in brand op Vaclavske Namesti.
De rozen van Karlovy Vary verstenen aan de bron; de tong proeft elke dag hun
zilte huid.
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Dokumentatie (vervolg)
van literaire, literairwetenschappelijke, taalwetenschappelijke of verwante publikaties,
die merendeels in de maanden september, oktober, november en december van 1968
in Nederland en in Vlaanderen zijn verschenen.

Poëzie
ANDREUS,

Hans
De ruimtevaarder en andere gedichten. Haarlem, (1968). (36 blz.)
CAMPERT, Remco
Mijn leven's liederen.
Amsterdam, 1968. (32 blz.; Lrpoëzie)
FAVEREY, Hans
Gedichten.
Amsterdam, 1968. (48 blz.; Lrpoëzie)
OUWENS, Kees
Arcadia. Amsterdam, 1968. (56 blz.; De boekvink)
PEYPERS, Ankie
Tussen tekst en uitleg. Amsterdam, (1968). (48 blz.; Auteurs van de tweede
eeuwhelft)
ROLAND HOLST, A.
Vuur in sneeuw. Gedichten. 's-Gravenhage, 1968. (64 blz.)
STIP, Kees
Ballade van de honderd vrijers. 's-Gravenhage, 1968. (24 blz.)
TOORN, Willem van
Landschap voor een dode meneer en andere gedichten. Amsterdam, 1968. (32
blz.; met afbn.)
VLEK, Hans
Een warm hemd voor de winter. Amsterdam, 1968. (64 blz.)
VREEDE, Mischa de
Binnen en buiten. Haarlem, (1968). (32 blz.)

Proza (creatief, essays)
AAFJES,

Bertus
Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem.
Amsterdam, (1968). (192 blz.; Meulenhoff pockets, no. 194)
BARBARBER.
Een keuze uit 10 jaar, 1958-1968.
Amsterdam, (1968). (64 blz.; met afbn.)
BERNLEF, J.
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De dood van een regisseur. Amsterdam, 1968. (216 blz.; Reuzensalamander,
no. 76)
BRAAK, Menno ter, en E. du PERRON
Briefwisseling 1930-1940. (Tekstverzorging en annotaties H. van Galen Last).
Dl. 4. Amsterdam, 1968. (732 blz.)
CARMIGGELT, S.
Je blijft lachen. Amsterdam, 1968. (160 blz.; Grote ABC-boeken, no. 112)
DAISNE, Johan
Gojim, gevolgd door zuster Sharon. Twee verhalen. ('s-Gravenhage, 1968). (96
blz.; Marnixpocket, no. 57)
DEPEUTER, Frans
Om niet te verstenen. Antwerpen, (1968). (196 blz.; Standaard literatuur vandaag)
GEERAERTS, Jef
Gangreen I (Black Venus). ('s-Gravenhage, 1968). (212 blz.; Grote
Marnixpocket, no. 41)
GHYSEN, Jos
Het schurend scharniertje. Hasselt, (1968). (120 blz.; Vlaamse pockets, no. 230)
GHYSEN, Jos en Piet THEYS
Mensen is misselijk. Hasselt, (1968). (136 blz.; Vlaamse pockets, no. 231)
GIJSEN, Marnix
Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven. Amsterdam,
's-Gravenhage-Rotterdam, (1968). (112 blz.; Meulenhoff editie, no. E 165)
GIJSEN, Marnix
Het paard Ugo. Kroniek uit een beloken tijd, 10 mei 1940-7 december 1941.
Amsterdam, (1968). (136 blz.)
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GIJSEN,

Marnix e.a.
Het dier en wij. ('s-Gravenhage, 1968). (144 blz.; Grote Marnixpocket, no. 35)
HAASSE, Hella S.
De tuinen van Bomarzo. Amsterdam, 1968. (144 blz.)
HARMSEN VAN DER BEEK, F. ten
Wat knaagt? Verhalen. (Ills. van F. ten Harmsen van der Beek). Amsterdam,
1968. (44 blz.)
HARTEN, Jaap
De getatoeëerde Lorelei. Amsterdam, 1968. (224 blz.; Literaire reuzenpocket,
no. 279)
HARTOG VAN BANDA, L.
Iris. Een roman voor kijkers. Teken. Tjong Khing. Amsterdam, 1968. (96 blz.)
HEERESMA, Heere
Geef die mok eeens door, Jet! Een avontuurlijk verhaal vol gruwel en geweld.
Amsterdam, (1968). (140 blz.)
HOLSBERGEN, J.W.
Het pistool van de rekening. Amsterdam, 1968. (192 blz.; Literaire reuzenpocket,
no. 274)
HOORNIK, Eva
Ontbijt met z'n drieën. Amsterdam, 1968. (128 blz.; Literaire reuzenpocket, no.
273)
KERKWIJK, Henk van
Tot de aanval. Een serie vernietigingen. Amsterdam, (1968). (160 blz.;
Meulenhoff editie, no. E 159)
KOSSMANN, Alfred
Studies in paniek. (De linkerhand, De hondenplaag, De bekering). Amsterdam,
1968. (236 blz.; Reuzensalamander, no. 80)
LAST, Jef
Drie over rood. Marianne, Elfstedentocht, Zuiderzee. Drie revolterende romans.
Amsterdam, (1968). (428 blz.)
LOGGEM, Manuel van
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[Nummer 2]
D. Betlem | Een korte geschiedenis van de taalwetenschap
De linguïstiek als zelfstandige wetenschap is nog betrekkelijk jong. Dat wil niet
zeggen dat een meer of minder serieuze belangstelling voor taal niet al sinds tientallen
eeuwen bestaat, maar steeds was dan niet de taal zelf het voornaamste objekt van
studie, maar hoopte men dank zij een onderzoek van de taal een ander, belangrijker
doel te bereiken. Zo kon zich, om een enkel voorbeeld te noemen, in India al
honderden jaren voor het begin van onze jaartelling een zeer exakte fonetische en
grammatische beschrijving ontwikkelen, omdat de religie eiste dat de heilige teksten
uit de Veda ook door het nageslacht tijdens de erediensten zó zouden worden
uitgesproken dat ze zo min mogelijk afweken van hun oorspronkelijke vorm. Ook
uit didaktische, filosofische, filologische of estetische overwegingen heeft men zich
voortdurend intensief met ‘taal’ beziggehouden, maar van een autonome studie kan
men toch pas sinds het begin van deze eeuw spreken.
De hierna volgende historische schets van de taalwetenschap in eigenlijke zin wil
aan de lezers die er misschien maar een vaag idee van hebben wat het vak
taalwetenschap inhoudt, proberen in kort bestek enig inzicht te geven in de
belangrijkste theorieën en methoden van taalbeschrijving die vooral in de twintigste
eeuw zijn ontwikkeld. Daarbij zullen, waar dit nodig is, een aantal elementaire
begrippen uit de taalwetenschap worden geïntroduceerd en toegelicht, zoals foneem,
morfeem, distinctive feature, genereren, enz. die ook voor het kennisnemen van
eigentijdse opvattingen in de linguïstiek bijzonder belangrijk zijn.
Een konsekwentie is dat het artikel door al de gekomprimeerde en vrij technische
informatie zich minder vlot laat lezen dan een doorlopend verhaal en misschien af
en toe wat ‘brokkelig’ aandoet, maar dit bezwaar was moeilijk te vermijden.
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Het historisch-komparatisme
Pas in de 19e eeuw kwam de linguïstiek als wetenschap op gang, wat nog niet inhoudt
dat ze ook een onafhankelijke, autonome studie werd. Evenmin betekende het dat
van nu af het totale verschijnsel ‘taal’ in haar samenhang van grotere en kleinere
elementen objekt van onderzoek werd. De werkwijze was door de uiteindelijke
doelstelling sterk beperkt. Men was er nl. in de eerste plaats op uit aan te tonen dat
er tussen de verschillende talen onderling een historische verwantschap bestond, dat
althans een grote groep talen die gesproken werd van Europa tot in Azië tot één en
dezelfde - Indoeuropese - taalfamilie behoorde. Bovenaan de stamboom stelde men
het oer-Indogermaans, een hypothetische taal, waarvan vanzelfsprekend geen enkele
overlevering bestond, maar die duizenden jaren geleden over een uitgestrekt gebied
gesproken zou zijn en waaruit zich in de loop der tijden de verschillende talen en
dialekten ontwikkeld zouden hebben. De suksessen die men boekte bij het onderzoek
naar de overeenkomst tussen die talen waren vaak zo verrassend dat de taalwetenschap
ook bij een groter publiek belangstelling wekte. Die suksessen waren voor een groot
deel een gevolg van de wetenschappelijke precisie waarmee de onderzoekers te werk
konden gaan bij het achterhalen van faktoren die hadden bewerkt dat uit een taal A
zich de taal B, of de talen B, C, D enz. hadden ontwikkeld. Die veranderingen hadden
zich ongetwijfeld voltrokken op het gebied van de fonologie, de morfologie, de
syntaxis èn de semantiek, maar waar men zich hoofdzakelijk toe beperkte, dat waren
de klankveranderingen aan het losse woord. Zo wilde men te weten komen waarom
de k-klank in het Latijnse woord centum (spr. uit: kentum) een s-klank was geworden
in het (jongere) Franse woord cent.
De ontwikkeling van deze principieel historische en principieel vergelijkende
(komparatistische) vorm van taalonderzoek ondervond een stevige stimulans van de
in die tijd heersende romantische hang naar het verleden (dus: een volkomen
a-linguïstisch motief). De taalwetenschap moest de weg openen naar kennis over
nog onbekende, oude volkeren en kulturen en werd op die manier het zusje van de
archeologie. Een van de eersten die de aandacht in historisch-vergelijkende richting
had gestuurd, was de filosoof Gottfried Wilhelm von Leibniz, die in 1710 een
Dissertation sur l'origine des langues had geschreven. De hoop tot de oorsprong van
de taal te
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kunnen opklimmen heeft bij de komparatisten heel lang stand gehouden; o.a. de
ontdekking van het zeer oude Sanskrit met zijn aantoonbare overeenkomsten met de
moderne Europese talen leek wijde perspektieven in die richting te openen.
Tot de eerste komparatisten behoorden de Deen Rasmus Rask en de Duitsers Franz
Bopp en Jacob Grimm. Met Rask (1787-1832) zou men kunnen zeggen dat de
systematische beoefening van de historisch-vergelijkende taalwetenschap begint.
Waar zij allen op uit waren, was niet slechts aan te tonen dat er overeenkomsten
bestonden tussen de klankvormen van bepaalde woorden uit eenzelfde taalfamilie
en dat deze overeenkomsten waren terug te voeren op de klankveranderingen die de
woorden hadden ondergaan t.o.v. de gemeenschappelijke ‘oer-vorm’ van die woorden,
maar vooral dat de klankveranderingen met een zekere regelmaat hadden
plaatsgevonden. De bekende Wet van Grimm (1822) betreft zo'n klankverschuiving,
die in dit geval betrekking heeft op de okklusieven (de ‘plof-klanken’ zoals de p, t,
k en de b, d, en de g, waarbij de g staat voor de okklusief in het Franse garçon).
Grimm ontdekte bijvoorbeeld dat wanneer op een bepaalde plaats in een Indoeuropees
woord een p had gestaan, die klank in hetzelfde woord in het Germaans tot een f en
daarna soms tot een v was geëvolueerd. Zo bestond in het Grieks een woord poùs (=
voet); in het Gotisch, de oudst bewaarde taal van het Germaans, is het woord voor
voet fotus; in enkele moderne Germaanse talen: Fusz (Duits), foot (Engels) en voet
(Nederlands). De Indoeuropese k-klank, bewaard in het Latijnse cornu, werd in het
Germaans tot de χ-klank (van lachen), bv. in *χurna, of de h-klank in moderne
Germaanse talen: Horn (Duits), horn (Engels) en hoorn (Nederlands).
Op grond van de regelmaat, de wetmatigheid, waarmee dergelijke
klankveranderingen optraden, meende men - soms terecht en soms ten onrechte - in
staat te zijn woorden die niet in overgeleverde vorm aanwezig waren naar analogie
van soortgelijke veranderingen in andere woorden te kunnen rekonstrueren (zo'n
gerekonstrueerd woord voorzag men van een asterisk: *χurna). Hoe overtuigd men
was van de betrouwbaarheid van de gevonden rekonstrukties bewijst de
zelfverzekerdheid waarmee bijvoorbeeld de komparatist August Schleicher een
sprookje schreef in het Indoeuropees (een volledig gerekonstrueerde taal!), dat later
door zijn kollega Hirt weer werd vertaald in wat volgens hèm de juiste versie van
het Indoeuropees was. Ook was het geen uitzondering als linguïsten el-
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kaar tijdens banketten in de een of andere hypothetische taal toespraken.
Hoewel men het oorspronkelijke ideaal, de oorsprong van de taal ergens in een
grijs prehistorisch verleden op te sporen, later als vruchteloos zou laten varen, leidden
de werkzaamheden van het hierboven beschreven type toch tot een zeer konkreet
resultaat: een indeling in groepen van talen die allemaal afstamden van de
Indoeuropese oertaal, en die er in grote lijnen als volgt uitzag: (1) Indoiraans (met
o.a. Sanskrit, modern Indisch en Perzisch); (2) Armeens; (3) Albanees; (4)
Balto-Slavisch (waarvan o.a. het Russisch, Servokroatisch, Tsjechisch en het
uitgestorven oud-Pruisisch) de latere uitlopers zijn; (5) Germaans (met o.a. Noors,
Zweeds, het uitgestorven Gotisch, Engels, Fries, Nederlands en Duits); (6) Keltisch
(Bretons en Iers bv.); (7) Italisch (Latijn en de Romaanse talen) en (8) Grieks.
Zou men kunnen zeggen dat de wetenschappelijke idealen van de eerste komparatisten
door de Romantiek geïnspireerd waren, omstreeks het midden van de 19de eeuw
werd de sterke invloed van de Darwinistische opvattingen in de natuurwetenschappen
merkbaar. Zoals men van planten en dieren aannam dat ze ‘onderweg’ waren in een
voortdurend evolutieproces, waarbij hun ontwikkeling noodzakelijk gedetermineerd
was door de ‘ijzeren’ wetten van de natuur, zo ging men er ook toe over een taal te
beschouwen als een levend organisme, dat geboren werd, voortgroeide om ten slotte
af te sterven. De wetten die op een taal inwerkten - in dit geval de klankwetten waren even noodzakelijk als de natuurwetten en stonden geen uitzonderingen toe.
In de taalwetenschap mondde deze theorie tenslotte uit in de opvattingen van de
school van de zgn. Junggrammatiker, waartoe taalonderzoekers als August Leskien,
Karl Brugmann en Hermann Paul behoorden. De laatste was de theoreticus van de
Junggrammatiker, Brugmann is vooral bekend geworden door zijn monumentale
Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.

Het strukturalisme: Ferdinand de Saussure
De historische taalwetenschap heeft in Europa ongeveer een eeuw lang de absolute
hegemonie gehad, andere vormen van linguïstiek kwamen niet volledig tot hun recht.
Toch was in de kring van de
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Junggrammatiker een opvatting gegroeid die misschien wel de kiemen bevatte voor
de theorieën die in het begin van de twintigste eeuw de linguïstische doelstellingen
en methodiek ingrijpend zouden veranderen en tot op vandaag zouden blijven
beïnvloeden, die van het strukturalisme. Het idee nl. dat een taal zich steeds verder
ontwikkelde, impliceerde dat de veranderingen voortduurden, m.a.w. ook in de eigen
tijd waren waar te nemen. Daardoor ontstond onder de Junggrammatiker een sterke
belangstelling voor het aktuele taalgebruik, dat men in zijn eigen omgeving direkt
kon observeren. Wel bleef men zich beperken tot de klankvorm van de taaluitingen
en bovendien zag men het eigentijdse taalgebruik voortdurend in een historisch
perspektief, maar de probleemstelling kreeg de kans zich te wijzigen. Naast de
opvatting dat er tussen de verschillende vormen van een en hetzelfde woord in de
verschillende perioden van zijn ontwikkeling een systematisch (maar ‘vertikaal’,
historisch) verband bestond, was nu plaats gekomen voor de vraag of er niet ook
‘horizontaal’ (dus synchroon gezien) tussen de verschillende elementen van een taal
een veel komplexere systematiek aanwezig was, die de moeite van het bestuderen
waard zou zijn.
Tot een expliciete en zeer systematische formulering van deze buitengewoon
belangrijke vraag kwam voor het eerst de Zwitser Ferdinand de Saussure1, die daarmee
de grondvester werd van het strukturalisme in de taalwetenschap.
Het strukturalisme in ruimere zin wordt gekenmerkt door het idee dat menselijke
uitingen en gedragsvormen niet als geïsoleerde verschijnselen beschouwd moeten
worden, maar zoals de Oost-Duitse linguïst Manfred Bierwisch in een beschouwing
over het strukturalisme zegt, ‘...auf dem Hintergrund eines systematischen
Zusammenhangs, der ihre Struktur bestimmt. Allerdings macht schon dieser
Gesichtspunkt, bewuszt gehandhabt, erstaunlich viele Erscheinungen von der Folklore
bis zu religiösen Auffassungen und komplizierten ästhetischen Phänomenen, rational
erfaszbar und einer präzisen Beschreibung zugänglich’.2
De ontwikkeling van strukturele principes in de taalwetenschap is beïnvloed door
parallelle ontwikkelingen in andere wetenschappen, zoals de formele logika, de
algemene tekentheorie, de wiskunde,

1
2

Ver voor De Saussure had de filosoof-linguïst Wilhelm von Humboldt (1767-1857) al gewezen
op het statische aspekt van de taal en benadrukt dat taal een samenhangend geheel vormt.
Bierwisch 1966: 78.
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de psychologie, de gedragsleer en de fonetiek.
Hoewel theorie-vorming in strukturele zin op alle gebieden nog in een beginstadium
is, is men toch het verst gevorderd in de taalwetenschap.
Saussures taaltheorie heeft haar bekendheid gekregen door zijn postuum uitgegeven
kolleges, die in 1916 in boekvorm verschenen onder de titel Cours de Linguistique
Générale. Het boek bracht een omwenteling teweeg in de doelstellingen en methodes
van de Europese linguïstiek. Niet alleen heeft dankzij hem een synchronische
taalwetenschap de suprematie van het historisch-vergelijkend onderzoek overgenomen,
maar vooral ook werd de linguïstiek voortaan steeds meer beoefend met als
belangrijkste doel een theorie te ontwikkelen die het verschijnsel taal zou kunnen
beschrijven en verklaren, zonder dat daarbij andere, niet-linguïstische motieven
vooropstonden. De Saussure verlangde voor de taalwetenschap een autonome status.
Dit blijkt duidelijk uit de taakomschrijving die hij aan het begin van de Cours voor
haar heeft gegeven:
(a) ‘faire la description (als eerste genoemd!) et l'histoire de toutes les langues
qu'elle pourra atteindre’;
(b) ‘chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle
dans toutes les langues, et (...) dégager les lois générales auxquelles on peut
ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire’ en
(c) ‘se délimiter et (...) se définir elle-même’.3
Hieronder volgt nu een korte bespreking van enkele van de belangrijkste
‘saussuriaanse’ ideeën.

1 synchronie - diachronie
De taalwetenschap moet volgens De Saussure een duidelijk onderscheid maken
tussen diachronische en synchronische aspekten aan de taalverschijnselen.
Synchronisch gezien bevinden deze verschijnselen zich in de figuur (1) ergens op
de as AB (de ‘axe des simultanéités’). Ze maken deel uit van het taalsysteem zoals
dat er op een bepaald moment in de tijd uitziet (een soort momentopname dus); ze
moeten bezien worden zonder rekening te houden met de tijd. Aan de andere kant
bevinden de taalverschijnselen zich diachronisch gezien ergens ‘onderweg’ in een
historische ontwikkeling, voorgesteld door de as CD (de ‘axe des successivités’); in
dit laatste ge-

3

Saussure 19625: 20.
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val maakt de taalwetenschap studie van het verband dat er bestaat tussen een bepaald
verschijnsel en de verschijnselen die eraan voorafgaan en/of op volgen.
(1)

Ferdinand de Saussure zelf zag de diachronische ontwikkeling (dus de as CD)
hoofdzakelijk ‘atomisch’. Het idee dat de diachronische ontwikkeling, zelfs van één
afzonderlijk taalbouwsel, tevens een verandering teweeg brengt in het hele systeem,
is vooral in de School van Praag (die hierna aan de orde komt) benadrukt. Volgens
die opvatting zou het systeem in zijn totaliteit dus voortdurend in beweging zijn en
zou de vertikale as CD dan ook meer de opeenvolging van de verschillende fasen van
het systeem tijdens zijn ontwikkeling voorstellen dan die van één of meer afzonderlijke
elementen.
Synchronie en diachronie zijn volgens De Saussure gelijkwaardige studieobjekten,
al zal de synchronische studie van het taalsysteem aan een diachronische vooraf
moeten gaan.

2 langue - parole
Een andere, zeer belangrijke onderscheiding die De Saussure maakte, is die tussen
de begrippen langue en parole. Om met het laatste te beginnen, onder parole verstond
hij enerzijds het taalgebruik als aktiviteit, anderzijds de konkrete uitlatingen, die in
deze aktiviteit een rol spelen.
Dat taal echter niet bestaat uit alleen maar een verzameling akoestisch materiaal
is hierboven al aangestipt en zal later nog uitvoeriger ter sprake komen. Taal is een
uiterst fijn gestruktureerd abstrakt systeem dat het voorkomen van de waarneembare
verschijnselen beheerst. Het feit dat de verschillen die direkt zijn te konstateren tussen
de zinnetjes De jongen wandelt en De jongens wandelen met grote regelmaat optreden
in een zeer groot aantal soortgelijke zinnen, wordt verklaard door de systematiek die
aan deze verschijnselen ten grondslag ligt. Er is nl. een regel in het Nederlands die
zegt - sterk vereenvoudigd - dat bij een meervoudig onderwerp de persoonsvorm van
het werkwoord eveneens een ‘meervoudige’ vorm aanneemt en bij een enkelvoudig
onderwerp een ‘enkelvoudige’
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vorm. Het beschrijven van dit systeem ‘achter’ de substantiële kenmerken, dat De
Saussure de langue noemde en dat volgens hem de taal zèlf was, moest in de eerste
plaats de taak van de linguïst zijn. Pas in de tweede plaats ging het om de parole,
het individuele gebruik dat een spreker van de langue maakt, ook al gaf De Saussure
toe dat men de langue alleen door bestudering van de parole kan leren kennen.
Ter verduidelijking van de relatie langue-parole, d.w.z. taal vs. taalgebruik +
gebruikte taal (en het gebruik dat iemand van het systeem maakt, kan verschillen per
spreker, per moment), heeft De Saussure een vergelijking gemaakt met de verhouding
die er bestaat tussen de partituur van een symfonie en haar vele mogelijke
uitvoeringen.4 Deze uitvoeringen zijn door de struktuur die de komponist heeft
ontworpen weliswaar in hoge mate ‘gedetermineerd’, maar identiek met die struktuur
zijn ze niet. Iedere uitvoering kan in meerdere of mindere mate van de partituur
afwijken, ze bevat varianten en fouten. Zoals nu de partituur een absolute voorwaarde
is voor de uitvoering van de muziek, zo is de langue, het systeem, voorwaarde voor
het gebruiken van de taal, de parole, d.w.z. voorwaarde voor de kommunikatie.
Onder invloed van psychologische opvattingen die in zijn tijd opgang maakten,
vatte De Saussure de parole op als het individuele aspekt van de taal, en de langue
als het supra-individuele of sociale aspekt.

3 de aard van het systeem: een systeem van waarden
In de vorige paragraaf kwam al even ter sprake dat het systeem van regels dat de taal
is, niet zozeer wordt bepaald door de konkrete vorm van de afzonderlijke
taalelementen, als wel door de waarden (funkties) die de elementen hebben, dankzij
de relaties (opposities) die er tussen de vormen bestaan. Met andere woorden, de taal
is een systeem van abstrakte waarden (valeurs) niet een willekeurige verzameling
van materieel gekenmerkte elementen.
Saussure heeft zijn opvatting van het taalsysteem verduidelijkt door de bekende
vergelijking met het schaakspel. De stukken van het schaakspel, zegt hij, kun je
alleen definiëren in termen van de funkties, de waarden, die ze hebben binnen het
systeem van (schaak-)regels. Hun uiterlijke gedaante, hun substance, is t.o.v. dit
systeem niet essentieel. Dat een koning een kruisje heeft, een loper een gleufje

4

Saussure 19625: 36.
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en een paard een paardekop is voor het systeem van het spel niet belangrijk. Elk van
die stukken kan door een voorwerp van willekeurig welke vorm worden vervangen
zonder dat het zijn identiteit verliest mits het maar volgens de regels van het spel
wordt gebruikt (d.w.z. dezelfde waarde krijgt als het vervangen stuk) en het zich
(negatief, dus door oppositie) onderscheidt van de schaakstukken die een andere
funktie hebben.
Zoals de regels van het schaakspel in principe kunnen leiden tot alle toegestane
standen op het schaakbord, zo bestrijkt het geheel van alle regels van een taalsysteem
het voorkomen van al de klanken, vormen en syntaktische en lexikale
uitdrukkingsmiddelen van een taal. Het behoort tot de taak van een linguïst dit systeem
van regels vast te leggen in een grammatika.

4 de aard van de elementen: het signe linguistique
De taal is, zoals we hierboven gezien hebben, een systeem van waarden (valeurs),
nl. de waarden die de verschillende elementen van een taal hebben op grond van hun
plaats in het systeem. Het is daarom goed nu wat dieper op de aard van die elementen
in te gaan. Taal is een systeem van tekens (signes linguistiques) die hun funktionele
waarde kunnen krijgen binnen het systeem dankzij het feit dat ze zijn opgebouwd
uit twee komponenten: signifiant en signifié. Volgens De Saussure moet een taalteken
niet opgevat worden als iets wat voor een bepaalde zaak staat, daarvan het teken is
(bv. de groep klanken van het Latijnse woord arbor als teken voor de zaak ‘boom’),
maar als de onverbrekelijke verbinding van de hierboven genoemde komponenten
signifiant (het ‘image acoustique’) en de signifié (de ‘concept’). De signifiant is de
klankvorm van een woord, bv. b-r-u-g, de signifié de betekenis (van ‘brug’). Saussure
heeft deze voorstelling van zaken in de Cours geïllustreerd met het tekeningetje:

Nog een paar belangrijke restrikties heeft De Saussure gemaakt t.a.v. de beide facetten
van het teken. In de eerste plaats heeft hij gesteld dat ze van psychische aard zijn:
nòch het geartikuleerde geluid nòch de zaak zelf waarnaar verwezen wordt, behoren
als zodanig tot het teken, maar alleen de klankvoorstelling en de betekenisvoorstelling
die de taalgebruiker heeft.
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Het tweede punt betreft het klassieke probleem fusei-thesei. Voor De Saussure is de
betrekking tussen signifiant en signifié volstrekt willekeurig (in Saussuriaanse
terminologie is dit: l'arbitraire du signe). Dus: dat bij de signifié ‘brug’ nu just de
signifiant b-r-u-g hoort, berust niet op een ‘natuurlijke’ samenhang tussen beide
gegevenheden, maar is een kwestie van ‘konventie’.

5 de aard van de verbindingen: syntagmatiek en paradigmatiek
De verbindingen die de elementen met elkaar kunnen aangaan, zijn volgens Saussure
van tweeërlei aard: (a) syntagmatische en (b) paradigmatische.5 Tezamen vormen
zij de inwendige struktuur van het taalsysteem.
De syntagmatische verbindingen betreffen de groepering van de afzonderlijke
elementen tot bv. woordgroepen en zinnen. In Jan werkt is de verbinding die bestaat
tussen Jan en werkt de syntagmatische verbinding van wat we in de schoolgrammatika
noemen een onderwerp en een gezegde:
Maar ook bestaat er voor elk element in dit zinnetje een oppositioneel verband (een
‘rapport associatif’) met andere elementen, die niet in de zin voorkomen, maar die
met de elementen van de zin een bepaalde systematische overeenkomst vertonen.
Een dergelijk associatief verband heeft Jan met bv. Gerrit, jij, iedereen, enz. Hetzelfde
geldt voor werkt dat in oppositie staat tot loopt, zwemt, enz., maar ook tot werkte,
liep, zwom, enz.:
(2)

paradigmatiek {

syntagmatiek
Jan

werkt

paradigmatiek {

Gerrit

loopt

paradigmatiek {

zij

zwemt

paradigmatiek {

jij

liep

paradigmatiek {

iedereen

zwom

paradigmatiek {

enz.

enz.

De lange reeks woorden waartoe Jan behoort, noemt men een pa-

5

Deze term wordt door De Saussure zelf niet gebruikt. Hij spreekt van ‘associatieve’ relaties.
De term ‘paradigmatisch’ is later door de Deen Hjelmslev ingevoerd, o.a. om mogelijke
verwarring met een psychologisch associatie-begrip te vermijden.
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radigma van Jan. Het al of niet behoren tot een bepaald paradigma (of: klasse) legt
meteen vast welke syntagmatische verbindingen kunnen worden aangegaan, want
voor alle klassen (en sub-klassen) bestaan restrikties t.a.v. de verbindbaarheid van
haar leden met leden van andere klassen.
Saussure's revolutionaire ideeën brachten in Europa de linguïstische gemoederen
niet weinig in beweging. Er vormden zich voor- en tegenstanders, er werd
gediskussieerd over de verhouding langueparole, over de vraag of men nu wel kon
zeggen dat de langue het sociale aspekt was van de taal, of het signe linguistique
inderdaad in alle opzichten willekeurig was, enz. enz. Men oefende er vooral kritiek
op uit dat De Saussure zijn theorieën over het taalsysteem niet aan de praktijk van
de analyse van afzonderlijke talen had getoetst en dat zijn uitspraken vaak onduidelijk
of strijdig met elkaar waren, al wist men natuurlijk niet zeker in hoeverre de beide
uitgevers van de Cours, Saussure's leerlingen Bally en Sechehaye, daar eventueel
verantwoordelijk voor waren.
Degenen die het op de belangrijkste punten wel met De Saussure's opvattingen
eens waren, verenigden zich tenslotte in een aantal groepen (‘scholen’), die in
meerdere of mindere mate door De Saussure beïnvloed waren, maar in elk geval alle
het strukturalistische principe overnamen. De twee belangrijkste zijn de Kopenhaagse
school, die in verband met de beperkte omvang van dit artikel hier alleen kort vermeld
kan worden en de Praagse school. (De Amerikaanse school, die eveneens voor een
belangrijk deel strukturalistisch is en hierna ter sprake zal komen, heeft zich tamelijk
onafhankelijk van Europa ontwikkeld). De eerstgenoemde groep van linguïsten, die
van Kopenhagen, is vooral bekend geworden door de theorie van Louis Hjelmslev.
In deze theorie, de glossematiek, zijn verschillende principes uit de Cours verder
uitgewerkt in een veel meer formele en abstrakte richting. Voor een uitvoeriger
karakterisering verwijs ik naar het artikel van T.A. van Dijk in deze aflevering van
Raster. De Kopenhaagse kring bestaat nog steeds en geeft de Travaux du Cercle
Linguistique de Copenhague uit, evenals het tijdschrift Acta Linguistica Hafniensia.

De Praagse school
Van de door Saussure beïnvloede stromingen is de Cercle Linguis-
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tique de Prague, de Praagse linguïstenschool, verreweg de belangrijkste. Ze werd
opgericht in 1926 en ontplooide tot aan de tweede wereldoorlog een buitengewone
aktiviteit. Vooral de Russen N.S. Trubetzkoj (1890-1938) en Roman Jakobson (geb.
1896) hebben de hierboven geschetste principes van De Saussure over systematiek
(valeur, oppositie) toegepast voornamelijk bij de analyse van het klanksysteem van
de taal.

Het foneem
Saussure zelf had al aangegeven dat elke taal beschikt over een - zeer beperkt - aantal
fonemen (= kleinste klankeenheden die binnen de systematiek van de taal
funktioneren). Van taal tot taal varieert het aantal van ongeveer 15 tot 50. Dergelijke
fonemen, die gezamenlijk de vormelijke kant van de taal bepalen, worden echter
volgens Saussure's theorie niet gekenmerkt door het geluid alléén, d.w.z. het is niet
de substance die een foneem tot foneem maakt, maar de valeur die hij bezit dankzij
zijn oppositie tot andere fonemen. In het Nederlands kan de a-klank in paard op heel
verschillende manieren akoestisch gerealiseerd worden (en dat wordt hij ook) maar
toch hebben we steeds met hetzelfde foneem /a/ te maken. De a-klank staat echter
wel in oppositie tot de o-klank in poort. De o werkt hier betekenisonderscheidend
t.o.v. de a en we hebben dan ook met twee verschillende fonemen te maken: /a/ en
/o/. Zou deze oppositie a-o in het Nederlands niet bestaan, m.a.w. zou er in verband
met de verschillen tussen de akoestische realiseringen van a en o geen funktioneel
verschil optreden, dan zouden we met twee varianten van hetzelfde foneem te doen
hebben, ook al zouden uiteraard de akoestisch gemeten verschillen tussen a en o in
dat geval even groot zijn als ze nu zijn. Hier blijkt duidelijk dat de klanksystematiek,
die berust op de regelmaat waarmee de opposities voorkomen, niet gezocht moet
worden in het geluid als fysisch verschijnsel, maar in de strukturering van de taal als
zodanig.
Hiermee is meteen het verschil aangegeven tussen de fonetiek (die zich wèl beperkt
tot het geluidsmateriaal) en de fonologie, die de eigen klanksystematiek van de taal
bestudeert.

De distinctive features
De regelmaat van de opposities laat zich beschrijven door de fonemen volgens hun
onderscheidende kenmerken in groepen te ver-
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delen. Zo kan men de fonemen /d/, /t/, /b/, /p/, /g/ (= van garçon) en /k/ systematisch
ordenen in de volgende tabel:
(3)
OKKLUSIEF

stemhebbend
d

stemloos
t

LABIAAL

b

p

VELAAR

g

k

DENTAAL

We zien hier dat het foneem /t/ gekenmerkt wordt door de eigenschappen okklusief,
stemloos en dentaal; het foneem /d/ bezit dezelfde kenmerken als /t/ uitgezonderd
de stemhebbendheid, waarin het van /t/ verschilt. Het principe dat een foneem geheel
uit dergelijke distinktieve kenmerken (distinctive features) is opgebouwd, is in 1932
door Jakobson geformuleerd en later verder ontwikkeld. Het is nl. efficienter, stelde
Jakobson, niet langer het foneem (de ‘bundel’ distinktieve kenmerken) als
basiselement van het klanksysteem te beschouwen, maar de distinctive features zelf.
Dat levert een aanzienlijke reduktie van het aantal basiselementen op: het gezamenlijke
arsenaal dat nodig is om de fonemen van de meeste talen te karakteriseren bestaat
maar uit zo'n dozijn features. Sommige van die features komen niet in alle talen voor,
andere (zoals de kenmerken: vokalisch, konsonantisch, dentaal) worden als universeel
beschouwd.
Het karakteriseren van de fonemen in de taalbeschrijving kan met behulp van de
distinctive features op expliciete wijze gebeuren, en wel door van de hele rij van in
een taal voorkomende features steeds per feature aan te geven of het foneem dit
kenmerk heeft, ja of nee, m.a.w. dat bij voorbeeld de /b/ in het Nederlands plus
konsonantisch is, min vokalisch, plus labiaal, enz., dus:
(4)
[ - vokalisch ]
[ + konsonantisch ]
/b/

[ + stemhebbend ]
[ + labiaal ]
[ - dentaal ]
[ ... enz. ]

De struktuur van groepen van fonemen, bij voorbeeld woorden, kan

Raster. Jaargang 3

139
men volgens hetzelfde principe door matrixen weergeven, bv. tas ongeveer als:
(5)

vokalisch

t
-

a
+

s
-

konsonantisch

+

-

+

labiaal

-

-

-

stemhebbend

-

+

-

schuurgeluid

-

-

+

...
De belangrijkste ideeën van de Praagse school zijn gepubliceerd in de reeks Travaux
du Cercle Linguistique de Prague, waarin ook Trubetzkoj's hoofdwerk Grundzüge
der Phonologie in 1939 verscheen. Typisch Nederlandse vertegenwoordigers van
de Praagse opvattingen, die aan de serie meewerkten, waren N. van Wijk en A.W.
de Groot.

De Amerikaanse linguïstiek
Zoals hiervoor al is aangegeven, is er een derde belangrijke groepering in de
taalwetenschap die gekenmerkt wordt door haar strukturalistische opvattingen. We
zullen die met een verzamelnaam ‘de Amerikaanse linguïstiek’ noemen. Hoewel
veel onafhankelijker van de Saussuriaanse ideeën dan de Europese scholen, hebben
toch twee stromingen er een sterke invloed op uitgeoefend. In de eerste plaats heeft
de jarenlange traditie om nog onbekende Indianentalen te beschrijven geleid tot een
uitgesproken praktische tendens in de Amerikaanse linguïstiek, tegenover de meer
theoretische in de Europese taalwetenschap sinds het begin van deze eeuw. In de
tweede plaats heeft het adapteren van bepaalde behavioristische opvattingen uit de
psychologie de Amerikaanse linguïstiek zodanig beïnvloed dat van ongeveer 1933
tot 1957 het principe overheerste dat men zich zou moeten beperken tot onderzoek
van direkt waarneembare en ‘meetbare’ aspekten van taal.

Het onderzoek van Indianentalen: Franz Boas
Als de ‘aartsvader’ van de Amerikaanse linguïstiek zou men kunnen beschouwen de
Duitse immigrant Franz Boas (1858-1942), de antropoloog-linguïst, die aan het eind
van de 19de eeuw een begin
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maakte met de beschrijving van de vele - soms al bijna uitgestorven - talen van de
Indianen van Noord- en Middenamerika. Een probleem dat zich daarbij voordeed,
was dat het apparaat van de traditionele grammatika volstrekt ontoereikend was om
de soms zeer ‘bizarre’ verschijnselen in de Indianentalen te beschrijven, verschijnselen
waarvan men voordien niet het bestaan had vermoed. Zo kenden deze talen woorden
met een ingewikkelde inwendige grammatische struktuur welke men niet in termen
van traditioneel-grammatische begrippen kon verantwoorden. Leonard Bloomfield
noemt in Language als voorbeeld het Eskimo, dat één woord heeft (nl. a:wlisa-ut-iss
ar-si-niarpu- a) om uit te drukken ‘Ik zoek naar iets dat dienst kan doen als vissnoer’.
De losse elementen waaruit zo'n woord is opgebouwd dragen elk afzonderlijk
systematisch bij tot de betekenis van het hele woord, maar kunnen los niet voorkomen.
Een overvloed van dergelijke praktische problemen leidde de aandacht enigszins af
van de theorie-vorming. Daarin zou pas verandering komen in het al eerder genoemde
jaar 1957.

De ‘mentalist’ Sapir
Edward Sapir (1884-1939) was één van de leerlingen van Boas. Net als zijn
leermeester bezat hij een grote kennis van Indianentalen. De taalwetenschappelijke
principes die hij aanhing, zou men kunnen karakteriseren als mentalistisch. In
lijnrechte tegenstelling tot Boas' andere beroemde leerling, de ‘anti-mentalist’ Leonard
Bloomfield, nam hij aan dat de taalstruktuur een afspiegeling geeft van psychische
modellen (patronen) volgens welke een taalgebuiker taal produceert of begrijpt. Door
deze belangstelling voor het psychische aspekt van de taal staat Sapir veel dichter
bij de Saussuriaanse denkbeelden dan Bloomfield. Zijn grootste invloed is uitgegaan
van het boek Language; an Introduction to the Study of Speech (1921) en van het
artikel ‘Sound patterns in language’ van 1925. In het laatste stelt hij dat het voor de
klanksystematiek van een taal niet zozeer van belang is welke geluiden er in die taal
voorkomen, als wel in hoeverre die geluiden funktioneel zijn. Zomin als het bij De
Saussure en de Praagse school om de ‘substance’ ging, maar om het systeem van
waarden, zomin gaat het Sapir om de sounds, maar om de patterns (de systemen van
relevante klankeenheden). De wh-klank in het Engelse woord when verschilt essentieel
van het geluid dat men maakt wanneer men een kaars uitblaast, omdat ‘wh is one of
a definitely limited number of sounds
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(e.g. wh, s, t, l, i, and so on) which, while differing qualitatively from one another
rather more than does wh from its candle-blowing counterpart, nevertheless belong
together in a definite system of symbolically utilizable counters’. De treffende
overeenkomst in opvatting met de Praagse fonologie is des te opmerkelijker daar
Sapir volkomen onafhankelijk tot zijn inzichten is gekomen.
Ondanks het evidente belang van zijn ideeën, is Sapir tientallen jaren niet naar
zijn waarde beoordeeld; hij werd min of meer van zijn plaats verdrongen door de
taaltheorie van de (post-)Bloomfieldianen.

De ‘behaviorist’ Bloomfield
De invloedrijkste leerling van Boas, was Bloomfield (1887-1949). Vanaf ongeveer
1920 onderging hij de invloed van het behaviorisme, en wel, gedurende enige tijd,
van de vroegste, meest extreme vorm daarvan. Deze richting in de psychologie
onderscheidde zich door een grote afkeer van introspektie, van mentalisme, kortom
van alles wat niet direkt waarneembaar en fysisch meetbaar was. Ze beperkte zich
tot de waarneembare verschijnselen aan het menselijk gedrag (behavior), dat werd
uitgelegd als een gekompliceerde samenhang van stimuli (prikkels) en de reakties
op die stimuli. Als stimuli werden beschouwd de waarneembare gegevens (te
vergelijken met zoiets als stroomschokjes), die van buitenaf op de mens inwerken
en die een reaktie ‘van binnenuit’ kunnen veroorzaken. Men meende dat elke vorm
van menselijk gedrag als een dergelijk samenspel van prikkels en reakties kon worden
beschouwd. Met eigen kreativiteit werd in de behavioristische theorie geen rekening
gehouden.
Wat men zich bij een behavioristische visie in de taalwetenschap moet voorstellen,
kan misschien wat duidelijker worden uit het bekende voorbeeldverhaaltje van Jack
en Jill uit Language van Bloomfield.6
Samengevat komt het hier op neer: (1) Jill heeft honger; (2) ze ziet een appel
hangen; (3) ze ziet Jack; (4) ze maakt een geluid met haar strottenhoofd, haar tong
en haar lippen, waarop (5) Jack de appel voor haar plukt, zodat Jill hem op kan eten.
We zien hier een aantal stimuli en reakties aan het werk, die we als volgt kunnen
verdelen: de praktische gebeurtenissen (1), (2) en (3), die samen een stimulus vormen
voor Jill; het taalgebruik (4), en weer een

6

Bloomfield 19627: 22.
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praktische gebeurtenis (5), die we kunnen beschrijven als de reaktie van Jack.
Had Jill zelf de appel geplukt, dan was deze handeling haar rechtstreekse reaktie
geweest op (1) - (3). Er zou dan geen taalgebruik zijn geweest en we zouden de
praktische gebeurtenissen als volgt schematisch kunnen voorstellen:
S→R
waarbij S = een praktische stimulus en R = een praktische reaktie. In het verhaal van
Bloomfield echter is Jill's reaktie niet dat zij zelf de appel plukt, maar dat zij tegen
Jack spreekt, wat hem er toe brengt voor haar de appel te plukken. Dit spreken van
Jill, dat niet rechtstreeks tot het gewenste resultaat leidt, maar in de plaats komt van
haar praktische reaktie, noemt Bloemfield een substituut-reaktie. Precies zo is voor
Jack het horen een substituut-stimulus, die hem tot een reaktie prikkelt. Het
tekeningetje wordt nu:
S → r ... s → R
waarbij: r = een substituut-reaktie (spreken) en s = een substituut-stimulus (horen).
De stippeltjes stellen de geluidstrillingen voor. Waar de taalwetenschap zich volgens
Bloomfield mee moet bezighouden, is hiermee duidelijk gemarkeerd: het is de fase
r... s.
Dat het echter onmogelijk is de systematiek van een taal te beschrijven en daarbij
alleen uit te gaan van de substantiële kenmerken, hebben we hiervoor al gezien bij
de bespreking van de fonologische theorieën van de Praagse linguïsten. In het geluid
zèlf, toonden zij aan, zit geen linguïstische struktuur.
Evenals op het gebied van de fonologie bleek de zwakte van Bloomfield's theorie
bij de grammatika en vooral de semantiek. Dat de grammatische systematiek geheel
zou zijn af te lezen aan de waarneembare vorm van de taalbouwsels, is een
hersenschim: het is niet mogelijk voor een bepaalde taalvorm alleen op grond van
het spraakgeluid tot een zinvolle klassifikatie te komen. Dat goed in dat is een goed
boek een bijvoeglijk naamwkoord is, in hij schrijft goed een bijwoord en in pas op
je goed een zelfstandig naamwoord, is een kwestie van abstrakte grammatische
struktuur.
De grootste problemen hadden de behavioristen echter bij de semantiek: ‘betekenis’
is immers van de verschillende taalaspekten wel
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de minst waarneembare, de uitspraken erover zijn zeker niet direkt verifieerbaar.
Een konsekwentie was dat men zich alleen bezig zou kunnen houden met de
rechtstreekse verbanden tussen de taalvormen en de zaken in de buitenwereld, zelfs
eigenlijk alleen met de relatie tussen het geluid en de zaak. Daar semantisch onderzoek
op deze basis onmogelijk is (wat is trouwens de empirische ‘zaak’ schoonheid, de
‘zaak’ belangstelling, enz.?), betekende dit in feite dat de semantiek vooral bij de
navolgers van Bloomfield, die op dit punt een extremer standpunt innamen dan
hijzelf, praktisch uit de taalwetenschap verdween. Men trachtte de taal te bestuderen
zonder rekening te houden met de betekenis.

Morfeem
Het grote belang van Bloomfield's linguïstische theorie zit echter in zijn
morfeem-opvatting. Vergelijkt men de elementen met elkaar van bv. het volgende
rijtje
hij schaakte
hij fietste
zij schaakte
ik fietste,

dan blijkt een aantal ervan met dezelfde vorm en dezelfde betekenis in de
verschillende uitingen terug te keren, nl.: hij, schaakte en fietste. Zo'n terugkerend
geheel van vorm en betekenis noemde Bloomfield een linguistic form. In een linguistic
form kan men echter vaak, door vergelijking met andere linguistic forms, nog kleinere
eenheden van vorm en betekenis vinden, zoals blijkt uit de reeks
hij fietste
hij fietst
wij fietsen
ik fiets,

waar vergelijking van de linguistic forms fietste, fietst, enz. de kleinst mogelijke
betekenisdragende elementen fiets, -te, -en en ø (= nul) oplevert. Dergelijke niet
verder door overeenkomst met andere linguistic forms op te splitsen eenheden noemde
Bloomfield morfemen. Het laatste van de rij noemde hij een nul-morfeem.
Uitgaande van het morfeem als basis-element is het mogelijk ook
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grotere eenheden als verbindingen van morfemen en morfeemgroepen, te beschrijven.

Het distributionalisme: Zellig Harris
De meest konsekwente navolger van Bloomfield's opvattingen was diens leerling
Zellig S. Harris, de grote inspirator van het distributionalisme.
Daar de Bloomfieldianen bij het klassificeren van de taalelementen, bv. de
klanksegmenten, geen gebruik konden maken van hun betekenis-onderscheidend
karakter, zochten zij een kriterium in de mogelijkheid of onmogelijkheid van de
segmenten om met elkaar voor te kunnen komen. De direkte opeenvolging k-l aan
het begin van een woord is in bij voorbeeld het Nederlands heel goed mogelijk, vgl.:
klein, klimmen, klas enz.; maar t-l kan niet in beginpositie voorkomen, zodat voor
de plaatsingsmogelijkheden (de distributie) van de k dus kennelijk andere beprekingen
gelden dan voor die van de t. Om die reden moet men de k en de t als verschillende
fonemen beschouwen. Dit strikt vormelijke kriterium kan men uitbreiden tot de
morfemen en de syntaktische strukturen. Het voordeel van de grammatika die volgens
deze principes werkt, is dat de definiëring van de elementen (en komplexen van
elementen) en hun klassificering op zeer exakte wijze plaats vindt.
Zo'n taxonomische analyse (eerst segmenteren en daarna de opgespoorde segmenten
klassificeren) kan als een bijna mathematische formule op elke willekeurige
verzameling zinnen worden toegepast. Het grote nadeel is echter dat wat tot stand
komt niet meer is dan een geordende opsomming van een - beperkt - aantal vormelijke
verschijnselen in een taal. Over de veelheid van faktoren die het funktioneren van
een taalsysteem bepalen, wordt hiermee zeer weinig verklaard. Over het vermogen
van een spreker of hoorder zich een taalsysteem eigen te maken en het te gebruiken,
helemaal niets. Dat met de analytische procedures van de distributionalisten geen
psychologische feiten korresponderen, is duidelijk. Maar Harris heeft het leggen van
dergelijke korrelaten ook nooit tot zijn doelstellingen gerekend.
Een goed beeld van zijn streng-distributionalistische werkwijze geeft zijn boek
Methods in structural linguistics (1951).
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De transformationeel-generatieve grammatika: Noam Chomsky
Het jaar 1957 bracht een keerpunt in de Amerikaanse (en daarna in de Europese)
linguïstiek. In dat jaar verscheen het boek Syntactic Structures van Harris' leerling
Noam Chomsky (geb. 1928), dat een aantal revolutionaire inzichten bevatte en de
ontwikkeling van een nieuwe, belangrijke richting in de taalwetenschap inluidde: de
transformationeel-generatieve grammatika, kortweg transformationalisme genoemd.
Een eerste belangrijk kenmerk van Chomsky's taaltheorie (dat hem onderscheidt
van die van Harris en andere post-Bloomfieldianen) is de belangrijke plaats die wordt
ingeruimd voor niet-waarneembare gegevens, zoals de kreativiteit van de
taalgebruiker. Ook in verschillende andere opzichten staat Chomsky dichter bij De
Saussure, Jakobson of Sapir dan bij zijn leermeester.
Een tweede, en zeer eigen kenmerk is dat de bovengenoemde ‘mentalistische’
inzichten samengaan met een sterk geformaliseerde taalbeschrijving op
mathematisch-logische basis.
Vooral inzake de mathematische of symbolische logika heeft Chomsky, die
hoogleraar is aan het MIT, het Massachusetts Institute of Technology, een uitgebreide
kennis van zaken.

Competence
De centrale plaats die Chomsky in zijn theorie geeft aan de psychische korrelaten
van het taalsysteem, komt tot uiting in zijn competence-opvatting. De competence
van een taalgebruiker is zijn kennis van de taal die hem in staat stelt tot het produceren
en verstaan van een in principe oneindig aantal zinnen. De onderlinge variatie tussen
de zinnen die in een taal kunnen worden geproduceerd is zo groot dat men grosso
modo kan zeggen dat de meeste zinnen die een spreker van een taal produceert, nooit
eerder gebruikt zijn. Toch wordt een nieuwe, nooit eerder gehoorde zin door iemand
die dezelfde taal spreekt meteen begrepen. Dit wijst erop dat de competence van een
taalgebruiker (spreker èn hoorder) een in hoge mate ‘kreatief’ karakter heeft. (De
oneindigheid van het aantal zinnen van een taal is o.a. te illustreren met het principe
dat elke willekeurige zin in die taal altijd met tenminste één woord kan worden
uitgebreid, waardoor een nieuwe zin is gekreeërd, die ook weer met tenminste één
woord kan worden uitgebreid, enz.)
Daar het niet goed te begrijpen is hoe iemand al de mogelijke zin-
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nen van een taal ‘geprefabriceerd’ of althans in ‘schema's’ in zijn hoofd zou moeten
hebben, zodat hij ze naar believen uit de betreffende vakjes zou kunnen trekken
wanneer hij ze nodig heeft, neemt Chomsky aan dat de taalgebruiker in zijn
competence beschikt over de regels die de systematiek van zijn taal uitmaken en het
oneindige aantal ‘mogelijke’ zinnen van zijn taal bepalen.

Een generatieve grammatika
De linguïst staat voor de taak om de eindige systematiek van de taal te beschrijven
in een grammatika, en wel zó dat zijn grammatika in staat is het oneindige aantal
zinnen te ‘voorspellen’ (te genereren) dat een spreker van die taal in principe kan
voortbrengen.
Zo'n generatieve grammatika bestaat uit een verzameling exakt geformuleerde
syntaktische, fonologische en semantische regels, die de taalverschijnselen zo expliciet
en kompleet mogelijk moeten beschrijven. Chomsky heeft nu voor de opbouw van
de grammatische systematiek de volgende hypothetische struktuur ontwikkeld: de
grammatika bestaat uit een aantal beschrijvende regels van verschillende aard, die
in afzonderlijke ‘komponenten’ geordend zijn en die, indien in onderlinge samenhang
toegepast, alle korrekte zinnen van de taal in kwestie in al hun aspekten determineren.
De belangrijkste komponenten van de grammatika zijn, volgens deze opvatting: de
syntaktische komponent, waarvan de regels deel uitmaken die op de syntaktische
struktuur van de zinnen betrekking hebben, de fonologische komponent, die de regels
bevat die aan de zinnen hun uiteindelijke klankvorm geven, en de semantische
komponent, waarin zich de regels bevinden die ervoor zorgen dat de zinnen hun
definitieve betekenis krijgen.
De samenhang tussen deze komponenten moet men zich als volgt voorstellen: de
regels van de ‘centrale’ syntaktische komponent genereren een verzameling abstrakte
syntaktische strukturen - één voor elke beschreven zin - en deze strukturen worden
vervolgens in de ‘perifere’ fonologische en semantische komponenten op twee
verschillende manieren ‘geïnterpreteerd’: in de fonologische komponent tot een
fonetische vorm, en in de semantische komponent tot een semantische inhoud. De
grammatika bepaalt dus uiteindelijk een ineindig aantal ‘paren’, elk bestaande uit
een klankvorm en een zinsinhoud, die indirekt - d.w.z. via de syntaktische komponent
- met elkaar in verband gebracht zijn.
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De basiskomponent
De syntaktische komponent, die lange tijd de meeste aandacht heeft gehad in de
transformationeel-generatieve grammatika, en hier als enige wat uitvoeriger besproken
zal worden, is opgebouwd uit twee subkomponenten: de basiskomponent en de
transformationele komponent. De syntaktische regels van een generatieve grammatika
die deel uitmaken van de basiskomponent worden herschrijfregels genoemd. Daar
het er in de transformationeel-generatieve grammatika om gaat zinnen te genereren,
is het beginpunt van het hele proces, d.w.z. van de herschrijfregels, het teken S, dat
een symbool is voor de hele kategorie ‘zin’ (sentence). Deze S, het beginsymbool,
moet nu door een regel nader gespecificeerd (herschreven) worden, bv. in zijn
hiërarchisch belangrijkste samenstellende delen. De opdracht tot het herschrijven
van S wordt formeel weergegeven door het symbool →. De ‘vertaling’ van de
herschrijfregel S → NP VP is dus: herschrijf het symbool s als de twee symbolen NP
(= Noun Phrase, d.w.z. nominale konstituent of naamwoordgroep) en VP (= Verb
Phrase, d.w.z. werkwoordgroep). Een volgende regel geeft de opdracht één (en niet
meer dan één) van de elementen die het resultaat is van de voorgaande herschrijfregel,
opnieuw te herschrijven, hier bv. NP → Art N, waarbij Art het symbool is voor het
lidwoord en N het symbool voor een zelfstandig naamwoord (Noun). Volgende regels
herschrijven de nog niet herschreven symbolen VP, Art, N, enz., net zo lang tot een
reeks van symbolen is bereikt die in geen van de herschrijfregels links van de pijl
voorkomt. Die symbolen noemde Chomsky de eindsymbolen.
Bv.: de volgende zes regels
(1)

S

→ NP VP

(2)

NP

→ Art N

(3)

VP

→ Verb NP

(4)

Art

→ de, het

(5)

N

→ hond, brood

(6)

Verb

→ eet

leveren bij toepassing de volgende reeksen op:
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S
NP VP

(het resultaat van regel (1))

Art N VP

(NP volgens regel (2) herschreven)

Art N Verb NP

(VP volgens regel (3) herschreven)

de N Verb NP

(Art volgens regel (4) herschreven)

de hond Verb NP

(N volgens regel (5) herschreven)

de hond eet NP

(Verb volgens regel (6) herschreven)

de hond eet Art N

(NP volgens regel (2) herschreven)

de hond eet het N

(Art volgens regel (4) herschreven)

de hond eet het brood

(N volgens regel (5) herschreven)

Om te vermijden dat door toepassing van de regels (1)-(6) ook zinnen als het brood
eet de hond, het hond eet de brood, de brood eet het hond, enz. gegenereerd zouden
worden, heeft Chomsky aan de grammatika een aantal kontekstgevoelige regels
toegevoegd, die het voorkomen van de voor brood, enz. uitsluiten, maar waarover
hier verder niet uitgeweid kan worden.
Aan de gegenereerde zin de hond eet het brood is nu ook een struktuurbeschrijving
gegeven, die geïllustreerd kan worden d.m.v. een zgn. boom-diagram of Phrase
marker (P-marker):

Deze P-marker maakt de hiërarchische relaties zichtbaar die bestaan tussen de
kategoriale groepen waartoe de verschillende elementen van de zin behoren, bv.
tussen Art en N enerzijds en NP anderzijds: Art en N worden gedomineerd door NP,
anders gezegd:
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de kombinatie Art + N ‘is een’ naamwoordgroep. S domineert NP en VP, m.a.w. de
kombinatie van een naamwoordgroep en een werkwoordgroep ‘is een’ (d.w.z. vormt
een) zin.
In het bovenstaande is het zeer belangrijke oneindige aspekt van de natuurlijke
taal nog niet ter sprake gekomen. Met de herschrijfregels zoals ze hier in grote lijnen
zijn gekarakteriseerd, is het niet mogelijk een oneindig aantal zinnen te genereren.
Chomsky heeft daarom gebruik gemaakt van rekursieve elementen (een uit de logika
afkomstig begrip), die het mogelijk maken een bepaald symbool steeds opnieuw in
de herschrijfregels te laten terugkeren. Laat men bv. het symbool S optreden in een
reeks symbolen die het resultaat zijn van een herschrijfregel (dus rechts van de pijl),
dan is de konsekwentie dat herschrijving van deze S opnieuw leidt tot een reeks
symbolen waarin S voorkomt, enz.; m.a.w. S kan een oneindige reeks andere S'en
voortbrengen.

De transformationele komponent
De meest omstreden operaties in de transformationeel-generatieve grammatika
vormen de transformaties, die een essentiële rol spelen in Chomsky's taalbeschrijving.
Ze worden door transformatieregels in de transformationele komponent tot stand
gebracht.
De term transformatie is afkomstig uit de wiskunde en dient om een bepaald
associatief verband aan te geven. In de transformationeel-generatieve grammatika
heeft ze betrekking op het vermogen dat volgens Chomsky een spreker heeft om op
basis van een ‘struktuur’ (bv. van De man schrijft de brief) andere ‘strukturen’ voor
een groot deel op dezelfde wijze te konstrueren, zoals De brief wordt door de man
geschreven, De man schrijft de brief niet, dat de man de brief schrijft, als de man de
brief eens schreef, enz.
Dit inzicht is niet nieuw; men komt het bv. tegen in de 17de eeuwse grammatika
(en logika) van Port-Royal. Chomsky had o.a. het volgende motief om transformaties
in zijn grammatika op te nemen. Wanneer voor het genereren van een willekeurige
aktieve zin ten dele dezelfde regels nodig zijn als voor het genereren van de passieve
vorm van die zin, evenals voor de ontkennende, de ontkennend-passieve vorm enz.,
dan wordt de grammatika vereenvoudigd wanneer we al deze zinnen op dezelfde
basis beschrijven. Die gemeenschappelijke basis die Chomsky hier aanvankelijk
postuleerde, noemde hij de dieptestruktuur van de zinnen. Voor de hierboven
genoemde vijf voorbeeldzinnen zou door de basiskomponent dus
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maar één dieptestruktuur hoeven te worden gegenereerd. Door deze dieptestruktuur
daarna een passief-transformatie of een negatief-transformatie, enz. te laten ondergaan,
zouden in de transformationele komponent de verschillende oppervlaktestrukturen
te voorschijn komen van resp. De brief wordt door de man geschreven, Dan man
schrijft de brief niet, enz. De oppervlaktestruktuur van een aktieve, positieve, enz.
zin, zoals De man schrijft de brief, kàn identiek zijn met zijn dieptestruktuur, doordat
de dieptestruktuur geen van de hierbovengenoemde transformaties heeft ondergaan,
maar hoeft dat niet te zijn (en is het zelfs meestal niet) aangezien er nog andere typen
transformaties bestaan, die hier echter onbesproken moeten blijven.
Het grote verschil tussen een transformatieregel en een herschrijfregel is dat de
eerste niet zoals de laatste slechts één enkel symbool vervangt, maar een hele struktuur
wijzigt (de ene P-marker omzet in een andere). Hij kan dat doen door elementen in
de oppervlaktestruktuur te laten vervallen, door elementen te verwisselen, of nieuwe
elementen te laten verschijnen, die in de dieptestruktuur niet voorkwamen. Allemaal
ingrepen waartoe de herschrijfregels niet in staat zijn. Vergelijken we de vijf
voorbeeldzinnen op dit punt met elkaar, dan zien we dat in sommige van de vijf
oppervlaktestrukturen de elementen (woorden) inderdaad t.o.v. elkaar een andere
plaats innemen, of helemaal niet optreden.
Later is in bovenstaande opvatting over het gebruik van transformaties in zoverre
een wijziging gekomen, dat men tegenwoordig niet langer stelt dat bijvoorbeeld een
aktieve zin en de overeenkomstige passieve één en dezelfde dieptestruktuur hebben.
Weliswaar blijft men bij de opvatting dat beide dieptestrukturen zo goed als identiek
zijn, maar men gaat er van uit dat die van de passieve zin al wèl de informatie bevat
die haar essentieel onderscheidt van die van de aktieve, bv. uitgedrukt door het
symbool Pas. De transformatieregels zorgen er daarna voor dat deze dieptestruktuur
wordt omgezet in de oppervlaktestruktuur die hoort bij de passieve zin, dus op de
hierboven geschetste manier elementen invoegt en de volgorde verandert. Het principe
van de vereenvoudigde beschrijving is daarmee blijven bestaan.
Samenvattend kunnen we zeggen: de door de basiskomponent gegenereerde
dieptestrukturen vormen de ‘input’ voor de transformationele komponent. De ‘output’
van de transformationele komponent, de oppervlaktestrukturen, zijn de input van de
fonologische
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komponent, die aan deze strukturen uiteindelijk de korrekte fonetische representatie
geeft. In concreto, maar met veel weglatingen, komt het hier op neer: de
basiskomponent genereert een dieptestruktuur de hond eten het brood Pas. Deze
komt uit de transformationele komponent ‘te voorschijn’ als de oppervlaktestruktuur
het brood worden door de hond ge eten. De fonologische komponent maakt ervan
het brood wordt door de hond gegeten.
De regels van de semantische komponent werken in op de dieptestruktuur en geven
aan die struktuur een semantische interpretatie.
Met deze korte uiteenzetting van de principes van de transformationeel-generatieve
grammatika zijn we onze eigen tijd zeer dicht genaderd. We bevinden ons nog steeds
midden in de stofwolken die de komst van het transformationalisme heeft opgeworpen.
Met het generatieve aspekt van Chomsky's theorie hebben veel linguïsten zich in de
afgelopen twaalf jaar kunnen verenigen. Men kan zelfs zeggen dat het moeilijk is
het er niet mee eens te zijn, omdat het belang van een dergelijke werkwijze evident
is.
Het is evenwel van groot belang te bedenken dat de termen ‘generatief’ en
‘transformationeel’ niet identiek zijn. De eerste heeft betrekking op het algemene
beginsel van komplete taalbeschrijving d.m.v. expliciet geformuleerde regels. De
term ‘transformationeel’ heeft betrekking op het specifieke model dat door Chomsky
aan het generatieve principe is gegeven. Veel meer dan het generatieve beginsel als
zodanig is het transformationele karakter van de taalbeschrijving (en dus van de taal)
een onderwerp van voortgezette diskussie.
Ik dank de medewerkers van het Seminarium voor Algemene Taalwetenschap te
Amsterdam voor waardevolle kritische opmerkingen over een eerdere versie van dit
stuk.
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Voor lezers die zich verder willen oriënteren volgt hier een kort overzicht van in het
algemeen inleidende literatuur, die zoveel mogelijk aansluit bij de behandelde
onderwerpen.
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Frits Kortlandt | Exacte methoden in de linguïstiek
In de laatste twintig jaar heeft de taalwetenschap zich zeer snel ontwikkeld. Daarbij
is het karakter van het vak enigszins veranderd. Vanouds werd de linguïstiek
beschouwd als een A-wetenschap, d.w.z. een wetenschap waarin geen duidelijke
axiomatiek aanwezig is, modellering van verschijnselen impliciet gegeven is en niet
expliciet wordt gesteld, weinig of geen gebruik gemaakt wordt van
formalisatietechnieken, elke informatie in verbale vorm wordt gegeven, en
waarnemingen (voorzover die gedaan worden) een partieel en niet-kwantitatief
karakter hebben. Met de opkomst van het structuralisme is hierin verandering
gekomen. De probleemstelling werd i.h.a. wat exacter en de axiomatiek kreeg
langzamerhand enige vorm. Zo is er op het ogenblik bijvoorbeeld nauwelijks meer
iemand te vinden die het discrete karakter van linguïstische eenheden ontkent.
Maar het op grote schaal doordringen van exacte methoden in de taalwetenschap
is een verschijnsel dat zich pas in de jaren '50 heeft voorgedaan. Die methoden vallen
in twee groepen uiteen. In de eerste plaats kan men in sommige deelgebieden van
de taalwetenschap met vrucht statistische technieken gebruiken.1 Zo heeft men
geconstateerd dat de frequentie van sommige linguïstische eenheden aan bepaalde
wetten onderhevig is: het blijkt bijvoorbeeld dat stemloze consonanten (p, t, k, s)
ongeveer tweemaal zo vaak voorkomen als de corresponderende stemhebbende (b,
d, g, z) in bijna alle talen waarin stemloze en stemhebbende klanken worden
onderscheiden, en dat dentalen (t, d) in het algemeen tweemaal zo vaak voorkomen
als labialen (p, b) of velaren (k, g). Op grond van deze en dergelijke resultaten is de
stelling geformuleerd dat de frequentie van een foneem omgekeerd evenredig is aan
de inspanning die de realisatie ervan vereist, behoudens een zekere afwijking die
van taal

1

De lezer die zich hierin nader wenst te verdiepen zou ik willen verwijzen naar: Pierre Guiraud,
Problèmes et méthodes de la statistique linguistique (Dordrecht 1959).
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tot taal verschilt. Nu kan men voor elke taal met een gegeven fonologisch, systeem
een ‘normaal’ frequentiepatroon van de fonemen vaststellen. Wanneer een bepaalde
klank ten opzichte van dit patroon relatief vaak voorkomt, zal die klank geneigd zijn
in sommige posities te verdwijnen. Zo had de /m/ in het Latijn een abnormaal hoge
frequentie, vooral aan het eind van een woord. In die positie is deze klank dan ook
in alle Romaanse talen verdwenen. Op dezelfde manier kan men ‘verklaren’ dat
stemloze consonanten in intervocalische positie stemhebbend werden toen het Latijn
zich tot Romaans ontwikkelde:2 de frequentie van die klanken in die positie was
abnormaal hoog, en de frequentie van stemhebbende klanken in die positie was
abnormaal laag. Er is nog een interessante consequentie verbonden aan het feit dat
de frequentie van een gegeven klank in een gegeven taal slechts binnen bepaalde
grenzen varieert: n.l. met betrekking tot het ontcijferen van gecodeerde teksten (z.g.n.
kryptografie). Men heeft op deze manier geprobeerd de inhoud van oude teksten vast
te stellen (Etruskisch, mexicaanse indianentalen), maar de resultaten hiervan zijn
niet erg bemoedigend.
Ook in de lexicologie zijn al statistische methoden toegepast, o.a. voor het
samenstellen van frequentiewoordenboeken en basisvocabularia voor het onderwijs
in vreemde talen. Interessanter zijn de toepassingen in de stilistiek: indien men het
Russisch van Tolstoj als norm beschouwt, blijkt dat in het werk van Puskin de
relatieve frequentie van werkwoorden hoger is, terwijl Goncarov een voorkeur voor
substantieven en Turgenev voor adjectieven schijnt te hebben. Binnen het werk van
eenzelfde schrijver vertonen dergelijke verhoudingen dikwijls een geleidelijke
evolutie. Men heeft wel geprobeerd op grond hiervan de relatieve chronologie van
een niet of verkeerd gedateerd werk van een schrijver vast te stellen (b.v. Rimbaud,
Les Illuminations). Wellicht zal men in de toekomst, wanneer de semantiek wat
verder ontwikkeld is, statistische methoden kunnen gebruiken bij het zoeken naar
een antwoord op de oude, intrigerende vraag: wat is origineel, wat is poëtisch in een
nieuwe taaluiting? Het is duidelijk dat de banaliteit van een uitdrukking in directe
relatie staat tot de frequentie waarmee hij voorkomt.
De meest interessante toepassingen van de statistiek in de taalweten-

2

Dit verschijnsel trad niet op in Zuid-Italië en op de Balkan, wellicht onder invloed van o.a.
een Grieks adstraat.
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schap vindt men tot nog toe echter in vergelijkende en historische studies. In 1950
heeft de Amerikaanse linguïst Morris Swadesh een nieuwe methode voorgesteld om
de graad van verwantschap tussen verschillende talen vast te stellen en op grond van
een vergelijking van het lexicale materiaal in genetisch verwante talen een schatting
te geven van de tijd die verlopen is sinds die talen zich van een gemeenschappelijke
moedertaal hebben afgesplitst. Men gaat er bij een dergelijk onderzoek van uit dat
alle talen een basiswoordenschat hebben die betrekking heeft op fundamentele
categorieën van de gedachtenwereld van de mens in elke cultuur. Dergelijke woorden
hebben i.h.a. een grote frequentie in het dagelijks taalgebruik en zijn meestal weinig
ontvankelijk voor externe invloeden (verdringing door leenwoorden b.v.). Het aantal
woorden dat twee talen gemeen hebben in verhouding tot het totale aantal woorden
van het basisvocabularium wordt nu beschouwd als een maat voor de verwantschap
tussen die talen. Jammer genoeg zijn de resultaten van zo'n glotto chronologische
(lexicostatistische) analyse sterk afhankelijk van de gemaakte veronderstellingen:
hoe groot kies ik het basisvocabularium? welke woorden neem ik op? zijn al die
woorden even belangrijk? zijn ze alle even ontvankelijk voor externe invloeden?
waren die externe invloeden in verschillende perioden ongeveer even belangrijk? is
het aantal ontleningen in een periode niet sterk afhankelijk van allerlei culturele
factoren die op verschillende talen een radicaal verschillende uitwerking kunnen
hebben, ook al gaat het dan om (min of meer) universele begrippen? enz.3
Toepassing van statistische methoden heeft in sommige linguïstische
onderzoekingen dus tot interessante resultaten geleid. Bovendien is er een groot
aantal problemen dat men met statistische technieken waarschijnlijk met succes te
lijf zou kunnen gaan. Ik denk hier bijvoorbeeld aan:
(a) het meten van de dispersievelden van fonemen (d.w.z. het bepalen van de
grenzen die aan de realisatie van een foneem gesteld moeten worden om de
verstaanbaarheid te garanderen);
(b) het meten van de dispersiegebieden van semantische eenheden (door gebruik
te maken van enquêtetechnieken: om een eenvoudig voorbeeld te noemen, men kan
van een aantal objecten vragen of

3

De volgende artikelen zijn ‘klassiek’ in de glottochronologie: M. Swadesh, ‘Toward Greater
Accuracy in Lexicostatistic Dating’, IJAL 21 (1955) 3 p. 121; H. Hoijer, ‘Lexico-statistics:
A Critique’, Language 32 (1956), p. 49.
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ze ‘blauw’ of ‘groen’ zijn en zo de grens tussen die twee begrippen trachten te
bepalen);
(c) het meten van de entropie en de redundantie in taalbouwsels (dat is
respectievelijk de hoeveelheid informatie die in een taalbouwsel bevat is en de
aanwezigheid van elementen die ‘eigenlijk overbodig’ zijn voor het verstaan van
hetgeen gezegd wordt). De entropie is afhankelijk van de voorspelbaarheid van de
betrokken informatie. De informatie die bevat is in een woord is groter naarmate er
meer woorden zijn die in plaats van dat woord hadden kunnen worden gebruikt.
Wanneer iemand een kamer binnenrent en uitroept: ‘Stel je voor, Jan is...’, dan is de
entropie van het volgende woord (‘dood’, ‘ziek’, ‘getrouwd’) bijzonder groot: het
bevat immers de belangrijkste informatie die in deze zin gegeven wordt. Omgekeerd
is de entropie van de letter u na de letter q in West-Europese talen bijzonder klein:
een q wordt immers (bijna) nooit door een andere letter gevolgd. In sommige gevallen
kan één enkele spraakklank essentieel zijn voor de juiste overdracht van informatie,
vgl. Wat zijn deze druiven duur! versus Wat zijn deze druiven zuur! Het lijkt mij dat
zulke begrippen uit de informatietheorie van groot belang kunnen zijn bij de analyse
van een literair werk.4
Al zijn statistische methoden een belangrijk hulpmiddel aan het worden in de
taalwetenschap, het gebruik ervan zal beperkt blijven tot de vakgebieden waar
kwantitatieve waarnemingen gedaan kunnen worden. De meest fundamentele
problemen van de hedendaagse linguïstiek liggen echter op een terrein waar dat
onmogelijk is, niet omdat de meettechnieken onvoldoende ontwikkeld zijn, maar
omdat de onmeetbaarheid inherent is aan de probleemstelling. Dat betekent niet dat
er geen waarnemingen gedaan hoeven worden; in-

4

De informatietheorie is een wetenschap die zich na de tweede wereldoorlog zeer snel heeft
ontwikkeld. Het object van studie is het proces van overdracht en ontvangst van informatie.
De eersten die zich serieus met dergelijke communicatieproblemen bezighielden waren
ingenieurs, maar in 1948 kreeg de theorie een stevige wiskundige basis (N. Wiener,
Cybernetics). Gezien het mathematische karakter van de moderne informatietheorie kan ik
geïnteresseerden die niet al te stevig in hun wiskundige schoenen staan slechts afraden naar
de klassieke handboeken op dit vakgebied te grijpen. Ten gerieve van hen die zich tot deze
categorie rekenen, zijn er enige door linguïsten geschreven review articles verschenen, b.v.:
Ch.F. Hockett, Review of Cl. E. Shannon & W. Weaver, ‘The Mathematical Theory of
Communication’, Language 29 (1953), p. 69; N. Chomsky, Review of V. Belevitch, ‘Langage
des machines et langage humain’, Language 34 (1958), p. 99; R.B. Lees, Review of L.
Apostel, B. Mandelbrot, A. Morf, ‘Logique, langage et théorie de l'information’, Language
35 (1959), p. 271.
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tegendeel, het doen van correcte waarnemingen is een van de moeilijkste en meest
kritieke punten in de moderne taalkunde, en de meeste nieuwe taaltheorieën lijden
aan de gevolgen van onvolledige en soms zelfs uitgesproken slechte observatie. Maar
het gaat hier om verschijnselen waarvan de essentiële aspecten niet kwantitatief zijn.
De exacte methoden die voor deze problemen in de laatste tien, vijftien jaar hun
intrede hebben gedaan zijn dan ook niet ontleend aan de statistiek, maar aan zulke
‘abstracte’ vakgebieden als verzamelingenleer, topologie en mathematische logica.
Moderne linguïsten kunnen niet meer zonder functies, relaties, operatoren, implicaties.
Het toverwoord is formalisatie, en elke techniek die zich daarvoor leent, wordt met
beide handen aangegrepen. Dit heeft geleid tot een snel groeiende kloof tussen de
‘ingewijden’ en de ‘buitenstaanders’.
Toch is het bepaald onjuist te menen dat de wiskundige technieken die
tegenwoordig worden toegepast in de taalwetenschap dermate geavanceerd zijn dat
het voor buitenstaanders onbegonnen werk is zich ermee vertrouwd te maken: het
gaat om in wezen zeer eenvoudige methoden.5 Dat het zo ingewikkeld lijkt, is veelal
slechts te wijten aan het steeds algemener wordende gebruik van symbolen: dit
verschijnsel is de A-wetenschappen historisch gezien vreemd, omdat het gebruikelijk
was alle uiteenzettingen in verbale vorm te geven. De zin van symbolisatie is gelegen
in de mogelijkheid om de dingen in korte en compacte vorm weer te geven. Zo kan
men de zin Jan slaat Piet symbolisch voorstellen door N1 V N2. Men kan ook zeggen
dat Jan en Piet namen van personen zijn en slaat een geflecteerde vorm van een
werkwoord is. Ik kan mij voorstellen dat iemand die voor het eerst de ‘formule’ N1
V N2 ziet, wordt afgeschrikt door deze ‘wiskundige’ aanpak. Maar wanneer men
eenmaal aan het gebruik van de symbolen N en V gewend is geraakt, lijkt de
omschrijving in woorden nog slechts een omslachtige manier om dezelfde informatie
te verschaffen: het is gewoon veel makkelijker om ‘V’ te schrijven in plaats van
‘geflecteerde vorm van een werkwoord’. Bovendien kan aan de gebruikte symbolen
steeds de betekenis worden toegekend die men in een individueel onderzoek meent
nodig te hebben. Zo zal het hier gebruikte symbool N wellicht

5

Een aardig overzicht van het wiskundige begrippenapparaat dat in de hedendaagse linguïstiek
gebruikt wordt, vindt men in: Ch.F. Hockett, ‘Language, Mathematics, and Linguistics’,
Current Trends in Linguistics, vol. 3 (Den Haag 1966). De eerste helft van dit artikel kan ik
een ieder ten zeerste aanbevelen.
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niet alleen namen van personen of, algemener, substantieven met of zonder lidwoord
representeren, maar bijvoorbeeld ook sommige voornaamwoorden (in dat geval kan
Hij vroeg dat ook door N1 V N2 worden voorgesteld) of zelfs hele woordgroepen
(indien men bijvoorbeeld Een mij onbekende man sloeg de hond van de buren door
dezelfde combinatie van symbolen wenst weer te geven). Of dit in een bepaald geval
zo is, hangt steeds af van het onderzoek waarin de symbolen gebruikt worden.
Het gebruik van symbolen, waarmee formalisatie in het algemeen gepaard gaat,
kan zeer nuttig zijn voor een nauwkeurige formulering van de beweringen die men
wil doen. Die beweringen zelf zijn echter, indien de formalisering tenminste op
correcte wijze wordt toegepast, onafhankelijk van de manier waarop ze geformaliseerd
worden. Formalisatie heeft derhalve steeds betrekking op de vorm van een bewering,
niet op de inhoud ervan. Het is wel zo, dat men veelal juist door te formaliseren de
onnauwkeurigheid van bepaalde beweringen inziet en daardoor tot betere ideeën
komt, maar dan is de juistheid van die ideeën weer onafhankelijk van de (al of niet
geformaliseerde) manier waarop ze tot uitdrukking worden gebracht. Het is daarom
van het grootste belang door de formele inkleding van een bewering heen te zien om
de betekenis ervan te begrijpen.
Het in gebruik raken van formalisatietechnieken in de linguïstiek is ten nauwste
verbonden met de opkomst van de informatietheorie en de ontwikkeling van
programmeertalen. Wanneer men een bewerking door een computer wil laten
uitvoeren, moet de opdracht daartoe geformuleerd worden in een vorm die door de
computer kan worden ‘begrepen’, d.w.z. in de vorm van een programma. Dit
programma is een ‘string of symbols’ waaraan binnen de gebruikte programmeertaal
een interpretatie is toegekend. Als er bijvoorbeeld in een ALGOL-programma staat:
‘if x ≠ O then z: = x + y;’ dan luidt de opdracht aan de machine: controleer of de
bewering ‘x ≠ O’ juist is; zo ja, tel dan x en y op en stel z gelijk aan het resultaat.
Niet elke ‘string of symbols’ heeft een interpretatie in de programmeertaal; zo moet
het symbool if in ALGOL steeds gevolgd worden door het symbool then. Tot zover
is het geheel analoog aan de gang van zaken in een natuurlijke taal: een zin in het
Nederlands kan immers ook beschouwd worden als een ‘string of symbols’ (woorden)
waaraan een interpretatie is verbonden. En ook hier zijn er beperkingen waaraan zo'n
string moet voldoen om correct Nederlands te
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zijn: Hij verzette veronderstelt dat er iets volgt (zich, de lamp, heel wat werk), en
datgene wat volgt is ook weer aan bepaalde beperkingen onderhevig. De doelstelling
van de moderne generatieve grammatika is nu een verzameling regels te geven
waaruit op eenduidige wijze blijkt of een willekeurige ‘string of symbols’ in de
betreffende taal ‘correct’ is, d.w.z. een interpretatie heeft, en welke interpretatie dat
is indien de betekenis van de afzonderlijke symbolen (woorden, morfemen) gegeven
is. Men zegt dan dat de taal door de grammatika wordt ‘gegenereerd’.
De belangrijkste discussies in de hedendaagse taalwetenschap hebben betrekking
op de vraag, wat voor soort regels in een dergelijke grammatika gebruikt kunnen
worden. Het gaat daarbij in het bijzonder om het gebruik van transformationele regels,
dat door sommigen als een noodzakelijke en door anderen als een overbodige techniek
wordt beschouwd.6 Het is niet mijn bedoeling hier een overzicht te geven van de
mogelijkheden die door de transformationele methode worden geschapen en de
bezwaren die tegen de toepassing ervan bestaan. Het lijkt mij echter zinvol iets te
zeggen over de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het model waarbinnen
men al of niet transformationele regels wenst toe te passen. Elke analyse veronderstelt
een model. Wanneer men beweert dat ‘a = b’ wáár is, dan veronderstelt men dat de
lezer of verstaander enig idee heeft over de aard van de objecten waarnaar door a en
b verwezen wordt, dat hij in staat is a en b met die objecten te associëren, dat de
relatie ‘=’ gedefinieerd is en een betekenis heeft indien toegepast op de elementen
a en b (d.w.z. dat met de relatie ‘=’, toegepast op a en b, enige zinvolle en eenduidig
bepaalde relatie correspondeert tussen de objecten waarnaar door a en b verwezen
wordt), en dat er een (eenduidig bepaald) criterium is op grond waarvan de uitdrukking
‘a = b’ al of niet ‘waar’ genoemd kan worden. Het toekennen van een betekenis aan
de elementen a en b dient vooraf te gaan aan het stellen van de relatie ‘a = b’ en deze
relatie moet gedefinieerd worden vóórdat aan een dergelijke bewering het etiket
‘waar’ kan worden toegevoegd. Dit alles lijkt volkomen vanzelfsprekend, maar het
is juist in dergelijke fundamentele zaken als het postuleren van de
basisveronderstellingen van een mo-

6

Voor een overzicht van de belangrijkste begrippen uit de transformationele grammatika
verwijs ik gaarne naar het artikel van D. Betlem. Een eenvoudige inleiding tot de
transformationele methode vindt men in: Emmon Bach, An Introduction to Transformational
Grammars (New York 1964).
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del en de volgorde waarin beweringen gedaan en veronderstellingen gemaakt worden
dat de taalkunde nog zo'n ontzettend inexacte wetenschap is.
Het studie-object van de linguïstiek is de taal, d.w.z. het systeem dat ten grondslag
ligt aan het taalgebruik. De taal leent zich niet voor directe observatie: waarneembaar
is slechts het taalgebruik, en het is steeds op grond van waargenomen taaluitingen
en reacties op taaluitingen dat conclusies worden getrokken ten aanzien van het
systeem dat er aan ten grondslag ligt. Die waarnemingen en het trekken van die
conclusies gaan dus onvermijdelijk vooraf aan enige bewering die over het systeem
zelf gedaan kan worden. Nu is een van de meest verrassende trekken van de moderne
taalkunde dat men zich enerzijds alle moeite geeft om de beweringen die uiteindelijk
gedaan worden met betrekking tot het taalsysteem te formaliseren, of althans te gieten
in de vorm van een geordende verzameling min of meer exacte regels, terwijl men
anderzijds in de fase die hieraan voorafgaat, bij de detectie van die regels, volledig
vertrouwt op de intuïtie van de taalbeschrijver.
Laat ik dit iets anders zeggen. Een grammatika is een model van een taalsysteem.
Een regel in een grammatika is een afbeelding van een geconstateerde wetmatigheid
in het taalgebruik waarvan men aanneemt dat er een eigenschap van het taalsysteem
aan ten grondslag ligt. Het object dat gemodelleerd wordt in de vorm van een
grammatika is dus het taalsysteem waarvan het bestaan verondersteld wordt op grond
van dergelijke geconstateerde wetmatigheden. Wanneer we nu lezen: ‘de zin De brief
werd door hem geschreven wordt uit de zin Hij schreef de brief verkregen door
toepassing van de passieve transformatie’,7 wat betekent dit dan? Het betekent niet
dat een spreker van de taal eerst de zin Hij schreef de brief bedenkt en deze in
gedachten transformeert tot het passieve equivalent alvorens zijn mond te openen en
te spreken. Het is immers niet de activiteit van de spreker die in de grammatika
gemodelleerd wordt, maar het systeem van de taal, onafhankelijk van de manier
waarop een spreker van het systeem gebruik maakt. Maar ook de manier waarop het
systeem op basis van (welke?) waarnemingen is vastgesteld, d.w.z. de activiteit van
de taalbeschrijver, wordt binnen dit raam niet gemodelleerd. Wanneer de zojuist
aangehaalde zin deel

7

Een betere formulering is: de constructie die ten grondslag ligt aan de zin De brief werd door
hem geschreven wordt uit de constructie die ten grondslag ligt aan de zin Hij schreef de brief
verkregen door toepassing van de passieve transformatie.
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uitmaakt van een taalbeschrijving, dan kan men niet zonder meer zeggen of de
bewering ‘waar’ is of niet, want hiervoor is geen criterium aanwezig: de gesignaleerde
transformatie is een eigenschap van de beschrijving, waarvan het beschreven object
(het taalsysteem) onafhankelijk is. Wil men toch een criterium vinden op grond
waarvan de genoemde transformeerbaarheid kan worden bevestigd of ontkend, dan
moet men (althans impliciet) de aanwezigheid van een model voor een voorafgaande
fase in de analyse veronderstellen, n.l. met betrekking tot de activiteit van de
taalbeschrijver. (Ik spreek hier over transformaties, maar hetzelfde kan natuurlijk
gezegd worden van naamvallen, werkwoorden, en alle andere meta-talige begrippen.)8
Maar dié fase is nog nooit geformaliseerd! Sterker nog, er bestaat niet eens een
algemene theorie over linguïstische waarnemingen (hoewel er met veldwerk genoeg
ervaring is opgedaan om interessante uitspraken te doen over de aanvaardbaarheid
van alternatieve observatietechnieken).
De analogie tussen het wiskundige probleem van een zinvolle en consistente
definitie van een programmeertaal enerzijds en het linguïstische probleem van een
volledige en adequate taalbeschrijving anderzijds heeft geleid tot het zoeken naar
analoge oplossingen voor beide problemen. Wanneer het gaat om de formulering
van reeds bekende grammatikaregels, is het zeer goed mogelijk dat een methode
gevonden wordt die in beide gevallen bevredigende resultaten oplevert. Maar wanneer
het er om gaat een dergelijke grammatika uit waarnemingen af te leiden of de
overeenkomst tussen een eenmaal geformuleerde grammatika en het systeem van
een natuurlijke taal te onderzoeken, dan valt de vergelijkingsbasis weg. Dit probleem
bestaat immers niet met betrekking tot een programmeertaal: er zijn geen
waarnemingen, want de eigenschappen van de taal worden geheel bepaald door de
manier waarop de grammatika is gedefinieerd. In de linguïstiek daarentegen is het
nu juist van essentieel belang een gepostuleerde grammatikaregel op correcte wijze
te kunnen toetsen aan waargenomen taalgebruik. Ik beschouw het als de belangrijkste
taak van de hedendaagse taalwetenschap de procedures die daarvoor in de praktijk
in feite gebruikt worden te formaliseren.

8

De meta-taal van een taalbeschrijving is de taal waarin beschreven wordt (in tegenstelling
tot de taal die beschreven wordt). Zo kan men zeggen dat de een lidwoord en lidwoord een
zelfstandig naamwoord is: het eerste woord wordt in de meta-taal met het tweede aangeduid.
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T.A. van Dijk | Taaltheorie en literatuurtheorie
Als er één discipline is die zich de laatste jaren op het gebied van de humaniora heeft
doen gelden als een sleutelwetenschap, dan is dat wel de linguistiek. Sommige vakken
vergaat het niet slecht sinds deze ‘invasie’ van taalkundige metoden en modellen.
Dit geldt waarschijnlijk in de eerste plaats voor de literatuurwetenschap, hetgeen
niemand hoeft te verwonderen wanneer men bedenkt dat het studieobjekt van zowel
de linguistiek als de literatuurwetenschap bestaat uit teksten, dit wil zeggen vormen
van taal en taalgebruik.
Natuurlijk dateert de konstatering van dit verbale karakter van de literaire tekst niet
uit het linguistische tijdperk waarin wij op het ogenblik schijnen te leven. Al op de
eerste bladzij van zijn Poëtica karakteriseert Aristoteles de ‘poëzie’ als een kunst
van het woord (logos). Om eerlijk te zijn moet ik er wel bij zeggen dat deze logos
door hem als een materiaal, als een medium, werd beschouwd waarmee iets moest
worden weergegeven, ‘geïmiteerd’: de ‘wereld’ bijvoorbeeld. Veel literaire kritici
in onze eeuw daarentegen hebben fel van leer getrokken tegen deze 2000-jarige
‘imitatie’-opvatting van de literatuur, en tegen de opvatting, verbreid sinds de
Romantiek, als zou een literaire tekst een ‘uitdrukking’ van een gemoedstoestand
van de auteur zijn. Voor die kritici is de tekst in de eerste plaats logos, taal. Dat wil
zeggen zij interesseren zich vooral voor de vormen van taalgebruik die specifiek zijn
voor een literaire tekst. Hoewel het me hier vooral gaat om de relaties tussen taalen literatuurwetenschap in onze eeuw, is het een beetje voorbarig direkt van
Aristoteles over te springen naar deze tijd. Een klassieke discipline mag hier zeker
niet onvermeld blijven, nl. de rhetorica. Pas de laatste jaren is men weer gaan beseffen
dat de theoretische en praktische opvattingen van de Latijnse en Griekse redenaars
verbluffend waardevolle inzichten verraden over het karakter van een al dan niet
literaire tekst. Weliswaar hadden hun raadgevingen hoofdzakelijk een pragmatisch
doel (‘hoe overreed ik het publiek?’), maar uit de
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zg. ‘stijlmiddelen’ die daartoe werden ontwikkeld blijkt dat men zich ekspliciet
rekenschap had gegeven van de taal-(ver)vorming zèlf, en niet alleen van het
‘onderwerp’ dat zich daarin manifesteerde. Wat betreft de literatuur werden die
stijlmiddelen echter vooral als ‘versiersels’ beschouwd; evenmin als in de redevoering
was daar de stijl autotelisch, een doel in zichzelf. Al gauw werden de voorbeelden
van tekst-bouw voorschrift, en dit normatieve karakter heeft de rhetorica tot in de
19e eeuw behouden. Slechts in de middeleeuwen gebruikte men de ‘klassieke’
stijlmiddelen om andere teksten (de Bijbel, bv.) te beschrijven; daar kwam bovendien
een diep uitgewerkte hermeneutiek bij, die een uitleg trachtte te geven van de
verschillende betekenis-lagen in de Bijbel.

De Formalisten
Terug naar de huidige opvattingen over de taalkundige aspekten van de literaire tekst.
Het is ondoenlijk hier een volledig overzicht van al deze opvattingen te geven, en ik
kan dan ook slechts bij de meest markante indrukken van de linguistiek op het gebied
van de literatuurwetenschap blijven staan.
Het zal velen bekend zijn dat de moderne literatuurwetenschap voor een gedeelte
haar bestaan dankt aan de samenwerking tussen taal- en letterkundigen. Ik denk
hierbij aan de Russische Formalisten, die in het begin van deze eeuw een werkgroep
vormden (OPOJAZ) die zich ten doel stelde de ‘poëtische taal’ aan een nauwkeurig
onderzoek te onderwerpen. De ‘formele’ metode die door hen werd uitgewerkt is
allerminst verouderd, integendeel: veel verder is men sindsdien nog niet gekomen.
De formalisten interesseerden zich in de eerste plaats voor de literaire tekst,
benadrukten daarvan de autonomie zonder hem echter te willen isoleren van kultuuren maatschappijpatroon. Een studie van de tekst zelf hield toen in de eerste plaats
aandacht voor de woorden van de tekst in. Zij onderzochten op deze wijze het
‘specifieke’ van het literair taalgebruik. Dat deden zij door vergelijking met het
‘gewone’ taalgebruik. Het ging erom, zoals de nu nog steeds zeer aktieve linguist
Jakobson betoogde, de ‘literairheid’ (literaturnost') van een tekst vast te stellen, deze
echter niet als een versiersel te beschouwen maar als het centrale karakter van de
tekst. Deze ‘afwijking’ van het gewone taalgebruik kon, zoals iemand als Sklovskij
het uitdrukte, verkregen worden door bepaalde ‘kunstgrepen’ (priëmy) uit te voeren.
De nadruk lag bij de formalisten op het doorbreken van taalkonventies, zij beoogden
in zekere
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zin een taalvervorming. Hun literaire theorieën stonden trouwens absoluut niet los
van de literatuur zelf; mensen als Tomasevski, Vinogradov, Tynianov, Sklovskij en
Jakobson, sluiten direkt aan bij de praktijk van de futuristen in Rusland, waaronder
Majakovskij, zoals men onlangs nog heeft aangetoond. /23/
Het waren vooral de zg. Praagse strukturalisten (die een tiental jaren later hun
aktiviteiten begonnen toen de formalisten om politieke redenen het zwijgen ertoe
deden), die de nadruk legden op het doorbreken, in de literaire tekst, van het
mechanische karakter van het ‘normale’ kommunikatieproces. Het dagelijks
taalgebruik is onderworpen aan allerlei automatismen: men spreekt zonder erbij na
te denken; hoogstens let men erop wat men zegt, niet of nauwelijks hoe men het zegt.
De strukturalist Mukarovský onderstreepte, samen met Jakobson - die ondertussen
naar Praag was verhuisd -, het belang van het zg. aktualisatie-proces, d.w.z. het
richten (door spreker/schrijver en hoorder/lezer) van speciale aandacht op de
overgebrachte boodschap zelf, en op de de-automatiserende vormen van taalgebruik
in die boodschap, in die tekst /24/. Pas wanneer het medium van de tekst, de taal,
bijzondere aandacht krijgt, kan het een speciale, literaire of stilistische, ‘vorming’
ondergaan. Zoals ik reeds hierboven heb gezegd is deze speciale vorming in veel
gevallen gelijk aan een ver-vorming, of liever - om het wat positiever uit te drukken
- een om-vorming, een transformatie. We zien dat het begrip transformatie, dat 30
jaar later zo'n belangrijke rol in de taalkunde zal gaan spelen, al intuïtief in de
literatuurwetenschap van de Praagse School aanwezig was.

New Criticism
Veel direkte invloed hebben de formalisten en de strukturalisten niet gehad, helaas.
Hoogstens op de Poolse literatuurfenomenoloog Roman Ingarden, van wie overigens
onlangs een nieuw, uit het Pools bewerkt, boek is verschenen, dat aandacht schenkt
aan de fundamentele filosofische (ken-theoretische) vraag: hoe nemen wij eigenlijk
kennis van het literaire werk? /8/.
Vertaald worden de belangrijkste formalistische studies eerst de laatste jaren.
Frankrijk heeft, in tegenstelling tot Amerika, Skandinavië en zelfs Nederland, pas
heel laat de formalisten ontdekt; maar toen er eenmaal een bloemlezing in vertaling
was inspireerden de Franse kritici zich als nergens anders op deze grote voorbeelden
van hun eigen (literair) strukturalisme. Wat betreft Amerika: daar
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werden de formalistische ideeën vooral door oost-europese vluchtelingen als René
Wellek verbreid. Het ondertussen befaamde werk Theory of Literature, dat deze
geleerde samen met Austin Warren schreef, kan in zekere zin als een neerslag van
die ideeën worden gezien. Overigens viel de ‘formalistische methode’ in de Verenigde
Staten niet bepaald in onvruchtbare bodem. Vlak voor de oorlog had zich daar al een
literair-kritische stroming gevormd, de New Criticism, die op sommige punten
overeenkomst vertoonde met de formalistische opvatting van de literaire tekst. Deze
beweging had echter een nogal reaktionaire, nationalistische, oorsprong, waarbij we
hier niet langer stil staan. Belangrijk voor ons is dat ook zij, behalve hun aandacht
voor de tekst en zijn vormen zèlf, aan de taalkundige aspekten van de literaire tekst
veel aandacht schonken, o.a. in een minitieuze tekstanalyse die via Engeland, onder
de naam ‘Close Reading’ Nederland bereikte, en eerlijk gezegd nogal moeizaam
veroverde. Het tijdschrift Merlyn heeft bij deze verbreiding van nieuwe literaire
theorieën en analytische methoden een belangrijke rol gespeeld.
Het is niet zo dat de New Critics een homogene groep vormden met vast omlijnde
ideeën; integendeel, de meesten van hen zijn vooral individueel beroemd geworden.
Hun taalkundige opvattinggen van de literaire tekst koncentreerden zich vaak rond
een centraal stijlelement. Cleanth Brooks zag in de paradox een der specifieke
eigenschappen van de poëzie, vooral in barokke, metafysische en moderne (engelse)
poëzie. William Empson zocht het centrale kriterium van literaturnost' in de
opzettelijke dubbelzinnigheid (ambiguity) van de literaire taal.
Hieruit blijkt al dat de New Critics veel belangstelling hadden voor de semantische
aspekten van de literaire tekst. Geen wonder dat de metafoor, en andere ‘figuren’
berustend op de ‘betekenis-laag’ van de tekst, sterk in aanzien stegen. Zoals de
barokke poëzie in Frankrijk 20 jaar later, kreeg de sterk metaforische poëzie van de
17e eeuw al gauw een flinke ‘her-waardering’.
Al deze semantische belangstelling gaat voor een belangrijk deel terug op één der
grote leermeesters van de New Critics: I.A. Richards, die zowel met zijn semantische
als praktische en theoretische literaire ideeën al in de jaren twintig aktief was. Laat
ik kort ook even Philip Wheelwright noemen: zich inspirerend op Richards,
postuleerde hij in de woorden van een literaire tekst een dubbele betekenis: een
gewone (zg. denotatieve) betekenis, kenmerkend
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voor ieder normaal taal-teken, en een meer variabele, in de kontekst bepaalde (zg.
konnotatieve) betekenis. Het ‘gewone’, pragmatische, taal-teken noemde hij monosign,
het taalteken zoals het zich in de literatuur (vooral in de poëzie) voordoet, noemde
hij plurisign /30, 31/.
Dit ambiguë, niet-logische karakter van het taalteken in de literatuur wordt vaak
als een der centrale en specifieke eigenschappen van de literaire taal beschouwd.
Weliswaar vermengde Wheelwright, net als de andere New Critics, zijn interessante
inzichten met allerlei symbolische en mythische konstanten van de literatuur, toch
had hij begrepen dat een serieuze benadering van de literaire tekst en van diens
betekenissen en thema's op de taalkundige semantiek gebaseerd diende te worden,
hoe primitief die semantiek op dat ogenblik ook nog was.

Het Strukturalisme
Zojuist is het woord strukturalisme gevallen. Het zou te ver voeren, en zeker niet
eenvoudig zijn, ook maar bij benadering weer te geven wat voor onderzoek er allemaal
onder die vlag wordt bedreven. In de eerste plaats is de term een naam voor de
verschillende taalkundige methoden zoals zij, in Europa, sinds de Saussure zijn
uitgewerkt, en in Amerika sinds Bloomfield, of liever Harris. Eigenlijk pas twintig
jaar na de beroemde ‘Cours’ van Saussure heeft het strukturalisme wat meer veld
gewonnen op de historische, diachronische taalwetenschap, die praktisch de gehele
19e eeuw beheerste. Het eerst werden de ‘strukturele’ methoden in de fonologie
toegepast, dat wil zeggen: de fonologie dankt daar eigenlijk haar bestaan aan. In
plaats van een fonetische beschrijving van konkrete taalklanken ging men voortaan
de abstrakte ‘vorm’, de funktie van die klanken in een bepaalde taal bepalen. Zo'n
abstrakte klank-vorm is opgebouwd uit bepaalde (abstrakte) ‘minimale komponenten’;
in principe zijn deze van universele aard, zodat alle (zeer verschillende) klanken van
alle talen eruit opgebouwd zijn. Zo heeft een m bijvoorbeeld een komponent
‘neusklank’, een komponent die men ook in de n vindt maar niet in de p. Dergelijke
beschrijvingen van de taal-klanken heeft men ook wel in de literaire analyse toegepast.
In dat geval ging het niet alleen om een opvallende herhaling van dezelfde klank in
een tekst, maar om het (statistisch sterk opvallende) voorkomen van bepaalde
‘minimale komponenten’. Daaraan werden dan (vaak nogal spekulatieve) konklusies
verbonden over
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de klankharmonie (of disharmonie) van een tekst: klanken als p, t, k werden dan,
door hun komponent ‘okklusief’ of ‘stemloos’, ervaren als klanken die iets hards,
iets dynamisch ‘uitdrukken’. In de taalkunde worden de klankvormen, fonemen
genaamd, tot een samenhangend systeem gemaakt. Dit systematische karakter van
de taal was overigens al door Saussure benadrukt. De taal (langue) was voor hem in
de eerste plaats een systeem (van tekens), een systeem dat men door abstraktie uit
de konkrete taaluitingen (parole) kon verkrijgen. Dit zich losmaken van de precieze
empirische gegevens, waarvan de gevariëerdheid oneindig groot is, was een eerste
stap op weg naar een wetenschappelijke, theoretische linguistiek. Ik herinner, wellicht
voor velen ten overvloede, aan deze elementaire taalkundige feiten om aan te tonen
dat de huidige literatuurwetenschap en de literaire analyse niet zijn los te denken van
het strukturalisme in de taalkunde, en dat ook zij een dergelijk proces van emancipatie
van de konkrete empiristische feiten zullen moeten ondergaan om een werkelijk
wetenschappelijk karakter te verwerven. Het strukturalisme had ondertussen ook in
andere wetenschappen een enorme invloed, niet in het minst in de anthropologie,
waar het o.a. door Lévy-Strauss ook nog nieuwe impulsen kreeg. Vooral Frankrijk
werd, en wordt, door deze strukturalistische golven overspoeld. Er verschenen de
laatste jaren zeker tien boeken over dit Franse strukturalisme. Het spreekt vanzelf
dat een praktische term als ‘struktuur’ daardoor volkomen verwaterde: alles wat niet
totaal amorf was bezat immers wel een struktuur.
Maar nu weer terug naar de literatuur. Als er iets een struktuur bezat, begonnen
de literaire kritici in te zien, dan was het wel een literaire tekst. Men herontdekte,
zoals gezegd, de formalistische en strukturalistische literatuurstudies. Voordat ik
echter iets meer over het strukturalisme in de literatuurwetenschap ga zeggen toch
nog even terug naar de taalkunde. Het strukturalisme was daar namelijk niet tot
Frankrijk beperkt gebleven. Een Deense linguist, Louis Hjelmslev, had, samen met
de andere leden van de zg. Kopenhaagse School, reeds voor de oorlog een veel
ingenieuzer, abstrakter en logischer strukturalisme opgezet, de zg. glossematiek.
Voor hem bestond een taal niet eens meer, zoals bij de Saussure, uit tekens, maar
vormde de taal een abstrakt systeem van funktionele relaties. De tekens werden zo
slechts knooppunten van dergelijke abstrakte relaties. Saussure had het taalteken
gedefinieerd als een samensmelting van een (formele, abstrakte) klank die hij
‘signifiant’ noemde en een
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(formele) betekenis, die hij de naam ‘signifié’ gaf. Voor hem was echter dit signifié
gelijk aan een ‘begrip’, een bepaalde ‘gedachteninhoud’. Bij Hjelmslev daarentegen
kregen deze twee (op niet ‘gemotiveerde’ gronden met elkaar verbonden) kanten
van het teken een veel formeler karakter: zij waren funkties in twee aparte lagen:
een fonische laag die hij ‘uitdrukking’ noemde en een semantische laag die hij
‘inhoud’ noemde, terwijl beide lagen uit een ‘vorm’ en uit een ‘substantie’ bestaan.
Interessanter voor ons echter is de volgende konstatering van de grote Deense linguist:
in sommige (gesproken of geschreven teksten vindt er een soort verdubbeling plaats
van de lagen of van de tekens: er komt een specifieke betekenisdimensie bij; deze
draagt een stilistisch karakter. In theorie zag hij dat als volgt: het hele taalteken (d.w.z.
klank en - normale - betekenis, dus: uitdrukking en inhoud, om zijn terminologie te
gebruiken) wordt ‘uitdrukking’ (‘drager’ kan men zeggen) van de specifieke betekenis,
en gaat in een bepaald type tekst (bv. slang, of poëzie) een kenmerkende funktie
vervullen. Een woord als ‘azuur’ heeft een ‘poëtische’ bij-betekenis, is niet zomaar
gelijk aan ‘blauw’. Een dergelijk woord geeft eigenlijk een soort indikatie, een signaal,
dat we met een literaire tekst te maken hebben. Dit proces, of liever deze operatie
(want in literatuur gebeurt dit natuurlijk in de meeste gevallen opzettelijk) noemde
Hjelmslev: konnotatie Hoewel theoretisch veel eenvoudiger verantwoord had, zoals
we zagen, ook Wheelwright (na Richards) al gesproken van een dergelijke operatie
(plurisign en konnotatie). Het gewone taal gebruik, zonder stilistische kleuring, heet
bij Hjelmslev ‘denotatief’. Deze dubbele funktie van het konnotatieve taalteken,
zoals het o.a. in de literatuur tot uitdrukking komt, manifesteert zich natuurlijk ook
in de klanklaag van de tekst: de fonemen kunnen, in plaats van een gewone funktie
(het vormen en onderscheiden van woorden) een konnotatieve funktie krijgen, zoals
bijvoorbeeld in alliteraties en in rijm, en misschien ook in de (veelomstreden)
‘suggestieve klanken’.
Bij deze suggestieve klanken zou er een relatie bestaan tussen de fonische en de
semantische laag van de tekst, twee lagen die normaal onafhankelijk van elkaar zijn.
Het spreekt vanzelf dat niet iedereen ‘voelt’ dat in een i iets kleins, iets teders, iets
schriels, etc. wordt ‘uitgedrukt’. Dat de a in het duitse Nacht iets met de betekenis
daarvan (donkerheid, bv.) te maken zou hebben, wordt reeds voldoende weerlegd
door het Franse woord nuit.
Het waren dan ook niet de glossematici die zich in dergelijke speku-
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laties verloren. Over het ‘konnotatieve’ teken en het belang daarvan in de
literatuurwetenschap zal ik het straks nog hebben.

De definitieve doorbraak van de linguistiek
Ondertussen begon ook elders het taalkundig strukturalisme invloed op de literaire
kritiek en op de literatuurtheorie uit te oefenen. Terwijl de jaren vijftig wat dat betreft
niet meer waren dan een inkubatietijd, barstte rond 1960 een stroom publikaties los,
die nu, tien jaar later, nog gestaag aanzwelt. Nadat de New Critics de ‘tekst’ hadden
(her)-ontdekt, begon men nu pas in te zien welke implikaties de bestudering van zo'n
tekst had: nl. vooral dat hij een zekere vorm van taalmanifestatie is, intrigerend door
mogelijke, soms zeer komplexe, afwijkingen van het gewone taalgebruik, en dat
slechts één wetenschap de literatuuranalyticus of -theoreticus daar meer inzicht in
kon verschaffen: de linguistiek. Waren vòòr 1960 de kontakten tussen de twee
disciplines nauwelijks serieus, daarnà zag men linguisten zich met ‘poëtische’ zinnen
bezighouden (hoewel meestal in negatieve termen) en zag men literatuurtheoretici
de modernste grammatikale theoriëen te hulp roepen, nog in bescheiden mate,
weliswaar, maar het gebeurde. Die ommekeer kwam waarschijnlijk met de
verschijning van de bundel Style in Language1 /26/.
Pas toen bleek dat sommige linguisten de soms afwijkende vormen van het literaire
taalgebruik als een uitdaging aan hun theorie gingen beschouwen, immers deze zou
rekenschap moeten geven van alle interpreteerbare vormen van taalgebruik. Anderen
begonnen niet aan zo'n overkoepelende (‘unified’) theorie, noch aan de analyse van
het taalgebruik (literair of niet): voor hen was ook literatuur een realisatie van een
taal-systeem, en de opbouw van dat systeem was hun enige preokkupatie. Daar hadden
zij in zekere mate, zeker vanuit hun standpunt gezien, gelijk in: de beschrijving van
het oneindige aantal manieren waarop men gebruik van de taal kan maken zou veel
te veel tijd kosten, veel verder dan een klassificatie en een inventarisatie zou men
dan niet komen.
De standpunten van de linguisten liepen dus nogal uiteen: sommigen waren van
mening dat de linguistiek alle literaire problemen

1

Waarover J.G. Kooij al eerder verslag heeft uitgebracht in zijn suggestieve artikel ‘Taalkunde
en literatuur’, Merlijn, juli 1966, 243-58. Hierin worden ook nog enkele andere boeken op
hetzelfde gebied besproken, boeken die ik slechts kort zal noemen.
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kon oplossen, anderen wilden slechts een helpende hand bieden en waren zich bewust
van het feit dat een taaltheorie die ook van alle literaire verschijnselen een beschrijving
en een verklaring geeft een onbereikbaar ideaal was. Een van de centrale problemen
was het nu reeds herhaaldelijk aangestipte ‘afwijkende’ taalgebruik: wat waren de
regels (àls die er al waren!) van deze afwijkingen, hoe bepaalt men een afwijking,
of liever: hoe bepaalt men de norm; wanneer is een zin grammatikaal, wanneer niet,
en hoe komt het dat ongrammatikale zinnen in het gewone dagelijkse taalgebruik en
in literatuur toch begrepen kunnen worden? Op al deze vragen begon men nu eerst
langzaam een antwoord te zoeken. Jakobson die de genoemde bundel besloot,
herhaalde nogmaals zijn standpunt: natuurlijk was de literatuur geen apart systeem,
maar zij was het resultaat van een speciale funktie binnen de gewone taal: de
‘poëtische funktie’, die bestaat in een speciale aandacht voor de overgebrachte
boodschap zelf en voor de taalkundige vorm daarvan. Aan deze opmerking voegde
hij een andere wellicht nog belangrijkere toe. Als rechtgeaard strukturalist, en volgend
in de sporen van Saussure, herinnerde hij eraan dat het taalgebruik beheerst wordt
door twee assen: een syntagmatische as en een paradigmatische as. De eerste regelt
de relaties tussen de woorden zoals ze bij elkaar in een konkrete zin of tekst staan,
de tweede regelt de relaties tussen een individueel woord in die tekst met de klasse
van woorden waaruit het zelf gekozen is: zo staat het woord boom in paradigmatische
relatie met de virtuele, niet aanwezige woorden: plant, takken, bladeren, groeien,
etc.
Jakobson nu wees op het bijzondere feit dat deze paradigmatische woorden,
ondanks het feit dat zij slechts elementen uit een bepaalde klasse van het taalsysteem
zijn, toch een funktie binnen een konkrete tekst, waar slechts één van hen voorkomt,
kunnen uitoefenen. Hij omschreef dit proces ongeveer als volgt: de paradigmatische
as projekteert zich op de syntagmatische as. In feite had hij hiermee de linguistische
beschrijving gegeven van wat men traditioneel ‘evokatief’ taalgebruik noemde. Net
als bij Wheelwright en bij Hjelmslev blijkt hier sprake te zijn van een extensie, een
uitbreiding, van de funktie(s) van de woorden (de tekens) in een literaire tekst.
Zoals gezegd bleef de bundel Style in Language niet alleen. Ongeveer in diezelfde
tijd werden er kongressen met een dergelijk onderwerp gehouden in Luik /12/ en in
Warschau. In de dikke bundel Poetics /22/ die de lezingen van deze laatste
bijeenkomst bevat, kon men niet alleen baanbrekende theoretische bijdragen vinden,
maar
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ook gaf hij de toenmalige stand van zaken in de literatuurwetenschap weer. Ook hier
werd herhaaldelijk betoogd dat het literaire taalgebruik niet wezenlijk van het gewone
taalgebruik afweek, zoals iemand als Guiraud dat in de jaren vijftig al met zijn
statistisch onderzoek had proberen aan te tonen /7/. Weliswaar bleken sommige
taalregels in (bijvoorbeeld moderne) poëzie niet altijd van toepassing (Guiraud had
al laten zien dat de hoge frekwentie van zelfstandige naamwoorden in moderne poëzie
een lage frekwentie van werkwoorden tot gevolg had, hetgeen afwijkingen van de
normale syntaksis kon aanduiden), en weliswaar moest men veronderstellen dat er
met het ‘gewone’ taalteken toch wel iets bijzonders aan de hand was (nl. een
paradigmatische extensie) om de samenhang van sommige teksten te kunnen
verklaren, het taalsysteem was als zodanig niet in het geding: de fundamentele regels
bleven van kracht. In een enkele jaren geleden verschenen boek van Jean Cohen /3/
daarentegen vindt men de formalistische opvatting weer terug dat literatuur in feite
een anti-taal manifesteert, dat zij juist bestaat bij de gratie van een verbreking van
de normale taal-regels, dat zij de semantische wetten breekt in de metafoor en de
(statistische) waarschijnlijkheden opheft zowel in de fonische laag (rijm, etc.) als in
de semantische laag (thema's, etc.).
Het door Cohen gebruikte woord ‘on-waarschijnlijkheid’, dat ook in de
‘mathematische sectie’ van Poetics ter sprake komt, is afkomstig uit de
informatietheorie. Deze houdt zich onder andere bezig met een wiskundige berekening
van de kans of de waarschijnlijkheid dat een bepaald taalelement in een bepaalde
kontekst zal voorkomen. Hoe onwaarschijnlijker een dergelijk element, des te hoger
is de informatie die dat element draagt. Wanneer men al van te voren alle elementen
van een tekst kan voorspellen, zal men door die tekst niets ‘nieuws’ te weten komen.
Iedere tekst heeft na ieder woord een bepaalde ‘overgangswaarschijnlijkheid’, die
o.a. wordt bepaald door de syntaktische en semantische regels van het taalsysteem.
In poëzie kan er een bepaalde afwijking van de normale
‘overgangswaarschijnlijkheden’ plaats vinden, het onverwachte element kan dan
bijvoorbeeld stilistische waarde hebben. De graad van onverwachtheid (entropie)
hoeft niet direkt met de zg. ‘graad van grammatikaliteit’ van een zin te maken te
hebben. Binnen een bepaalde tekst zal ook een volkomen normaal gekonstrueerde
zin opvallen wanneer hij niets met het ‘onderwerp’ van die tekst te maken heeft. Een
meer omvattende taaltheorie (een ‘tekst-theorie’) zal echter ook ‘gram-
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matikale’ regels moeten opstellen om deze onwaarschijnlijke maar toch korrekte
zinnen uit een tekst te verbannen als ‘on-regelmatig’.

De semiotiek
Deze op het Warschause kongres aangestipte (en reeds eerder bekende)
informatie-theoretische feiten werden verder uitgewerkt in de zo belangrijke bundel
Theorie der Texte van Max Bense /1/. Waarschijnlijk is hij een der eersten geweest
die het sein heeft gegeven tot een werkelijk zelfstandige literatuur- of liever
tekst-theorie, een theorie die weliswaar zwaar steunt op de taalwetenschap en op de
informatietheorie, maar die niet langer is gebaseerd op de opvatting die literatuur als
een ‘afwijking’ beschouwt, maar als een op zichzelf staand systeem met (gedeeltelijk
eigen elementen en regels. Voor Bense bestaat de literaire tekst (en überhaupt ieder
kunstwerk) uit een aantal tekens, niet alleen woorden maar ook alliteraties, rijmen,
inversies, of bepaalde vertelstrukturen. Hij maakte bij de beschrijving van die tekens
gebruik van een aparte wetenschap die zich ten doel stelt verschillende tekensystemen
te bestuderen: de semiotiek (of volgens de Franse terminologie van Saussure: de
‘sémiologie’). Die term semiotiek, of tekenleer, had Bense ontleend aan de
Amerikaanse behaviorist Charles Morris /18, 19/ die zijn psychologische ideeën had
geformuleerd in termen van een tekentheorie. Ieder materieel ‘teken’ (stimulus) kan
een bepaalde reaktie opwekken, een reaktie die voor hem ongeveer gelijk staat met
de ‘betekenis’ van het teken.
Deze onderzoekingen lopen voor een gedeelte parallel aan die van Pavlov, de
Russische bioloog waarop de marxistische semiotici zich eerder zullen baseren.
Morris had overigens zijn opvattingen over het teken ontleent aan de Amerikaanse
logicus uit het eind van de vorige eeuw: Charles Sanders Peirce, die een zeer
ingewikkelde indeling van de verschillende typen van tekens had uitgewerkt
(taaltekens, verkeerstekens, mimiek, allerlei gebaren, bepaalde ‘indices’ zoals rook
als teken van vuur) zich daarbij op de middeleeuwse ‘grammatica speculativa’
inspirerend.
Met Morris en Peirce als voorbeelden trachtte Bense een eerste schets te geven
van een allesomvattende semiotische tekst-theorie. Zoals gezegd riep hij daarbij ook
de semantiek en de informatie-theorie te hulp. Ook hij maakte een onderscheiding
tussen Zeichen en Superzeichen: onder deze laatste verstond hij metaforen en
dergelijke. De teksttheorie (die zeker niet alleen voor de zg. ‘literaire’
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teksten was ontworpen) werd ingepast in een algemeen schema van kommunikatie,
en daarna toegespitst op de esthetische kommunikatie. Dat Bense niet alleen stond
met zijn statistische, informatie-theoretische en semiotische ideeën over een tekst
(veel gegevens putte hij bij anderen) bleek in 1965 bij de verschijning van de bundel
Mathematik und Dichtung /16/. Niet alleen de prominenten op het gebied van stilistiek
en teksttheorie kwamen daarin aan het woord met algemene karakteristieken, er
werden ook zeer technische voorbeelden en toepassingen gegeven: statische
berekeningen van de (signifikante) afwijkingen in lettergreep-, woord- en zinlengte
in de literaire tekst, de informatiebepaling van bepaalde metrische schema's, etc.
Toch waren Bense (en zijn medewerkster Elizabeth Walther) niet de eerste literaire
semiotici. De reeds eerder genoemde Praagse strukturalist Jan Mukarovský voorzag
in de jaren dertig al een kunst- en literatuurwetenschap op basis van de algemene
tekenleer. Een recente bundeling van in het Duits vertaalde opstellen van hem liegt
daar niet om /20/. In het kader van zijn strukturele esthetika heeft hij een semiotische
vergelijking van de ‘kunsten’ voor ogen, een vergelijking waaraan de
literatuurwetenschap haar bijdrage zou moeten leveren. Niet alleen het woord of
bepaalde woordkombinaties maar het hele literaire werk beschouwt Mukarovský als
een teken. Dit teken krijgt een speciale esthetische funktie zodra zijn vorm in de loop
van het kommunikatie-proces op een of andere manier in het centrum van de
belangstelling komt te staan.
De invloed van deze semiotische voorboden: Mukarovský, Morris, Bense,
Hjelmslev (en zijn leerlingen: Sørensen en Johansen, die al in de jaren veertig een
literaire konnotatietheorie opstelden /25, 9/) begint zich de laatste tijd vrij snel te
verbreiden. Een van de centra (na Stuttgart en Kopenhagen) waar de literaire semiotiek
hoogtij viert is ongetwijfeld Parijs (vgl. het recente /14/). (Let wel: bij allen die ik
hier noem is de semiotiek een voornamelijk linguistisch georiënteerde wetenschap.
Praktisch al haar methoden zijn ontleend aan de strukturele taalwetenschap. Het
enige verschil is dat haar objekt zich uitstrekt tot alle teken- of signaalsystemen, niet
alleen tot dat - hoewel ongetwijfeld het rijkste - van de taal.)
In Frankrijk verscheen er in 1964 het eerste aan de semiotiek gewijde nummer
van het tijdschrift Communications. De strukturalist Roland Barthes schreef daarin
zijn ondertussen bekend geworden Eléments de sémiologie, en was daarmee een der
eersten (na Saussure) in Frankrijk die expliciet en uitgebreid een beschrijving van
de
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semiotiek en haar methoden verschafte. Bij hem is de semiotiek geenszins tot taal
en literatuur beperkt, hoewel hij zijn terminologie wel vooral bij de linguisten put:
Saussure (signe, signifiant/signifié) en bij Hjelmslev (denotatie, konnotatie;
expressie/inhoud; substantie en vorm). Hij breidde zijn onderzoek uit tot allerlei
maatschappelijke ‘gebruiken’: eten, kleden, etc. Ook daar bleek men te kunnen
spreken van de twee fundamentele semiotische assen: die van de paradigma's en die
van de syntagma's. Zowel bij het eten als bij het kleden heeft men in de eerste plaats
de keuze uit een bepaald repertoire; eenmaal gekozen worden de elementen (tekens)
in een bepaalde volgorde geplaatst (cq. gegeten, gedragen).

De strukturele semantiek
Nr. 8 van hetzelfde tijdschrift (waarvan ook de nrs. 4 en 11 aan de semiotiek zijn
gewijd) richtte zijn aandacht vooral op de analyse van het verhaal (récit). Claude
Bremond opende de rij en introduceerde het werk van de lang vergeten V.I. Propp:
Morfologie van het Verhaal (1928) (dertig jaar later in het Engels vertaald) waarin
deze als eerste een zuiver strukturele benadering van de volksvertelling gaf. In
tegenstelling tot zijn voorgangers en de latere folkloristen) gaf hij niet een
nietszeggende opsomming van de thema's of de motieven (d.w.z. de paradigmatische
as) van het volksverhaal, hij onderzocht ook met grote precizie de opeenvolging (de
syntagmatische as) van dergelijke motieven in de verschillende Russische verhalen.
Hij vroeg zich af of er bepaalde verborgen regels ten grondslag lagen aan hun
kombinatie: waarom komt een bepaald motief altijd na een ander, waarom sluiten
sommige motieven elkaar uit. Door een proces van abstraktie en reduktie en door
het gebruiken van indices kon hij zo een korte algebraïsche formule voor ieder
willekeurig verhaal opstellen. Propp is dan ook waarschijnlijk een der eersten die
heeft bijgedragen tot de formalisering van de literatuurtheorie. Bremond paste deze
methoden toe op de James Bond-verhalen, die eenzelfde karaktistieke herhaling van
motieven en kombinatie daarvan bezitten als de volksverhalen
(held-moeilijkheden-opdracht-obstakels-vijand-doel-beloning, etc.): langs de
paradigmatische as: vrouwen, auto's, ingenieuze wapens, drank, slimheid, humor,
etc. en langs de syntagmatische as: de ontwikkeling van de handelingseenheden in
een ‘plot’. Aangezien we hier al met de filmsemiotiek te doen hebben, noem ik even
de naam van Christian Metz die ongetwijfeld deze tak van de semiotiek tot een
serieuze
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wetenschap heeft gemaakt, (cf. /17/).2
De jongere semiotici voor wie het betekenis- (of funktie-)aspekt in de verschillende
onderzochte gebieden centraal was komen te staan, inspireren zich de laatste jaren
vooral op het belangrijke boek van A.J. Greimas: Sémantique structurale /6/. Naar
analogie van de fonologie (zie boven) ontwikkelde deze een theorie van een abstrakt
‘semiologisch’ (niet: semiotisch) systeem. Hij zag iedere betekenis van een woord
opgebouwd uit een aantal minimale betekeniskomponenten, die hij sèmes noemde.
Een woord als ‘nacht’ kan men bv. opgebouwd denken uit de komponenten
‘obscuriteit’ en ‘temporaliteit’. Dit gebeurt dan door een dergelijk woord te stellen
tegenover andere woorden (dag, donker) van de taal. Dat was niet alleen voor de
taalkundige semantiek een belangrijke nieuwe bijdrage (hoewel hij veel aan Hjelmslev
te danken had), maar ook voor het literatuuronderzoek. Greimas gaf zelfs uitdrukkelijk
literaire toepassingen in zijn boek. De methode van Propp paste hij toe in zijn eigen
theorie van handelingsaspekten in de zin. Een bestaande thematische analyse van
het werk van Bernanos, herinterpreteerde hij in termen van zijn strukturele
mikro-semantiek. Volgens zijn systeem hangt een tekst niet alleen samen omdat er
woorden zijn die worden herhaald: ook de kleinste betekeniskomponenten spelen
een belangrijke rol, zoniet de belangrijkste. Essentiëel hierbij is dat er in een tekst
een thematische struktuur (isotopie) blijkt te bestaan die, onder de ‘oppervlakte’,
wordt bepaald door de verschillende komponenten (semen) die de afzonderlijke
‘oppervlakte-betekenissen’ konstitueren. Interessant in dat geval is dat er in
verschillende woorden (lexemen) toch dezelfde semen kunnen worden herhaald.
Andersom kunnen ook verschillende semen (of zelfs tegengestelde semen) in een
enkel woord optreden. Deze semantische feiten zijn direkt van belang voor de studie
van de thematiek van een tekst. Zodra een minimale komponent (seem) zich opvallend
herhaalt, kan hij een thema worden. Aangezien één woord meerdere semen kan
bevatten, kan het ook de manifestatie van meerdere thema's tegelijk zijn: ‘vuur’ kan
bijvoorbeeld zowel een thema ‘warmte’ als een thema ‘vernietiging’ in zich bergen.
Dat geldt over het algemeen voor de woorden die men symbolen pleegt te noemen.3

2
3

Zie ook het artikel van R. Bloem: Filmtaal, in deze aflevering van Raster.
Een uitgebreider uiteenzetting vindt men in mijn: ‘Theorie en praktijk van de
semantisch-thematische analyse’, in voorbereiding.
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Tel Quel
Een dergelijke mikro-semantiek en de semiotiek geïntroduceerd door Barthes
koppelden zich in Frankrijk aan een zeer speciale tekst-theorie, gebaseerd op een
nieuwe Marx-interpretatie bij enkele figuren rond het zo belangrijke tijdschrift Tel
Quel.4 In een onlangs verschenen verzamelbundel Théorie d'ensemble /27/ vindt men
het belangrijkste van hun werk verzameld. Die bundel wordt ingeleid door drie
leermeesters van de telquelisten: Barthes, Foucault, en Derrida. Vooral deze laatste,
nog jong, wordt bij herhaling door hen genoemd. Hij ontwierp een kritische,
filosofische grondslag voor de semiotiek, de zg. ‘grammatologie’ /4/, waarin hij o.a.
het belang van het schrift en het schrijven (écriture) onderstreept. Tekens zijn voor
hem in de eerste plaats ‘vervangers’, elementen die het betekende ‘objekt’ opzij
schuiven. Vervolgens zijn tekens voor hem het resultaat van een proces van
‘in-skriptie’, zij vormen een ‘spoor’ (trace) dat achter wordt gelaten: de freudiaanse
terminologie van Derrida is opvallend.
Zoals gezegd baseren de telquelisten zich ook op Marx, aan wie zij enkele
(ekonomische) termen ontlenen voor hun tekstheorie. Voor hen is schrijven allereerst
een handwerk, arbeid: een tekst wordt in de meest letterlijke zin ‘geproduceerd’. De
taal is hierbij natuurlijk het materiaal (daarbij inbegrepen de vroegere - al dan niet
literaire - teksten), een materiaal dat door een proces van transformatie een
‘waarde-verandering’ ondergaat. Een der belangrijkste leden van de groep is de
semiotica Julia Kristeva, die zich sterk op het werk van de jonge russische semiotici
(bv. Juri Lotman) inspireert. Haar werk is sterk gespecialiseerd: een grondige kennis
van de linguistiek de semiotiek en van de freudiaanse en marxistische terminologie
is bij het lezen van haar artikelen wel gewenst. Voor haar is de semiotiek in eerste
instantie een kritische wetenschap, die niet alleen oog heeft voor de verschillende
manieren van taalgebruik of van andere ‘pratiques signifiantes’ (gewoontes die men
als tekensystemen kan interpreteren), maar die ook de andere wetenschappen inzicht
geeft in hun eigen (wetenschappelijk) taalgebruik. Literatuur is voor haar en de
telquelisten een grote verzameling teksten, of liever: één grote Tekst die door iedere
nieuwe tekst die daaraan toe-

4

Vgl. mijn ‘Tel Quel en het telquelisme’, Raster juli 1968.
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gevoegd wordt konstant wordt ‘gepermuteerd’. Het taalkundig aspekt van de (literaire)
tekst is, zoals ze zegt op blz. 300, ‘destructivo-constructif’: eerst wordt de taal
vernietigd en uit de losse elementen en regels wordt er een nieuw semiotisch systeem
opgebouwd. Dit hernieuwde aanknopen bij de formalistische ideeën over de literaire
taal gezien als ‘de-formatie’, wordt door Kristeva niet alleen wetenschappelijk
gefundeerd door de struktureel georiënteerde linguistiek en semiotiek, zij doet ook
een beroep op de generatieve grammatika's van Chomsky en Saumjan. Ik heb al
eerder gesuggereerd dat het begrip transformatie (intuïtief opgevat!) bij wijze van
spreken geschapen is voor de literatuurtheoreticus: waar is het proces van
‘om-vorming’ en van ‘kreatie’ (Chomsky) meer pregnant dan in de literaire tekst?
Dergelijke opvattingen vindt men ook in de bijdragen aan deze bundel van Houdebine
en Baudry. (Sommige teksten waren een bijdrage aan een kollokwium georganiseerd
door het tijdschrift La nouvelle critique, in het voorjaar van 1968 /15/; de andere
bijdragen, vaak zeer fundamenteel, getuigen van de snelle vorderingen van de
linguistisch georiënteerde literatuuranalyse en -theorie; het inleidende bibliografische
artikel van Peytard citeert meer dan 80 moderne studies!).

Van ‘struktuur’ naar ‘transformatie’
Het is in Europa voornamelijk in deze groep dat men probeert een wat ‘dynamischer’
komponent aan het strukturalisme in de literatuurwetenschap te geven, wellicht niet
in het minst omdat het ‘statische’ daarvan marxistisch gezien niet door de beugel
kan. Jean Pierre Faye is zelfs een nieuwe serie bundels begonnen die de veelzeggende
naam Change draagt. De eerste daarvan is bovendien aan het begrip ‘Montage’ - in
alle betekenissen - gewijd. Niet alleen de struktuur van iets wordt nu onderzocht,
maar eerder het proces van strukturering, de opbouw, het produktie-proces. Dergelijke
opvattingen hebben natuurlijk ook een sterk linguistisch perspektief: de
generatief-transformationele grammatika van Chomsky.
Na het noemen van de naam Chomsky zullen we na moeten gaan in hoeverre de
transformationele grammatika bijdragen heeft geleverd, of mogelijkheden biedt, aan
de literatuurwetenschap. In tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, werd er door de
Amerikaanse linguisten nauwelijks aandacht aan het literaire taalgebruik geschonken.
Tot voor kort was de reeds genoemde bundel Style in Language de enige op dit
terrein. Nieuwe anthologieën zijn on-
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langs echter ook in Amerika verschenen /5, 21, vgl. ook 5a/. Chomsky zelf spreekt,
in zekere zin terecht, niet over literair taalgebruik, hoogstens in negatieve termen.
Een poëtische zin is voor hem in de eerste plaats een zin die niet door de grammatika
kan worden geproduceerd (als hij afwijkt van de regels die deze grammatika bepalen).
Omdat hij tot voor kort nauwelijks de semantiek in zijn grammatika betrok kon echter
een volkomen abnormale zin als ‘Colourless green ideas sleep furiously’ toch
(syntaktisch)-grammatikaal zijn.
Ondanks deze aanvankelijke lacunes biedt het transformationeel systeem als
aanvulling op de strukturele theorieën een voortreffelijk kader voor de
literatuurtheorie. Zoals gezegd spreekt Chomsky (na de Duitse linguist Humboldt,
uit het begin van de vorige eeuw) van de ‘kreatieve’ mogelijkheden van iedere taal:
met slechts weinig elementen en enkele regels kan men in principe oneindig veel
verschillende zinnen opbouwen. Dit ‘kreatieve’ (produktieve) karakter van het
taalsysteem wordt natuurlijk in de literatuur wel op bijzonder pregnante wijze
uitgebuit.
Zoals men wellicht weet onderscheidt Chomsky een diepte-struktuur en een
oppervlakte-struktuur van een zin. In de eerste vindt de vorming van één of meer
kern-zinnen plaats met hulp van een aantal elementen en een aantal regels, in de
tweede vormt zich deze kernzin-(nen) om tot de struktuur van de werkelijke, konkreet
bestaande, zin. Net zoals bij het zoeken naar minimale komponenten in de fonologie
en de semantiek, gaat het er hier om een beperkt aantal simpele syntaktische strukturen
te produceren die dan met slechts enkele (al dan niet verplichte) transformatie-regels
kunnen worden omgezet in een oneindig aantal ‘varianten’ of samengestelde zinnen.
Het niet toepassen van een van de verplichte regels heeft automatisch de produktie
van een on-grammatikale zin tot gevolg, hoewel deze naar analogie met korrekte
zinnen wel juist ‘geïnterpreteerd’ kan worden. Hoe fundamenteler de regels zijn die
worden opgeheven of op verkeerde momenten worden toegepast, des te
‘on-grammatikaler’ is de zin. Men ziet dat we op deze wijze een machtig instrument
in handen krijgen om de graad van ‘afwijking’ van sommige ‘poëtische’ zinnen te
beschrijven.
Hoewel de transformationele linguisten kennelijk nog niet zo ver zijn dat zij zich
ekspliciet en in positieve termen rekenschap geven van andere vormen van taalgebruik
dan de meest ‘normale’, zijn er toch al enkelen geweest die hun methoden in de
literatuurwetenschap hebben trachten toe te passen. Samuel Levin in zijn Linguistic
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Structures in Poetry /13/, had in 1962 een poging in die richting gedaan. Zijn
toepassing is echter erg bescheiden (slechts enkele opmerkingen over syntaktische
on-grammatikaliteit) en baseert zich voor een groot gedeelte op de meer ‘struktureel’
poëtische opvattingen van Jakobson: nl. op diens theorie van de paradigmatische
projektie op de syntagmatische as van de tekst. Het centrale begrip bij Levin is
‘koppeling’ (coupling) en hij bedoelt hiermee de korrelatie (van bijzonder pregnante
aard) die in een literaire tekst wordt gemaakt tussen diens verschillende delen. In
tegenstelling tot de linguisten spreekt hij dus over teksten en niet alleen over zinnen.
De strukturering van een tekst berust op dit principe van korrelatie tussen zijn delen:
semantische en syntaktische parallelismen, het herhalen van dezelfde eenheden op
ekwievalente plaatsen, etc. De taal-manifestatie van een literaire tekst is voor hem
zo bijzonder, dat hij spreekt van een bijzondere kode die iedere tekst zèlf vormt, en
waarvan deze de enige ‘boodschap’, de enige realisatie is. Op een dergelijke basis
berust ook een recent boekje van Koch. /11/ Dit gaat echter veel dieper op de zaak
in, en gaat op strukturele basis na (in navolging van sommige Duitse semiotici en de
Amerikaanse linguist Harris, die een speciale ‘discourse analysis’ ontwierp) wat de
verschillende ‘substituties’ in een tekst zijn of kunnen zijn, en hoe deze zich in
bepaalde syntaktische patronen invoegen. Hij onderscheidt tussen een ‘topische’
analyse (waaraan hij bepaalde betekenis-ekwivalenten struktureel met elkaar in
verband brengt), een metrische en een stilistische analyse van een tekst. Hij doet dit
voornamelijk in termen van de informatietheorie, d.w.z. hij bepaalt in hoeverre
bepaalde elementen in een tekst verwacht worden en in hoeverre inbreuk op die
verwachting (lezersinstelling) stilistische effekten op kan leveren.

De generatieve semantiek
Ik had reeds opgemerkt dat de semantiek eerst nogal verwaarloosd was door de
transformationalisten. Pas in 1963 kwamen Katz & Fodor /10/ met een serieuze
poging in die richting. Zoals Greimas veronderstellen zij dat een betekenis uit enkele
minimale komponenten (semantic features) bestaat. Deze zorgen er onder andere
voor dat er van een ambiguë zin toch een juiste interpretatie gegeven kan worden,
en dat bepaalde woorden niet (of juist wel) met elkaar in de zin kunnen voorkomen
wanneer zij ‘features’ hebben die elkaar ‘tegenspreken’ (resp. kombineerbaar zijn).
Een woord met het ele-
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ment ‘menselijk’ kan zich niet met een woord verenigen dat een element ‘voorwerp’
heeft, zoals in: De stoel spreekt. Voor kombinaties bestaan er kennelijk strikte regels.
Zoals er bij Chomsky bepaalde aanknopingspunten waren die konden helpen bij de
analyse van de syntaksis van een literaire tekst, biedt deze semantiek, vooral na
verbetering door jongere mensen als Gruber, McCawley en vooral door Weinreich,
zeer veel perspektieven voor een betekenis-analyse van de tekst. Want zoals (in
poëzie alweer) bepaalde syntaktische regels kunnen worden opgeheven of veranderd
(misschien wel onder invloed van een specifiek literair systeem) kunnen ook bepaalde
semantische ‘restriktie-regels’ worden opgeheven. Iedereen kent de personifikatie
en de metafoor als evidente voorbeelden. In de personifikatie krijgt een bepaalde
betekenis in een kontekst een ekstra ‘feature’: ‘menselijk’. In een metafoor konstateert
men het volgende: een gedeelte van de ‘features’ (de minimale komponenten) worden
tijdelijk ‘afgeschermd’, terwijl één (of meerdere) elementen ervoor zorgen dat er een
verband tussen twee woorden wordt gelegd dat niet mogelijk zou zijn als de
afgeschermde ‘features’ ook hun funkties zouden uitoefenen. Dit ene element dat
voor de kombinatie zorgt noemde men vroeger het ‘tertium comparationis’, het
verbindingselement van de metafoor.
Weinreich formuleerde dan ook /29/ een speciale regel die metaforen kan
produceren en beschrijven. Hij was het die inzag dat de grammatika ook van de
veelvuldige semantische ‘transformaties’ in zowel de dagelijkse als de literaire taal
rekenschap moest geven.5

Naar een positieve, zelfstandige literatuurtheorie
Het mag ondertussen duidelijk zijn dat het voorbeeld van de taalkunde de literaire
analyse en de literatuurtheorie op totaal nieuwe wegen heeft gebracht. Zowel de
fonologie als de strukturele en transformationele semantiek en syntaksis hebben ons
geleerd dat een tekst behalve een oppervlaktestruktuur ook een dieptestruktuur heeft,
en dat de innerlijke samenhang daarvan in die dieptestruktuur wordt bepaald parallel
aan de fonische korrelaties aan de oppervlakte (rijmen, alliteraties, etc.). Meer dan
helpen de taalkundige struktuur van een tekst te bepalen heeft de linguistiek echter
tot nu toe niet gedaan. Er bestaat nl. geen samenhangende, wetenschappelijke theorie
die al deze linguistische gegevens in een ‘poëtisch’ systeem

5

Vgl. mijn ‘Sémantique générative et théorie des textes’, ter perse
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onderbrengt. Een dergelijke autonome theorie zou zijn eigen elementen moeten
definiëren, zijn eigen vormings- en omvormingsregels moeten opstellen, zoals de
Duitse linguist Bierwisch in zijn opstel ‘Poetik und Linguistik’ betuigt /2/.
De literatuur zal haar eigen ‘grammatika’ moeten krijgen om te komen tot een
precieze formele beschrijving van de teksten die zij produceert. Wat precies de plaats
van zo'n poëtische grammatika ten opzichte van de ‘gewone’ grammatika is, zal nog
moeten worden uitgemaakt: dat zij op veel punten gelijkenis zullen vertonen, of zelfs
samenvallen, spreekt vanzelf, tenzij men in een dergelijke grammatika alleen díe
regels formuleert die kenmerkend zijn voor de literatuur. Hoe het ook zij: een
‘literaire’ grammatika kan niet zonder het model van zowel de strukturele als de
daarop berustende transformationele linguistische grammatika worden opgebouwd.
Een vergaande samenwerking tussen linguisten en literatuurtheoretici is dan ook een
eerste vereiste.
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Rein Bloem | Filmtaal
Filmwetenschap is in Nederland een niet-bestaand vak. Zolang er geen centraal
instituut is waar men altijd elke film (16 mm kopieën) kan bestuderen die men wil,
zal het blijven bij incidentele studies, dag- en weekbladartikelen,
filmvormingscursussen, liga-activiteiten en meer van deze randverschijnselen.
Filmwetenschap is in het buitenland een vak in vol bedrijf. In Amerika, Frankrijk,
Polen, Italië enz. bestaan dergelijke instituten wel en verschijnen steeds meer studies,
die het werk van impressionistische filmkritiek of verzamelende filmgeschiedenis
voor gedaan beschouwen en zich bezighouden met ‘het filmische’.
Twee publicaties hebben de laatste jaren vooral de aandacht getrokken: Essais sur
la signification au cinéma van Christian Metz (Parijs, 1968) en een artikelenserie
van Noël Burch in de jaargang 67/68 van Cahiers du cinéma. Binnen het bestek van
dit linguistische Raster-nummer is een samenvatting van deze publicaties op zijn
plaats.
Metz' voornaamste uitgangspunt is, dat de linguistiek, met name de semiologie,
wat zijn methodes betreft, de filmwetenschap uitstekend van pas komt, maar dat de
linguistische noties slechts met de grootste voorzichtigheid kunnen worden toegepast,
dit bijvoorbeeld in tegenstelling met Eisenstein die de taal van de film als taal
analyseerde.
Film kan geen taal in de eigenlijke betekenis van het woord zijn, omdat er geen
systeem van tekens is dat bestemd is voor onderlinge communicatie. Film is meer
een middel tot expressie dan communicatie en de voor een taal noodzakelijke dubbele
articulatie (zie: A. Martinet, La linguistique synchronique, 1965) ontbreekt. De eerste
articulatie, omdat er in film geen met woorden (monemen) vergelijkbare eenheden
zijn: een instelling is één uit oneindig velen, wordt uitgevonden door de filmer, geeft
veel meer informatie dan een woord, bestaat slechts als geactualiseerde eenheid in
het verband van de film, is nauwelijks in een betekenisveld (paradigma) te
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situeren. Een instelling lijkt dus nog het meest op een zin, een mededeling.
De tweede articulatie (het onderscheiden van fonemen binnen een moneem) is
vanzelfsprekend onmogelijk, de ingenieuse pogingen van Pasolini (zie: Raster I/1)
ten spijt: als er al geen woorden bestaan, zijn fonemen zeker niet te onderscheiden.
Film is dus geen langue maar een langage en daardoor het object van een ‘ruimere’
linguistiek die sinds De Saussure semiologie heet: de bestudering van hoe mensen
elkaar buiten de taal om of daar alleen maar in instantie gebruik van makend tekens
geven.
De semiologie van de film zou men kunnen opvatten als een semiologie van de
connotatie (bij-betekenis) en de denotatie (beschrijving van het hoe en wat er te zien
is). De eerste discipline houdt zich bezig met de film als kunst: stijl-leer, genres,
symbolen enz. en gebruikt voor deze signifié de denotatie van de film als signifiant.
Juist omdat die denotatie nog lang niet wetenschappelijk uitgeput is, ligt het voor de
hand de problematiek daarvan nader te bestuderen. Het is economischer eerst een
‘grammatika’ in handen te hebben en dan te kijken wat ermee gedaan wordt.
Grammatika dan natuurlijk in de zin van een retoriek, een voorraad stijl-middelen,
geen taalstructuur in engere zin.
Metz stelt vast dat film een typisch narratieve structuur veronderstelt, een temporeel
discours van begin tot einde. Omdat dat discours gedecoupeerd is - in fragmenten
opgebouwd - moet men de mogelijkheden van die découpage vaststellen, typologisch
de syntactische eenheden van elkaar onderscheiden. Hij komt tot het hiernaast
afgedrukte schema:
Toelichting:
in de diégésis (presenteren van de feiten) onderscheidt Metz acht types eenheden.
1 autonome instellingen (een instelling is het tijdsbestek tussen camera aan en
camera uit) die kunnen bestaan uit min of meer ingewikkelde en langdurige
ensceneringen, de door de Nouvelle Vague zo gepropageerde plansekwenties,
waarbij dus als het ware in de camera wordt gemonteerd en diverse soorten
interpolaties in de handeling:
a vergelijking met een object buiten de handeling;
b subjectivering in dromen, herinneringen enz.;
c deplacerend als bijvoorbeeld in een achtervolgingsscène één
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d

keer een beeld van de achtervolgers in beeld komt;
verklarend als een detail binnen de handeling wordt gereleveerd:
close-ups.

Hiertegenover staan de syntagmen, die uit verschillende instellingen bestaan. Twee
soorten: één buiten de tijd van het filmgebeuren om, één daarmee in directe relatie.
De a-chronologische syntagmen zijn weer te onderscheiden in:
2 parallelle syntagmen, waarin beurtelings en vaak dialectisch twee of meer series
motieven in beeld komen: arm/rijk, snel/langzaam enz.
Noot: vooral niet te verwarren met het begrip parallel montage, waarbij twee
handelingen binnené één tijdsbestek met elkaar worden afgewisseld.
3 syntagmen in accolade, waarbij de diverse instellingen zelfstandig niet zoveel
betekenis hebben, maar samen de signifié opleveren: een serie bombardementen
= oorlog.

Ook de chronolgische syntagmen zijn weer onder te verdelen en wel in beschrijvende
en vertellende.
4 beschrijvende syntagmen establishen de ruimte, de tijd wordt hierbij dus
simultaan behandeld: er is geen verloop.
Vertellende syntagmen kunnen berusten op een alternerend en een lineair principe.
5 alternerende syntagmen tonen het handelingsverloop met beurtelings de
protagonisten en antagonisten in beeld (parallelmontage); de feiten zijn
simultaan, de beelden wisselen.
Bij het lineaire type is er een continue en een discontinue mogelijkheid.
6 scènes vertonen geen hiaten in het handelingsverloop, lijken dus het meest van
alle filmische syntactische eenheden op toneelscènes en zijn dan ook in de
filmgeschiedenis de eerst voorkomende.
Zijn er wel hiaten in de diégésis, maar leveren de verschillende, elkaar in de tijd
opvolgende fragmenten één signifié op, dan spreekt men van sekwenties, die op twee
manieren geordend kunnen zijn:
7 sekwenties in episoden, waarbij elk fragment een stadium van het discontinu
opgebouwde handelingsverloop laat zien en
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8 gewone sekwenties, waarin het discontinue principe zonder meer werkt.
Tot dusver heeft Metz van deze denotatie nog maar weinig demonstraties gegeven.
Een analyse van Adieu Philippine (Jacques Rozier), waarin 83 van deze eenheden
worden gedecoupeerd met de optische verbindingen (overvloeiers, uitvloeiers, harde
schnitt enz.) daarbij aangetekend, levert niet zo heel veel spectaculairs op. Maar in
ieder geval is er een bruikbaar notatiesysteem ontwikkeld, dat economischer werkt
dan een beeld-voor-beeld analyse. De diégésis van de film is in grote trekken te
overzien, in de frekwentie van de eenheden (dié vaak, dìe nooit) openbaart zich een
bepaalde stijl verwant aan andere (paradigma) en eigen qua ritme.
Ook de structuren van experimentele films laten zich door deze denotatie-methode
gemakkelijker beschrijven: het poëtische beginsel van Pasolini bijvoorbeeld, het
verzelfstandigen en subjectiveren van instellingen en sekwenties, het spel met de
tijd, zal tot een ander patroon van segmenten moeten leiden dan een narratieve opzet.
Het vele werk dat verzet wordt op de Ecole Pratique des Hautes Etudes te Parijs
(VI sectie: Centre d'Etudes des Communications de Masse) waarbij film één van de
meest bestudeerde objecten is, kan nog veel resultaat opleveren.
Noël Burch's benadering is minder linguistisch georienteerd en stuurt veel directer
aan op een beschrijving van filmische mogelijkheden. De connotatie speelt daardoor
bij hem een veel grotere rol. In zijn praktische, structurele esthetiek in tien lessen
toont hij voortdurend aan hoe filmers af getekende parameters (constanten) dialectisch
hebben tegengespeeld en dat er in dit spel met min of meer vaststaande normen nog
veel te doen is.

I Tijd en Plaats
Een film is een opeenvolging van stukken tijd en plaats. De verbinding van twee
instellingen is aldus op twee manieren bepaald. Wat de tijd betreft zijn er 5
mogelijkheden:
1 De overgang tussen A en B is continu, B volgt in de tijd onmiddellijk op A.
2 Er is een hiaat tussen A en B, een deel van een op zichzelf continu gebeuren
wordt overgeslagen (ellips) maar de kijker kan zich de overgang voorstellen
(de tijd nodig om een trap op te lopen,
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enz.).
3 De ellips is onbepaald, kan een dag of een jaar zijn, een tijdsverschil waarover
de kijker in de film geïnformeerd moet worden (een horloge, een kalender).
4 De handeling wordt een stuk teruggenomen (Bunuel in El angel exterminador).
5 Flashback, de tegenhanger van 3.
Dat 3 en 5 in wezen op hetzelfde neerkomen toont Marienbad (Resnais): onbepaalde
sprongen in de tijd.
Wat de plaats betreft zijn er 3 mogelijkheden:
1 Continue overgang van A naar B.
2 Discontinue overgang, maar B ligt duidelijk dichtbij A.
3 B ligt totaal ergens anders dan A.
De overgang van A naar B wordt mede bepaald door de richting, de blik en de plaats
in het beeld. In een ‘onzichtbare’ overgang zullen deze factoren in A en B gelijk zijn,
in een zichtbare overgang (foutief of opzettelijk) ontstaat er wat betreft één of meer
van de drie een ‘klap’.
Men kan de 5 × 3 = 15 mogelijke overgangen nog meer compliceren door de
suggestie te wekken één type te gebruiken, bijvoorbeeld een discontinue
plaatsovergang, terwijl even later blijkt dat A en B wel degelijk aan elkaar grenzen.
Daar begint dan het spel met de mogelijkheden, culminerend in ‘open’
verbindingen, waarbij men niet meer weet waar of wanneer precies de handeling
zich afspeelt (Marienbad, Nicht versöhnt). Structurele mogelijkheden, die de orientatie
én de desorientatie van de kijker functioneel gebruiken.

II Ruimte in en buiten het beeld
Een kader wordt op 6 manieren begrensd: links, rechts, boven, beneden, achter de
camera, achter het decor. De andere ruimte kan op verschillende wijzen opgeroepen
worden:
a Door het binnenkomen en het verlaten van het kader. Een belangrijke rol kan
daarbij spelen het lege kader, dat de aandacht richt op wat vooraf ging of komen
gaat. Filmers als Antonioni, Renoir en de Japanner Ozu maken hier vaak een
opvallend gebruik van.
b Door de blik off-screen in alle 6 richtingen, met de beperking (of vervreemding)
van een blik recht in de lens, waarbij de ruimte van de bioscoopzaal wordt
geactiveerd.
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c Door een personage te laten afsnijden door de kader-rand of door een personage
gedeeltelijk in het kader te laten komen (een uitstekende arm, enz.)
Deze mogelijkheden zijn weer op verschillende manieren in het spel te brengen,
bijvoorbeeld door de imaginair opgeroepen ruimte-buiten-beeld later te concretiseren,
dus wel in beeld te brengen, met allerlei variaties. Zo is ook de duur van een leeg
kader een factor van belang (Ozu, Bresson), het geluid buiten beeld, de beweging
van de camera, met diverse ritmische consekwenties.

III Plastiek van de montage
Elk beeld heeft zijn eigen plastiek, een noodzakelijke vormgeving, omdat het
onmogelijk is de werkelijkheid onvervormd te filmen. Een camera drukt een
achtergrond en een voorgrond, die we in de werkelijkheid best uit elkaar kunnen
houden, in elkaar, selecteren kan hij niet, dus moet het beeld samengesteld worden.
In de montage is met deze plasticiteit rekening te houden.
Een van de eerste filmers die dat gedaan heeft is Serge Eisenstein die bijvoorbeeld
door met de 30° graden-wet uit de twintiger jaren te spelen opmerkelijke plastische
resultaten bereikte. Het gaat hier om de noodzaak een nieuwe instelling op een zelfde
object onder een hoek te nemen die minimaal 30 graden verschilt van de vorige
instelling, wil er geen gevoel van onbehagen bij de kijker op treden. Maar net zoals
Bracque in zijn kubistische schilderijen verschillende versies over elkaar heen schoof,
monteerde Eisenstein zo, dat één object steeds gefilmd werd vanuit een iets ander
standpunt met als resultaat dat de idee van het object naar voren kwam (de ikoon in
Iwan de verschrikkelijke). Ook opzettelijk frustrerende toepassingen zijn van dit
principe aan te wijzen, met name in het werk van de amerikaanse filmer Samuel
Fuller: Shockcorridor. Ook een filmer als Kurosawa (Hoog en laag) maakt fouten,
door vier mensen op de zonderlingste wijze door een kader te laten ‘springen’, maar
het resultaat is van een grote plastische kracht. Ook de optische verbindingen kunnen
tot de plasticiteit bijdragen, zoals het werk van Bresson laat zien, die nogal eens
overvloeiers toepast, zelfs als er helemaal geen tijdsoverbrugging aan de orde is.
Daarmee herstelde hij een verguisd procédé in ere, want sinds de Nouvelle Vague
past vrijwel geen filmer dit zo gemakkelijke middel om een overgang in de tijd of
van werkelijkheid naar droom aan te geven meer toe. Bresson maakt er weer een
ritmisch, plastisch accent zonder signifié
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van.
De overgangen kunnen behalve statisch ook dynamisch zijn, weer met de kans tot
functionele fouten: omkeringen van bewegingsrichtingen (de trein in Oktober van
Eisenstein), versnellingen of vertragingen. Wil men de kijker bijvoorbeeld de overgang
van een totaal naar een close-up niet laten merken, dan moet men de snelheid van
de bewegingen in de close-up vertragen. Als men echter geen ‘degré zéro de l'écriture’
wil, dan ligt hier een kans tot spel.

IV Naar een dialectische cinema (I Repertoire van eenvoudige structuren)
Dialectiek is hier niet zozeer in de trant van Hegel te verstaan, maar wel als een spel
met een aantal constanten.
Op het niveau van de decoupage spelen zich de eerste drie artikelen af, waaraan
men nog zou kunnen toevoegen de parameters van de plaats van de camera, de
beweging van de camera, de aard van het beeld (totaal, driekwart totaal, medium,
close-up, extreme close-up), de beweging van de acteurs enz. Een van de belangrijkste
en moeilijkst te organiseren parameters is de duur van de instelling in relatie tot zijn
leesbaarheid: hoe lang moet een totaal duren voor de kijker alles ziet? Maar Resnais
liet zien dat ook met deze constante te spelen is: extreem korte totalen en extreem
lange close-ups geven de kans om irritatie en verveling functioneel te gaan toepassen.
Een tweede groep vormen de fotografische parameters. Hiertoe behoren de
tegenstellingen scherp-onscherp, de gradatie (contrasten, nuances) van het beeld, de
afwisseling zwartwit/film binnen één film met de kans om één van de factoren een
centrale plaats te geven juist door hem maar én keer toe te passen.
Ten derde de organische dialectieken. De eenvoudigste hiervan is de tegenstelling
tussen het beeld en de afwezigheid daarvan: beeldzwart film.
Vooral in de experimentele amerikaanse film is zwartfilm nog wel eens toegepast,
o.a. in Reflections on Black van Stan Brakhage, waarin het toenemende zwart de
dreiging van het handelingsverloop accentueert. Dan het versnellen of vertragen van
het tempo, waarvan men eens dacht (Epstein) dat dit film pur sang was, maar dat
men nu als een achterhaald principe beschouwt met uitzondering natuurlijk van de
fenomenale optocht in de slaapzaal in Zéro de conduite. Juist deze technische
spelletjes doen zeer snel als modieus
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en gedateerd aan, de tegenstellingen moeten minder voor de hand liggen willen zij
werken. Dialectieken die het wel doen zijn bijvoorbeeld de gefixeerde beelden t.o.v.
één bewegend beeld in La jetée van Marker of het samengaan van life en animatie
in de Jules Verne film van de Tsjech Karl Zeman: L'invention diabolique.
Het toepassen van verschillende materialen, het kaleidoscoopeffect is sinds de
intrede van de televisie ook in film doorgedrongen, met de discontinuiteitsprincipes
in het hele werk van Godard als markantste voorbeelden.
Tenslotte de groep van de sekwentie-dialectieken. De afwisselingen in scenario,
in ritmen, in dag- en nacht, droom en werkelijkheids-passages enz. Het meest virtuoos
uitgespeeld in het werk van Bresson en Les vacances de Monsieur Hulot van Tati.
In al deze gevallen ligt het dialectische in het organiseren van een parameter die
zich tussen twee polen beweegt. Daarbij is het niet van belang dat de kijker zich
steeds bewust is van zo'n spel, het kan als structureel uitgangspunt gediend hebben.

V Naar een dialectische cinema (II Zonder dialectiek-Complexe
dialectieken)
Kan een film het doen zonder een spoor van dialectiek in de vormgeving? Er is een
merkwaardig voorbeeld, Méditerranée van Pollet - een aaneenschakeling van
middellandse zee-beelden zonder enige structuur - dat bewijst dat het niet kan. Elke
spanning ontbreekt, er is zelfs geen wrijving tussen de zelfstandige lijnen van beeld
en commentaar, die in zichzelf volkomen niet georganiseerd zijn in de hoop dat twee
kralensnoeren naast elkaar iets opleveren dat boeiend genoeg is. De vergelijking met
seriele muziek gaat niet op, omdat twee opeenvolgende noten altijd een vertikale
binding hebben, namelijk onderdeel zijn van de chromatische toonladder, terwijl een
horizontale aaneenschakeling van filmbeelden zijn noodzakelijke dialectische
component mist. Voor die spanning zou bijvoorbeeld een dwarse commentaar kunnen
zorgen, zoals Hitchcock in Rope dialoog gebruikt die in geen enkele verhouding staat
tot wat in het beeld gebeurt, maar daardoor toch de suspense versterkt.
Dit artikel wordt besloten met uitgebreide analyses van Cronaca di un amore van
Antonioni en Une simple histoire van Marcel Hanoun, maar het is aan te nemen dat
Nederlandse kijkers deze films niet gezien hebben, zodat een samenvatting hiervan
weinig zin heeft. Het is zonde dat ik dat zeggen moet.
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VI Naar een dialectische cinema (III Het structurele gebruik van het geluid)
Als de meest fundamentele dialectiek van de film ziet Burch de oppositie van beeld
en geluid. Het werk van Bresson en diens eigen commentaren daarop zijn illustraties
daarvan: ‘een geluid roept altijd een beeld op, omgekeerd is dat niet waar’. Maar
Bresson gebruikt altijd eenvoudige geluiden, voetstappen, ongecompliceerde effecten.
Als het geluid echter ingewikkelder wordt, dan blijken dezelfde overwegingen te
gelden als voor de noodzakelijke compositie van het beeld. Ook het geluid kan niet
zonder meer naar analogie van de werkelijkheid worden opgenomen, er is bewerking
nodig. Vandaar een aantal parameters, waarbij twee typen van matière sonore: direct
geluid en in de mixage gereconstrueerd geluid. Gevoegd bij de twee soorten beeld:
life en studio levert dat vier polen op, die in allerlei combinaties georganiseerd zouden
kunnen worden. Een andere geluidsparameter is die van de présence microphonique,
de plaats van de microfoon ten opzichte van de handeling. Welles maakt van dit
gegeven een dialectisch gebruik in zijn Othello door bij een overgang van totalen
naar close-ups het geluid niet normaliter op hetzelfde niveau door te laten lopen,
maar aan te passen aan de aard van het beeld, een onlogische toepassing dus. Een
surprise ook, die in Japanse films vaker voorkomt wat betreft de afstand tussen de
nabijheid van een geluid en de verheid van een visueel object.
In Japanse films zijn effecten, muziek en dialoog alle drie zelfstandig behandeld
en afgestemd op het totaal, een grafisch principe dat in de harmonische, vaak
programmatische westerse filmmuziek geheel afwezig is. De seriële muziek zou hier
van dienst kunnen zijn, zoals de muziek die Simeon ten Holt bij Kockyn, een
kermiskroniek componeerde bewijst. Wat betreft de effecten kan men wijzen op het
werk van jonge geluidsingenieurs als Michel Fano (in de films van Alain Robbe
Grillet) en Jean-Claude Eloy (in La religieuse van Rivette), die inderdaad een
geluidsband componeren in plaats van de nodige illustraties aan te brengen.
Het is opvallend dat in de avant-garde cinema van onze dagen het geluid nog zo
stiefmoederlijk bedeeld wordt, een vaststelling die in Nederland tot de ongelukkigste
overwegingen aanleiding geeft. Tien jaar achter is het geluid, schrijft Burch- in
Nederland schijnt de jaartelling nog niet begonnen te zijn.
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VII De functie van het toeval
Het toeval speelt in de moderne kunst een grote rol, het aleatorische principe. Voor
de muziek schijnt aangewezen de notie van het open werk, d.w.z. een multiplicering
van verschillende parcoursen (theater, muziek) en een groot aandeel van improvisatie
binnen een gegeven kader. In film is die notie van weinig waarde: projectie op
verschillende schermen, integratie in totaal theater is niet bij uitstek van filmisch
belang. Daarentegen is de invloed van het directe toeval - in muziek tot de
randverschijnselen behorend - niet weg te denken uit de wereld van de cinema. Van
meet af aan heeft men door uitgewerkte draaiboeken en studio-disciplines zelfs
geprobeerd dit toeval aan banden te leggen. Een uitzondering hierbij moet gemaakt
worden voor de ethische documentaristen (Dziga Vertov, Ivens, Ruttman e.a.) die
de werkelijkheid met toeval en al zo veel mogelijk in tact wilden laten. Een esthetische
variatie op dit beginsel toont Einstein die zoveel mogelijk verschillende instellingen
opnam, om pas in de montage te beslissen waar het toeval hem het meest had
geholpen.
Ogenschijnlijk geldt ditzelfde voor de Amerikaanse film, waarin het
improvisatieelement (Marx Brothers) altijd bijzonder groot is geweest. Maar de
montage was daar bijna altijd gebaseerd op de structuur van champ-contrechamp
(eerst de ene acteur, dan zijn tegenstrever), zodat de improvisatie gevangen werd in
een voorspelbaar kader. Dit allemaal met de overweging op de achtergrond dat het
materiaal van de film altijd min of meer weerbarstig is, zich altijd enigszins verzet
tegen de bedoelingen van de maker.
Met de komst van de televisie en de doorwerking daarvan in de cinema is daar
verandering in gekomen. De verschillende rollen van de camera (registratie,
ondervraging, medespeler) bijvoorbeeld in de films van Jean Rouch (met name Moi,
un noir) wijzen daarop. Het meest vergaand is de underground film van Andy Warhold
Chelsea girls, een psychodrama, waarin aan de lopende band van rol gewisseld wordt,
door acteurs, door geluid enz. en waar het toeval zeer functioneel wordt aangewend.
Ook Godard met zijn ingewikkelde beurtzangen van improvisatie en planning laat
het toeval meespelen in plaats van het uit de weg te gaan.
Zie vooral zijn Deux ou trois choses que je sais d'elle, waarin de improvisaties
van Marina Vlady soms zijn ingefluisterd en ogenschijnlijk geënsceneerde fragmenten
soms toevallig tot stand zijn gekomen. Elke filmer heeft een Heisenberg-relatie tot
wat hij filmt: zijn in-
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greep in het materiaal zorgt voor modificaties. De filmer van de toekomst zal de
Eisenstein en Godard-reactie moeten combineren, m.a.w. de afstand tot de
werkelijkheid als structuurelement gebruiken.

VIII Structuren van agressie
Een filmer kan in zijn spel met constanten en normen zorgen voor desorientatie en
surprise. Hij kan zodanig van deze mogelijkheid gebruik maken dat hij zijn kijkers
in hun kijkgewoonten aanvalt. Die agressie kan van fysieke en psychische aard zijn.
Snelle montage, ettelijke zooms zijn lijfelijk niet te verdragen, overschrijdingen van
grenzen, doorbreken van taboes zorgen voor een psychisch onbehagen. Van deze
douleur kan een structureel gebruik gemaakt worden, zoals dat bijvoorbeeld gebeurd
is in Chien Andalou van Bunuel, waarin het couperen van een oog de kijker bruskeerde
voor de duur van de hele film, ook al was het maar één moment. Dat juist Bunuel in
de loop van zijn oeuvre steeds minder zorgde voor dit soort shock-effecten wijst erop
dat in de Westerse cinema, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Japanse, geweld en
grensoverschrijding weinig voorkomt.
Een andere vorm van agressie ligt in de beste burleske films van Sennett, Keaton
en vooral in het werk van Laurel en Hardy. De escalatie van geweld (smijten met
taarten, destructie van auto's, huizen enz.) verrast én troubleert.
Inhoudelijk en vormelijk (overgangen, montagefouten, surprises) kan een filmer
zijn publiek talrijke grenzen doen overschrijden in georganiseerd overleg. Pierre
Boulez: ‘Pour le créer efficace, il faut considérer le délire et, oui, l'organiser.’

IX Gedachten over het Onderwerp (I)
Driekwart van alle filmbesprekingen houden zich bezig met het onderwerp van de
betreffende film, maar incidenteel - zelden met de vraag wat een goed onderwerp is.
Het onderwerp wordt ook vrijwel uitsluitend als los van de film gezien, zowel door
regisseurs als Clouzot die plichtmatig voor invuloefeningen in het scenario zorgen,
als filmmakers als Von Stemberg die een nietszeggend sujet als uitgangspunt voor
hun vormgeving gebruiken. Een uitzondering was Jean Renoir die al in zijn Règle
du jeu het scenario als klem voor de vormgeving beschouwd, die de cel van het idee
volledig liet uitkristalliseren in de verwerking daarvan.
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Dit principe van het functionele onderwerp is in de moderne film uitgewerkt door
Alain Robbe Grillet, wiens literaire bijdrage niet zit in zijn zogenaamde visuele
onderwerpen, maar in zijn structuurprincipes. Het misverstand daarbij is dat het
onderwerp van zijn films (Marienbad, L'immortelle) obscuur zou zijn. Integendeel:
deze films zijn onschuldig, de enige betekenis die zich laat aflezen ligt aan de
oppervlakte, is de betekenis die tijdens het kijkproces ontstaat.
Godard laat zijn onderwerp, met name in Pierrot le fou, weer anders functioneren:
als katalysator, als spil voor zijn discontinuiteits-beginsel, een eenvoudige
suspense-situatie die hij op allerlei manieren varieert.
Halverwege tussen het ontbreken van een onderwerp (Marienbad) en het verstoppen
daarvan (Pierrot le fou) ligt het type film van Bergman, bijvoorbeeld het
Persona-thema dat slechts door close-reading gevonden kan worden en dan nog in
hoge mate poly-interpretabel is.
In al deze gevallen is het onmogelijk het sujet los te maken van zijn vormgeving,
zij doordringen elkaar, zoals signifiant en signifié samen en onlosmakelijk een signe
constitueren, wat een zinnige variant is om te zeggen dat vorm en inhoud één zijn
en misschien minder misverstanden oplevert.

X Gedachten over het Onderwerp (II Non-fictie onderwerpen)
Van oudsher bestaat in de wereld van de documentaire film de idee dat er een
hiërarchische verhouding is tussen message en poësie, dat de inhoud waardevoller
is dan de manier waarop die doorgestuurd wordt. In de moderne visie bestaat die
hiërarchie niet meer en is de vorm een inhoud, net zo goed als een inhoud vormen
impliceert. In de nieuwe cinema zijn de onderwerpen als zodanig niet veranderd,
maar wel de functie ervan, het samenspel met de vormgeving.
Er zijn tenminste twee soorten onderwerpen in de documentaire van vandaag. Ten
eerste het meditatie type. De films van Georges Franju (Le sang des bêtes over een
abbatoir en Hôtel des invalides over oorlogsslachtoffers) zijn impliciete
ideeënconflicten en die conflicten leiden tot een eenmalige structuur.
Hetzelfde, maar in groter verband, geldt voor Salvatore Giuliano, een
avondvullende film van Francesco Rosi, die een reflectie is over bureaucratie,
legendevorming en primitiviteit in Sicilië, ideeën die
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hun eigen vorm kregen.
Een aantal films van Godard (Masculin-Féminin) Deux ou trois choses que je sais
d'elle) zijn vergelijkbare filmessays, met het gevaar dat het engagement overstuurd
wordt in relatie tot de vormgeving, een gevaar waaraan La chinoise bezwijkt.
Het tweede type is het rituele. Vooral de New American Cinema heeft enkele
voorbeelden opgeleverd van een rituele inhoud die zijn eigen vorm vond: Kenneth
Anger, Fireworks en Inauguration of the pleasure dome. Voor deze films geldt wat
voor de moderne speelfilm geldt: het onderwerp creërt zijn vorm. Daaruit volgt dat
de keuze van een onderwerp naast een ethische beslissing vooral ook een esthetisch
uitgangspunt is.
Het dialectische principe van Noël Burch heeft iets maniakaals en is tezeer gericht
op een vermeende art-film van de toekomst. Het is opvallend hoe weinig gewone
films aan bod komen, hoe le dégré zéro voortdurend omspeeld wordt. Het kan niet
toevallig zijn dat het spel van acteurs en hun verhouding tot het publiek bijna geheel
buiten beschouwing blijft. Dat neemt niet weg, dat Burch's connotatieve benadering
een schat aan gegevens aanboort, die als bovenbouw op de denotieve methode van
Metz zeer veel diensten kan bewijzen.+

+ Bij het schrijven van deze samenvatting kon nog geen gebruik gemaakt worden van drie
recente publikaties:
Peter Wollen, Signs and meaning in the cinema, Londen, 1969;
H.S. Visscher, Een hand van celluloid, Critisch Filmforum 4/69;
A. Deelen, Sinds Godard, Van Gennep, 1969.
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Kees Fens | De onoverwinnelijke gasfitter II
Mijn eerste stuk over de Ballade van de gasfitter van Gerrit Achterberg (Raster II,
2), besloot ik met de mededeling, me niet voor te stellen het geheel van het gedicht
verhelderd te krijgen. Het leek toen moeilijk, zo niet onmogelijk de vele draden die
door de Ballade lopen in één knooppunt bijeen te krijgen. Het is misschien goed de
conclusie van toen nu als een waarschuwing vooraf te gebruiken. Hetgeen hier volgt
heeft samen met het voorafgaande niet de pretentie van een definitieve interpretatie;
het wil eerder een aanduiding van mogelijkheden zijn. Ik moet trouwens te vaak
voorbehouden maken om niet veel anders dan mogelijkheden te kunnen geven. Omdat
het onmogelijk is, zo niet irritant voor de lezer, steeds met ‘mogelijk’, ‘vermoedelijk’
en meer van die waarschuwingsborden geconfronteerd te worden, klinkt de tekst op
een aantal plaatsen stelliger dan bedoeld.
In het eerste stuk heb ik erop gewezen, dat in het eerste sonnet van de reeks van
veertien en op enkele andere door mij genoemde plaatsen, woorden op dubbelzinnige
wijze gebruikt worden: ‘doorlopend’, ‘in 't voorbijgaan’. Gemeenschappelijk bij het
woordgebruik is dat het woord tegelijk in zijn letterlijke en in zijn overdrachtelijke
betekenis gebruikt wordt. Ik herinner voor de volledigheid aan de situatie van het
openingsvers: de ‘ik’ zegt: ‘Ge hebt de huizen achterom bereikt’. Hetgeen hij uit het
volgende concludeert:
Aan de voorgevels, tussen de gordijnen,
blijft ge doorlopend uit het niet verschijnen
wanneer ik langs kom en naar binnen kijk.

‘Wanneer’ kan in de voorwaardelijke betekenis en in de zin van ‘telkens wanneer’
verstaan worden; ‘langs kom’ slaat letterlijk op de situatie, doch kan ook - een nieuwe
dubbelzinnigheid - zo opgevat worden: de ‘ik’ komt telkens voor even op bezoek.
Dat weinig plech-
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tige ritueel herhaalt zich dan geregeld.
Eén zin uit openingssonnet heb ik buiten beschouwing gelaten. De ‘ge’ loopt met
de ‘ik’ mee; ‘doorlopend’ verplaatst ‘ge’ zich dwars door alle muren heen: waar geen
ramen zijn, is ‘ge’ onzichtbaar. De tweede strofe begint met de volgende regel:
Al moet ge in 't voorbijgaan weer verdwijnen,

Hierop volgt dan de regel die ik in mijn vorige stuk niet besprak:
het volgend raam geeft me opnieuw gelijk.

Ieder zal dat in eerste instantie verstaan als: ‘in de overtuiging dat ‘ge’ met ‘ik’
meegaat door de huizen heen, wordt de ‘ik’ bij elk volgend raam opnieuw bevestigd.
Enigszins vreemd bleeft de uitdrukking dan wel, tenzij men onder de overdrachtelijke
de letterlijke betekenis meeleest: het raam geeft me gelijk; het geeft hem zijn gelijke;
zijn spiegelbeeld, zijn dubbelganger loopt met hem mee.
Dat het dubbelgangersmotief aan Achterbergs werk niet helemaal vreemd is, laat
het gedicht ‘Herzelving’ uit de bundel Hoonte zien: de ‘ik’, zijn dubbelganger en
zijn spiegelbeeld spelen daarin een rol. Ik vermeldde dat vorige keer. Wie de boven
gegeven uitleg vreemd voorkomt, wil ik voor een adstructie van mijn interpretatie
verwijzen naar het tweede sonnet. De ‘ik’ denkt zichzelf in, vermomd als man de
gemeente, in het huis van ‘ge’. Er staan dan de wat ongewone regels:
gaan
mijn ogen in het rond en zien u staan.

Dat 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’. De regels
laten zich alleen verklaren als men aanneemt, dat de ‘ik’ een raam, een spiegel zoekt.
Wie ook dat niet overtuigt, plaats ik graag voor de niet gemakkelijke regels die direct
op de zojuist geciteerde volgen:
Maar langzaam wordt de zoldering een zerk.
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De muren zijn van aarde. Wij beslaan

De betekenis van de laatste mededeling ligt niet bepaald voor het grijpen, of men
moet aan een spiegelbeeld denken: het raam of de spiegel beslaat, ‘ge’ beslaat en
‘ik’ daarmee ook voor wie zich de situatie heel konkreet indenkt. Aan het einde van
het vierde sonnet, als ‘het kleine lek gedicht’ is, zoekt de fitter zijn spullen bij elkaar
en dan:
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.

Het spiegelbeeld is met de verandering van het licht verdwenen. Een andere conclusie
lijkt mij moeilijk mogelijk.
Alleen al vanwege deze gegevens zou ik de ‘ge’ niet graag met de traditionele
gestorven geliefde willen vereenzelvigen, en de laatste zeker niet geïdentificeerd
zien met de ‘huiseigenares’, die in het gefingeerde krantebericht uit het derde sonnet
figureert. Er nog vanaf gezien dat er weinig reden is, de ‘ge’, die zich verplaatst van
huis naar huis, een ‘huiseigenares’ te noemen, de vrouw wordt ook beschreven als
aanwezig in het ‘aangrenzend gedeelte’ (‘aangrenzend’, een typische kranteterm).
‘Objectief’ is dat krantebericht allerminst, hoe goed Achterberg de toon ook getroffen
heeft. Door de dichter is er zeker één verborgen grapje in aangebracht en wel in de
slotregel, die journalistiek enigszins vreemd is:
en kan van overspel geen sprake wezen.

Ik kan die regel moeilijk anders lezen dan als een door de dichter gemaakte toespeling
op de situatie: de man die zijn dubbelganger, een andere man dus zoekt. En ik geloof
dat het woord ‘sodemieter’ in het dertiende sonnet - dat over het oudemannenhuis naast de de vorige keer door mij gegeven betekenis - eveneens op de door de
omgeving verkeerd geïnterpreteerde situatie slaat. Ga maar na: een kindse vent in
een oudemannenhuis, de namen van straten en pleinen spellend en daarbij zeker voor
zichzelf het doel van zijn zoeken niet verzwijgend. (Dat de gasfitter, als in de slotregel
van dit sonnet vermeld ‘mag beschikken over pruimtabak’ is een door Achterberg
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niet onaardig verwoorde consequentie van zijn beroep: roken zal hij als gasfitter
nooit hebben mogen doen! En in het bejaardenhuis blijft hij met zijn werk doorgaan).
Grapjes zijn er meer aan te wijzen in deze ballade. De woordspeling in de achtste
regel van het dertiende sonnet:
Hij krijgt gedurig op z'n sodemieter,
omdat hij altijd op het eten vit.

en in het laatste sonnet, over de begrafenis, heet het ‘nu hij zijn laatste gat heeft op
te knappen’. Opvallend is, dat de grapjes voorkomen in de verhalende gedeelten van
het vers, waartoe ik het gefingeerde krantebericht ook reken, in elk geval in die
passages waarin de fitter als ‘ik’ niet zelf aan het woord is. Het effect ervan is niet
zonder invloed op de rest van de ballade: de gebeurtenissen met de gasfitter krijgen
er een wat tragisch-komisch karakter door. Maar dat niet alleen: de vraag dringt zich
op, of Achterberg op deze wijze zijn eigen thematiek, zijn eigen dichten ook, niet
wat gerelativeerd heeft; te meer klemmend die vraag, omdat enkele plaatsen - ik
wees daar vorige keer al even op - zich op bijzondere wijze als dubbelzinnig laten
lezen: ze vertellen over het gebeuren met de fiitter, maar tegelijk over het
schrijfgebeuren. De eerste regel van het vierde sonnet: ‘Eindelijk is het kleine gat
gedicht’, is een der duidelijkste voorbeelden. Helder is de dubbelzinnigheid ook in
het eerste kwatrijn van het achtste sonnet:
Nu nader ik de laatste mooglijkheid.
Witte drukknoppen, fel in het gelid,
tarten als tanden in een vals gebit.
Mijn vingers voeren een verbeten strijd.

De fitter staat voor de deur van een flatgebouw of lift met reeksen bellen of knoppen.
Het ‘verbeten’, dat direct in de betekenis van ‘verwoed’ verstaan zal worden, laat
zich ook letterlijk nemen, gezien de erop volgende regel:
Terwijl ik sta en op mijn nagels bijt,

De drukknoppen zijn echter ook de toetsen van de schrijfmachine: de situatie van de
fitter is de schrijfsituatie van de dichter, die in
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dit vers heel wat moeilijkheden te overwinnen heeft. En als er aan het einde van
hetzelfde sonnet staat:
De lift beweegt zich opwaarts naar het slot
van wat hem nog geen fitter heeft geflikt.

dan slaat dat ‘slot’ ook op de cyclus, die naar zijn hoogtepunt begint toe te lopen.
(Of in de laatste regel het woord ‘geflikt’ met opzet gebruikt is, cfr ‘sodemieter’,
weet ik niet). Ook in de openingsregels van het volgende sonnet spreekt de
schrijfsituatie mee:
Hoe hoger of ik stijg hoe groter wordt
de ruimte tussen u en mij.

In het slot van dit vers vallen fittergebeurtenis en dichtgebeurtenis geheel samen; het
gedicht wordt er heel spannend door. Dubbelzinnigheden vallen in haast elke regel
aan te wijzen:
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.
Een schok gaat door mij heen. Ik moet er uit
en geef het over aan zijn raadsbesluit.

(de vorige maal wees ik er al op, dat de dichter in de voorlaatste regel ook echt het
sonnet uit moet.).
Het eerste avontuur van de dichter wordt beschreven in de sonnetten twee, drie en
vier. De onderneming van het in vermomming binnendringen mislukt. De fitter heeft
de ‘ge’ nog niet herkend of allerlei vreemde verschijnselen doen zich voor, die ik
niet alle technisch kan verklaren. ‘De kamer is verzadigd’ staat er. Gebrek aan zuurstof
treedt in elk geval op, gezien de beschrijvingen die de fitter van zichzelf geeft in het
slotsonnet van deze afdeling
Mijn benen zijn als buizen lood zo zwaar.
Zweetdruppels lopen over mijn gezicht.
Of ik iets bovenmenselijks verricht,
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keer ik met een verklarend handgebaar
mij naar u om,

De benadrukking van het zuurstofgebrek kan erop wijzen, dat de fitter doorgedrongen
is in een gebied dat voor levenden onbewoonbaar is, - de vermelding van
‘doodzwijgen’ en ‘doodstilte, de beschrijving van de zoldering die een zerk wordt,
adstrueren die mening. Waarvan is de kamer verzadigd? Je krijgt de indruk dat de
fitter meent met een lek in de gasleiding te doen te hebben. Als hij evenwel uit het
huis komt, constateert hij:
Er hangt een dikke mist.
Ik heb me dus voor deze keer vergist.

Komt de oorzaak van het zuurstofgebrek van buiten? Door teveel aan waterstof? Ik
stel het maar vragenderwijs, vanwege de onzekerheid omtrent details van het gebeuren
dat hier plaats heeft.
Kort vóór de zojuist geciteerde regels staan de volgende:
Door de gang
wekken mijn voetstappen een hol gezang.

Dat kan slaan op de konkrete situatie en zou dan niet meer zijn dan een schilderende
beschrijving van het verlaten van het huis. De regels laten zich echter ook lezen als
verwijzend naar de konkrete dichterssituatie nu: er is een nu aflopend reeksje
gedichten over de dood ontstaan, onvermijdelijk, want de ‘ik’ was nog niet binnen
of de doodstekenen deden zich voor. Het sonnet begint bovendien met de al meer
geciteerde regel ‘Eindelijk is het kleine lek gedicht’. Nu lijkt het mij niet
onaannemelijk, dat je in de drie sonnetten tegelijk ook een dichtproces beschreven
krijgt. Wat is de zin er dan van en geldt hetzelfde ook voor de rest van de cyclus?
In mijn vorige stuk heb ik getracht aan te tonen dat hetgeen vanaf sonnet twee
wordt beschreven, een denkbeeldige situatie is: ‘Ook kan ik binnenkomen’ staat er
in het eerste sonnet; twee begint vervolgens met ‘Dan’, welk woord zich volgens mij
laat verklaren met ‘in dat geval’. Als de ‘ik’ zich als gasfitter het huis in zal wagen,
moet, bijna noodzakelijkerwijs het volgende gebeuren. Je zou bijna zeggen: de dichter
Achterberg kan zijn dichterlot niet ontgaan. De fitter komt onvermijdelijk in die en
die omstandigheden, waarmee
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de dichter onvermijdelijk in het van hem bekende genre terechtkomt. En de kranten
zien zelfs het voor Achterberg geijkte gebeuren, zoals volgens mij in het derde sonnet
in de volgende regels beschreven wordt:
In het aangrenzend gedeelte was hetzelfde bitter
lot aan de huiseigenares beschoren,
Zij lag voorover met een hand naar voren,
welke een brief omklemde, die begon:
‘Hoe groot de wereld is, ik kom weerom.’

Een brokje Achterberg-thematiek in een vers van Achterberg opgenomen, op een
wijze die duidelijk afstandnemen tot die thematiek verraadt. Ook de regels:
Blijkbaar werd zij verrast tijdens het lezen
en kan van overspel geen sprake wezen

worden nu regels met een dubbele bodem; het verband tussen de twee mededelingen
trouwens ook.
Met het einde van sonnet vier lijkt het hele gebeuren teneinde. In het vijfde echter
gaat het eenmaal begonnen verhaal zijn consequenties krijgen: de dichter kan niet
meer terug: hij moet mee met de door hem opgeroepen wereld. Het bevel van de
directeur:
‘Ga morgen naar dezelfde straat, mijn zoon.
Je weet hoeveel belang ik in je stel.’

wijst, al de interpretatie boven gegeven juist is, op een geboden terugkeer naar de
oude thematiek. De dichter weigert die echter; de fitter en daarmee de dichter
onderneemt iets heel nieuws, iets ongewoons, tegen het bevel in, zoekt het letterlijk
hoger op, maar ook dat wordt een mislukking. Hij blijft aan het einde van zijn
avonturen met twee gaten achter. Dat de omstanders bij de begrafenis kritisch
toekijken hoe hij zijn laatste gat zal opknappen, is niet verwonderlijk.
De geciteerde opdracht van de directeur wordt gegeven in woorden met bijbelse
reminiscenties: het herinnert aan de woorden uit de hemel bij de doop van Jezus en
de woorden bij de zogenaamde ge-
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daanteverandering op de berg Thabor. ‘Heren van alle naties, tong en ras’ (sonnet
tien) doet denken - in deze situatie - aan het Boek van de Openbaring; de voorzitter
van het christelijk vakverbond besluit in sonnet twaalf zijn toespraak met de ook
door Jezus veel gebruikte woorden: zondig niet meer. Het gebeuren in dit sonnet
beschreven heeft veel van een plechtige boeteviering; de gedachte daarin, dat het
hele lichaam lijdt door de fouten van één, is typisch christelijk, of paulinisch als men
wil. Spreekt in de derde regel van het laatste sonnet: ‘Hij werd gemeten en geschikt
bevonden’ niet een herinnering mee aan het bijbelse ‘gewogen en te licht bevonden’?
Het is mij niet gelukt, een zinvol verband voor al die bijbelse reminiscenties te vinden.
Je kunt erop wijzen, dat met name in sonnet tien, in de hemel spelend, de fitter iets
van een onbegrepen, uitgelachen profeet heeft; dat hij af daalt in een soort onderwereld
en opstijgt naar de hemelen, dat er in het zich onttrekken aan het bevel iets van Jona
in hem zichtbaar wordt, maar een geleding waarin deze zaken passen, een raam
waarbinnen ze relevant worden, kan ik niet vinden. En om de zaak nog
gecompliceerder te maken: ik heb me nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat ook
typische kerkelijke termen in dubbele bodem aanwezig zijn. De slotregel van het
eerste sonnet: ‘en tot uw dienst, gasfitter van beroep’; in de tweede regel van het
tweede sonnet lijkt dat ‘beroepen tot de dienst’ aanwezig in ‘vermomd als man van
de gemeente’; en in het zo raadselachtige zevende sonnet staan de regels die ook
weer religieus-kerkelijke implicaties kunnen geven:
Misschien vindt hij het enigszins verdacht,
dat hij me aantreft in gemeentewijken,
waar voor een fitter niets valt te bereiken.
Er woont een jong en roekeloos geslacht
bij ander licht.

Dat doet denken aan een geroepene die zich met zijn boodschap in bepaalde moderne
buurten niet meer behoeft te vertonen. Dat de fitter een boodschap heeft kan blijken
uit de hatelijkheid van al die heren in sonnet tien die hem toevoegen: ‘je hoeft ons
hier geen smoesjes te verkopen.’ Neemt men die profetische, voor mijn part
Jezus-trekken bij de fitter aan, dan kan het moeilijkste sonnet van de reeks, het zesde,
althans ten dele een zinvolle verklaring krijgen. Het eerste kwatrijn ervan luidt:
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Die nacht kwam ik alleen nog maar te weten,
dat de conciërge sliep. Hij was vermoeid
en had de cijfers in zijn hoofd vergeten.
Het lag gekanteld op een arm.

De gasfitter is op verkenning uitgegaan bij het nieuwe flatgebouw, waarin hij later
naar de hemel zal opstijgen. De conciërge hier beschreven, zal de huisbewaarder van
dat flatgebouw zijn. De conciërge van de hemel heet in de traditie Petrus, die ook
bij een ander beslissend moment van vermoeidheid in slaap viel. Wellicht klinkt dit
alles te fantastisch; ik noem de mogelijkheden echter, misschien ziet een ander
verbanden.
De steen-ezel mededeling in sonnet vijf, volgend op het bevel van de directeur, wordt
gevolgd door deze regels:
Het beste was, ik bleef hier niet alleen,
maar nam vanavond vast in ogenschouw
het uit de grond gerezen flatgebouw
daartegenover. Bij de nummerborden
zal het me dan vanzelf duidelijk worden.

Zoals elk onderdeel van de reeks geeft ook dit fragment althans door mij niet op te
lossen moeilijkheden. Opvallend is het tweede deel van de eerste regel. De conclusie
eruit kan niet anders zijn dan dat hij het huis verlaat om niet langer alleen te behoeven
te zijn, om gezelschap te zoeken dus. Daarvoor gaat hij het flatgebouw in ogenschouw
nemen, hetgeen ik niet anders kan verklaren dan dat hij het gebouw gaat onderzoeken
op de aanwezigheid van ‘ge’, waarmee hij dan, als het onderzoek succes heeft, in
gezelschap is. De slotmededeling zal dan moeten betekenen, dat hij te weten wil
komen waar hij zich de volgende dag dient te vervoegen. En gezien het begin van
het achtste vers, waar de fitter voor een bepaalde deur staat te aarzelen, heeft hij ‘ge’
kunnen ontdekken.
Min of meer door toeval, maar ook door zijn onhandigheid (de vraag aan de daghit)
komt hij in de lift terecht. Hij gaat in verticale richting, terwijl het horizontale zijn
domein is. Vandaar ook de vaststelling dat hij bij het hoger stijgen, de ruimte tussen
‘ge’ en hemzelf vergroot. Leest men het fittersgebeuren als dichtersgebeuren, dan
kan men vaststellen, dat de dichter, geplaatst voor de laat-
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ste mogelijkheid, ineens een voor hem nieuwe richting inslaat, hij komt op hem niet
vertrouwd terrein: vandaar de radeloosheid in het negende sonnet. De fitter, de man
van de ondergrondse leidingen, gaat ver buiten en boven zijn terrein, de dichter, die
geweigerd heeft, terug te keren naar het hem vertrouwde gebied, probeert eveneens
het voor hem onmogelijke. En beiden, zou ik willen zeggen, maken zich belachelijk,
zoals in sonnet tien beschreven.
Sonnet elf geeft de tragische afloop: de hele boel is, terwijl de fitter bezig was met
het onmogelijke, in het honderd gelopen. Hij wordt ontslagen. Dit sonnet begint met
de regel ‘De gasfabrieken draaien op hun as.’, een nogal raadselachtige mededeling.
Die ‘ronding’ is begonnen in het slot van het eraan voorafgaande sonnet, waar een
herhaald gebruik van de zelfde klank een cirkelachtig effect heeft:
De kinderen, door hun moeders meegenomen,
vertellen. Fietsen bellen. Auto's snellen langs mij heen, of ik daar jaren stond.

Opvallend is - hetzelfde aan het slot van het vierde sonnet - de bevreemding bij de
terugkeer in de dagelijkse werkelijkheid, - de dichter blijkt er buiten te staan. De
inzet van sonnet elf: ‘De gasfabrieken draaien op hun as.’, laat zich door mij niet
anders verklaren dan als een heel sterke metafoor (opgekomen uit de wereld van de
gasfitter) die een totale desorganisatie moet aanduiden. (Technisch lijkt mij het hele
geval: oorzaak van het tollen een ingeslopen vacuüm, moeilijk waar te maken).
Laat zich hieruit nu ook niet de desorganisatie van het hele dichtgebeuren af lezen?
Zoals de fitter is ook de dichter buiten het hem vertrouwde terrein gegaan. Je kunt
in elk geval vaststellen, dat in dit sonnet de tweeëenheid fitter-ik verbroken wordt.
Wanneer de ‘ik’ in het dertiende sonnet terugkeert, kijkt hij met de lezer tegen de
fitter aan. De hele jacht op de dubbelganger is inmiddels, bij verandering van terrein,
ook vergeten. De slotregels van het elfde sonnet de fitter gaat verantwoording afleggen
bij de directeur - betekenen het einde ook van dit werken als dichter. De dichter die
het onmogelijke geprobeerd heeft, kan de zaak niet meer redden: ‘Daar komt geen
enkel ambacht aan te pas.’
Maar intussen heeft de fitter, zelfstandig, zijn werk voortgezet. Ik wees daar vorige
keer op. Sonnet dertien geeft daarvan verslag. Hij blijft tot aan zijn dood zoeken.
Gaat het te ver, als je veronderstelt
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dat de dichter een figuur is geworden buiten de ‘ik’ om: hij is voor de ik zelf een
historische figuur geworden, zo historisch en buiten hem staand, dat hij tegen dat
deel van zich zelf kan aankijken? Ik kom tot deze vraag mede door de inzet van het
laatste sonnet, dat door zijn verleden tijd suggereert dat het erin beschrevene jaren
na het gebeuren uit het grootste deel van de ‘ballade’ speelt:
In 't eind sloten zijn ogen zich voorgoed.
De mond viel open, maar werd opgebonden.
Hij werd gemeten en geschikt bevonden
een doodkist op te vullen van zes voet.

Of het eerste deel van de tweede regel verwondering bij de fitter moet uitdrukken:
eindelijk, met gesloten ogen, ziet hij tot zijn verbazing wat hij altijd gezocht heeft,
weet ik niet zeker. Voor die verbazing is dan weinig begrip bij de omstanders, voor
wie hij trouwens altijd een vreemde is geweest. Merkwaardig is wel hetgeen in de
derde en vierde regel wordt verteld. Op de bijbelse reminiscentie in de derde regel
wees ik al. Wat betekent deze aanduiding? Het erin beschrevene heeft iets definitiefs:
de maat, het gewicht van de fitter komt vast te staan. Achter ‘gewicht’ schreef ik
aanvankelijk abusievelijk ‘van de dichter’; zo abusievelijk toch weer niet, want, ik
meen dat men hier ook de afwikkeling van het dichtergebeuren ziet: de waarde van
de dichter wordt vastgesteld en meteen definitief vastgelegd: hij krijgt de hem
toekomende ruimte.
Ik ben me na het schrijven van dit stuk van twee dingen bewust: dat ik evenals vorige
keer ook nu vele dingen onverklaard heb moeten laten. Voor de tijdswisselingen
bijvoorbeeld is geen afdoende verklaring te voorschijn gekomen. Bepaalde details
blijven voor mij raadselachtig. Dat laatste kan zijn verklaring hierin vinden - en dat
is dan de tweede bewustzijnsinhoud - dat er gepoogd is, elk onderdeel, elke op het
eerste oog weinig diepgaande mededeling, een eigen betekenis te geven. Het met
alle geweld willen lezen wat er niet staat of geen genoegen willen nemen met het
vanzelfsprekende dat er staat, is misschien wel de zwaarste bekoring waaraan bij het
onderzoek van een tekst weerstand geboden moet worden. Onlangs verscheen onder
redactie van Clive Hart bij Faber and Faber de essaybundel James Joyce's ‘Dubliners’.
Een der medewerkers geeft een verklaring van de openingszin van het verhaal ‘The
Dead’,
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tegen welke verklaring terecht verzet is gerezen. De zo gewone beginzin luidt: ‘Lily,
the caretaker's daughter, was literally run off her feet’. De criticus ziet in dat
onschuldige zinnetje de dood al op vele wijzen aanwezig, te beginnen met de naam
‘Lily’, zinspeling op de doodsbloem, de lelie, de vader onderhoudt dan vervolgens
een kerkhof, enzovoort. Deze criticus is het gewone lezen verleerd. (In haar boekje
The Business of Criticism schrijft Helen Gardner een kritisch essay over exegeten
die zich bij hun uitleg van het Marcus-evangelie op gelijksoortige wijze aan allerlei
scherpzinnigheden te buiten gaan). Misschien ben ik bij het lezen, herlezen en talloze
malen herlezen, van Achterbergs Ballade van de gasfitter dat gewone lezen niet
helemaal verleerd (al ben ik wellicht aan het gevaar van het zien van te veel bodems,
niet ontkomen). Ik moet althans bekennen, dat de sonnettencyclus me ook nu nog
fascineert en vooral: dat hij die raadselachtige gloed heeft gehouden die lezing van
deze cyclus zo aantrekkelijk maakt.
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Walter Benjamin | Linkse melancholie
Bij de nieuwe gedichtenbundel van Erich Kästner
Toen Walter Benjamin in 1940 op de vlucht voor de Gestapo aan de Spaanse grens
een einde aan zijn leven maakte, was zijn naam slechts bij enkelen bekend. Vijftien
jaar later werden in Duitsland in 2 delen zijn geschriften uitgegeven (‘Schriften’,
1955) door Gerhard Scholem en Theodor Adorno, zijn enige leerling -, waardoor
plotseling B. ‘ontdekt’ werd door een groter publiek. Tijdens de stakingsbeweging
eind mei 1968 aan de universiteit van Frankfurt kon de fakulteit Germanistik
omgedoopt worden in Walter-Benjamin-Institut.
Benjamin is een van de weinigen die geprobeerd heeft een begin te maken met een
sociologische benadering van de kunst en de literatuur, niet door de kunst te
behandelen als bewijsmateriaal voor een hypothese die wezensvreemd aan haar zou
zijn, zoals in de vulgair-marxistische partijburoos gebeurd is, maar door de
materialistische determinatie van het kulturele karakter op te zoeken in het kunstwerk
zelf, in zijn technische faktuur. Hij heeft zich bezig gehouden met zowel literatuur
als beeldende kunst, filosofie en godsdienstwetenschap, sociologie, geschiedenis en
fotografie. Benjamin was marxist. Het teoretische aspekt van het marxisme dat hem
het meest fascineerde, was de analyse van de bovenbouw, die door Marx slechts
schematisch is aangegeven. Als hij bijv. Baudelaire bestudeerde (vanaf '27 tot aan
zijn dood werkt hij aan het kompleks ‘Pariser Passagen’) was dit dan ook om in
Baudelaire de geschiedenis gekoncentreerd te zien ten tijde van het opkomende
kapitalisme. Benjamin was medewerker aan het ‘Zeitschrift für Sozialforschung’ en
was er financieel van afhankelijk wat tot ernstige moeilijkheden heeft geleid, vooral
toen zijn publikaties vertraagden omdat hij naar het oordeel van Horkheimer en
Adorno niet ‘dialektisch’ genoeg was. Hun kritiek betrof vnl. zijn Baudelaire-werk
en Das Kunstwerk. Wat zij hem verweten was, dat er bij hem slechts een metaforische
parallel zou bestaan tussen bovenbouw en maatschappelijke basis zonder dat hij de
bemiddeling daartussen (in het totale proces)
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voldoende recht deed.
Zijn vriendschap met Brecht vormde a.h.w. een tegenwicht tegen de druk die op
hem werd uitgeoefend door zijn vrienden van het Institut für Sozialforschung
(Frankfurt, na de emigratie in '34 in Parijs en New York). In Brecht vond hij de
dialektikus die de teorie met een praktijk verbond, iets wat op hem, die toch gezien
zijn intellektuele geschiedenis geheel en al verbonden was met de spekulatieve teorie,
een grote aantrekkingskracht moest uitoefenen. Benjamin is misschien wel een van
de laatste Hommes de Lettres, zoals die in het Frankrijk van voor de Revolutie,
vanwege hun intellektueel en materieel onafhankelijke positie afstand konden nemen
van de toenmalige staat en maatschappij, en de mogelijkheid bezaten een
kultuurideaal te verbinden met revolutionaire ideeën en daden. In het afgelopen jaar
heeft zich in Duitsland een ware strijd ontwikkeld naar aanleiding van de uitgave
van de brieven van Benjamin, ingezet door Heissenbüttel in ‘Merkur’ en overgenomen
door het tijdschrift ‘Alternative’, dat twee nummers aan hem wijdde. Adorno wordt
daarbij verweten al te partijdig te werk te zijn gegaan en alles wat met het
kommunisme van Benjamin en zijn konflikt met het ‘Zeitschrift’ te maken heeft in de
uitgave verdonkeremaand te hebben.
De volledige uitgave van het werk van Benjamin is aangekondigd voor 1974. Drie
essays van hem worden in vertaling opgenomen in de bundel ‘Kunst als kritiek voorbeelden van een materialistiese kunstopvatting’, die eind van dit jaar zal
verschijnen.
De voornaamste (bereikbare) werken van Benjamin zijn: ‘Ursprung des deutschen
Trauerspiels’. ‘Illuminationen’ (keuze uit ‘Schriften)’. ‘Angelus Novus’ (id.). ‘Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’. ‘Zur Kritik der
Gewalt und andere Aufsätze’. ‘Versuche über Brecht’. (alle uitgegeven bij Suhrkamp).
Over Benjamin: ‘Über Walter Benjamin’ (ed. suhrkamp). Rolf Tiedeman: ‘Studien
zur philosophie Walter Benjamins’. Adorno: ‘Charakteristik Walter Benjamins’, in:
Prismen. H. Salzinger: ‘W Benjamin - Revolutionstheologe’, in: Kürbiskern, 4/68.
Hannah Arendt: Walter Benjamin, I-III. in: Merkur, 1-4/1968.
‘Linke Melancholie’, is verschenen in 1931, in: Die Gesellschaft 8,
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opgenomen in ‘Angelus Novus’.
De aanleiding ‘Kästner’ is nu weinig interessant, al zijn de parallellen met wat
B. in hem aanvalt - de poezie van de Nieuwe Zakelijkheid, die de politieke strijd en
de ellende estetiseerde en tot een konsumptie-artikel maakte - niet zo moeilijk te
vinden. Waar het om gaat is zijn benaderingswijze.
J.F. Vogelaar
Kästners gedichten zijn op het ogenblik reeds verzameld in drie omvangrijke delen.
Wie echter het karakter van deze strofen wil onderzoeken, kan zich beter houden
aan de vorm waarin ze oorspronkelijk zijn verschenen. In boeken staan ze op elkaar
geperst en enigszins benauwend, maar door de dagbladen flitsen ze als een vis in het
water. Dit water is weliswaar niet altijd even schoon en er drijft allerlei afval in, maar
dat komt de schrijver slechts ten goede; zijn poëtische visjes konden er dik en vet
van worden.
De populariteit van deze gedichten hangt samen met de opkomst van een sociale
laag, die haar economische machtsposities openlijk in bezit heeft genomen en die
zich als geen andere laat voorstaan op de naaktheid, de onverhuldheid van haar
economische fysiognomie. Niet dat deze laag, die alleen op succes uit was en niets
anders erkende, nu de sterkste posities heeft veroverd. Daarvoor was haar ideaal te
kortademig. Het was het ideaal van kinderloze, vanuit onaanzienlijke posities
opgeklommen vertegenwoordigers, die niet zoals de geldmagnaten ten behoeve van
hun familie tientallen jaren vooruitzagen, maar hoogstens voor zichzelf, en dat
nauwelijks verder dan het einde van het seizoen. Wie ziet hen niet voor zich: met
hun dromerige babyogen achter de hoornen bril, hun brede bleke wangen, hun
kwijnende stem, het fatalisme in hun gedrag en denkwijze. Het is van huis uit alleen
tot deze laag, dat onze dichter wat te zeggen heeft, deze laag, die hij vleit, doordat
hij ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de spiegel nadraagt in plaats van
vóórhoudt. De rustpauzen tussen zijn strofen zijn de vetplooien in hun nek, zijn
rijmwoorden hun vlezige lippen, zijn cesuren de rimpels in hun huid, zijn pointes de
pupillen in hun ogen. Tot deze laag blijven thematiek en invloed beperkt, en Kästner
is evenmin in staat met zijn rebelse accenten de bezitslozen te raken, als de
industriëlen met zijn ironie. Dat komt omdat deze lyriek, ondanks de
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schijn van het tegendeel, vooral het belang van de middenklasse - de
vertegenwoordigers, journalisten en personeelchefs - behartigt. De haat echter, die
ze daarbij predikt tegen het kleinburgerdom, heeft zelf een kleinburgerlijke, al te
intieme inslag. Daarentegen verliest ze zienderogen aan kracht tegenover de grote
bourgeoisie en verraadt tenslotte haar verlangen naar een Maecenas in de verzuchting:
‘Oh waren er maar twaalf wijzen, met zeer veel geld,’ Geen wonder dat Kästner, als
hij in een ‘Hymne’ met de bankiers afrekent, op zo verkeerde wijze familiair is, en
op zo verkeerde wijze economisch, als hij onder de titel ‘Een moeder maakt de balans
op’ de nachtelijke overpeinzingen van een vrouw uit het proletariaat weergeeft.
Tenslotte blijven huis en rente de leiband, waaraan een meervermogende klasse de
snikkende dichter laat lopen.
Deze dichter is ontevreden, somber zelfs. Zijn somberheid komt echter uit routine
voort. Want geroutineerdheid betekent, dat men zijn gevoeligheden geofferd, de gave
om te kunnen walgen prijsgegeven heeft. En daarvan wordt men somber. Dat is de
omstandigheid, die dit geval enige overeenkomst met het geval Heine verleent.
Routinewerk zijn de opmerkingen waarmee Kästner zijn gedichten indeukt, om deze
gelakte speelballen het aanzien van rugbyballen te geven. En niets is meer routinewerk
dan de ironie, die het geroerde deeg van de persoonlijke mening als een bakmiddel
doet rijzen. Betreurenswaardig is slechts, dat zijn impertinentie in geen enkele
verhouding staat tot de ideologische én ook de politieke krachten waarover hij
beschikt. Hoe verloren de positie van deze linksradicale intellectuelen is, openbaart
zich niet het minst in de groteske onderschatting van de tegenstander die aan hun
provocaties ten grondslag ligt. Met de arbeidersbeweging hebben ze weinig te maken.
Veel eer zijn ze als burgerlijk ontbindingsverschijnsel de tegenhanger van de feodale
mimicry, die het Keizerrijk in de reserve-luitenant heeft bewonderd. De linksradicale
publicisten van het slag van een Kästner, Mehring of Tucholsky zijn de proletarische
mimicry van een gedegeneerde bourgeoisie. Hun functie is in de politiek geen partijen
maar klieken, in de literatuur geen scholen maar modes, in de economie geen
producenten maar vertegenwoordigers voort te brengen. En wel is deze linkse
intelligentsia sedert vijftien jaar onafgebroken vertegenwoordiger in alle geestelijke
konjunkturen, van het Aktivisme via het Expressionisme tot de Nieuwe Zakelijkheid.
Hun politieke betekenis bleef echter beperkt tot het omzetten van revolutionaire
reflexen, voor zover deze binnen de

Raster. Jaargang 3

213
bourgeoisie voorkwamen, in objekten van verstrooiing en amusement die voor
consumptie gebruikt konden worden.
Op die manier wist het Aktivisme de revolutionaire dialektiek het in klasse-opzicht
uitdrukkingsloze masker van het gezonde verstand op te zetten. Het was in zekere
zin de uitverkoop van dit intellectuelenmagazijn. Het expressionisme stelde het
revolutionaire gebaar, de opgeheven arm, de gebalde vuist ten toon in papiermaché.
Na deze reklameveldtocht ging vervolgens de Nieuwe Zakelijkheid, waaruit de
gedichten van Kästner voortkomen, tot de inventarisatie over. Wat treft de ‘geestelijke
elite’ dan wel aan, als ze de inventaris van haar gevoelens opneemt? Die gevoelens
zelf misschien? Die zijn allang uitverkocht. Gebleven zijn de lege vakjes in ingestofte
fluwelen hartjes waar eens de gevoelens - natuur en liefde, vervoering en
menselijkheid - hebben gelegen. Nu streelt men afwezig de lege vorm. Met deze
vermeende sjablonen gelooft een waanwijze ironie veel meer in handen te hebben
dan de dingen zelf; ze loopt te koop met haar armoede en maakt goede sier met haar
gapende leegte. Want het Nieuwe van deze Zakelijkheid is, dat ze zich niet zozeer
beroemt op de sporen van verloren gegane geestelijke goederen, als de burger op die
van zijn materiële. Nooit heeft men het zich zo gemakkelijk gemaakt in een
ongemakkelijke situatie.
Kortom, dit linkse radicalisme is precies de houding, waaraan geen enkele politieke
aktie meer beantwoordt. Het staat niet links van de één of andere richting, maar heel
eenvoudig links van àl het mogelijke. Want het beoogt immers bij voorbaat niets
anders dan in negativistische rust zichzelf te genieten. De politieke strijd óm te
vormen van een dwang om beslissingen te nemen tot een consumptiemiddel - dat is
het laatste succesnummer van deze literatuur. Kästner, die een groot talent is, beheerst
daarvan alle technieken met waarlijk meesterschap. Voorop staat hier een houding,
die reeds in de titel van vele gedichten tot uitdrukking komt. Men vindt er een ‘elegie
met ei’, een ‘kerstlied chemisch gereinigd’, de ‘zelfmoord in het gezinsbad’, het ‘lot
van een gestileerde neger’ e.d. Vanwaar deze krampachtige houding? Omdat kritiek
en inzicht voor het grijpen liggen; maar dat zouden spelbrekers zijn en die mogen
onder géén beding aan het woord komen. Dus moet de dichter ze knevelen, en nu
maken hun vertwijfelde stuiptrekkingen op een groot en in zijn smaak weifelend
publiek dezelfde indruk als de kunststukjes van de potsenmaker, namelijk een
lachwekkende. Bij Morgenstern was de
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onzin slechts de keerzijde van een vlucht in de Theosofie. Kästner's nihilisme verbergt
echter niets, evenmin als een bek die niet dicht kan van het gapen.
Al vroeg begonnen de dichters kennis te maken met deze merkwaardige variatie
van de wanhoop: de gekwelde stompzinnigheid. Want in de meeste gevallen is de
werkelijk politieke dichtkunst van de laatste tientallen jaren de gebeurtenissen als
heraut vooruitgesneld. Het was in de jaren 1912 en 1913, dat de gedichten van Georg
Heym op de toentertijd onvoorstelbare geestesgesteldheid van de massa's, zoals die
in augustus 1914 aan het licht kwam, vooruitliepen in bevreemdende beschrijvingen
van nooit gedifferentieerde massa's: zelfmoordenaars, gevangenen, zieken, zeevaarders
of gekken. In zijn verzen bereidde de aarde zich voor op de rode zondvloed waardoor
ze bedekt zou worden. En lang voor de Arrarat van de goudmark als enige top uit de
vloed oprees, tot de laatste vierkante centimeter bezet met voederzak, pelsgordel en
snoeptrommel, had Alfred Lichtenstein, die in de eerste dagen van de oorlog was
gesneuveld, de trieste en opgezwollen gestaltes ten tonele gevoerd, waarvoor Kästner
het sjabloon heeft gevonden. Wat nu de burger in deze vroege, nog
vóór-expressionistische vorm onderscheidt van de latere en na-expressionistische,
is zijn excentriciteit. Lichtenstein heeft niet voor niets een van zijn gedichten aan
een clown opgedragen. Zijn burgers zit de clownerie der wanhoop nog in de botten.
Ze hebben het excentrieke nog niet geobjectiveerd als voorwerp van grootsteeds
amusement. Ze zijn nog niet zo door en door verzadigd, nog niet zo helemaal
vertegenwoordigers, dat ze hun vage solidariteit met een koopwaar, waarvoor de
afzetcrisis al opdoemt aan de horizon, niet meer voelen. Dan kwam de vrede - de
stagnatie in de afzet van menselijke koopwaar die we als werkeloosheid leren kennen.
En zelfmoord, zoals Lichtensteins gedichten die propageren, is dumping, afzet van
deze koopwaar tegen weggooiprijzen. Van dit alles weten Kästner's strofen niets
meer. Hun melodie volgt getrouw de sombere toon, die de arme rijken ten gehore
brengen; ze spreken tot de somberheid van de verzadigde, die zijn geld niet helemaal
aan zijn maag kan besteden. Gekwelde stompzinnigheid: dat is de laatste van
tweeduizend jaar metamorfosen van de melancholie.
Kästner's gedichten zijn artikelen voor de betere inkomens, de trieste, lompe poppen
wier weg over lijken gaat. Met de stevigheid van hun pantsering, de traagheid van
hun bewegingen en de blind-
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heid van hun werking, zijn ze de ontmoeting van tank en wandluis in de mens. Deze
gedichten wemelen ervan als een citycafé na beurssluiting. Geen wonder dat het hun
functie is, dit type met zichzelf te verzoenen en díe identiteit tussen beroepsleven en
persoonlijk leven tot stand te brengen, die door deze lieden als ‘menselijkheid’ wordt
bestempeld, in werkelijkheid - onder de huidige omstandigheden - slechts uit de
spanning tussen beide polen kan voortkomen. In die spanning vormen zich bezinning
en daad, haar te scheppen is de taak van elke politieke lyriek, en deze wordt op het
ogenblik het meest rigoreus vervuld in de gedichten van Brecht. Bij Kästner moet
ze wijken voor zelfgenoegzaamheid en fatalisme. Het is het fatalisme van diegenen,
die het verst afstaan van het produktieproces, en wier duister dingen naar de
konjunktuur lijkt op de houding van iemand, die zich geheel en al verlaat op de
onnaspeurlijke wisselvalligheden van zijn spijsvertering. Zeker heeft het razen in
deze gedichten meer van windenlaten dan van revolutie. Van oudsher gingen
hardlijvigheid en zwaarmoedigheid samen. Sinds echter in het sociale lichaam de
sappen stagneren, slaat bedomptheid ons bij elke stap tegemoet. Kästner's gedichten
maken de lucht er niet beter op.
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Breyten | Die swart stad & andere gedichten
Nagvy
met die eerste daglumier wat 'n mooi woord:
lumier
lig ja, maar ook sluimering
daarom so sluimerlig
met die eerste kraai van die môrester
as die nag reeds ligter slaap
moet ek weg op my togte
die dag slaan 'n skielike kruis teen die ruit
en weg op my togte
deur roostuine vyeboorde
verby heuwels gekorf met spelonke
waar bye hul neste van heuning bou
ver op soek na oases
ver waar die son die vlees met liefde vrot
gee my 'n woord méé beminde beminde
'n woord waarin ek kan slááp
beskut teen Sarasene huilwolwe in die woestyn
word 'n ligdonker woord onder my tong
my tent teen die son
van die stem
want ek laat my nagte hier by jou agter
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Laat-slaap-lied
(op dryf in die lyf)
iedere nag ry ek te perd my slape in
reeds langs hoë paaie waar tiere lag
deur tempelhowe
nee deur slaapsale jaag hoewe eggos op
verbý en anderkant
in valleie waar mens jou oë teen die maan moet hoed
sidder tromslae van rant tot rant
ja hier durf ek my verstoei
aan demone in vroue verlyf
- die Indiërs bespeel vreemde sitare of 'n optog van die armstes lei
vooruit vooraan met my kruis
gekruisig aan 'n swart vlag
want só behoef die nag te wapper!
dikwels dan
dat ek aan my behoeftes kan voldoen
word ek onder 'n roosstoel om die lewe gebring
om nooit weer te slaap nie
maar ook dit is net 'n tydelike verblyf
daarom, uitgedryf
so teen witskyn-skynwit
kniehalter ek my perd aan die môrester
en word smôrens uitgeput op die knieë wakker
so styf in die kruis
met die hart in die slape
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Knotgedagtes
twee armoedige ou knutselaars uit 'n vroeër een
sonder hyskrane of wolkekrabbers
het vandag teen die drie bome in ons binneplaas opgeklouter
met spykers aan hul skoene
en toue gesnoer éérs om die stamme en dan om hul lywe
net soos lippe óm 'n mond
'n asem voed en snoei
om al die takke kort te knot
en so die lower in die knuis te kry
: die takke wat met die reën kon raas
: die takke wat die sneeu verdra het
: die takke wat kommetjies was vir die lig somers:
só word meisies wat met die besetter slaap geskeer
nou kyk mens deur herinnerde groen oor 'n muur
in kamers met treurende spieëls en tafels
net soos vrugte bó water
waar wit Witrusse solitaire sit speel al dromende
van dachas en bloed in die sneeubleek geheuens
kom die bevryder?
is dit dan byna lente?
dan sal my grys woorde mos weer in die bome klim
soos kaal katte
om hoog in die koue
neste te span
vir voëls wat in nagklubs
op verebeddens lê en neurie van vervloë liedere
en die eenvoudige weelde van blare
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Fado: kruisiging
die ou bul in die gordyngroen kamp
probeer sy ou horings
probeer sy horings so grys van ouderdom
in die sidderende mae
van die grasgroen perde boor
maar die bome vol voëls
van my dissiplinêre lied
dwing hom tot op sy knieë
sodat die grond begin blom
vir jou het ek net 'n sakdoekie gehad
met 'n blodrooi hart daarop geborduur
en toe die voëls die dorre skêre
uit die bome in die wind slaan
het jy die hart uit die doek geskeur
het jy die hart uit die hart geskeur
sodat jou skoene skitter in die son
waarom is jy so donker my beminde?
waarom is die sitplekke van jou lyf so swart?
dis die nagte se lê langs
aan die kaggel van my lyf
dis die nag van my liefde
wat jou so verbrand
rondom jou klam skoene smeul die perdegroen grond
die spierwit sanger hang aan die taai kruis rond
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Die swart stad
weer jou veral teen die bitterheid, swart kind
dit, en dat jy nie mag droom nie;
sorg dat jy nie verstik in rooi oë - gevis in slopemmer,
dat jou liggaam nie dik en galsterig word van die gal
wat pal deur jou fosfor-are gaan stoot
(tussen lyf en lyk dryf maar net twee letters sonder o);
knip en kam liewer gereeld jou papajaboom
en onthou die wolke tree op ook vir jou
en rotte eet vullis
ek wil onthou van 'n swart stad, swart kind
waar ook jy aan die somber lig swel;
seemeeue dans soos rooi ballonne bo die strand,
jy kan ook lag en ook uitbundig,
ook die water streel en dorpe sand bou,
ook op en af hardloop langs honderde grappe
waak veral teen die slymerige swart papaja
van bitterheid, swart kind hy wat daarvan eet sterf op bajonette
en in biblioteke,
sterf alleen in die mond
kyk, oor die see gaan die son gebore word
en die son het 'n regterhand en 'n linkerhand
en hy sal bruin wees,
so warm en so bruin soos die kieliekele van hane

(Lourenço Marques)
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Aandmense
die aarde is nie God s'n nie
kyk die aarde is nie van die Duiwel
want die aarde behoort aan die mens
en die mens is aarde s'n
die een sal die ander se bloed nie steel nie
die armes sal die aardse koninkryk verower
want die bloed wat wete is is tydelik
en die mens regeer in sy tydelike ewigheid
kyk na hierdie aarde 'n mirakel
van bloeiselende kaktusse van blou van leed
van wyn van honde van soogdiere-van-lig
van die mens met sy bultende donkertes
luister Rykman Besitter Belêer Fascis
luister Kerk en Staat vetvrot Politikus
luister na die mens tot sterwens toe siek van hoop
jy versuip óók eersdaags in jou pis
want die aarde is g'n God s'n nie
nóg behoort die aarde aan die Duiwel
kyk die aarde is vasgegroei aan die Mens
en iedereen kry sy gat vol aarde
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Swart dood 1348
Omdat ek onkuis en vol boosheid en pap(vy) is
Omdat ek nuwerwetse skoene met lang neuse dra
Het God hierdie steunende plaag van Sjina gestuur
Hierdie geraamte met 'n klok wat klakkend deur strate sleep snags
Om sy stink asem deur ons rame te nies
Maar Lucifer sal my red
Die lug is styf soos 'n vis van die pes
Honde opgeblaas tot groot koeie versper die deure
Ek suig bloed en etter uit swere soos pere in my lieste
Bure lê en vrot, weggegooi op vullishope; ek erf hul swelsels
Maar my daaglikse sopie urine en menstruele bloed
En Lucifer hou my regop
Hoe ryk is die lewe - klokke lui die lug stukkend
Ek spuit my lou oorvloedige saad in vore van dooie vroue
Laasnag het ons die blinde dokter verslind, sy vleis hard soos dié van 'n ou bok
Môre sal ons twintig blêrende Jode offer op die stapel
Kom af God, soos wit lenteblomme - sodat ek Jou kan eet
En met Lucifer sal ek hierdie dood oorleef
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Jacques Hamelink | Gedichten
Vruchtachtig woonden
Vruchtachtig woonden ja
wij woonden
mierenwijs
woonden
onder grote groene bladeren
woonden
en waren
waren
waren eenvoudig
bewustzijn
toegevoegd aan iets onbestaanbaars
ja
waren
waren ook in de bloedcel bijeen vaak
en niet bijkomstig
bij de weegbree
het limoenkruid
en in de luwte van de zandkorrel
die dagen
aan de aarden tafel opgetuigd
met wortel en tak
in het ruwe donker
hadden niets van druïden
maar zaten
spraakzuchtig en prezen
prezen de slaplant
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dicht bij de taal groen
dichtbij groen en onweerspreekbaar
wegwijzers aan de worm zelfs
voorafgaand
en waren
en eenparig
en niet draaihartig
hadden ook aanhang
onder het aardvolk
in de aarden stad
waar wij woonden
werktuiglijk
waar niemand dit
in twijfel trok
dat met een beetje wiegen
en glimlachen wij naam
maakten
en ons maskerend
om recht en dood te spreken
met een beetje wiegen
en glimlachen losjes
heersen konden.
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Geroddeld aan het oor van Majakowski
Mager van vaak werd de man
die de manhaftig zwarte machines maakte
op een nacht trof een slapeloze onderpastoorse
zijn overspannen overall buiksprekend aan op de biechtbank
oh droef als een tartaar was hij toen
maar zijn tamme schroefsleutel kreunde
van kranten kanonnen hoogwaardigheidsbekleders
die veel te bazige min moe
kocht hij van een veehoeder een populair soort trauma
op afbraak en bestudeerde
in veel vrije tijd de hele mikmak
van goddelijke baardaap
tot hoorndragende huisjesslak
en zong zong in zijn eentje
dat alle machines ervan staakten
daarom zo zegt men werd hem macht gegeven de mensheid
tegen verdere uitvindsels en welvaart te bewaren
zuiver gezind kauwde hij alle krijgskundige kookboeken
of joeg naar behoren in zijn jaguar door de straten
vereerd en gezond als een vooroorlogse amerikaan.
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IJk
Traden toe tot de trog
geweld & onrecht
lege magen & weelde
naar onvermogen verdeeld
en toch
en zonder godsvrucht
en toch en als voorheen
de koude tekens
groot geslagen in de taal
tenslotte
mijn enige bestaansreden.
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Jos Ruting | Natuurzuiver kinderhormoon
(Voor Reneman en het lied ‘Moeder waar zijn de vlinders gebleven.’)
Merkwaardige vondst
Wij maakten onlangs melding van de vondst van een document dat te voorschijn
kwam in een gebied dat men oudtijds De Lage Landen noemde. Geleerden zijn er
in geslaagd een deel van de tekst te ontcijferen. Het betreft hier, aldus professor dr
Wachtel, het verslag van een geheime vergadering van een of andere industrie
genaamd ‘Het World Pesticiden Syndicaat A G’ en het stuk werd hoogst waarschijnlijk
omstreeks 1970 geschreven. De geleerde voegt hieraan toe dat mensen van die tijd
zaten opgescheept met een technische erfenis van tientallen jaren die men bij
benadering niet kon hanteren. Hier volgt een deel van die vertaling. Aan het woord
is ene heer Arsenaat, vermoedelijk een bedrijfs-directeur. Hij zegt:... ‘Onze stof
Lindhane doet het. Met deze stof maken wij soldaten van de vijand blind,
kamervliegen vleugellam. Toch mogen wij niet verslappen. Concurrenten hebben al
betere stoffen dan wij om de ademfunctie van longen en luchtbuizen te verstoren.
Wij ontdekten dat gevleugelde mannelijke vlinders de ongevleugelde vrouwelijke
soortgenoten op een reukspoor vinden. Wij namen de reukspoor-verdelger in fabrikatie
maar achteraf heeft die ons alleen maar geld gekost. Het betrof een beperkt aantal
vlindersoorten die wij uit de natuur-huishouding moesten verwijderen omdat ze
schadelijk voor land- en tuinbouw zijn. Plaatselijk ging het goed. Wij hielden de
zondige partners gescheiden. Elders niet. Daar ging het lieve leven aan vruchthout
zijn gang.’ (gelach)
(aantekening van de kunstenaar-anthropoloog Bernard: Hier geen sprake van
hoongelach maar een bewijs voor het in volle onschuld meeleven van een of meer
toehoorders)
‘Uiteraard zal ik het niet bij sombere mededelingen laten. Mag ik mij van enige
beeldspraak bedienen. Ons syndicaat is een der laatste landwegen met knotwilgen
gegaan en die was geen doorgaande weg en nu staan u en ik voor een hek. Achter
dit hek zien wij een nieuwe snelweg. Op zo'n weg voelen wij ons thuis. Maar dat
hek? Ik
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ga u mijne heren het gereedschap op tafel leggen om dit hek te openen. Mijnheer
mag ik de film.’
Op de film zien wij grote vlinders met ronde vlekken op hun vleugels. Spreker zegt:
‘Wij zien hier de vlinder “grote nachtpauwoog”. Onderzoekers hebben
honderdduizenden van deze vlinders onderzocht. Ze hebben gevonden dat de rups
van deze schemervlinder een stof bezit die men “juvenile hormone”, je zou ook
kunnen zeggen “baby-hormoon” of beter nog “kinder-hormoon”, noemt. Een ophoping
van die stof ligt bij de rupsen van deze vlinder daar waar hogere dieren een meer of
minder eenvoudig hersensysteem hebben. Door laboratorium onderzoek kwam aan
het licht dat ook de rupsen van andere vlinders, alsook de larven van kevers en zelfs
onvolgroeide vormen van planten-wantsen, zoals u weet, schadelijke plantensap
zuigende dieren, een ophoping van dit “kinderhormoon” bezitten. Wat heeft dit alles
ons te zeggen? Onderzoekers geven het antwoord op deze vraag. De hormoonstof
dirigeert de ontwikkeling van rups tot vlinder, van larve tot kever, van nymphe tot
plantenwants. De plantenwants heeft, zoals onze biologen natuurlijk weten een
onvolkomen gedaante-verwisseling. Die komt uit het ei en is geen rups en geen larve
maar een beestje dat al aardig op zijn moeder lijkt. Hij heeft een paar poten minder
en hij moet een aantal keren vervellen aleer hij een vrouwtje of een mannetje is dat
aan de voortplanting kan deelnemen.
Hier geeft de wetenschap mij een sleutel in handen. Rupsen zullen altijd rupsen
blijven zolang het kinderhormoon werkzaam is. Keverlarven zullen altijd larven
blijven zolang het kinderhormoon werkzaam is. En wat doet de natuur? Die laat het
kinderhormoon werken tot het jeugdstadium voltooid is. Na die voltooiing verpoppen
rupsen en larven, wordt een ander hormoon werkzaam en ontwikkelen de dieren zich
tot vrouwelijke en mannelijke insecten met de mogelijkheid tot paring en
voortplanting, dus in standhouding van de soort. Door deze gang van zaken blijven
zeldzame soorten bestaan, zullen schadelijke en algemene soorten zich vermeerderen,
plaatselijk zo dat men aan de egyptische plagen denkt.
Natuurlijk mag u interrumperen mijnheer. U wil dit kinderhormoon blokkeren.
Dat bewijst dat u econoom of administratief deskundige is maar geen bioloog. Nadat
men beschikte over een kleine hoeveelheid kinderhormoon uit de rupsen van de grote
nachtpauwoog, weliswaar heel weinig maar toch zoveel dat de stof hanteer-
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baar werd, gelukte het om rupsen en larven in een blijvend jeugdstadium te houden.
De behandelde dieren werden abnormaal groot maar bleven in het onvoltooide stadium
tot de dood volgde. Zulks is aardig voor jonge geleerden die experimenteren maar
het zou voor ons niet belangrijk zijn ware het niet dat men de chemische formule
van het Kinderhormoon kon vaststellen. Nog even terzijde merk ik op dat men in
Oost-Europa, het juvenile-hormone in een balsemspar, in min of meer blijvend
jeugdig weefsel, het zogenoemde papierweefsel, een weefsel dat dus niet verhouten
wil, heeft aangetroffen. Met deze stof al kon men plantenwantsen beïnvloeden. Na
de vijfde vervelling waren de dieren niet volwassen. Ze maakten een zesde en zelfs
een zevende vervelling door maar het kinderhormoon bleef werkzaam, de dieren
konden het volwassen stadium niet bereiken. Ik heb obtie gevraagd en die gekregen.
Wij voeren een strijd met niet meer dan dertig schadelijke insectensoorten, dat is een
klein aantal vergeleken met de duizenden soorten die de entomoloog kent. Ondanks
dat heeft men de toepassing van kinderhormoon in vrijwel alle landen verboden. Ik
wil derhalve een proef nemen in de Lage Landen waar alles verboden is voor de
inheemse bevolking maar waar alles kan voor grote ondernemers. Wij zijn geen
Phenollanders, ons staat niets in de weg.’
In de pauze drinkt men een glas sherry. De voorzitter geeft het woord aan de heer
Beesterswaag.
(Deze heer Beesterswaag is volgens professor dokter Wachtel waarschijnlijk portier
bij een der fabrieken van het syndicaat geweest en iemand die volgens het hoor-inen leer-in-principe, ook wel hear-in en teach-in genoemd, een stem moest hebben
om te suggereren dat de bedrijven democratisch waren. Zoiets is namelijk enige tijd
‘in’ geweest. Het grondgebied van de bevolking van De Lage Landen en juist dit
deel dat men Phenoldelta noemde, was in die tijd bezet door gangsters van het Westen
enerzijds en door Hunen van het oosten anderzijds. Die Hunen wrongen zich in alle
bochten om de stad Merlijn te veroveren. Deze stad was toen in handen van de
Stalinisten; metaalbewerkers en maaiers, hetgeen wij weten door de vlag waarop
men een afbeelding van twee stukjes gereedschap voerde.) De heer Beesterswaag
zegt; ‘Hooggeleerde heren professors, dokters, directeuren en bedrijfsleiders, ik had
een briefje ingediend over een waarneming en als zodanig heb ik de eer op de
stafvergadering te
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zijn om iets te zeggen. Het is mooi dat de heer ingenieur mijnheer Arsenaat een
contract kon maken om het spul te fabriceren maar ik geloof dat er iets is uitgelekt
over hormoonstof. Het is zo dat ze al ergens reuzen-rupsen kunnen kweken. Ik lees
alle kranten van onze leestafel in de cantine en ze schrijven geen woord over de
dingen die ik gezien heb. Zaterdag stap ik met mijn vrouw en onze kinderen in de
auto en ik rij naar het Toverbos-de-Betuwe, u weet wel, met Sneeuwwitje en De
gelaarsde kat.’ (Gelach) De voorzitter hamert en vraagt stilte. Het woord is aan de
heer Beesterswaag. Spreker; ‘Ik dank u beleefd meneer de president. Ik ging naar
dat spul voor de kinderen. In het toverbos zegt mijn zoon van zeven: Moet je nou
zien, kijk daar nou. De jongen wijst naar een rups aan een tak, een rups van om en
bij een meter lang, een mooi beest, heldergroen met witte en paarse strepen. Ik wist
niet wat ik zag. Mijn vrouw zei: Dat is namaak natuurlijk. Zulke rupsen bestaan niet.
Ze maken tegenwoordig alles van plastic. Toen begon die rups te lopen. Nou, wij
weg hê. Ik zeg nog, het kan een truc zijn maar als die rups echt is dan is die toch niet
gevaarlijk. Rupsen eten bladeren. Ze vallen de mens niet aan. En toen gebeurde dit:
Uit de bosjes komt er een het pad op, zo'n signeur met een zuigsnuit, meer dan een
meter lang, het was een plantenwants. Ik zag hem daarnet op de film en ik heb hem
ook in een boekje staan, maar dan in het gewoon. Deze persoon kwam eraan op hoge
poten. Mijn vrouw trok de kinderen mee, ik bleef staan om te kijken. Ik dacht: Als
hij wat wil draai ik wel om een boom maar hij doet natuurlijk niks, hij moet planten
hebben. Ik heb hem goed bekeken. Zijn schilden waren kleverig. Ik zag takken,
bladeren en kiezelstenen aan zijn schilden kleven. Het beest was glimmend groen
en het liep als een renpaard, je kon het nooit ontlopen, maar het was ongevaarlijk,
het keek niet eens naar ons. Toen zag ik dat het zijn zuigsnuit in een vlierboom
boorde. Ik zag de bladeren verwelken. Binnen vijf minuten was al het sap uit de
boom weggezogen. Die wants was niet volwassen. Hij zag er ook nog jong uit. Ik
vraag mij af waar gaat dit heen met reuzenrupsen. Zeg dat die niet volwassen worden
maar hoeveel bomen hebben ze per week nodig voor ze dood gaan? En ik vraag mij
af wat is de prijs voor een bestrijding als zodanig. Maar nu dit geleerde heren wat
ons overkwam op de hoofdweg naar de uitgang, daar stak een loopkever, zo groot
als een hert, de weg over, een kind in zijn kaken. Ik trok mijn zakmes en ik liep wat
ik lopen kon maar wat is lopen bij zo'n dier. En toen waren daar de boeren,
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vier, vijf boeren met rieken en hooivorken. Ze zaten er achteraan. Ik liep mee om te
helpen. De reusachtige tor stond tegen het rasterwerk. Hij stond besluiteloos te kijken
en hij zwaaide met zijn sprieten, hij wist niet hoe of wat. De portier kwam op zijn
brommer en die trok een pistool. Een boer riep: Niet schieten, niet schieten, het gaat
om mijn kind. De tor was omsingeld. De boeren vielen hem aan met hun hooivorken.
Ze staken tussen de schilden. Ik zag een stroom groen bloed over het gras vloeien.
De kever opende zijn moordkaken naar de aanvallers, het kind viel op de grond en
rende weg. De kever liep nog een paar mannen onder de voet maar toen zakte het
monster krakend door zijn poten en het gaf de geest. Dit alles hooggeleerde heren
gebeurde en zo gauw achter elkaar dat ik het niet meer kon verwerken. Mijn vrouw
in de zenuwen stond met de kinderen bij het hek. Ik zei: Blijf kalm, het kind is
ongedeerd, de tor is dood, de mens is altijd overwinnaar en wij zijn hier bij de uitgang.
En toen geleerde heren ging het naar de boswachterij. De houtvester was gekomen
en die nam ons mee naar zijn chalet. Wij kregen een neutje, alle mannen kregen een
neutje, ik ook maar ik had niks gedaan. De houtvester legde ons alles uit. Het pretpark
had een folder met kleurenfoto's van reuzen-rupsen en reuzenlarven, dieren die geen
kip kwaad doen. Alles was op tijd gemaakt voor het touristenseizoen. Met die kever
had het park niets te maken, dat was een indringer en die hoorde er niet bij. Het park
had geheime stoffen om reuzen-rupsen te maken, een geweldige attractie maar
volkomen onschuldig. Mijnheer zei ook: Wat is de heks van Hans en Grietje bij een
rups van een meter. Zo'n rups kan lopen en snorrepijpen aan de bladeren en hij is
ongevaarlijk. Hij weegt zoveel als een varken maar de kinderen kunnen hem aaien,
hij doet werkelijk niets. Ik zou zeggen, praat u niet verder over die kever, die is niet
van ons en die is ergens uit de reclame ontsnapt van een buitenlands bedrijf.
De dames kregen een likeurtje, de kinderen limonade. Dat was voor de schrik. Ik
moet eerlijk zeggen, die hoofdopzichter was een bijzonder royale man. Het park was
al gesloten en wij zaten nog bij elkaar met tien of twaalf boeren en een paar heren
met jagershoedjes. Mijn vrouw zei: Denk er om je moet nog rijden. Goed, dat werd
handen schudden. De hoofdopzichter gaf mij twee gratis toegangskaartjes en drie
kinderkaartjes. Ik nam ze maar aan en toen was het: Je ziet het mannen, meneer komt
gewoon terug. Mevrouw en meneer weten dat ons park met de grootste attracties
volkomen veilig
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is voor volwassenen en voor kleine kinderen.
Thuis schreef ik zo een en ander op omdat ik het erg bijzonder vond. Ik dacht: Wij
hier zijn van de bestrijding en daarom diende ik een briefje in. Maar nu heb ik de
film gezien en nu vraag ik mij af is die geheime stof, dat “Kinder-hormoon” werkelijk
geheim?
En nu vraag ik mij af hoe komt die heer van dat Pretpark aan die stof? Maar goed,
hoe dat zou zitten is misschien niet schokkend. Als dat moet veranderen zal de heer
ingenieur mijnheer Arsenaat wel zijn maatregels nemen. Maar hoe staat het met die
reuzenkever? Dat was een volwassen insect. Hoe kon zo'n gevaarlijk dier ontstaan?
Hier was ergens iemand de pineut, (daverend gelach, hameren en stilte) (de heer
Beesterswaag die bij herhaling de eerste prijs won in een radiorubriek, Spraakwaterval
of iets dergelijks, geeft thans blijk van een scherpzinnig inzicht en zulks niet voor
de eerste keer...!) Die kever kon ik thuisbrengen in mijn “Natuurvrienden-gids”, het
was geen schadelijke bladrandkever maar een nuttige loopkever. Is het nu zo dat
“Kinder-hormoon” wel vat heeft op schadelijke kevers en als zodanig dat die als
larve dood gaan, maar niet op nuttige kevers. En maakt die stof dan dat nuttige kevers
reuzen worden en niet als larve dood gaan? Als het zo zit heb je morgen miljoenen
reuzenkevers die schadelijk gedierte verdelgen, die vlees-etend zijn. En wat dan als
zulke monstertorren vandaag of morgen trek in kinderen krijgen? Wat dit betreft gaf
die tor in het pretpark mij te denken. Ik dacht: Dit kan linke soep worden. Ik dank u
hooggeleerde heren beleefd voor uw aandacht.’ (Luid applaus. De heer Beesterswaag
slaat aan als een soldaat maar hij heeft geen pet op.)

De heer Fluwijn
Professor dokter Wachtel schrijft: Het document is ongeveer duizend jaar oud, hier
en daar licht beschadigd. Ik kon het volgende vrijwel letterlijk vertalen. De heer
Arsenaat belt het pretpark op, een reclame folder in de hand. Hij vraagt inlichtingen
over de reuzen-rupsen en zegt: Ik zal studenten rondleiden en die willen weten wat
ze zien, ze stellen vragen en ik dien een en ander te verduidelijken. De exploitant
zegt: Hartelijk welkom professor. Voor groepen geef ik reductie op de entree-prijs.
Ons park heeft inderdaad uiterst bizarre levende dieren. Op uw vraag naar de herkomst
moet ik u tot mijn spijt zeggen dat ik die zelf niet weet. Mijn kweker
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is een eenvoudig man. Hij heeft geen telefoon, hij leeft wat teruggetrokken. Maar
toch zal ik hem eens polsen. Als ik iets te weten kom zal ik dit zeker niet geheim
houden.
Men neemt besluiten. Een jong bioloog zal gewapend (!!!) met twee kinderen en
een verborgen camera naar het park gaan. De heer Fluwijn, directeur
verbruiksontwikkeling, wil het park kopen, zonodig tot onteigening overgaan. Het
is bruikbaar. Ons Syndicaat, aldus spreker, heeft een reclame-tuin, een soort
open-lucht-showroom nodig. De toegangsprijs moet laag zijn. Jong en oud moeten
zien wat wij doen om de bedreigde land- en tuinbouw ter elfder ure alsnog te redden.
Met zo'n tuin geven wij mensen en kinderen recreatiegebied en juist daar waar dit
dringend nodig is.
Het is opvallend dat oudere economen nogal geëmotioneerd zijn, jonge biologen
daarentegen koel en strikt wetenschappelijk blijven. Een jeugdig entomoloog noemt
verstoring van het natuurlijk evenwicht gevaarlijk. Door verstuiving van
‘Kinder-hormoon’ op de voedselplanten zullen zogenoemde ‘schadelijke’ en
zogenoemde ‘nuttige’ insecten verdwijnen. Insectenverdelging is tevens
vogelverdelging en ook plantenverdelging. Als wij voldoende planten vernietigen
door giftige fabrieksdampen en insectenbestrijding zoals hier in het geding is, gaan
alle koeien en alle hoogleraren gewoon dood. Door zoiets zouden kunstboter,
kunstmelk, kunstvlees, mixers, koelkasten, bordenwasmachines voor droomkeukens
en de almaar verbeterde wasmiddelen en de almaar verbeterde elektrische
scheerapparaten opeens overbodig worden. Dit mogen wij de industrie toch niet
aandoen. Denk ook aan de slag voor de reclamebedrijven die ons dagelijks uitleggen
dat volslagen nutteloze fabrikaten absoluut onmisbaar zijn.
Volgens de econoom drs Daalder is dit een oud praatje. Het biologisch evenwicht
is al lang verstoord en nog is de aarde niet vergaan. Het is de kunst om met rampzalige
middelen eerder ontstane rampen op te heffen. Wij hebben geleerd om hiermee te
leven. Mijn lijfspreuk is: Het dient mijn tijd wel uit en het is voordelig.
Stem 1: Gras gaat dood, u ook en het Syndicaat kan u niet missen.
Stem 2: Phenoldelta is een betonvloer. Moet ik daar de grasworteluil bestrijden?
Stem 3: De kruik ging al te water tot het water weg was.
Stem 4: De nachtegaal zingt in een boortoren.
Stem 5: Meneer Fluwijn, kunnen door kinder-hormoon misvormde rupsen ontstaan?
Bij voorbeeld rupsen met vier poten, in afwijking
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van de normale vormen met tien en veertien poten?
De heer Fluwijn: Een logische vraag. U denkt aan Softenon en Contergan. Het
Conterganproces is nog gaande. Persoonlijk heb ik de indruk dat de ouders van meer
dan duizend misvormde kinderen zullen moeten aannemen dat de rampzalige
afwijkingen door een onbekende oorzaak zijn ontstaan. Men kan ook zeggen dat
bewijzen geen bewijzen zijn zolang ze niet erkende bewijzen zijn. Ik haast mij hier
te zeggen dat het Kinder-hormoon volstrekt niet slaapverwekkend is maar juist actief
maakt. De heer Beesterswaag zag een plantenwants in nymphe-stadium die een
vlierstruik leegzoog. Hij kon er op wachten. Is dat actief of niet? En ik haast mij ook
te zeggen dat vlinders de poten van hun nakomelingen niet natellen. Zij zijn van
nature beschermd tegen ouderleed. En plantenwantsen vragen zich niet af waarom
hun nymphe-kinderen zelfs na zes vervellingen nog altijd niet trouwlustig worden.
In alle ernst, bekijk de folder van het Pretpark. De foto's zijn duidelijk. U kunt het
aantal poten van de rupsen op die foto's natellen. De dieren zijn normaal, alleen
bijzonder groot, groter dan het demonstratiemateriaal dat de heer Arsenaat ons in
zijn film toonde. Hoe dit zit weten wij binnenkort. Dra Evelyn White gaat met de
verborgen camera naar het park.
Stem 6: En wat doen wij met ontsnapte monstertorren?
De heer F.: Ons proefterrein Phenoldelta is het land van de doofpotten. Een kever
kan zo groot niet zijn of hij kan in een doofpot.
Stem 7: Wat is het verschil tussen ‘ruilverkaveling’, ‘planologie’, ‘cultuurbundelen’
en massa-arrestatie? En wat doet het Syndicaat tegen de Phenol-schappen? Ik heb
maar één schap nodig en dat is een waterschap. In Phenoldelta kunnen de
waterschappen het water niet meer beschermen tegen gas- en olielekken. Wat moeten
wij daar dan?
De heer F.: Mag ik even samenvatten, hooggeleerde, zeergeleerde dames en heren
en hooggeschatte opponens, u heeft het over kortsluitingen in Phenoldelta, maar mijn
hemel die zijn als niets in dit rampgebied. Wij zien daar onteigening van huizen,
boerderijen, bouwland, veeweide, water en lucht. Ik zou geen republiek en geen
monarchie kunnen noemen waar mogelijk is wat in Phenoldelta mogelijk is.
Vreemdelingen veranderen daar de groene vruchtbare polders in zandwoestijnen
voor hun fabrieken. Vreemdelingen maakten van dit agrarische, poëtische land een
industrie-gebied. Ik heb meer dan duizend knipsels die meer dan duizend beschuldi-
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gingen zijn. U denkt: Wat kopen wij daarvoor. Mijne dames en heren, in de steden
is dertig procent van de bevolking ziek door zwavel- teerzuur- en roetregen. De zware
industrie klaagt over ziekte-verzuim en AFWEZIGHEIDS-BEHOEFTE. Zulks sluit aan,
mijne toehoorders, aan AANPASSINGSSTOORNISSEN. Ik laat details buiten beschouwing.
Grote branden, explosies, vervoer van gevaarlijke stoffen door de steden, opslag van
explosieve- en radio-actieve stoffen in de steden en ga maar door, het uitlekken van
lugubere plannen van knechten van de bezettings-autoriteiten, dit alles dient onze
zaak. Het Phenolvolk wil terug naar de natuur. Slachtoffers van de fabrieken en de
verstedelijking zijn door ramp op ramp langzaam ontwaakt. Plaatselijk hebben boeren
nog een goed woord voor fabriekskaas, andere boeren kopen voor de derde keer hun
onteigende grond van een schap terug. In de steden zoeken flatbewoners een huis
met een tuin. Mensen schreeuwen om groen, om gras, ze willen leven. Hier ligt een
taak voor onze tekenaars en tekstschrijvers. Hun werk is niet eenvoudig. Wij helpen
met Natuurzuiver-Kinderhormoon. Eerst komt een moeilijke tijd. Grote dieren hebben
meer voedsel nodig dan kleine dieren. Toepassing van ons nieuwe product is
aanvankelijk schadelijk, daarna volgt bloei in land- en tuinbouw. Door die bloei
bewijzen wij de grote landen wat mogelijk werd door Natuur-zuiver-kinder-hormoon.
Ik twijfel niet of juist dan zullen wij de wereldmarkt veroveren.’

Nieuw licht op een oud standaardwerk
Nadat ik kennis nam van de door Wachtel vertaalde notulen van een vergadering in
het ver verleden, heb ik het standaardwerk ‘Wegregeren’ weer eens te voorschijn
gehaald. De lezer kent dit boek. Het verscheen in vele talen met vele herdrukken
soms in oplagen van 250.000. Sedert eeuwen behoort ‘Weg-regeren’ tot de
wereldliteratuur. Dat zal niemand tegenspreken. Over de betekenis van de inhoud,
de eigenlijke strekking van deze roman zijn de meningen verdeeld. Men nam aan
dat het een fantastisch verhaal zonder meer is, anderen denken aan satire. In het boek
is sprake van reusachtige insecten en die hebben namen. Mogelijk doelt de auteur
met deze insecten op meer of minder schadelijke tijdgenoten. Iets dergelijks moet
ook het geval zijn met de dieren in het al heel oude verhaal ‘Van de vos Reinaerde’.
Zulke zaken zijn moeilijk te achterhalen. In het licht van de Pesticiden-vergadering
rijst bij mij het vermoe-
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den dat ‘Weg-regeren’ meer historische betekenis heeft dan bekend was. De auteur
heeft het over twee geheime stoffen ‘Evergreen’ en ‘Flowerpower’. Waren dit
misschien fabrieksnamen voor het in de handel zijnde kinder-hormoon. Ik acht het
niet uitgesloten dat de heer Fluwijn die namen ‘Evergreen’ en ‘Flower-power’
verzonnen heeft voor zijn verbruiksontwikkeling. Is de auteur van ‘Weg-regeren’
mogelijk kroniekschrijver? Ik krijg de indruk dat hij ons een beeld van de waanzinnige
wereld van zijn tijd heeft willen doorgeven. De roman speelt in industriegebied.
Onder zwarte zwavelwolken wonen miljoenen mensen in kleine cellen met kunstlicht
in geluiddichte betontorens. Elke toren heeft een zuurstofmachine om de ademhaling
van de bewoners gaande te houden. In grote betonagglomeraties is de gemiddelde
leeftijd van mannen 25 jaar. Die van vrouwen 35. Mensen boven de twintig zijn
meestal blind door de scherp gecontroleerde toelaatbare gassen van de ‘schone’
fabrieken. Door inspuiting met een tijd-hormoon weten blinde fabrieksarbeiders hoe
laat het is. Ze komen zonder prikklok steeds op tijd aan de lopende band.
Het is algemeen bekend dat mens-achtigen van De Late Voortijd, dus van omstreeks
2000, veel technisch vernuft hadden om soortgenoten te verdelgen alsook dat deze
primitieven een neiging hadden tot zelfvernietiging. In een Welvaart-Delta, zegt
‘Weg-regeren’, vierde men elk jaar Zonnedag. Op die dag zetten alle fabrieken hun
wolken-stofzuigers en zwavel-blazers aan. Fabrieksmutanten die nog niet blind waren,
kregen dan een vrije dag. Ze mochten naar de blauwe lucht kijken. Democratische
fabrieksdirecteuren stelden zelfs groene plastic grasmatten beschikbaar voor
kromgegroeide mutanten die zoals voor de hand ligt, hun hoofd niet konden bewegen
om naar boven te kijken. Op die matten konden de arbeiders, op hun rug liggend
naar de lucht kijken. Meestal regende het op Zonnedag en meestal vielen dan veel
slachtoffers van radio-actieve regen. Het gerucht ging dat die Zonnedag diende als
een zogenoemd natuurlijke-selecterende-factor-van-het-milieu. Waarschijnlijk
gebruikten de fabrikanten deze feestdag om zwakker geworden arbeidskrachten
zonder veel onkosten op te ruimen. De naam Phenoldelta komt in het boek
‘Weg-regeren’ niet voor. Dit kan natuurlijk samenhangen met beperkte persvrijheid.
De naam van de auteur, ongetwijfeld een schuilnaam, is helaas verloren gegaan. Op
pagina 69 lees ik in ‘Weg-regeren’,
‘Kankerland-gestolen-land-vervloekt-land-gehaat-en-vervloekt-land’ met je
doodgetreiterde inheemsen,
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met je kinderen die zich verdoven tot ze dood zijn, je hebt ruimte voor vijf miljoen
mensen. In de fabrieken van de bezetters werken tien miljoen chinezen, tien miljoen
japanners en tien miljoen negers. Ik ken geen onderscheid tussen rassen (aldus de
auteur) maar ik vervloek de autoriteiten die het bloed gedronken hebben van de
rampzaligen in dit gestolen land. De schrijver zegt ook: De Welvaart is zo groot dat
de inheemsen sterven als ratten. Ze worden doodgestoken door vreemdelingen en ze
plegen zelfmoord. Inheemsen van het verloren bloemenland met zijn alpenweiden
beneden de zeespiegel, grijpen hun kinderen bij de beentjes en slaan ze dood tegen
de grond. Zulks heeft te maken met het verdwijnen van de weiden, geluidshinder,
gebrek aan ruimte, gebrek aan licht, gebrek aan PERSOONLIJKE VRIJHEID. Dit laatste
woord moet u onthouden. Dat heet privacy in de advertenties van huisbazen die iets
te koop hebben waar-men-buiten-is, waar-men-gras-en-bloemen-ziet,
waarmen-bomen-plant, waar-men-vogels-ziet. Zelfs kinderen hebben recht op privacy.
Die arme hoestende kinderen met hun brilletjes, die zwavelkinderen.
Het is natuurlijk duister lezen na zoveel eeuwen en toch denk ik dat de auteur over
feitenmateriaal beschikte. Op pagina 80 heeft de schrijver het over een
zwavel-koolstof-explosie die zo hevig was dat vlinders op de maan, waarschijnlijk
waren dit koolwitjes, het leven verloren. Kennelijk niet zonder voldoening schrijft
hij dan over een kentering. Op witte zandvlakten liggen de heuvels van gevallen
containers, schoorstenen en torenflats. Na de grote olie- en gasbranden volgt een
pestepidemie alsook het massaal sterven van ratten. De pestrook waait weg, de
Allerhoogste laat Zijn zon opgaan over dood beton en Zijn regen valt langdurig en
maakt van ijzer aarde, van stenen aarde. En de aarde gaat, zoals eens in het
bijbelverhaal, grasscheutjes voortbrengen en bloemen, zaadzaaiende over het land.
Een geestelijke vertroost overlevenden en gaat voor in een onkruidere-dienst. Hij
zegt: Een egyptische koningin, genaamd Makaré Hatshepsoet, ziet de terrassen tuinen
om haar tempel te Dar-El-Bahari en zegt: Het is goed. Deze tuinen zijn groot genoeg
om een god tot verblijf te dienen. Wij geloven niet in de god Ammon van deze
koningin maar indien wij in een God geloven dan zullen wij Hem eren in het gras,
in het onkruid dat Hij ons gegeven heeft. God had een twist met gas en olie en Hij
toonde ons die met de explosies. De roman ‘Weg-regeren’ heeft het ook over de
welvaart-hongers-
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nood: Harsbrood, molmkadetjes, lijkenvlees, melk van meel en ook over de voorkeur
voor inferieur voedsel van witte negers en zwarte blanken.
Na de grote explosie die koolwitjes op de maan getroffen had, bestormen wilde
heesters de ruïnes, waait het industriezand over miljoenen doden, worden de landen
groen. Fabrieksnegers, fabrieksjapanners, fabrieksturken en andere slaven zoeken
steun bij de weinige overlevende boeren en tuinders van het ‘verloren-welvaartland’.
Aanvankelijk scheen het dat de industrie alle planten en dieren volkomen uitgeroeid
had, maar zulks was niet het geval. In het olie-tijdperk ontstonden olie-ratten,
olie-muizen, olie-spreeuwen, olie-duiven en olie-kraaien. Deze vormen hadden de
grootste moeite om geleidelijk te herstellen tot normale dieren maar ze bleven
overwinnaars. Straatgras en lepelblad hadden van alles verzonnen om het uit te
houden onder de gestadige zwavel- en teerzuurregen. Na de grote explosie moesten
ze terug en gewoon worden en ook dat gelukte deze planten. Na jarenlange duisternis,
giftig water en giftige lucht, waren vrijwel alle insecten verdwenen. Het duurde
verscheidene jaren aleer de schadelijke soorten zich konden herstellen. Ze kregen
nieuwe kansen toen het zogenoemde ‘Agrarische-tijdperk’ was aangebroken. Het
boek ‘Weg-regeren’ wijst dan op een toenemende vraag naar bestrijdingsmiddelen.
Vooral ‘Evergreen’ schijnt doeltreffend. De oude, sedert jaren afgestempelde aandelen
van ‘Evergreen’ vliegen omhoog. Op de televisie dragen vier marechaussees een
dikke rups weg uit een pretpark. Het is geen haar-rups en daarom is die volgens de
zedenpolitie schandelijk bloot en aanstootgevend. Een krant schrijft dat het een
schande is om een blote weerloze rups weg te dragen. Op het tweede net zegt een
juffrouw dat de omzetbelasting op LSD te hoog is. Op het derde net spreekt een bloot
meisje met een rups voor haar blote buik over ‘Evergreen’. De televisiekijker die
terstond op knop zeven drukt heeft het blote meisje in zijn huiskamer, zonder rups.
Het meisje is dan werkelijk werkelijk. Het slaat haar dunne blote armen om de hals
van de gelukkige die het eerst op knop zeven drukte. Van de rubriek
‘Moeders-wil-is-wet’ komen bezwaren binnen. In hippe-bladen zit een ster ster-naakt
op een reuzenwants in het nymphy-stadium. Onderschrift: Een nimfje op een nymphe
die altijd nymphe blijft en de flipstand nooit zal kennen. Zijn dit advertenties van
het Pesticiden-syndicaat? In het olietijdperk gingen de dingen snel. Phenolkaas diende
voor het inzetten van ruiten in negerflats. Kinderen van in-
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heemsen en van gastarbeiders leerden op driejarige leeftijd de vierdimensionale
leesmethode om zo jong mogelijk de gangster-advertenties te kunnen lezen om zo
jong mogelijk bij hun ouders te vragen naar waardeloze vodden die de
gangsterindustrie maakte.
Dit alles ging voorbij.
Op het hemellichaam de maan begonnen jonge intellectuelen een vlinderkwekerij
op wetenschappelijke basis. Volgens de roman hadden ze tuinen met veel
oost-indische kers en ging de vlinder Koolwitje goed vooruit. Ook op de planeet
Aarde zijn jonge geleerden actief. Op het eiland Australië zou men bezig zijn met
een grote geheime vlinderfarm. Vooral grasworteluil en aardrupsuil zouden het daar
doen. De geleerden die de leiding hebben, delen mee dat op de kwekerij van de
schadelijke gammavlinder minstens 25 gastarbeiders werk hebben.
In de zogenoemde ‘Evergreen-periode’, aldus ‘Weg-regeren’, zien wij verkeersagenten
van zeven en ministers van negen. Ze zijn zonder uitzondering bijzonder dik. Tijdens
een ‘voorstelling’, waarschijnlijk de zitting van een gerechtshof, vreet een
reuzen-kever de officier van justitie, de rechter, twee lage knechten, waarschijnlijk
parketwachters, de strafpleiter en een griffier op.
Ik denk hier aan de verhalen van meneer Beesterswaag. Maar ik wil hiermee
natuurlijk niet beweren dat na de verstuiving van Natuurzuiverkinderhormoon op de
voedselplanten alleen nuttige kevers het volwassen stadium alsnog kunnen bereiken.
Volgens een krant in ‘Wegregeren’ praat een juffrouw voor de televisie tien dagen
en nachten aan een stuk voor ‘open de stad’. Het is voor de kinderreuzen. Kinderen
van drie en vier jaar, zo lang als straatlantaarns, worden algemeen. Ze wegen om en
bij de duizend kilo. Een geneticus wijst er op dat deze kinderen ongevaarlijk zijn.
Ze zullen de eertijds verguisde ‘adolescentie-periode’ nooit bereiken en nooit in staat
zijn tot geslachtelijke voortplanting. Een dichter schreef: Ze zullen nymphen blijven...
Intussen zitten anthropologen met het probleem van de ontbrekende schakel. Daar
heeft een geleerde, omstreeks 1900 ook al mee gezeten. Hij zocht de ‘missing link’,
iets tussen aap en mens, iets dat niet bestaat. Hier rijst de vraag hoe zit het met de
zwavel-apen en de olie-gorilla's. Zijn die in onze voorouderreeks? Zitten de latere
Flower-power-vormen die plaatselijk ontstonden in onze voorouderreeks? Zij waren
het die de grote watertransporten naar de maan
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regelden om de vlinders te redden. Zij waren het die het gedicht van Ringelnatz
kenden waarin hij zegt dat God de aarde alleen om de vlinder liet voortbestaan.
Het is moeilijk mijne heren, maar onlangs seinde een maanvlinderkweker dat hij
een bezoek aan de natuurreservaten van de stofplaneet Aarde overweegt.
Dat de zwavelaap in onze voorouderreeks zit is wel waarschijnlijk, maar het is niet
iets om trots op te zijn.
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Arie van den Berg | Zes fasen van zondvloed
voor jan g.e.
quatre-mains
(grâce à ma mère l'oie)
in haar teveel aan ironie
schiet herfst tekort en drijft een grimmig wig
tussen muziek en pianist
neem nou dit sprookje van ravel:
roodkapje en de wolf aan 't toetsenbord
improviserend in een kleine terts
zou ik wel lente willen in begrip
van ons vierhandig spel,
maar nee,
er gaat iets mis: mijn metronoom
vertikt het rondo aan het slot
: onder vier ogen wordt mijn siamees
(een tweeling ingekort) opnieuw
de regen ingestuurd tot kinderlied
met paraplu voor als de bomen vallen
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noach
nee heer, vanavond geen
ampère op uw bord
: het volt is op
(de polder is verschraald, een laatste boom
die struik was lucifer geweest, het riet
zou willen branden maar het geeft
geen licht)
mijn vrouw plukt twee aan twee
insekten uit de tuin
ik sloop de radio
en bouw een schip
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prognostica
onder mijn poncho op de fiets
(ziedaar) van louter terugblik: plu:
mijn onverhoopte regengod: het weer
alweer op losse schroeven
(met om het uur een pitstop: omzien naar
het water overlopend in de spanten/ dorst
naar almaar liefde in het kaartenhuis hierachter)
noem het maar bui van overmoed: er komt
geen neerslag: regenmaken is mijn god
en mij een onnatuurlijk overspel
(ik toon mij dus een eerlijke verliezer: zien
door dit kijkglas valt mij soms lastig in schijn
van een heerlijker hoogmoed
denkbeeldiger kerkgang)
zeg ik: voor wie er oog voor heeft
(een neus misschien, en oren): niets
boven dit dan jouw beter vooruitzicht
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eucharistie
dan weer ter aarde besteld, of vierhoog
is mijn loodgieter moordenaar, hoor maar: nu tikt hij
het recht langs zijn buizen te buiten: tot driemaal
de slag van zijn engelse sleutel: het lekt al
zo, zonder water lijkt het wel rustig, maar let
op de vingers van de goochelaar wanneer
hij de dingen niet langer laat zien, op de blinde cipier
aan de kraan voor moerasgas
nog paar ik bij voorkeur maar buiten de dijken: bedronk
ik mijn wil aan azijn? in nabijheid van daken verbreek ik
het zuur van mijn brood met de zang van de meerval
: alleen mijn verouderde vader vist koppig
nog altijd op paling: mijn moeder
dronk wijn en vermorste de laatste kan water
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gemeenschap
kijk hier: op ooghoogte in de bosloze polder
: een uilebal vol waardig ongeloof
het zal dan wel een priester zijn geweest die het gemaal
met zoveel wijding uit de doeken deed: een surrogaat
voor vruchtbaarheid? of was hij uit
op de roem van een rodere zee?
nog hoor ik hem elizabeth (van wie
hij manshoog natte dromen had) vervloeken: onverwachts
verlengde zij haar armslag en sloeg toe
: buiten de ringdijk preekt men na zijn dood
vrijmoediger de wederdoop en trekt van verre met geslacht
en nageslacht in bussen naar de kerk:
om buurman katoliek misschien
de ogen uit te steken
hoewel: onder de dekens viert
ook hij (de ogen dicht: het doosje open)
kortademig zijn oecumene
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watersnood
twee dagen in de dakgoot, zei ze
laat, maar ja, ze kwamen nog
veel later uit het ziekenhuis
acht was ik pas, mijn broertje vier
ik ken niet zoveel sprookjes meer als toen
: vrouw holle was een uitkomst in de goot
stond er veel water in haar put?
mijn broertje was verzot op zulke vragen
ook later nog in tilburg bij oom jos
het had daar hard geregend, februari
dus de sloot stond vol, we waren
er maar kort: mijn broertje kende nog geen kroos
ik had het hem later terug op goeree
willen wijzen of beter vertellen terloops
in een sprookje misschien
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Ad Zuiderent | Met gedempt pathos
I
Een witte partituur haakt in het voorhoofd van een veertienjarige;
een openbarstend puistje in zijn neus
en hij hoort de muziek van Morton Feldman niet.
Geen subtiel gevoel; een projectiescherm erboven
waarop: 1o een onbekende broer zich verlegen en groetend
over de pauken buigt
2o het jongetje - de dictie van Jacques Brel kwam later de burgers oproept honderd maal dezelfde
naam te zeggen naam te zeggen naam
afwisselend zijn eigen naam, een meisje en van hem
Publiek dat schrikt van kuchen
en bij de bekende stijl de handen op elkaar brengt
voor een zilveren pass van het harmoniumpje
via de licht-verschikkende lippen (vijf maal vergroot door David Levine)
naar het verlegen groeten dat hem steeds onbekender wordt
En op een sneeuwveld staat een meisje zonder mensengeur;
de stilte van herinneren klinkt buiten
(door)
(en door)
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II
Wel drinken
Bron slaan
Lucht verwaaien
Riviertjes in het gezicht
Het liefste thuis met de hele houding
De grote hand strekt ofwel de vingers naar het matglas voor de ogen
anders op het stuur een toren van armen
met een parka-kap bedekt de oren en het bijna kale van een dorp
Voor hem uit fietst blauw zeil weer en blond erbij
en daartussen: ‘Eens liep zij hoog te spreken
langs de Noordzee, le plat pays qui est le mien.’
De dagen afgeknot tot heen en weer naar huis:
het pleistoceen is zeventien en zit op de tweede rij van achter;
bij het grinniken om een mislukt herbarium gaan de ramen
open en zit zij achter het axolotl-aquarium en kolven:
de dagen vergroot tot zeven meisjes,
die al dan niet blokfluit spelen
h.b.s.-a hebben
een voile rond hun dialect
genoeg...
Dan weer te snel haalt hij haar in.
Waarom de stilte regent en niet praat
dat wast het water van de hele wereld niet
uit zijn opbrekende verleden
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III
Winter put ineens langzaam uit:
het hoofd een gestreelde pauk;
gevuld de buik, maar met stuifsneeuw.
- Ik laat winden dokter ik kan het geen uur inhouden
en achter mij zit een meisje;
hoe kan ik ooit indruk op haar maken
behalve als ik twee paar sokken draag of geitehaar?
Bij het ouder worden ligt de jongen te krimpen
van kramp - zijn hoofd een erfenis
van duizel kop en
veelvouden te lang
(- Wat wollig gips in de darm en nu de buik inhouden)
Op een scherm witte adem zonder buik
vol klonterende muziek van kousevoeten met een knol
die wind rond de kuiten omhoogtrekt
die in de oren
een suizen
een snuiven
stuift
Misschien slaat een publiek
de handen in elkaar
voor warmte
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Lidy van Marissing | Blinde vlekken
Met zijn rechter wijsvinger trekt hij zijn bovenlip
op. Het blaasje in het tandvlees is weer groter
geworden. Langdurig bekijkt hij het witte kopje.
De spiegel slaat aan. Langs zijn onderlip kruipt
een straal mondwater. Hij slurpt het haastig op,
slikt. Terwijl hij zijn hand aan de gebloemde
gordijnen afveegt, sputtert hij: verdomme, die
verdomde, die goed lullige rotzooi Door het raam ziet hij hoe beneden de schemer in
de tuinen hangt. Een kat springt over de gevlekte
schuurtjes. Aan de overkant gilt plotseling een
jongen. Een vrouw rukt een keukendeur open,
verschijnt op het balkon en trekt het kind naar
binnen. Niet achter alle ramen is het licht aan.
Hij bemerkt het zwarte blok achter zijn rug.
Duisternis tot aan het plafond. Met de punt van
zijn tong glijdt hij nog eens bedachtzaam,
gespannen, over het blaasje. Hij trekt de gordijnen
dicht, de ringen rammelen over de rails. Met zijn
handen voor zich uit zoekt hij de deur. Als een
blinde. Op de gang is een blauw schijnsel tegen
de muur gekropen, de weerkaatsing van de lamp
beneden. Hij hoest en gaat de trap af/
Een grijns aarzelt bij haar mondhoeken, terwijl
ze de spin met de driftige pootjes aandachtig
volgt. Ze zit op de rand van het bed. Haar rok
opgetrokken, de dijen bloot. Enigszins achterover
leunend alsof ze bang is voor wat daar gebeurt.
De zwarte stip loopt snel langs de binnenkant
van haar bovenbeen, trekt een teer spoor over
haar huid. De tinteling kruipt omhoog in haar
lijf, groeit in haar buik tot een cirkel. Gespannen
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volgt ze de spin. Ze ziet hoe hij aarzelt, afbuigt,
even doortrippelt en stopt. Gaat hij terug naar
haar knie? Ze durft de weggezakte rok niet
omhoog te schuiven. Krampachtig houdt ze de
stang van het bed vast. De spin zet zich weer in
beweging. Razendsnel gaan de pootjes op en
neer. Ze huivert, haar mond een beetje open.
Plotseling hoort zij de man aan de andere kant
van de muur. Gordijnringen rammelen. Ze
schrikt, voelt zich betrapt. Ruw slaat ze de spin
van haar dij, staat op en legt met wapperende
handen haar rok in de plooi. De betovering is
verbroken. De deur van de andere kamer wordt
geopend. Hij gaat weg. Ze luistert hoe hij de trap
afgaat, ze hoort zijn droge hoest. Dan merkt ze
hoe de schemer als een schimmel de muren heeft
bedekt. Haastig doet ze de lamp aan. Over de
vloer ziet ze de spin onverstoorbaar een lijn
trekken. Met een kort gebaar van haar voet breekt
ze de beweging af, vertrapt hem. Een vochtige
gifstip blijft achter. Ze kijkt geschrokken, slaat
een vuist voor haar mond, likt de vingerknokkels
en begint heel zacht te giechelen. Vreemde hoge
tonen borrelen in haar borst en ontsnappen in een
korte golfbeweging door haar mond. De schorre
ademgeluiden van een gek geworden orgel.
Enkele minuten giegelt ze, nauwelijks hoorbaar,
hees. Dan valt ze stil/
Beneden is niemand te zien. Er hangen jassen
aan de kapstok. Achter een deur klinkt de metalen
stem van de televisie. Tot in de wc hoort hij de
holle klanken: ...ondanks de rede van de
president... gering voor gewone man... hoewel
hij... welvaartspeil daalt... ...om de oorlog...
vrede te... internationaal... nauwelijks geloofwaardig... revolutie?... met gerechtvaardigde
trots... ofschoon aarzelend dit toch/ Hij trekt
door, het watergeraas overspoelt de stem. In de
gang knoopt hij zijn broek dicht. Buiten is niets
te zien. In de hoge straat is de duisternis volledig.
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Hij steekt zijn handen uit en voelt de muur, de
baksteen raspt langs de binnenkant van zijn hand.
Tastend gaat hij verder. Het hout van deuren is
warmer dan steen. De ramen zijn kil, hij schrikt
van het nietszeggend glas. De stam van de bomen
op de stoep laat hij langzaam los. Soms legt hij
een wang tegen het houten vel en blijft even staan.
Aan het eind van de straat is het lichter. Aan de
rand van de stad is ruimte voor de maan. Hij volgt
de grensweg. Zonder geluid te maken trekt hij
zijn schaduw achter zich mee als een spoor.
Bij de bocht kan hij de vlakte overzien. Hij gaat
zitten op een paaltje en kijkt strak voor zich uit,
de handen steunend op zijn knieën. Zijn hoofd
suist, zijn voeten kloppen. Hij knijpt zijn ogen half
dicht, blijft roerloos/
Ze voelt het slaan in haar hals. Onder haar vest
hangen twee borstjes met kippevel. Ze wil niet
bang zijn (niet bang zijn) en begint zacht wiegend
in het rond te lopen. Met haar handen verwarmt
ze de borstjes. Ze denkt krampachtig aan de
konijnen (hun pluizig lijf, het wollen kontje),
maar het geeft geen troost. Ze staat stil en luistert
(hij is weg). Het schemert op de gang. Beneden
krijst een vrouw. Ze scharrelt naar zijn deur,
aarzelt, mompelt losse klanken. Als ze binnensluipt, kraakt de vloer. Ze zoekt het licht, een
schakelaar. Weer mummelt ze bang (kom terug).
Dan klikt een stroeve knop tussen haar duim en
wijsvinger: neonflitsen, twee korte en één lange,
verlichten de kamer als bliksem (BLIKSEM).
Onmiddellijk draait ze de knop weer om, stapt
achteruit en schiet terug in haar kamer. Ze loopt
weer een rondje, haar handen tegen haar buik
gedrukt alsof ze pijn heeft. Dan laat ze zich voor
het bed op de grond zakken, rolt zich op, krimpt
in en knijpt haar ogen dicht (niet bang zijn).
Licht flitst tussen haar slapen/
Het gerinkel van melkflessen achter de eerste
huizenrij. Hij herkent het teken. Hij is op tijd
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terug. Zijn schoenen hebben vochtvlekken. Zelfs
zijn baard is nat. Toch heeft het niet geregend.
Er ritselen harde bladeren in de portieken. Een
hond pist snel tegen een muur. De straat wordt
langzaam wit. Het is stil in huis. Hij houdt zijn
jas aan en loopt de smalle trap op. Boven aarzelt
hij. Haar kamerdeur staat open. Hij veegt de
druppels uit zijn baard. Nadenkend glijdt hij met
zijn tong over het blaasje (het is weer groter
geworden). Dan gaat hij naar binnen. Het bed
is leeg. Zij ligt met opgetrokken knieën op het
zeil, een embryo in een plooirok gerold. Hij tilt
haar op de groezelige lakens. Ze kreunt alsof ze
pijn heeft. Hij kleedt haar uit zoals hij een
kastanje pelt. Zij is glad en koud. Haar vel glanst
dof. Met half geopende mond en getuite lippen
probeert hij haar warm te blazen. Lange stoten
lucht glijden langs de huid van haar hals, haar
borsten, haar buik. Plotseling merkt hij dat zij hem
aankijkt. Hij ziet twee glazige spiegelende ogen.
Tegelijkertijd dringt een weke stank tot hem door.
Hij gaat rechtop staan, trekt zich terug. Zij staart
hem aan als een blinde. Met stijve vingers pakt hij
het laken. Hij moet haar toedekken, hij wil weg.
Voorovergebogen ziet hij hoe tussen het kroes van
haar schaamhaar ontelbare diertjes krioelen. Met
droge lippen bekijkt hij de klit:
de ogenschijnlijk onbeweeglijke zwarte tros bestaat uit
een massa watervlugge spinnen, die elkaar driftig beklimmen met trillende pootjes. Een
razende beweging heeft zich vastgebeten in de driehoek boven haar
paddestoelbenen. Eén voor
één trekken zij de lijn
naar haar gekarteld hol en verdwijnen in
de vochtplek/
(met giftige geur omgeven). Hij stapt achteruit,
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trekt de deur dicht. In de gang blijft hij staan.
Beneden slingert walsmuziek. Koortsachtig glijdt
hij met zijn tong over het tandvlees. Het blaasje
is gebarsten, het kopje plat. Een roestige smaak
vult zijn mond -
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Muziek
Ernst Vermeulen | Muzikale afval: Cage en Ives
‘It must be very difficult for you in Europe to write musici.’
In zijn bespreking van Variations IV (1963) van John Cage maakte Alfred Frankenstein
een ook wel voor de hand liggende vergelijking met de collage-schilderingen van
Robert Rauschenberg. Ter oriëntatie citeer ik een deel van zijn bespreking van de
Everest-plaat nummer 3230 uit High Fidelity vol. 19 no. 2 (februari 1969): ‘Variations
IV, which runs six hours and is being released on records some forty-five minutes at
a time, is an almost exact musical counterpart to the “combine paintings” which
Cage's close friend, Robert Rauschenberg, was making about ten years ago.
Rauschenberg threw together almost anything he could find - rags, suffed birds,
pillows, color plates of Goya and Rembrandt, old neckties, bits of discarded posters,
and tin signs, slashed them all with thick, brillant, vigorous paint, and produced some
of the most sumptuous and eye-filling art of his time.
In this work, Cage (-) began by recording the sounds of a gathering-presumably
an opening party - at a Los Angeles art gallery; microphones were also placed in the
street to add traffic sounds to the mix. But there is a great deal more than that. The
second side opens with speech obviously taken from a recorded French lesson, and
part of a talk on health follows shortly; what is most important, however, is that the
score is full of snatches of familiar music - Chopin, Beethoven, Berlioz, Schubert,
Tchaikovsky, Händel - collaged into the speech and wild, rumbling electronic
distortions of both.’ In een stalling of een garage hoort u niet alleen geluiden van
aanlopende dynamo's of krakende versnellingen, maar ook portables die beat-muziek,
een wals van Chopin of een symfonie van Beethoven uitbraken. Stil is het nergens.
Vandaar dat Frankenstein de spijker op de kop slaat wanneer hij stelt: ‘One thing
Cage may be pointing out here is the degree to which the celebrated music of the
past has become part of the sonic garbage with which we are all surrounded today.
If so, he likes the garbage; and he makes a fine case for it, in all its aspects, in this
most remarkable work.’
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Tien jaar geleden begon Rauschenberg met zijn experimenten en in die tijd ontwierp
Cage ook zijn eerste Variation. Maar tóen zou een vergelijking geen zin hebben
gehad: Cage vervaardigde met dat werk geen collage-gegrepen-uit-het-leven, maar
werkte aan een uitbouw van zijn toevalsmuziek, ook wel ongedetermineerde of
aleatorische muziek (naar alea = dobbelsteen) genoemd. Variations I mag gespeeld
worden door ‘any number of players, any kind and number of instruments’. De
variabiliteit van de bezetting, in feite de opdracht aan de executant (en) om zelf de
kleur (= instrumentatie) en de dichtheidsfactor (= aantal instrumenten) te bepalen,
is in het oeuvre van Cage niets nieuws, in dit opzicht zijn reeds enkele van zijn eerste
composities aleatorisch te noemen: Six short inventions, voor drie of meer
instrumenten binnen een gegeven omvang, uit 1933 en Composition for three voices,
een jaar later ontstaan, waarvan de bezetting ook instrumentaal mag zijn en het aantal
eveneens overgelaten wordt aan de verbeeldingskracht en mogelijkheden waarover
de uitvoerder maar beschikt. Overigens heeft Cage in 1958 zijn inventies getoonzet
voor altfluit, klarinet, trompet, viool, twee altviolen en cello, hetgeen verwarring
stichtte. Zo heeft Ulrich Dibelius in zijn desalniettemin uitstekende overzicht Moderne
Musik 1945-1965 (een vertaling meer dan waard!) gedacht, dat het twee verschillende
werken betrof en de zaken in zijn Werkverzeichnis lichtelijk door elkaar gehaald.
Hoever de variabiliteit kan gaan moge Winter Music (1957) aantonen. Cage kwam
tot zijn werk enerzijds door toevalsoperaties als aangegeven in het Chinese orakelboek
I-Ching en anderzijds door een nauwkeurige observatie van de aard van het papier
(noot-opvulling van kleine hout-oneffenheden en dergelijke). De meeste uitvoeringen
- zoals gewoonlijk - verzorgden Cage en David Tudor, een pianist met ongewoon
creatieve begaafdheden. Ook bestaat er een elektronische versie (ditmaal met
assistentie van Henri Pousseur vervaardigd), wat alweer niets bijzonders is. Maar
wat te denken van een uitvoering voor de vereniging van componisten van California
op 1 mei 1962 in de concertzaal van Mills College door: Luciano Berio, Robert L.
Moran, Lillian T'seng, Patricia Cabellero, Ann Uran, Robert Kuykendall, Irene
Lathrop, Jane Hill, Philipp Lesh, Tom Constanten, Nancy Thallhammer, Ronald
Hotek en Maxine Goldberg, verenigd in een ensemble van 13 piano's?
Natuurlijk zijn er allerlei gradaties van aleatoriek. Cage maakt een
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hoofd-onderscheiding in een interview met Roger Reynolds (Ann Arbor, 1961) dat
geciteerd wordt in de uitvoerige catalogus van Edition Peters, verzorgd door Robert
Dunn.1 Daarin merkt hij op: ‘(-) In other words, I try, to keep my curiosity and my
awareness with regard to what's happening open, and I try to arrange my composing
means so that I won't have any knowledge of what might happen. And that, by the
way, is what you might call the technical difference between indeterminacy and
change operations. In the case of chance operations, one knows more or less the
elements of the universe with which one is dealing, whereas in indeterminacy, I like
to think (and perhaps I fool myself and pull the wool over my eyes) that I'm outside
the circle of a known universe, and dealing with things that I literally don't know
anything about’.
Het lijkt tijd om één en ander samen te vatten. Componeren is een keuze doen.
Niet meer en niet minder. Een keuze uit geluiden. Bij die keuze kan de componist
als een godheid optreden en een éénmalige schepping dicteren. Ook kan hij bepaalde
aspecten onuitgewerkt laten (de instrumentatie in de Middeleeuwen, de Renaissance
en voor een deel ook nog in de Barok). Daarnaast is het mogelijk om uit een aantal
geslaagde voortzettingen niet zelf de eventueel als beste te beoordelen lijn te volgen
(Chopin schijnt weleens de keuze aan een kind - geloof in zijn intuïtie - overgelaten
te hebben), maar deze mogelijkheden aan de uitvoerder over te leggen teneinde hem
meer in de materie te betrekken, hem meer te activeren, uit te dagen. Kortom, hem
au serieux te nemen. Dit kan gaan van zeer bescheiden vormen van geleide aleatoriek
tot een aanleiding om te musiceren, waarbij het begrip componeren een dubieuze
wordt. Cage blijkt te vinden voor álle gradaties. Hij trouwens niet alleen, ook voor
een aantal van zijn Amerikaanse collega's gaat dit op. ‘Christian Wolff introduced
space actions in his compositional process at variance with the subsequently performed
time actions. Earle Brown devised a composing procedure in which events, following
tables of random numbers, are written out of sequence, possibly anywhere in a total
time now and possibly anywhere els in the same total time next. I myself use change
operations, some derived from the I-Ching, others from the observation of
imperfections in the paper upon which I happen to be writing.’ (Silence, Calder &
Boyars,

1

Eerst verschenen in het tijdschrift Generation (januari 1962) van de universiteit van Michigan.
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London, 1968, pag. 17). Maar waarom waren deze Amerikanen de Europeanen, die
pas in 1957 met composities als Klavierstuck XI van Karlheinz Stockhausen en de
Derde Pianosonate van Pierre Boulez aleatorische vormen introduceerden, zo ver
voor? Eenvoudigweg omdat zij al spoedig tot de conclusie kwamen, dat voor de
opeenvolging van de geluiden, voor de verbinding van de ‘chronos protos-deeltjes’
de weg van het plakken-lijmen-kleven niet de enige was. Waarom moet altijd het
één volgen uit het ander? Wat is precies de zin van de modulatie? Waarom zouden
bepaalde gedeelten niet op hun eigen waarde beoordeeld kunnen worden? Waarom
hebben ze pas een betekenis in connectie tot een volgend (of voorafgaand) fragment?
Kortom, leve de momentvorm. Leve de oude madrigalisten, leve Carlo Gesualdo da
Venosa (circa 1560-1613). Nog een citaat uit Silence (pag. 71-72): ‘(-) And in
connection with musical continuity, Cowell remarked at the New School before a
concert of works by Christian Wolff, Earle Brown, Morton Feldman, and myself,
that here were four composers who were getting rid of glue. That is: Where people
had felt the necessity to stick sounds together to make a continuity, we four felt the
opposite necessity to get rid of the glue so that sounds would be themselves.
Christian Wolff was the first to do this. He wrote some pieces vertically on the
page but recommande their being played horizontally left to right, as is conventional.
Later he discovered other geometrical means for freeing his music of intentional
continuity. Morton Feldman divided pitches into three areas, high, middle and low,
and established a time unit. Writing on graph paper, he simply inscribed numbers of
tones to be played at any time within specified periods of time.
There are people who say, “if music's that easy to write, I could do it”. Of course
they could, but they don't. I find Feldman's own statement more affermative. We
were driving back from some place in New England where a concert had been given.
He is a large man and falls asleep easily. Out of a souns sleep, he awoke to say, “Now
that things are so simple, there's so much to do”. And then he went back to sleep’.
Met deze nieuwe visie op de muziek kon ook schoon schip gemaakt worden met
de ballast van het verleden. En nu komen we tot een wezenlijk punt. In Europa werkte
men voort op een traditie. Maar wat was er in de States? Voor Cage en de zijnen
lagen de kaarten anders. Voor de Europeanen waren ze al geschud: men koos voor
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de dodecafonie van Schönberg of voor het neo-classicisme (tot voor kort uiteraard)
van Strawinsky. Het is typerend dat Cage deze keuze als een valse ondergaat, in
beide gevallen is het voor hem een consolideren van een Europeaanse musiceertrant.
Cage negeerde dus de Westerse traditie van een ‘continu-kunst’ en stelde daarvoor
in de plaats zijn ‘geïsoleerde moment-kunst’. Collage tegenover compositie. Een
collage van ‘just sounds’. Beste meneer Cage, wat zijn precies uw bedoelingen met
uw muziek? Antwoord (Silence, pag. 17): ‘No purposes. Sounds.’ Muziek zonder
pretenties. Rauw als pop-art. Boordevol tegenstellingen. Felle kleuren. Vol emoties.
Levendig bij het carnavalesce af. Ziedaar een benadering van Variations IV. Maar
voor onze Europeaans-beladen oren toch niet ongekunsteld, het directe van een
affiche heeft het voor ons niet. Uit een enquete die ik voor De Groene in 1964
opstelde, bleek, dat vele Nederlandse avantgardisten Cage maar een ‘moeilijke zaak’
vonden. Desalniettemin sprak men er eenparig schande van, dat hij hier praktisch
niet aan bod kon komen en noemden enkele onder hun favoriete composities Cage's
Music of Changes, zijn Pianoconcert en Fontana Mix. Dit laatste werk valt in de
categorie van Variations IV.
Cage kent geen principiele scheidingen toe aan zijn materiaal volgens één of ander
hierarchisch systeem: ‘Whether I make them or not there are always sounds to be
heard and all of them are excellent’. (Silence, pag. 152).
Studenten aan de School voor de Journalistiek, waar ik het genoegen heb muziek
te doceren, waren het er spoedig over eens, dat bijvoorbeeld het bijten in een appel
of het openen van een rits, iemand als muziek in de oren kan klinken. Ouderen hebben
daar meer moeite mee. Ik herinner me nog goed het gegeneerde gegiechel op een
concert gewijd aan Charles Ives tijdens het lied Memories, waarin de zangeres ook
heeft te fluiten. Zingen en fluiten zijn twee. Niet voor Cage en Ives.
Heeft Cage, zij het in een kleine kring, niet te klagen over erkenning (hij is ook
gefundenes Fressen voor een bepaalde kring in Duitsland die niet voor de tweede
maal een genie à la Webern wil afwijzen (het Van Gogh-complex) en ook snobs zijn
natuurlijk voor controversiële muziek zeer ‘in’, - òf men verguist Cage òf men
aanvaardt alles wat hij maakt critiekloos), Charles E. Ives, de eerste kaanse
componisten genoemd, had het heel wat moeilijker. ‘In de grote Amerikaanse
componist, ook wel de Vader van de Ameri-
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tijd dat Ives zijn omvangrijke oeuvre schreef, kon men, allerminst in het muzikaal
provinciale Amerika van die dagen, nauwelijks enig begrip opbrengen voor de vaak
excentrieke, zich aan traditie en goede smaak onttrekkende ideeën van iemand, die
als zeer geslaagd direkteur van een levensverzekeringsmaatschappij door het leven
ging en van wie het komponeren beschouwd werd als een zonderlinge, niet au sérieux
te nemen hobby’, schreef Reindert de Leeuw in het foldertje van het eerste
kamermuziekconcert door de Charles Ives Society maart '68. Rossini hield op met
componeren omdat hij de ontwikkelingen in zijn tijd niet meer volgen kon, Ives
bande vrijwel het musiceren uit zijn leven omdat zijn tijdgenoten hèm niet begrepen.
Eén van de weinigen - op de vingers van een hand te tellen - die enig begrip voor
zijn experimenten opbrengen kon was Elliot Carter. Deze volgde het werk van Ives
vanaf 1924. Nu ja, Ives componeerde vanaf 1920 nog maar weinig, zijn werkelijk
creatieve periode kan men dateren van 1896 tot 1916. In shop talk by an American
composer, een bijdrage aan de Princeton Seminar in advanced musical studies
(gepubliceerd in The Musical Quarterly van april 1960) haalt Carter herinneringen
op:
‘My opinions about Charles Ives as a composer have changed many times since
I first came to know him during my highschool years in 1924-'25, but my admiration
for him as a man never has. No one who knew him can ever forget his remarkable
enthusiasm, his wit, his serious concern and love for music, and his many truly noble
qualities which one came to notice gradually because they appeared casually, without
a trace of pompousness, pretention, or “showing off”. Attracted to him by a youthful
enthusiasm for contemporary music, I first admired, and still do, the few advanced
scores privately available in those days, the Concord Sonata, the Three Places in
New England, and some of the 114 Songs’. Ives componeerde een pianosonate in
vijf delen in de jaren 1902-'09, een korte Three Page Sonate in 1905 en zijn
belangrijkste pianowerk, de monumentale pianosonate ‘Concord, Mass., 1840-1860’
tussen de jaren 1907-'15. Elk der delen was gewijd aan een transcendatalist
(respectievelijk Emerson, Hawthorne, the Alcotts en Thoreau). De partituur en een
losse uitvoerige inleiding publiceerde Ives zelf, daarbij wenste hij geen copyright te
innen. Iedereen werd toegestaan de muziek zo veel te spelen als hij wilde en had
men zin de toelichting over te schrijven: graag...
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De interessante Essays before a sonata werden door J. Bernlef vertaald in zijn
gezamenlijk met Reinbert de Leeuw geschreven boek Charles Ives.2
Hieruit leest men, dat Ives smachtte naar de uitvinding van de tape-music: ‘De
kelner brengt het enige verse ei dat hij heeft, maar de man aan de ontbijttafel stuurt
het terug omdat het niet in zijn eierdopje past. Waarom kan muziek niet op dezelfde
manier naar buiten komen als zij bij een man binnenkomt, zonder over een schutting
van geluiden, borstkassen, kattedarmen, staaldraad, hout en kopet te hoeven
klauteren?’ (-) Het instrument! - daar heb je de eeuwige moeilijkheid - daar heb je
de beperking van de muziek. Is het de fout van de componist dat de mens maar tien
vingers heeft? Waarom moet de vogelverschrikker van het klavier - de mechanische
tiran (of het nu Caruso of een mondharp is) uit iedere maat te voorschijn komen?
Waarom kan een muzikale gedachte niet zo worden geëxposeerd als zij geboren werd
- wellicht ‘een bastaard van de achterbuurten’, of ‘een dochter van een bisschop' en als blijkt dat het beter op een grote drum dan op een harp gaat, zorg dan voor een
goede drummer’.
Het blijkt nu, dat Ives het eerste deel voor een groot symfonie-orkest of een
piaonconcert gedacht heeft, hij verwerkte er ook vroeger, onvoltooid gebleven
symfonisch materiaal, het tweede voor één of twaalf piano's (sic, vergelijk Cage),
het derde voor orgel of met nog een vocale partij en het vierde voor strijkers, met
fluit of hoorn. Over variabele bezettingen gesproken. Trouwens, ook op het terrein
van de aleatoriek vond Cage zijn voorloper. Op meerdere plaatsen in Ives' oeuvre
kunnen maten worden weggelaten dan wel toegevoegd. Bij uitermate complexe
accoorden noteert Ives dat er noten mogen worden weggelaten, maar liever heeft hij
het dat de uitvoerder er nog meer speelt...
De complexiteit, een gevolg ook van het collage-karakter dat Ives alweer met Cage
gemeen heeft, is wel bijzonder tekenend. Een treffend voorbeeld geeft Fourth of
July, deel drie uit A Symphony ‘New England Holidays’, gecomponeerd in 1904-'13,
(The Fourth of July ontstond als laatste deel), waarvan de Leeuw een paar maten van
de strijkers geeft die zó zouden kunnen worden ingezonden naar de
Gaudeamusmuziekweek. Een 21-tal schrijnend-chromatische noten klinken praktisch
gelijktijdig in complex-ritmische bewegingen

2

De Bezige Bij, Amsterdam 1969.
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waarin de kwartnoot zowel in triolen, kwartolen als kwintolen onderverdeeld wordt.
In dezelfde tijd componeert Ives een koorstuk, Lincoln, the Great Commoner op een
tekst van Markham waarin dergelijke cluster-samenklanken gezongen moeten worden!
In de analyses van dergelijke stukken blinkt de genoemde publikatie, die overigens
wat schetsmatig is gebleven - slordig doet het ook aan dat beide auteurs kennelijk
langs elkaar heen gewerkt hebben, de Leeuw citeert nog al eens overbodig wat Bernlef
tevoren reeds vertaalde - ten zeerste uit. De Leeuw analyseert naar a. melodie en
vorm, b. ritme, c. harmonie (het zwakke punt bij Cage!) d. simultaniteit, e.
instrumentale schrijfwijze en instrumentatie. Men zal begrijpen dat het zwaartepunt
in d ligt.
Ives, die zijn gehele leven in Connecticut doorbracht en van zijn tijdgenoten
eigenlijk alleen heel zorgvuldig het romantische, vocale oeuvre van Edward Mac
Dowel bestudeerde, hetgeen uiteraard in hoorbare ‘sporen’ resulteerde, kwam tot a-,
bi- en pluritonaliteit lang vóór Schönberg, Milhaud, Bartok en Strawinsky.
Hyper-modern doen Ives' ideeën over de mobiliteit van een muziekstuk aan. Ives
wilde het liefst, dat men een compositie beluisterde op de manier waarop men naar
een sculptuur kijkt: namelijk door er omheen te lopen, het werk van verschillende
hoeken uit te bezien (in casu te horen). Maar zijn al deze verworvenheden werkelijk
belangrijk? Uit historisch oogpunt uiteraard. Maar er is meer. De klinkende muziek.
Ives is minstens zo ongelijkwaardig - nu strikt vanuit een artistiek en onbevangen
auditief standpunt gesproken - als Cage. Hij kan temerig sentimenteel zijn, langdradig
om bij in slaap te vallen, hij herhaalt zich vaak (overigens zijn eigen bezwaar tegen
veel uit de muziek van de vorige eeuw). Maar hij kan ook niet zelden beklemmend
werken als een Bartok, bijvoorbeeld in zijn beeldende uitdrukking van twee op elkaar
‘inbotsende’ orkestgroepen, van een visionaire kracht. Het is zijn impulsiviteit die
meesleept. Zijn spontaan-vitale toepassingen van ‘B-materiaal’ als ragtimes,
quicksteps, jigs, reels, foot jumps en vooral ook hymnen, meestal nostalgieke accenten
overgehouden aan zijn jeugd. Het ongekunstelde van deze citaten overtuigd. De
songs worden niet of nauwelijks getransformeert. Ives wenst geen stilistische eenheid.
(Waarom moet het één zo nodig voortkomen uit het ander? de vraag voor Cage).
Berust bij Webern c.s. de muziek op een volmaakt evenwicht van alle componenten,
of althans lijkt dit het ideaal, Ives is de kampioen van de a-symmetrische vorm, de
avonturier, de vrijbuiter zonder wet of
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gezag. Ives schreef composities voor dagelijks gebruik, die van Webern zijn alleen
voor de zondag. Ives' harmonium- en hoempamuziek leveren voor de sophisticated,
Europeaanse luisteraar een verpletterende dan wel een verfrissende ervaring op.
Goed, vele van zijn songs zijn regelrechte cabaretwijsjes. So whatt? ‘Generaal Grant
- aldus Henry Cowell in zijn standaardwerk over Ives (Henrey & Sidney Cowell.
Charles Ives and his music. Oxford University Press, 1955) - kende maar twee liedjes:
het ene is Yankee Doodle en het andere niet’. Voila in een notedop de culturele
situatie in de States. Geen Bach en Beethoven, maar de Yankee Doodle. En wat is
het verschil tussen deze categorieën? Bach en Beethoven horen in de concertzaal
thuis en dat andere dingetje is van de straat. Nee, zeggen Ives en Cage, daartussen
mag geen verschil bestaan. Nog een laatste citaat uit Silence (pag. 73): ‘Once in
Amsterdam, a Dutch musician said to me, ‘It must be very difficult for you in America
to write music, for you are so far away from the centers of tradition’. I had to say,
‘It must be very difficult for you in Europe to write music, for you are so close to
the centers of tradition’.
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Film
Frantisek Goldscheider1 | De tsjechoslowaakse film van de zestiger
jaren
Tsjechoslowakije behoort tot de landen met een cinematografische traditie.
Vorig jaar was het 70 jaar geleden, dat op een Praagse tentoonstelling van
architektuur en bouwkunde architect Jan Krízenecký zijn Tsjechische cinematograaf
opende. Al op de tentoonstelling maakte hij de eerste opnamen en hij draaide ze daar
ook af. Het tweede ontwikkelingsstadium hangt samen met de oprichting van de
zelfstandige staat. In het jaar 1918, toen de Tsjechoslowaakse republiek uitgeroepen
werd, neemt in het herboren leven ook de film zijn plaats in. Gedurende de twintig
jaar van de republiek vóór München ontstonden er 730 speelfilms.
De meeste daarvan waren kommercieel, maar wij vinden er een vijftigtal titels bij,
die nog steeds de moeite waard zijn. Sommige daarvan hebben europese betekenis,
sommige behoren zelfs tot de beste in de wereld.
De geschiedenis van de film noemt titels als ‘Extase’, ‘Reka’ (Junge Liebe),
‘Takový je zivot’, (Zo is het leven), of antifascistische films uit de tweede helft van
de dertiger jaren ‘Bílá nemoc’ (Witte ziekte), - naar het toneelstuk van Karel Capek
- en ‘Svet patrí nám’ (De wereld behoort aan ons) met de twee komieken Voskovec
en Werich, die de scheppers zijn van de harde politieke satire, welke een onafzienbaar
maatschappelijk en artistiek bereik gehad heeft.
Het derde stadium is voor de ontwikkeling van de tsjechoslowaakse film het
belangrijkste: de nationalisatie. Vooraanstaande creatieve persoonlijkheden bereidden
al tijdens de nazistische bezetting vorm en struktuur van de toekomstige
tsjechoslowaakse cinematografie voor. De nationalisatie van de produktie en
distributie van de film na mei 1945 moest garanderen: de vrijheid van produktie,
omver-

1

De auteur van dit voor Raster geschreven informatieve overzicht, is chefredakteur van het
14-daagse tijdschrift KINO (oplage: 126.000); hij stelt eveneens het gelijknamige jaarboek
samen (oplage 60.000) en verzorgt televisie-uitzendingen over film.
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werping van de dictatuur van de provinciale markt, de overwinning van de filmkultuur
op de kommercie.
Ondanks het schematisme der vijftiger jaren, ondanks het gedekreteer van
verschillende raden, die zich ideologisch met de kunst bezig hielden, wordt de
nationalisatie der cinematografie door het hele artistieke front beschouwd als de
beslissende revolutionaire daad, als de basis van wat men in de wereld het
tsjechoslowaakse wonder van de film noemt. Het is ook de fundamentele
vooronderstelling van het feit, dat de tsjechoslowaakse cinematografie in de zestiger
jaren de literatuur in haar beste werken kon overtreffen niet alleen door de formele
vernieuwing, maar bovenal door het suggestieve getuigenis aangaande de huidige
mens en de huidige maatschappij. Het grootste succes na de oorlog was de film
‘Siréna’ (Sirene), een verfilming van de roman van de schrijfster Marie Majerová.
De regisseur Karel Steklý ontving voor dit werk de grote prijs van het internationale
filmfestival in Venetië 1947.
Het doorslaand sukses van ‘Siréna’, een bijzonder indringende sociaal-kritische
film uit het milieu van de mijnwerkers, bleef lang het eenzame hoogtepunt van de
tsjechische speelfilms in de wereld. De vijftiger jaren hebben geen nieuwe kreatieve
impulsen gebracht, al heeft de opkomst van nieuwe namen een vermoeden gegeven
van wat ons aan talent, moed en inzicht te wachten stond. Het meest suksesvol was
het werk van Krejcík, Weiss, Vávra, het regisseursduo Kadár en Klos, en van de
opkomende Jasný, Helge, Brynych... Men beschouwde echter Tsjechoslowakije ook
in de jaren vijftig als het land van de ‘geanimeerde’ film (tekenfilms, poppenfilms).
Namen als Trnka, Zeman, Týrlová, maar ook Pojar en Brdecka hadden een goede
klank. Het werk van de ‘nationale kunstenaar’ Jirí Trnka heeft reeds een ‘tsjechische
school’ geschapen, waarover men pas veel later obk met betrekking tot de speelfilm
begon te spreken, namelijk toen in de zestiger jaren een nieuwe stroming opkwam.
En Karel Zeman heeft op het brusselse internationale filmfestival tijdens Expo 58
met zijn trukagefilm ‘Vynález zkázy’ niet alleen de eerste prijs gewonnen, maar ook
de oorspronkelijkheid van de tsjechische film bewezen. Maar men kan niet spreken
over de opkomst in de zestiger jaren met voorbijgaan aan de films, die daaraan vooraf
gingen. Immers aan het eind van de vijftiger jaren vormde zich een front van schrijvers
en filmregisseurs: de literatoren begonnen met het meest dynamische middel op de
problemen van de tijd te reageren, namelijk de film. Meestal ging het om verfilmingen,
soms ook om
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een oorspronkelijke film. Het publiek had echter niet altijd de mogelijkheid deze
films onmiddellijk na het ontstaan ervan te zien. De films, aktueel in een bepaalde
tijd, kwamen in de bioskopen met aanzienlijke vertraging. Ze waren aan het oordeel
en de censuur van de autoriteiten onderworpen: ze werden in safes bewaard. Dit lot
heeft in het bijzonder de verfilming van de komedie van Vratislav Blazek ‘Tri prání’
(Drie wensen, 1958) door de regisseurs Kadár en Klos getroffen, en ook de film van
Krska ‘Zde jsou lvi’ (Hier zijn de leeuwen) naar het thema van de schrijver Oldrich
Danek.
Een doorbraak in deze thematische steriliteit was zonder twijfel de film ‘Zárijové
noci’ (Septembemachten, 1957) een film uit het milieu van de soldaten. Na de periode,
die de theorie van de ‘konfliktloosheid’ propageerde, heeft de toneelschrijver Pavel
Kohout tenminste sommige fundamentele konflikten in de socialistische maatschappij
aangeduid. De verfilming daarvan geschiedde door de regisseur Vojtech Jasný.
Een nieuw kreatief duo, namelijk de schrijver Ivan Kríz en de regisseur Ladislav
Helge, kwam met een probleem-film ‘Skola otcu’ (School van vaders, 1957) die de
etische vragen van de socialistische moraal, welke niet alleen maar golden voor een
school in een klein stadje, principeel behandelde. Helge en Kríz maakten in 1959
een film ‘Velká samota’ het opzienbarende drama van een kolchozendorp, dat
moeizaam de weg zoekt naar eenheid, waarheen het oprecht, maar ongewild door
de voorzitter gedreven wordt. Met deze diktator, die het eens goed en oprecht meende
komen wij in 1968 opnieuw in aanraking. Hij heet wel anders en hij heeft een
verantwoordelijker funktie, maar in wezen is het dezelfde man.
In ‘Stud’ (Schaamte), stellen Helge en Kríz aan ons een oude kommunistische
strijder voor, die een koncentratiekamp achter de rug heeft en na de bevrijding
eindeloos hard gewerkt heeft voor de nieuwe republiek. Langzamerhand verandert
hij echter, hij wordt een ‘apparatsjik’ die weliswaar alle instrukties opvolgt, maar
over de zin en rechtvaardigheid ervan niet veel nadenkt, zoals hij ook niet over zijn
handelen nadenkt. Plotseling komt er een eind aan zijn heerschappij en hoewel hij
zich er tegen verzet, komt hij tot de erkenning, dat hij alleen is. Hij krijgt er een kater
van. Een dergelijk verschijnsel hebben wij al leren kennen in 1966 in de film van
Schorm ‘Kazdý den odvahu’ (Moed voor iedere dag). Maar daar was het indringender
en artistiek overtuigender. Helge gaat van een andere poëtika, van een andere esthetiek
uit. Misschien kan men
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zeggen, dat het de esthetiek van de afgelopen tien jaar is. Hij volgt vooral de gedachte,
de waarheid, die gereinigd moet worden van sentimentaliteit en pathos. De inhoud
was, naar hij zelf zegt het belangrijkste, en pas daarna zocht hij de harmonie met de
vorm. Helge heeft zijn ‘Stud’ vlak voor januari 1968 gemaakt, als een memento om
de kans van het socialisme niet te verliezen.
Aan de vooravond van de zestiger jaren, heeft Jirí Krejcík de aandacht van de
filmwereld getrokken met zijn verfilming van een verhaal van de schrijver Jan Drda
‘Vyssí princip’ (Het hogere beginsel), uit de tijd van de bezetting, die tot vandaag
toe zijn boodschap niet heeft verloren.
Jirí Weiss heeft de aandacht op zich gevestigd met twee verfilmingen, van de
roman van J. Glazarová ‘Vlcí jáma’ (Wolfskuil) en van de novelle van J. Otcenásek
‘Romeo Julie a tma’ (Romeo, Julia en de duisternis). De doorbraak van de
tsjechoslowaakse film op grote schaal dateert echter pas van het succes van de
satirische komedie ‘Az prijde kocour’ (Als de kater komt, 1963) van Jasný. Deze
film heeft de ‘bijzondere prijs’ van de jury in Cannes gewonnen. In ditzelfde jaar
heeft de tsjechoslowaakse cinematografie op de internationale filmfestivals meer
dan 50 prijzen gewonnen, een jaar later niet minder, en in 1966 waren het zelfs 66
prijzen, waarvan 25 voor lange speelfilms. Bovendien produceren de tsjechische en
slowaakse cinematografie samen jaarlijks 36 films. Al in het jaar 1963 was Vojtech
Jasný geen onbekend man. In Cannes heeft daarvoor al zijn lyrische verhaal ‘Touha’
(Verlangen) de aandacht getrokken. Toen echter schreef men meer over zijn
veelbelovend talent; over de ‘Kater’ was men enthousiaster. Men prees het gevoel
van Jasný voor lyriek, de humor voor zijn bittere tederheid. Men was verrast door
de rijpheid van zijn werk, zijn humanisme en zijn kleurexperimenten. Het was er
opnieuw een bewijst van, dat het meest nationale werk de meest internationale
betekenis heeft. Daarbij had dit poëtisch verhaal ‘Als de kater komt’ - dat speelt in
een bekoorlijk kleintsjechisch stadje - een kritische scherpte.
De film legde de morele fouten van de mensen bloot, waarover men officieel zei
en schreef, dat ze reeds een nieuw type mens representeren zonder de geringste
bourgeois-overblijfselen. De blik van de hoofdfiguur ‘kater’ onthulde dan in kleur
de ware aard van de mensen: huichelarij, bedrog, het profiteren. Jasný begon de
mensen een spiegel voor te houden. En na hem een hele reeks jonge regisseurs. Het
heeft meer dan 5 jaar geduurd, voordat Jasný weer een derge-
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lijk werk maakte, dat bij ‘Verlangen’ en ‘Kater’ zou aansluiten. Dit jaar heeft hij de
film ‘Vsichni moji rodáci’ vervaardigd, waarin hij weer mensen gadeslaat, die hij
het best kent. Hij tekent hun lotgevallen en daarmee eigenlijk de lotgevallen van ons
land. Deze elegie speelt zich af in een moravisch dorp, waar Jasný zich voortdurend
geestelijk thuis voelt. Hij vat het werk van zijn generatiegenoten samen. Hij bepeinst
de veranderlijkheid van de menselijke waarden en ideeën. Vriendelijke toegeeflijkheid
maakt plotseling plaats voor de harde feiten van leven en dood. Jasný verheft meer
de innerlijke waarde dan de materiële, hij overdenkt het leven vanaf het jaar 1945
tot vandaag. In ‘Kater’ speelde kleur een bijzondere rol. Ook als de komponent van
de aktie speelt de kleur eigenlijk een beslissende rol, omdat ze de ware innerlijke
aard van de figuren aangeeft. In de film ‘Vsich ni moji rodáci’ is het in het bijzonder
een beeldende rol, die dit gedicht over het leven in een tsjechisch landschap met de
snelle veranderingen van de jaargetijden, lotgevallen en gebeurtenissen onderstreept.
Jasný heeft al in ‘Verlangen’ laten voelen, wat voor hem de afwisseling van de
jaargetijden betekent en de invloed daarvan op het landschap en de ziel van de mens.
Maar toen heeft hij zich in zwart-wit geuit, nu in kleur en de kleur heeft hier tevens
haar filosofische boodschap. Kameraman is Jaroslav Kucera, misschien kan men
zelfs zeggen, de grootste tsjechoslowaakse kameraman, en dat betekent al heel wat
in een land, waar de filmtraditie op een hoog niveau staat. Kucera heeft ‘Kater’
opgenomen, hij heeft met Nemec ‘Diamanten van de nacht’ gemaakt en ook de
verrassende kleuropnamen in de film van zijn vrouw Véra Chytilová ‘Madeliefjes’.
De helden van de film van Jasný zijn de mensen in grenssituaties. Dat is de
gemeenschappelijke trek van alle tsjechoslowaakse filmers, ongeacht de generatie.
In het bijzonder is het het regisseursduo Jan Kadár en Elmar Klos. In december
1968, hebben beide de onderscheiding ‘Nationaal kunstenaar’ gekregen. Ze werken
al 17 jaar samen, zij zijn bij hun uitgangspunten gebleven en hebben zich niet door
de golven van de tijd laten beïnvloeden. Ze hebben de principes van de realistische
kunst ontwikkeld, die door het schematisme van de vijftiger jaren gekomprommiteerd
werden. Ze volgen altijd het verhaal, vertellen het dramatisch, psychologisch
betrouwbaar.
Al kiezen ze een thema van gisteren of heden, altijd raken ze de huidige problemen.
Ze hebben samen een reeks films gemaakt, laten we er een drietal van noemen. ‘Smit
si ríká Engelchen’ (De dood heet
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Engelchen), naar een novelle van Mnacko, is een verhaal over een partizaan, die
teruggekeerd uit de oorlog zijn plaats zoekt in de nieuwe wereld, en vrij probeert te
ademen. De spookbeelden uit het verleden keren terug met een kwellende pijn en de
held kan de zin van het leven, die door de oorlog verbroken en gedeformeerd was,
niet vinden.
‘Obzalovaný’ (De aangeklaagde), is een hartstochtelijk pamflet over de moraal
van de socialistische mens. En ook over de pseudomoraal. In een kruisvuur van
uitgesproken en niet uitgesproken vragen bevindt zich weer een oude kommunist,
die de leiding had bij de bouw van een groot waterwerk, en die terecht staat, omdat
hij de lonen had betaald, die hij niet had mogen uitbetalen, maar die hij pas moest
uitkeren, als hij op tijd het werk klaar wilde hebben. Hier gaat het niet meer om de
ethiek van de enkeling, maar om de ethiek van het systeem.
Het hoogtepunt van het werk van Kadár en Klos tot nu toe is ‘Het winkeltje aan
het korso’ naar het verhaal van L. Grosman. In het verhaal heeft hen de bijzondere
positie van de echtheid en het tragikomische van het verhaal en daarbij de humane
visie van de auteur aangetrokken. Hij heeft de tragedie beschreven in de gestalte van
twee personen. Dit is het enige geval, waarin het fascisme van binnen uit wordt
bekeken, zegt Kadár. Het principe, het heen en weer bewegen tussen lach en traan,
trekt ze bijzonder aan, bijv. de verhouding tussen de oude eigenares van een joods
winkeltje en haar ‘arisator’. ‘Het winkeltje aan het korso’ heeft twintig prijzen in de
wereld gekregen, waaronder een Oscar. Kadár en Klos hebben als hoofdthema voor
hun films de mens in een krisis-situatie gekozen. Ze weten, dat ze daarmee ook de
toeschouwer in een krisis-situatie brengen, in een situatie die tot een beslissing dwingt.
Het is moeilijk te zeggen, wie wie volgt en wie bij wie leert; in de cinematografie
neemt men de nieuwe ideeën impulsiever en onbewuster over dan bij het toneel.
Maar toch voel ik hier een bepaalde invloed van Kadár en Klos op Jirí Menzel, een
van de jongste en meest talentvolle filmers van de tsjechische school. Het waren
trouwens Kadár en Klos, die zijn akteertalent in ‘Aangeklaagde’ hebheben ontdekt
en de rol van de verdediger aan hem hebben toevertrouwd. Ook Jirí Menzel signaleert
die momenten, waar hij de omslag tussen komedie en tragedie kan vaststellen.
De heldhaftigheid ontstaat in zijn konceptie zonder voorafgaande proloog van
grote woorden en gebaren, dus plotseling, als de tijd en
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de situatie het verlangen. Jirí Menzel heeft met de verfilming van Hrabal's novelle
‘Ostre sledované vlaky’ (Hou de trein in het oog) niet alleen het konkoers in
Mannheim gewonnen, maar ook een amerikaanse Oscar gekregen. De bewerking
heeft alle trekken van de typische wijze van uitdrukken van Hrabal (letterlijk en
figuurlijk), hij heeft de atmosfeer en de strekking van de novelle goed weergegeven.
Het onderwerp in zijn veelomvattendheid is onpathetisch uitgewerkt, revolutionair
in zijn niet revolutionaire gedaante, men bouwt hier geen monumenten voor de
gevallenen, maar de oorlogs-anabasis is getekend door middel van de kleine,
persoonlijke anabasis van de eerste liefdeservaring.
Jirí Menzel heeft nu behalve enkele verhalen reeds drie films op zijn naam staan;
de moeite waard is beslist de bewerking van Vancura's poëtische novelle ‘Rozmarné
léto’ (Een lange, dwaze zomer, 1968) welke met piëteit de bekoorlijke en eigenaardige
archaïserende dialoog van Vladislav Vancura overneemt, hoewel datgene, wat eens
een satirische parodie was, in de bewerking eerder een poëtische parodie geworden
is. Jirí Menzel heeft aan de praagse filmfakulteit van de Kunstakademie gestudeerd.
Aan die school, waarvan men zegt, dat het een ‘broeinest’ van talenten is met een
perfekte professionele achtergrond. FAMU (filmfakulteit van de Kunstakademie) werd
ook bezocht door Pavel Jurácek, scenarioschrijver en regisseur, medewerker van
Jan Schmidt bij de film ‘Postava k podpírání’ (Josef Kilian), een korte speelfilm met
Kafka-variaties.
Deze school had voorts als leerlingen: Jaromil Jires: ‘Krik’ en dit jaar ‘Zert’
(Scherts). Hynek Bocan: ‘Nikdo se nebude smát’ (Niemand zal lachen), ‘Soukromá
vichrice’ en dit jaar ‘Cest a sláva’ (Eer en roem). Vera Chytilová. ‘Strop’ (Het
plafond), ‘Pytel blech’ (Beter op de vlooien passen), ‘O necem jiném’ (Over iets
anders), ‘Sedmikrásky’ (Madeliefjes) en dit jaar ‘Ovoce stromu rajského jíme (Wij
eten het fruit van de paradijsboom). Jan Nemec: ‘Démanty noci’ (Diamanten van de
nacht), ‘O slavnosti a hostech (Over het feest en de gasten), ‘Mucedníci lásky’ (De
martelaars van de liefde). Evald Schorm: ‘Kazdý den odvahu’ (Moed voor iedere
dag), ‘Návrat ztraceného syna’ (De terugkeer van de verloren zoon), ‘Pet holek na
krku’ en dit jaar ‘Faráruv konec’ (Het einde van een priester). Milos Forman:
‘Konkurs’, ‘Cerný Petr’ (Zwarte Peter), ‘Lásky jedné plavovlásky’ (De liefde van
een blondje), ‘Horí, má panenko’ (Het brandt, mijn liefje). Antonín
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Mása: ‘Bloudení (Het dwalen), ‘Hotel pro cizince’ (Hotel voor buitenlanders) en dit
jaar ‘Ohlédnutí’ (Terugblik). Stefan Uher: ‘Slunko v síti’ (De zon in het net), ‘Organ’
(Orgel), ‘Trí dcery’ (Drie dochters). Ivan Passer: ‘Intimní osvetlení (Intieme
verlichting). En de jongste Juraj Jakubisko: ‘Kristovy roky’ (De jaren van Christus)
en ‘Zbeh’ (Deserteur).
Deze jongeren - het gaat meer om de kentekening van een zekere
gemeenschappelijke opkomst van een bepaalde generatie, dan om de werkelijke
leeftijd - hebben een uiteenlopende manier van vertellen, een verschillend handschrift.
Sommigen van hen drukken zich meer authentiek uit, en streven naar de meest
natuurlijk afbeelding van het huidige leven en zijn problemen, anderen kiezen meer
de taal van de symbolen. Iedereen is anders, maar zij zijn verbonden door een afkeur
van de ingeburgerde traditie. In de studietijd hebben zij een uitstekende praktijk
gehad. Zij ontwikkelden zich individueel, volgens hun persoonlijke dispositie en
natuur. Dezelfde realiteit benaderen zij vanuit verschillende artistieke gezichtspunten.
Ze hebben bij het beste werk van hun voorgangers aangeknoopt, waarover Pavel
Jurácek eens geschreven heeft: ‘Ons voordeel berust daarop, dat wij later geboren
zijn dan zij. Dat wij nuchterder waren, hetgeen ons heeft helpen begrijpen, dat het
non-conformisme geen kontrarevolutie is.’
Ze hebben het leven zonder sentiment laten zien. Ze hebben zich begeven op het
gebied, dat gisteren nog taboe was, in plaats van pathos, brengen zij feiten, maar ook
gevoelens. Hun thema is: de verhoudingen tussen de mensen en de anomalie van die
verhoudingen, het verlies van de kommunikatie, maar het is een ander soort
vervreemding dan wij kennen uit westerse films. Deze vervreemding is niet
veroorzaakt door de overvloed, de kontoeren ervan zijn aardser, meer reeël.
Hun uitspraak over de huidige maatschappij wordt gedragen door een geest van
afkeer van het systeem der persoonlijke macht, der officieusheid en van het valse
optimisme, en verschilt bijv. essentieel van de westduitse jonge film, die bijna nooit
boven de uitbeelding van de banaliteit van het maatschappelijke leven van de
welgestelde kleinburgers uitgekomen is, en die zich juist vaak op de welvaart van
deze banale tijd heeft verkeken.
Het is niet oninteressant, dat het juist de Slowaak Stefan Uher, afgestudeerd aan
de praagse FAMU was, die met zijn ‘Zon in het net’
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(1962) naar een thema van de schrijver Alfons Bednár, een manier had aangegeven,
die dan de nieuwe tsjechische stroming heeft overgenomen en duidelijk verder
ontwikkeld. Uher heeft als eerste de rechtstreekse dialoog van de bratislawse
studenten, de authenticiteit van hun uitspraken en hun milieu naar voren gebracht.
De slowaakse cinematografie is jong, de Slowaakse speelfilm is eigenlijk pas na
de tweede wereldoorlog geboren. Naast Uher kwamen er in de filmstudios van
Bratislawa andere regisseurs, evenzo studenten van de praagse filmfakulteit, namelijk
Barabás, Solan, Hollý en de jongste Juraj Jakubisko, het meest uitgesproken talent.
Na zijn ‘Christus jaren’ (1967) legt hij nu de laatste hand aan een drieluik met als
leidraad het verhaal van de schrijver L. Tazký ‘Zbehové’ (Deserteurs), dat over de
bloedige rebellie in een dorp tijdens de eerste wereldoorlog vertelt. Jakubisko heeft
als uitgangspunt de slowaakse ballade; hij is überhaupt betoverd en voortdurend
beinvloed door de folklore, maar staat ook dichtbij de jugendstil.
De jugendstil heeft in het algemeen voor de jongere een onweerstaanbare
aantrekkingskracht, bijv. Mása ontwikkelt op basis van de Jugendstil zijn maskerade
over leven en dood in ‘Hotel voor buitenlanders’. Door de Jugendstil - wat vorm en,
enigszins, tijd betreft - is ook Jan Nemec beïnvloed in zijn derde speelfilm ‘Martelaars
van de liefde’, de groteske melancholieke verhalen over mensen die tevergeefs over
liefde en geluk hebben gedroomd. Ook de scenarioschrijfster en dekorontwerpster
Ester Krumbachová heeft zonder twijfel in de ‘Martelaars van de liefde’ elementen
van de Jugendstil ingebracht.
De Jugendstil bevordert niet alleen de atmosfeer voor de allegorie, maar dient ook
de gevoelens van deze tijd.
Hoewel vele jonge regisseurs de tweede wereldoorlog enkel als kind hebben
meegemaakt, heeft het toch hun stellingname ten opzichte van het leven en de kunst
beïnvloed.
Oorlog, bezetting, dat zijn de themata, waartoe de tsjechische en slowaakse
kunstenaars voortdurend terugkeren.
Het spreekt vanzelf, dat ze er niet naar streven om grote oorlogstaferelen te maken,
daarvoor is de tsjechoslowaakse cinematografie niet voldoende uitgerust en het ligt
ook niet in haar traditie (tot nu toe heeft Otakar Vávra met zijn trilogie over de
hussieten-oorlogen de grootste oorlogsspektakelfilm vervaardigd). Het gaat altijd
om een bepaald moreel probleem, dat met de oorlog te maken heeft, juist om die
grenssituatie, waarin men de psyche van de mens kan
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uitbeelden.
Jan Nemec heeft nog aan de akademie voor zijn eindeksamen een film ‘Sousto’
(Het hapje) naar het verhaal van Arnost Lustig opgenomen. Dezelfde schrijver
inspireerde hem met zijn ‘Diamanten van de nacht’. Het is een verhaal van twee
jongens, die uit het kamp vluchten en achtervolgd worden door leden van de
Volkssturm, nazistische oorlogsveteranen. ‘Diamanten van de nacht’ is gesitueerd
in oorlogstijd, maar de inhoud ervan overschrijdt het raam van een bepaalde tijd.
Alle films van Nemec houden zich eigenlijk bezig met de onderdrukking, waaraan
de enkeling is blootgesteld. De jacht op de mensen uit ‘Diamanten van de nacht’
vinden wij in een andere vorm in een werk vol van symbolen, getiteld ‘Over het feest
en de gasten’. Deze film is in de tijd voor januari '68 een doorn in het oog van de
tsjechische diktator geweest. Er bestonden een paar versies van de eigenlijke betekenis
van deze parabel. Het verbod van de vertoning van deze film is tevens zijn beste
reklame geworden, thuis en later ook in de wereld. Zo is het ook gegaan met de film
van Vera Chytilová ‘Madeliefjes’ die later gewonnen heeft in het italiaanse Bergamo.
In de film ‘Over het feest en de gasten’ legt de regisseur aan de toeschouwer een
bepaald spel voor. Als de toeschouwer het spel aksepteert, de konventie aanvaardt,
begrijpt hij pas de symbolen van Nemec en is hij door hun kompositie geschokt.
Vooral door het menselijke aanpassingsvermogen, het vermogen zich aan de
overmacht te onderwerpen, en het vermogen zich plotseling in te lijven bij deze
overheersende massale kracht welke zekere voordelen biedt, hoewel zij tot blinde
gehoorzaamheid dwingt.
Men knikt op alles ja, men is het met alles eens, men herhaalt enthousiast datgene,
wat nog enige tijd geleden als onzin of gemeenheid gold.
Onvruchtbaarheid, leugen, simulatie, huichelarij, het vermogen om de individualiteit
af te wijzen en de kudde aan te nemen als belijdenis, dat is het tragische beeld van
‘Het feest en zijn gasten’.
Wij hebben over de nieuwe tsjechoslowaakse film gesproken als over een stroming
van zeer verschillende individualiteiten. De antipool van Nemec is Milos Forman.
Beter gezegd: de drie regisseurs Forman, Passer en Papousek, die sinds vorig jaar
voor het eerst niet meer samen werken. Forman filmt in Amerika; Passer is nu voor
enige tijd naar hem toe gegaan. Papousek debuteerde als regisseur met zijn eigen
onderwerp en scenario ‘Nejkrásnejsí vek’ die hij zon-
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der zijn vrienden realiseerde, zonder hun strenge konsultatie.
De leidende persoonlijkheid van dit team blijft echter Milos Forman. Hij heeft al
in ‘Konkurs’ te verstaan gegeven, hoe uitstekend hij de wereld van de jonge mensen,
hun taal en problemen kent. Maar het gaat niet alleen om de sociologische sondering.
Forman werkt zich er doorheen, vanaf de glimlach tot de scherpe ironie. Zijn
sarkastische glimlach krijgt bitterheid en hardheid. De komedie spitst zich toe tot
satire, Forman houdt het publiek een spiegel voor. En de kritiek herinnert zich Gogol.
Want een dergelijke wrede tragikomische noot heeft van ons filmdoek nog niet
geklonken. Het is aan Forman gelukt iets bijzonder veeleisends en moeilijks te doen.
Het volkseigen verbinden met de meest scherpe kritiek. Het portret van de gewone
tsjechische man - vanaf ‘Zwarte Peter’ via ‘Liefde van een blondje’ tot aan de film
‘Het brandt, mijn liefje’ - wordt precieser, de glimlach en de scherts worden anders,
agressiever. Forman mikte op de kleingeestigheid in de mens, stompzinnigheid,
winzucht, op de verschrikkelijke onverschilligheid voor het lot van de ander. Zonder
hysterie, zonder overbodige dramatisering, klinkt in de vrolijkheid van het dorpsbal
in de film ‘Het brandt, mijn liefje’ plotseling een tragisch akkoord. Het team van
Forman heeft uitstekende volkstypen uitgekozen; zelfs hun akteerprestatie is
voortreffelijk verbonden met de prestatie van de beroepsakteurs. In de laatste film
‘Het brandt, mijn liefje’ worden sommige van deze ‘natuurtalenten’ geroutineerde
filmdilettanten. Zij hebben namelijk al in films van de andere regisseurs gespeeld,
en het is daarom dat zij zo goed aan bepaalde typen beantwoorden. Dat heeft in hen
een bepaalde zekerheid en een typische manier van doen ontwikkeld. De typen die
eens geen ervaring hadden, begonnen zich al aardig thuis te voelen.
In het bijzonder is dat nu te zien bij Papousek in zijn ‘Nejkrásnejsí vek’. Al lang
geleden echter heeft dit drietal zijn werkmethode in naam van de authenticiteit
verdedigd. Samen en ook ieder voor zich. Ivan Passer, de regisseur van ‘Intieme
verlichting’ is het gelukt een bijzondere atmosfeer te scheppen, vol van poëtische
verheimelijkingen, komische situaties en filosofische toespelingen.
Een buitengewone persoonlijkheid is Ewald Schorm. Verrassend in ieder werk,
dat ongeacht het genre altijd sterk was, niet alleen wat de artisticiteit betreft, maar
ook m.b.t. de inhoudelijke samenhang en de filosofische kern.
Wij hebben al over zijn film ‘Moed voor iedere dag’ gesproken, het
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verhaal van een jonge arbeider, een funktionaris, die een desillusie beleeft. Wanneer
Menzel (en eigenlijk al Hrabal) voor de helden van ‘Hou de trein in het oog’ geen
monumenten optrok, dan is het nodig om van Schorm te zeggen, dat hij zijn helden
zelfs van hun voetstuk stootte, waarop zij eens plechtig waren neergezet, en dat hij
ze in de momenten van het bittere besef der werkelijkheid liet zien. De pijnlijke
regeneratie in de mens op het ogenblik dat hij de snelle verschuiving van de waarden
leert kennen, was zeker het moeilijkste, wat men kon uitbeelden. De ontsteltenis die
zijn film aanvankelijk veroorzaakte en die weken lang de hoogste funktionarissen
bezighield, maakte na enkele maanden plaats voor andere problemen. Het steeds
meer eisende publiek van arbeiders in de industriële centra, heeft de betekenis van
dit werk, zijn maatschappelijke impulsen, juist begrepen en beschermde het.
Mása, die begonnen is als de scenarioschrijver van Schorm in ‘Moed voor iedere
dag’, verfilmt nu zelf eigen ontwerpen, of de verhalen van de andere schrijvers. Zijn
laatste film ‘Ohlédnutí’ is niet alleen zijn persoonlijke intieme biecht, maar ook zijn
politieke. De helden denken terug aan het leven dat ze hebben geleefd. De
herinneringen aan de bezetting mengen zich met de nog versere herinneringen aan
de eerst naoorlogse periode, vol van revolutionaire daden en enthousiasme, dat soms
meer openhartig dan gerechtvaardigd was.
Ook de regisseur Jaromil Jires, heeft in zijn verfilming van Kundera's novelle
‘Zert’ (Scherts) een beoordeling gegeven van het verleden, met de ogen van vandaag
gezien. Daarbij is de ingewikkelde novelle van Kundera, een van de meest
indrukwekkende literaire werken van de laatste tien jaar, erg origineel verfilmd.
Interessant is ook de wijze waarop de regisseur twee handelingsniveaus in elkaar
laat overlopen, en ze vaak onderscheidt in een gelijktijdige opname d.m.v. een
verdeling in tijd van geluid en beeld, in een overlapping van twee perioden met
behulp van een auditieve en een visuele komponent: het beeld uit het verleden wordt
bijv. begeleid door een dialoog uit het heden, of omgekeerd: een gebeurtenis van een
bepaald moment vindt zijn tegenpool in tijd in een innerlijke stem, die een vroeger
voorval bekommentarieert. Zeker niets nieuws, maar wel een demonstratie van
effektvolle beheersing der associaties binnen een onontkoombaar artistiek
spanningsveld. In de beelden van het verleden overwegen de herinneringen aan de
militaire dienst in de ‘zwarte kommando's’, waar de zgn. vijanden van de republiek
ingedeeld werden; in plaats van wapens, kregen zij een schop en een
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houweel. Deze manier van heropvoeding wordt door de schrijver van de novelle,
Milan Kundera, zeer lapidair en met ‘zwarte’ tsjechische humor bekommentarieerd.
Het verhaal van Kundera ‘Nikdo se nebude smát’ (Niemand zal lachen) werd reeds
eerder verfilmd door regisseur Hynek Bocan. De film had sukses, evenals de
verfilming van de roman van Páral ‘Soukromá vichrice’ waar hij in een
komedieachtige hyperbool de verhoudingen tussen de mensen heeft afgeschilderd,
stereotypen, waarmee de ontmenselijking van de mens begint.
Bij een grondige analyse van de oorzaken, waarom de tsjechoslowaakse nieuwe
stroming ontstond, zouden wij niet alleen nadruk moeten leggen op de afspiegeling
van de maatschappelijke ontwikkeling, van de ekonomische situatie van de staat en
het individu, op de opkomst van de nieuwe generatie, onbezwaard door het verleden
(tenminste niet in die mate, als de vorige). Wij moeten ons behalve de uitwendige
ook de inwendige invloeden realiseren, behalve de politieke ook de artistieke; op
een of andere manier hebben de maatschappelijke en artistieke aspekten elkaar diep
doordrongen, ze hebben bij elkaar aangeknoopt. Bij de invloeden van buitenaf kan
men ten dele de opkomst van de jongeren in Frankrijk noemen, de cinema-vérité,
die een eind maakte aan de oude dramaturgie... De invloed van de cinema-vérité is
ook merkbaar in een korte speelfilm ‘Strop’ (Het plafond, 1962) van Vera Chytilová,
die zij voor haar eindeksamen gemaakt heeft. Vera Chytilová interesseert zich in
heel haar werk voor het leven en het lot van de vrouw. Niet volgens de oude opvatting,
maar met de zelfstandigheid van een moderne vrouw kijkt de kunstenares, die de
sentimentaliteit veracht en de methode kiest van rationele analyse, om zich heen. Zij
shockeert het publiek met iedere film. Iedere film brengt altijd iets heel nieuws, iets
verrassends, origineels, agressiefs. Of het een bijna-dokumentaire betreft over de
meisjes uit een internaat in de film ‘Beter op de vlooien passen’, of het suggestieve
verhaal over het leven van twee vrouwen - nl. een olympische kampioene en een
huisvrouw - in de film ‘Over iets anders’, dan wel de stroom van invallen en
provokaties in ‘Madeliefjes’, waar twee meisjes in een zeer gestileerde dialoog een
beeld geven van zowel de geestelijke beperktheid van sommige jonge mensen, alsook
van de beperkte wereld, die zich al opwindt over de kleinste overtredingen en
vandalisme, maar die aan de andere kant zelf veel ergere wreedheden begaat...
Chytilová stelt altijd zeer suggestieve vragen over de motieven van het mense-
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lijk handelen, al treffen wij in haar rationalisme ook veel raffinement aan. Haar
ontwikkeling vanaf de authenticiteit van alledag tot aan de stilering en de taal van
de symbolen, op het filosofische vlak, zet zich voortdurend door, getuige de konceptie
van haar laatste film ‘Ovoce stromu rajských jíme’ en haar samenwerking met de
scenarioschrijfster Ester Krumbachová bij de laatste twee films.
Een ongewone persoonlijkheid in de tsjechoslowaakse cinematografie is de
regisseur Frantisek Vlácil, die tot de generatie van Vojtech Jasný en Karel Kachyna
behoort. Vlácil heeft al jaren geleden in zijn film ‘Holubice’ (Duif) en twee jaar
geleden in zijn verfilming van ‘Markéta Lazarová’ van Vancura de kracht van zijn
kreatieve visie bewezen, zijn vermogen om de waarde van het woord op een ander
dichterlijk niveau te brengen. Al hoewel vroeger de mening bestond, dat het werk
van Vancura niet te verfilmen was, heeft Vlácil het tegendeel bewezen. Zijn panorama
van de menselijke hartstochten is ruw en eksplosief, levendig van beeld en geluid,
plastisch van karakters en gevoelens.
Een kreatief duo vormen de schrijver Jan Procházka en de regisseur Karel
Kachyna. Zij hebben samen al negen films gemaakt, altijd over huidige problemen,
ook al zijn twee van de verhalen gesitueerd in de laatste dagen van de tweede
wereldoorlog. Zij laten de problemen zien van een onpopulaire zijde, zij provoceren
tot nadenken over de problemen van de enkeling en over de problemen van de
historische dogma's, ze slaan de mythen stuk die onaantastbaar leken. Bijvoorbeeld
in de films ‘At zije republika’ (Leve de republiek) en‘Noc nevesty’ (Debruidsnacht).
Tot de beste verfilmingen behoren ook het verhaal van Amost Lustig over het
koncentratie kamp: ‘Transposrt z ráje’ (Transport uit het paradijs) en het verhaal
over de bezetting van Praag van H. Belohradská ‘... a pátý jezdec je strach’ (...en de
vijfde ruiter is angst). Beide films hebben een diepere strekking, zij protesteren tegen
de onvrijheid en de kasteachtige indeling van de mensen in alle omstandigheden. De
regisseur, Zbynek Brynych, heeft hier opnieuw zijn gevoel voor de dramatische
vertelling bewezen, de uiterste grenzen van zijn talent dat gekenmerkt wordt door
zijn gevoel voor tederheid en robuustheid.
De titel van dit artikel ‘de Tsjechoslowaakse film in de zestiger jaren’ is niet
helemaal korrekt, omdat ik alleen het maatschappelijk meest belangrijke deel naar
voren heb gehaald; ik ben op vier namen na, aan de oudere generatie voorbijgegaan,
ik heb niet gespro-
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ken over de kompositie van het genre, en ik heb voornamelijk gesproken over de
zgn. ‘praagse nieuwe stroming’ en de mensen daaromheen.
Daarbij komt de plaats die ik ingeruimd heb voor de verschillende mensen voor
rekening van mijn eigen subjectieve gevoelens, dwz. dat ik niet iedereen gelijkelijk
beoordeel.
De zestiger jaren betekenen voor de tsjechoslowaakse cinematografie een periode
van grote bloei, maar ook van grote strijd. In deze strijd met de officieusheid,
konventie en middelmatigheid heeft zich die film doorgezet, die maatschappelijk het
meest werkzaam is, die de vragen van alledag aan de orde stelt met een artistieke
indringendheid en burgerlijke verantwoordelijkheid.
De jonge tsjechoslowaakse film heeft zijn eigen gezicht en daarom heeft hij een
belangrijke plaats in de internationale cinematografie gekregen.
Vertaald door: Milada Van Halem-Popelová
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Dokumentatie (vervolg) van literaire, literairwetenschappelijke,
taalwetenschappelijke of verwante publikaties, die merendeels in
december 1968 en in januari, februari en maart 1969 in Nederland en
Vlaanderen zijn verschenen.
Poëzie
BLOEM,

Rein
De bomen en het bos. LR poëzie. Amsterdam, (1968). (48 blz.)
COOLE, Marcel
Centrifugaal. Gedichten. Hasselt, (1969). (48 blz.)
HAAN, Tjaard de
Huilen op de kermis. Inhoudende honderd en vijf Straatmadelieven.
Bijeenvergaard en waar nodig of nuttig van toelichtingen voorzien.
's-Gravenhage, 1968. (200 blz.; Volkskundereeks, no. 1)
HUYSKENS, Wim
Schuine lyriek. Amsterdam, 1969. (40 blz.; L R Poëzie)
JONGHE, Marie-Claire de (ps.) Jaja. Amsterdam, 1969. (48 blz.)
LODEIZEN, Hans
Nagelaten werk. Amsterdam, (1969). (224 blz. Met portret)
(LUCEBERT, L.J.)
Seizoen. (Nieuwjaarspremie W.B.V. 1969. Penteken. van Lucebert. Amsterdam,
1969)
MESSEL. Saul van (ps. van Jaap Meyer) Bruid waar blijft je mond. Een bundel
priapeeën. Haarlem, 1969. (33 blz.)
OOSTERHUIS, Huub
In het voorbijgaan. Utrecht, (1968). (248 blz.: Amboboeken)
SPELIERS, Hedwig
De astronaut. Gedichten. Hasselt, (1969). (48 blz.)
STEEMERS, Martien
Rendez-vous met Euterpe. Amsterdam, (1969). (30 blz.)
STIP, Kees
Ballade van de honderd vrijers. Ills. van C.J. Kelfkens. 's-Gravenhage, (1968).
(24 blz.)
WAARSENBURG, Hans van de Niet dat powezie nu zo belangrijk is. Gedichten.
Leiden, 1969. (47 blz.; Aurea)
WORTEL, Ans
Preken en prenten. (Amsterdam, 1969). (78 blz. Met afbn.)

Proza (creatief, essays)
BOS,

Jacobus P.
Ik ga voor niemand uit de weg. Verhalen. Amsterdam, 1969. (152 blz.; Literair
reuzenpocket, no. 278)
BUDDING, C.
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Leve het bruine monster en andere schrifturen. Amsterdam, 1969. (224 blz.;
Literaire documentenserie, no. 12)
CREMER, Jan
Made in U.$.A.; een keiharde Amerikaanse dokumentaire. Utrecht, 1969. (248
blz. Met afbn. Met 5 omslagen; Grote beren, no. 69)
DHONDT, Astère Michel
Gezangen en gebeden. Een selectie 1965-1968. Amsterdam, 1969. (122 blz.,
14 blz. foto's. Met uitsl. bld.; Literaire reuzenpocket, no. 290)
GESTEL, Peter van
Een kanjer van een kater. Drie novellen. Bussum, 1969. (178 blz.; Paul Brand
Parabolen, no. 2)
HEERESMA, Faber
(Francis Pax). Bonbons voor Belinda. Utrecht, (1969). (192 blz.; Zwarte beertjes,
no. 1196)
KEMP, Pierre
Limburgs sagenboek. Inleiding van Frans van Oldenburg Ermke. Maastricht,
(1969). (312 blz.)
KUYTEN, André
Het wilde westen. Een Amsterdamse
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roman. Bussum, 1969. (192 blz.; Paul Brand Parabolen)
LAMPO, Hubert
De goden moeten hun getal hebben. (Boekenweek 1969. Amsterdam,
Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels; Commissie voor
de collectieve propaganda van het Nederlandse boek. 1969). (155 blz.)
LOGGEM, Manuel van
Het liefdeleven der Priargen gevolgd door Insekten in plastic en De stuwdam
in de Iljoesj. Ongewone verhalen. Utrecht, (1969). (192 blz.; Zwarte beertjes,
no. 1223)
MEMBRECHT, Steven
27 verhalen uit de homosuele sfeer. Amsterdam, (1969). (192 blz.; Auteurs van
de tweede eeuwhelft)
MICHIELS, Ivo
Orchis militaris. Amsterdam, 1968. (1969). (128 blz. Literaire reuzenpocket,
no. 240)
OOLBEKKINK, H.J.
Grafschrift voor een koningin. Amsterdam - Assen, (1969). (176 blz.;
Bornpockets, no. ED 9)
PEYPERS, Ankie
De vallei van Obermann. Amsterdam, (1969). (136 blz.; Auteurs van de tweede
eeuwhelft)
POLET, Sybren
Mannekino. Een realistische fabel. (Met een essay van Paul de Wispelaere over
Breekwater, Verboden tijd en Mannekino). Amsterdam, 1968. (1969). (304 blz.;
Literaire reuzenpocket, no. 280)
SCHMIDT, Annie M.G.
En ik dan? Een blijspel. Amsterdam, 1969. (104 blz.)
VESTDIJK, S.
Vijf vadem diep. Amsterdam, 1969. (256 blz.)
VINKENOOG, Simon
Leven en dood van Marcel Polak. Amsterdam, 1969. (93 blz.; Literaire
reuzenpocket, no. 293)
WEVERBERGH, (J.)
Blauw rapen. Amsterdam, 1969. (104 blz.; Literaire reuzenpocket, no. 283)

Literatuurbeschouwing (literatuurwetenschap, literaire kritiek)
DINAUX,

C.J.E.
Auteurs van nu, dl. 3. Amsterdam, (1969). (160 blz. 24 blz. foto's)
GUÉPIN, J.P.
In een moeilijke houding geschreven opstellen. 's-Gravenhage, 1969. (221 blz.)
IN

gesprek met Hugo Raes. Rein Bloem, R.A. Cornets de Groot, René Gysen e.a.
Amsterdam, 1969. (132 blz., 8 blz. foto's)
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SMIT,

W.A.P.
Literatuur-historie bij een meilied van Hooft. (De min met pricken van zijn
strael). Afscheidscollege Rijksuniversiteit te Utrecht. Assen, 1968. (1969). (32
blz.)
SMIT, W.A.P.
Twaalf studies. Met een lijst van wetenschappelijke publikaties door S.F.
Witstein. Zwolle, 1968. (1969). (204 blz. Met portret. Zwolse reeks van taalen letterkundige studies, no. 29)
WITSTEIN, S.F.
Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten
van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de
theorie betreffende het genre. Assen, 1969. (392 blz.; Neerlandica traiectina,
no. 17)
WUNDBERG, G.
Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in
Duitsland omstreeks 1900. Openbare les Rijksuniversiteit Leiden. Leiden,
(1969). (20 blz.) 40 +.
Literaire radio-portretten. Onder red. van Wim Hazeu en Cor Holst. (Uitgeg.
ter gelegenheid van de) Boekenweek 1969. (Amsterdam, Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels; Commissie voor de collectieve
propaganda van het Nederlandse boek. 1969). (128 blz. Met afbn.)
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Filologie, tekstedities, bibliografie
BELLAMY,

Jacobus
Gezangen mijner jeugd. Naar de eerste dr. van 1782 uitgeg. met inleiding en
aanteken, door P.J. Buynsters. Zutphen, (1968) (xxxv, 83 blz., 1 blz. foto;
Klassiek letterkundig pantheon, no. 177)
BRINKMAN'S
catalogus van boeken en tijdschriften verschenen in Nederland en Vlaanderen
en in de Nederlandse taal elders in de periode 1961 tot en met 1965. Met
aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1960. Door Dirk de Jong. Leiden,
(1969)
VALERIUS, Adrianus
Neder-landtsche Gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste
geschiedenissen van de seventhien Nederlandsche Provintien, 't sedert den
aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625. Verciert met
verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende Stichtelijcke himen ende
Liedekens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van
geleerde Mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende. De
Liedekens (meest alle nieu zijnde) gestelt op Musycknoten, ende elck op een
verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt en de Cyther. Alles
dienende tot stichtelijck vermaeck ende leerlinghe, van allen Lief-hebbers des
Vaderlants. (Facs.-uitg. Herdr. van de uitg. 1626. Amsterdam, 1969). (326 blz.
Met afbn. Met Inleiding 56 blz.; Herleefd verleden)
VIEU-KUIK, H.J.
Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken. Samengesteld. Zutphen,
(1969). (204 blz., 1 blz. foto; Klassiek letterkundig pantheon, no. 176)

Taalwetenschap
HANDELINGEN

van het dertigste Nederlandse filologencongres. Gehouden te Leiden op
woensdag 10 en donderdag 11 april 1968. Uitg. van de vereniging Het
Nederlands philologencongres. Groningen, 1968. (1969). (160 blz.)
HEEROMA, K.
Sprekend als nederlandist.
's-Gravenhage, 1968. (1969). (333 blz.; Fakulteitenreeks no. 10)
KUKENHEIM EZN, L.
Grammatica, linguïstiek, techniek. Rede ter gelegenheid van de 394ste gedenkdag
der stichting van de Rijksuniversiteit te Leiden. (Leiden, 1969). (32 blz.)
SAUMJAN, S.K.
Problems of theoretical phonology. (Problemy teoreticeskoj fonologii.
Translation by Anthony L. Vanek, revised by S.K. Saumjan and P.M. Waszink).
's-Gravenhage, 1968. (1969). (224 blz.; Janua linguarum. Series minor, no. 41)
SCHMIDT, Siegfried J.
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Sprache und Denken als sprach-philosophisches Problem von Locke bis
Wittgenstein. 's-Gravenhage, 1968. (1969). (VIII, 204 blz.)
SEUREN, P.A.M.
Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar. Proefschrift
Rijksuniversiteit Utrecht. Cambridge, 1969 (X, 234 blz. Met stellingen plano)
B. Cl.
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Rectificatie filmrubriek:
Heere Heeresma's Een dagje naar het strand wordt wel degelijk verfilmd én onder
supervisie van Polanski: (zie Raster III-I). Peccavi. R.B.
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[Nummer 3]
Beb Vuyk | Triomf der Verovering
Iemand gaf mij voor mijn vertrek naar Brazilië een introductie voor een van zijn
vrienden in Fortalezza. ‘Het ligt vlak bij Rio,’ zei hij nog. Het lag bijna drieduizend
kilometer noordelijker. Zelfs in Brazilië, dat de helft van de gehele oppervlakte van
Zuid Amerika beslaat en waar men aan grote afstanden gewend is, vond men het
nogal ver. Wij zijn niet noordelijker dan Salvador gekomen, de eerste hoofdstad van
de voormalige kolonie Brazilië aan de Baai van Allerheiligen. Fortalezza lag nog
ruim duizend kilometer verder. Voorbij Salvador hield de geasfalteerde autoweg op.
Daar waren alleen nog maar zandwegen, stoffig in de droge tijd, glibberige glijbanen
vol spleten en kloven, rivierbeddingen hier en daar, in het regenseizoen. Het was
toen regentijd en de regens zijn zwaar in het tropische noorden.
Na tien dagen Salvador rijden we terug naar Rio de Janeiro, dat een paar graden
boven de Kreeftskeerkring ligt. Daar is het nu, in juli winter, een warme, droge,
zonnige winter.
De eerste honderd kilometer rijden we nog ongeveer evenwijdig met de kust, langs
enorme oppervlakten slordig uitstoelend, grijsgroen suikerriet, afgewisseld met
citrusaanplantingen. Daarachter, maar voor ons onzichtbaar, moet de oceaan liggen,
open tot aan de kust van Afrika. Enkele splinters licht spetten op tussen het loof van
een sinaasappelentuin, vonken van zijn brandend blauw vuur. Waar de weg
landinwaarts buigt begint ze te stijgen. Er is nog altijd veel verkeer, bussen en jeeps,
- bruikbaarder dan een auto op de slechte binnenwegen die van de grote weg het land
in gaan - en zware trucks beladen met vee op weg naar de slachthuizen. De steile
maar niet hoge hellingen aan beide zijden van de weg zijn met dor grijs gras begroeid,
waarin de kudden weiden; mooie dieren, buffelachtig, grauwwitte, okergele en zwarte
met machtige horens, lange slappe oren en een zacht schommelende halskwab. Soms
worden ze met honderden tegelijk door herders te paard
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naar een andere weide gedreven. Als we stoppen omdat ze ons dreigen te overspoelen
zien ze ons aan met kalme bruine ogen.
De weg is boeiend ondanks een zekere eentonigheid. Koffie en
sinaasappelboomgaarden zijn tegen de steile hellingen geplant, wat op ons, die van
Java komen, waar iedere meter berghelling al meer dan duizend jaar is geterrasseerd,
een primitieve indruk maakt. Het bos is uitsluitend secundair bos en ook daar werd
al weer in gebrand. Misschien is dat de reden, dat er verderop, terzijde van honderden
kilometers weg, vrijwel niets anders groeit dan een bruin, grijs kruipend gras. Alleen
de verschillende tinten van de ondergrond, prachtige kleuren okergeel, oranje, lila
en een paars glanzend grijs geven kleur aan het landschap. Hier en daar staan nog
wat verspreide bomen, waarin de wevervogels hun nesten hebben gebouwd, met
hoog daarboven een krans bromelias, een enkele nog in bloei, lilapaars en oranjeachtig
bruin, de kleuren van de ondergrond. Ook de marygolds zijn uitgebloeid en de
Barbados pride draagt zijn laatste bloesem. Wel omslingert een soort kamperfoelie
met bloemen in geel en rood het dorre, lage kreupelhout.
Verrassender dan de begroeiing is hier de formatie van het landschap. De door de
regens kaal gespoelde granieten toppen zijn afgesleten in bizarre vormen, waarin de
kop en de hals van een kalkoen of een schildpad, vervallen torens en afgebroken
masten te herkennen zijn. De steilste hellingen zijn volkomen kaal, paarsbruin met
grote zwarte vlekken, die door de kijker dichterbij gebracht, de openingen van enorme
grotten blijken te zijn. Het tracé van de weg door bulldozers in de bergen uitgesneden,
- het snijvlak nog altijd onbegroeid zodat de verschillende grondlagen geel, rose naar
lila toe als de streepjes in een spekkoek duidelijk te onderscheiden zijn - slingert zich
in scherpe bochten. Maar er zijn ook plaatsen over afstanden van vijftig, zestig
kilometer waar ze met een liniaal getrokken lijkt, van dal naar top en van de top naar
een ander dal. Dat geeft iedere keer, vlak voor het hoogste punt de spanning, wat er
wel aan de andere zijde op ons ligt te wachten. Meestal is dat een nieuw dal en daaruit
stijgt duidelijk zichtbaar het grijze rechte spoor van de asfaltweg omhoog.
Een keer, nadat urenlang de stijgingen sterker en de afdalingen geringer zijn
geworden verrast ons op het hoogste punt het uitzicht over een enorme vlakte. Een
gebied zo wijd als de hoogvlakte van Bandoeng, maar primitiever, nog niet door de
hand van mensen aangeraakt. Er hangt een lichte nevel boven de bergen in de verte,
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waardoor ze nauwelijks zichtbaar zijn. Maar uit de vlakte zelf rijzen donkere
rotsformaties op, die van bovenaf gezien een kudde voorwereldlijke dieren lijken,
enorme mammoets, die daar liggen te rusten, onbeweeglijk en op een gruwelijke
manier gevaarlijk. Geen stad, geen dorp, geen huis! Nergens een aanplant of
bebouwing! Zo ligt die wijde vlakte uitgestrekt tot aan de vage bergen aan de horizon,
begroeid met bruingrijs gras, hier en daar een enkele boom, wat lagere bossages, een
terrein toebehorend aan een oudere wereld van andere vormen en een ander formaat.
We zijn daar op dat punt uit de auto gestapt en hebben een poos beklemd staan kijken
naar dit landschap. Het regende eeen beetje, hoewel het in deze streek die maand al
droog hoorde te zijn. Grauwe wolken hingen laag en uitgezakt van veel vocht naar
beneden en de zon die altijd schijnt, scheen die dag niet.
Honderden kilometers ver uit elkaar liggen hier in het binnenland de steden. Eigenlijk
zijn het niet meer dan stadjes, met melodieuze namen: Feira de Santana, Gobernor
Valadares en Vittoria da Conquista, waar we overnachten in een hotelletje aan een
lief intiem pleintje. In deze tijd van het jaar bloeien daar de lapachobomen met gele
of roselila bloesems. Ze bloeien zonder blad zoals bij ons de japanse prunus, maar
deze bomen worden hoger en voller en ze bloeien langer. In het centrum van het
pleintje staan banken onder palmen en cypressen net als in Zuid Europa. Soms is er
een muziektent en altijd een standbeeld. Tot diep in de nacht zitten daar mensen die
lachen en praten.
Op regelmatige afstanden van zo'n vijftig kilometer liggen de pompstations, soms
zelfs met een aangebouwd motel, uitstekende motels. Wie geld heeft kan in het
restaurant churasco eten, enorme satees van een meter lengte van varkens- of
rundvlees aan een degen geregen en boven een houtskoolvuur geroosterd.
De chauffeurs van bussen en vrachtauto's overnachten in dormitorios, primitieve
verblijven voorzien van dure namen: Palmbeach Hotel en Las Vegas Palace. Voor
hen zijn ook de eethuizen die zich restaurants noemen, waar alleen een gerecht van
zwarte bonen met gedroogd vlees gekookt wordt opgediend en farova, het nationale
volksvoedsel van Brazilië, bereid van cassavemeel, dat een goede vulling geeft aan
hongerige buiken.
Dorpen hebben wij niet gezien, tenminste niet die eerste dag. Wel een enkele maal
twee of drie huizen bij elkaar, gemaakt van adobe,
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vochtige klei - van dezelfde kleur als de aarde onder het stekelige gras en het dunne
struikgewas -, aan de binnen- en aan de buitenzijde gestreken tegen een vlechtwerk
van takken. De huizen hebben een of twee vensters, een grotere opening om naar
binnen te gaan en een dak van dor gras; rondom het huis een primitieve omrastering
van bekapte palen, de kraal. Daar wonen de veehoeders, arm volk in armelijke kleren.
De koeien zien er beter verzorgd en gezonder uit dan de mensen. De facenda waar
de rijke landheren wonen die nog de machtspositie van feodale vorsten bezitten
liggen dieper het land in. Wij zien alleen hun poorten van zware palen, de naam in
zwarte of witte letters op de dwarsbalk. Daarachter voert een zandweg de heuvels
in.
Hoewel deze streek nauwelijks bewoond lijkt lopen er altijd mensen langs de weg.
Kinderen en vrouwen met bundeltjes in de hand, een man op een ezeltje, een ruiter
op een klein paard gekleed in de leren dracht van de vaquieros, de cowboys van
Brazilië. Een leren broek met open kruis, een leren jak, een leren hoed in het model
van de oude helmen der portugese veroveraars en dit alles gescheurd en verkleurd
en grauw, altijd grauw.
De armoede van Brazilië is grauw. Grauw zijn de favelas, de shantytowns van de
grote moderne steden in het zuiden, waar de ellendigen wonen die niets bezitten,
zelfs geen grasspriet. Zo leven er meer dan een millioen in Rio de Janeiro, die rijke
stad, bijna een derde van de drie en een half millioen inwoners wonen daar in de
favelas.
Maar zelfs op het platteland is de armoede niet groen. De adobehutten - alleen de
nieuwe zijn roestig bruin, de oudere waarvan de klei al begint weg te brokkelen zodat
het vlechtwerk zichtbaar wordt zijn grauw als het gezicht van de honger. De erven
zijn niet bebouwd, er groeit geen bloem en geen eetbaar gewas, alleen het bruingrijze
gras van deze streek, waar het vee zo goed leeft en de mens zo slecht.
Van adobe gemaakt zijn ook de kapelletjes langs de wegkant, die op grotten lijken,
wat ook de bedoeling blijkt te zijn. Er zijn tienduizend grotten van Lourdes in Brazilië,
nagemaakt in miniformaat. Er staat altijd een verweerd en ontkleurd beeld in,
waarvoor papieren bloemen liggen. Soms brandt er een lichtje, voor een zieke denk
ik of voor een stervend kind misschien. Al voor de
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derde keer deze morgen passeren we een begrafenisstoet. Een man draagt een klein
kistje, niet groter dan een poppendoos, naast hem lopen drie mannen in geruite
sporthemden, daarachter in kleine groepjes vrouwen en kinderen. De vrouwen dragen
rode en groene hoofddoeken, er is wat kleur in hun kleren, ze hebben duidelijk hun
beste spullen aan. Het gaat allemaal zonder huilen of misbaar en zonder veel
plechtigheid, ze lopen zelfs tamelijk haastig.
De kindersterfte in Brazilië bedraagt honderddertig pro mille, lees ik in mijn
aantekenboekje. Het is een landelijk gemiddelde, dat betekent dat de sterfte onder
deze armelijke bevolking ettelijke malen hoger ligt. Tweederde van de tachtig millioen
Brazilianen is arm tot zeer arm en onvoorstelbaar arm; hun gemiddelde leeftijd haalt
net de dertig jaar. Toch behoort Brazilië tot de landen met het hoogste
geboorteoverschot; de grootste kindersterfte en het hoogste geboorteoverschot. De
vrouwen zijn vruchtbaar, de mannen potent. In de onverlichte huizen is er 's avonds
geen ander amusement en de kerk verbiedt het gebruik van voorbehoedmiddelen.
In de kerken van Salvador, meer dan honderd kerken staan er in die vrome stad,
staat Maria in haar blauwe mantel op een witte wolk, waaruit tientallen engelenkopjes
gluren, met zoete ronde babygezichtjes. De kerken en kloosters van Salvador zijn
oud. Ze werden in de zeventiende en achttiende eeuw gebouwd door de rijke
grootgrondbezitters. En oud ook zijn die beelden, heel mooie beelden van beschilderd
hout, gesneden door hun afrikaanse negerslaven, naar men zegt. In die tijd was ook
de kindersterfte onder de welgestelden zeer hoog. Engeltjes noemde men die kinderen
die als baby stierven en dat is nog steeds het traditionele geloof. De stoet voor ons
slaat een zijweg in die naar het dal voert. Daar aan de rivier, die we vanaf de weg
niet kunnen zien maar wel horen zal een dorp liggen, gebouwd om een kerkje en een
kerkhof, vol hele kleine stenen huisjes. De doden zijn hier beter behuisd dan de
levenden.
Altijd lopen er mensen langs de weg, die wij bekijken zoals we het landschap bekijken.
Wij spreken hun taal niet en zij niet de onze; we bekijken ze, we kunnen ze alleen
maar bekijken.
Mensen bekijken is een boeiende bezigheid en zelden oneerzaam. Ik heb veel
gereisd en heb in vele landen mensen bekeken zonder
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last te hebben van dit onaangename vage gevoel van schuld dat mij nu verontrust;
misschien omdat ik in Salvador heb gemerkt, dat ook de armoede opgenomen is in
het pakket van toeristische attracties, dat Brazilië te bieden heeft.
Tien dagen lang hebben we Salvador bezichtigd. Salvador is de oudste stad van
Brazilië. De binnenstad is gebouwd in portugese koloniale barok, indrukwekkend
hoewel vervallen, overwoekerd door zwarte en groene schimmels; een onordelijk
museum, overbevolkt en uitgewoond. Kerken, kloosters en kathedralen vind je in
Salvador, het snijwerk van zolderingen en wanden bedekt met bladgoud, heiligen en
martelaren in puur gouden omlijstingen. Naar de rijkste kerken wandel je tussen
hagen van de armste bedelaars; afzichtelijk verminkten, die hun misvormingen ter
bezichtiging aanbieden. Naar gefluisterd wordt zou daarbij de natuur een weinig
geholpen zijn, een ingreep die om te slagen op zeer jeugdige leeftijd moet plaats
vinden.
Brazilië is een land van uitersten: de uiterste rijkdom voor weinigen, de uiterste
armoede voor velen. Een land ook van andere tegenstellingen, de tegenstelling tussen
het technische, hoog ontwikkelde zuiden en het achterlijke agrarische gebied in het
noorden, tweemaal groter van oppervlakte.
Wij hebben er over gelezen, we wisten wat we te zien zouden krijgen. Zien werkt
meer totalitair dan lezen. Wat je hebt gelezen kun je vergeten, wat je ziet wordt een
deel van jezelf, het blijft in je aanwezig. De altijd en alom aanwezige armoede in
Brazilië schokt ons, maar nog schokkender werkt het besef dat je zelden kunt merken
dat de mensen in Brazilië er zelf door geschokt worden. De bijna rijken, de rijkeren
en de rijksten, maar ook de nog niet rijken hebben haar geaccepteerd, zoals in Europa
de negentiende eeuwse mens haar geaccepteerd had. Zoals Spanje en Portugal haar
nog steeds accepteren. Ook de vriendenkring van onze gastheer, westeuropese
immigranten die toch niet uit de lusitaanse traditie zijn voortgekomen. Vol optimisme
wuiven ze je woorden weg: ‘Dat komt nog wel, niet te overhaast - Brazilië is een
land in ontwikkeling, over honderd jaar hebben we die problemen ook opgelost.’
Honderd jaar honger van geboorte tot dood voor nog eens drie generaties van
tweederde van de tachtig millioen inwoners van Brazilië. Honderd jaar is een redelijke
termijn voor
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mensen die weldoorvoed, goed gekleed en ruim gehuisvest zijn. Natuurlijk zijn er
ook in Brazilië velen die er anders over denken. Tenslotte was Josué de Castro die
The Geography of Hunger schreef een Braziliaan, overigens een Braziliaan die niet
meer welkom is in zijn land en nu in Parijs aan de Sorbonne doceert. Maar met
mensen van die soort waren we de eerste maand in Brazilië nog niet in contact
gekomen.
In Salvador in het Convento do Carmo hebben we een nederlandse pater ontmoet,
vijfendertig jaar oud, op zijn achttiende als derdejaars seminarist naar Brazilië
gezonden om daar zijn priesteropleiding te voltooien.
‘Nog zo'n ingreep op jeugdige leeftijd,’ dacht ik toen hij dat vertelde. Zijn
verminking was hem niet dadelijk aan te zien, dat wel. Lang en vrij mager, met een
gevoelig gezicht, gevoelig en tegelijk nuchter. Ik merkte al gauw dat mijn eerste
reactie er naast was geweest. Het tegendeel was waar. Deze pater was de eerste niet
verminkte mens die we in Brazilië ontmoetten. Een onaangepast man, dat wel. De
onverschilligheid voor menselijke ellende, in dat land zo overvloedig aanwezig had
hij zich niet eigen kunnen maken. Dat gewenningsproces dat de meeste immigranten
zo snel ondergaan had zich niet in hem voltrokken. Hij was de eerste man van die
soort met wie wij in contact kwamen en dat zal wel de reden geweest zijn, dat die
ontmoeting grote indruk op ons heeft gemaakt.
Hij had jaren lang hier in het noorden op het platteland gewerkt, waar de
grootgrondbezitters het nog in alles voor het zeggen hebben. Zijn eerste parochie lag
in een streek zo groot als Brabant en Limburg bij elkaar; voor dat hele gebied was
er één school. Hij was begonnen met scholen op te richten, twintig schooltjes,
primitieve gevallen geleid door onbevoegde leerkrachten. ‘Scholen van lik-m'n-vestje’
noemde hij ze, die de mogelijkheid gaven de kinderen wat lezen, schrijven en rekenen
bij te brengen. ‘Ik dacht op die manier de mensen wat weerbaarder te maken tegen
de uitbuiting van de landheren, maar de landheren verboden de ouders hun kinderen
naar mijn schooltjes te sturen.’ Dat toonde aan wat ‘alles voor het zeggen hebben’
betekent; dat en nog veel meer. Bij verkiezingen dwong de grootgrondbezitter zijn
arbeiders op zìjn kandidaat te stemmen. Feodaal-koloniale verhoudingen, hij gebruikte
die technische term en gaf gelijk de aanvulling met een
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aantal details in anecdotevorm.
Grootgrondbezit, restant uit de middeleeuwen, daar intact gebleven tot in deze
tijd, een oude kwaal en een eentonig verhaal. Tienduizenden hectaren grond in het
bezit van een enkele familie, niet alleen in Brazilië, in heel latijns Amerika met
uitzondering van Cuba is dat nog een gewoon verschijnsel. De grond wordt bewerkt
door boeren in deelbouw; van de opbrengt is de helft voor de boer en de helft voor
de heer. In goede jaren kan er voor de boer iets overschieten, in theorie althans. Als
de oogst is ingeleverd wordt de eindafrekening opgemaakt. Vijftig procent van de
oogst wordt al dadelijk ingehouden als pacht, de overige vijftig procent koopt de
landheer op tegen prijzen die door hemzelf worden bepaald. Nu volgt eerst de astrek
van de kosten van de door hem geleverde mest en het zaaizaad, want ook dat moet
de boer zelf betalen. En dan zijn er de voorschotten, grotendeels geleverd in natura,
want de boer is verplicht te ‘winkelen’ bij zijn heer. Ook die schuld, oncontroleerbaar
voor een analfabeet en negentig procent van de bevolking in die streek is analfabeet,
wordt dan verrekend. Mocht er in een zeldzaam geval toch nog een klein tegoed zijn,
dan is daar nog altijd de schuld van het vorige jaar. De schulden van de arbeiders
vormen de rijkste oogsten voor de landheer. De schulden gaan over van vader op
zoon, ze houden de mensen in een pandelingschap die al generaties bestaat en diep
geworteld is in de traditie.
De eerste portugese kolonisten in Brazilië waren fidalgos, verarmde landadel. Zij
kregen van de koning van Portugal enorme oppervlakten nog niet in kaart gebracht
land toegewezen als erfelijk leen, op voorwaarde dat zij zich daar blijvend met hun
hele aanhang en familie zouden vestigen en het land ontginnen. Zij verkregen alle
middeleeuwse heerlijke rechten, inclusief het recht stukken van hun enorme leen in
achterleen uit te geven. Zij waren vrijwel geheel onafhankelijk en alleen aan de kroon
van Portugal verantwoording schuldig. Het systeem dat van het kleine Madeira en
de andere Atlantische eilanden bloeiende landbouwkolonies had gemaakt mislukte
in het uitgestrekte Brazilië. Kapers op de kust, lijfelijke - Spanjaarden, Hollanders,
Fransen en Engelsen - dwongen de koning na enkele tientallen jaren een centraal
bestuur in te voeren onder leiding van een onderkoning die in Salvador zetelde. Kort
daarop werden de heerlijke rechten van de leenmannen afge-
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kocht, maar toen was al de middeleeuwse feodale traditie naar Brazilië overgeplant.
De eerste kolonistenfamilies voelden en gedroegen zich als fidalgos van een heer en
koning die in Portugal woonde, vertegenwoordigd door een onderkoning in Salvador
wiens macht in het uitgestrekte en moeilijk begaanbare achterland niet ver reikte.
Zij gedroegen zich als vrijwel onafhankelijke vorsten, die over leven en dood van
hun onderdanen beschikten, - slaven zowel als vrijen - en koning en kerk uitsluitend
uiterlijk eerbiedigden. Als middeleeuwse edelen kenden zij familieveten en onderlinge
twisten, die zij uitvochten met hun legertjes van horigen en slaven. De Casa Grande
die zij zich gebouwd hadden was meer dan een groot huis, het was tegelijkertijd
bedrijfseenheid en vesting als een middeleeuwse burcht.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw werden in de Minas Gerais goud en
edelstenen gevonden. Daarmee begon in het zuiden een andere ontwikkeling. De
exploitatie van de kostbare mijnen eiste een grotere controle en daarmee een meer
rechtstreeks bestuur, Rio de Janeiro werd hoofdstad van Brazilië.
Sindsdien is er veel veranderd. Brazilië werd een onafhankelijk land, de slavernij
werd afgeschaft. De afstammelingen van de fidalgos en de afstammelingen van slaven
en Indianen, onderling sterk gemengd, werden Brazilianen en eikaars gelijken voor
de wet. In het agrarische noorden kon het grootgrondbezit zich blijven handhaven,
dank zij de enorme afstanden, de slechte verbindingen en de politieke macht van de
grootgrondbezitters.
Een opgeschoten jongen staat langs de weg en houdt een tros bananen omhoog. We
rijden voorbij. Alle auto's rijden zonder stoppen langs die jongen met bananen en
die andere kleinere jongen die een papagaai te koop aanbiedt, langs de man met
vogeltjes in rieten kooitjes en de meisjes met sinaasappelen. Soms is het een jongen
die sinaasappelen aanbiedt en het meisje dat bananen verkoopt. Uren lang rijden we
door dit eentonige landschap, waardoor het lijkt of we dezelfde geduldige kinderen
telkens weer opnieuw passeren. Iedere dag staan zij daar in de hoop op de verdienste
van enkele cruzeiros; duizend cruzeiros hebben de waarde van eenderde dollar.
Dit is niet het hoge, hete en arme oorden waar de pater werkte. Wij naderen de
grens van de staat Minas Gerais, het rijke mijn-
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gebied, daverend van industriële activiteit. Het regent niet meer. De berghellingen
zijn bespetterd met lichtvlekjes. Er zit hier mica in de grond.
Het echte noorden hebben wij niet gezien, we zijn niet noordelijker dan Salvador
gekomen. Verder wilde onze gastheer niet gaan en niet alleen om de natuur, de hitte,
de regens, de slechte wegen. Voor de mensen uit het zuiden is het noorden het gebied
met vele Ali Babas met vele malen veertig rovers. Geregeld brengen de kranten
berichten over overvallen door benden, over moordpartijen ook van benden onderling,
over complete veldslagen van de politie met het bendewezen. Zoiets remt de
toeristische aantrekkelijkheid sterk af. Nooit vind je in de braziliaanse kranten een
politiek-sociologische analyse van de situatie, wel in de buitenlandse. De rovers van
het noorden zijn geen gangsters, die vorm van misdaad komt wel in het zuiden voor.
Het bendewezen in het noorden houdt verband met de slechte economie en de feodale
structuur die daar in tact is gebleven. De verre afstammelingen van de fidalgos vechten
nog steeds hun oude en nieuwe veten, hun buren- en familietwisten, grenskwesties,
erfenis- en huwelijkszaken uit met kleine legertjes gevormd uit de verre
afstammelingen van hun onderhorigen en slaven. Honger en traditie houden het
bendewezen in stand en net als in onze middeleeuwen zijn het zelden de heren en
altijd de knechten die gehangen worden.
Zo'n bendehoofd was Lampiao en dit is zijn verhaal.
Hij was in dienst - want zo zou je die verhouding wel ongeveer kunnen noemen
- van een van de landheren, wiens grootvader peet had gestaan over zijn vader. De
feodale verbondenheid wordt in die afgelegen streken van het noordoosten nog door
beide partijen emotioneel aanvaard. Jaren lang was Lampiao niets meer dan een van
die kleine bendeleiders van alleen plaatselijke reputatie tot de politie hem naam,
faam en legendarische bekendheid verschafte. Bij een treffen kregen zij Lampiao's
jongere broer te pakken, die zij een paar dagen martelden wat de jongen niet
overleefde. Lampiao nam wraak, wat zijn goed recht was; in die streek erkent de
traditie nog de bloedwraak. Hij nam niet alleen wraak op de mannen die zijn broer
hadden gedood, zijn vergelding overschreed de grenzen van het gewoonterecht en
richttte zich tegen het gehele apparaat. Zoals boeren op wilde zwijnen jagen die hun
oogst hebben aangevreten, zo jaagde hij op alles wat een politieuniform droeg. Hon-
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derden politiemannen werden door hem en zijn bende in de loop van de volgende
jaren gevangen genomen, een nacht lang of als er genoeg tijd was een paar dagen
gemarteld en gedood. Lampiao werd een mythe, een soort Robin Hood, maar van
een bloediger soort en zonder gelukkig einde. Dat niet gelukkige einde kwam in
1937. Lampiao en zijn vrouw Maria Bonita (bonita is de vrouwelijke vorm van mooi,
Mooie Marie zou ze bij ons geheten hebben) en twintig bendeleden werden door de
politie levend gevangen, een paar dagen gemarteld en vervolgens onthoofd. Hun
hoofden, op staken gestoken, waren een week lang te bezichtigen op het marktplein
van een naburige stad. Daarna werden ze naar Salvador overgebracht, op sterk water
gezet, ingepot en opgeborgen in het ethnologisch museum, gecatalogiseerd als
‘preserved heads of some famous Brazilian bandits who were beheaded by the police
forces’ (citaat uit mijn engelstalige gids van Salvador).
We zijn in dat museum geweest. Het is een aardig klein museum in moderne stijl
gebouwd. Veel licht, kleine zaaltjes en donkere houten vloeren, de planken een meter
breed. De muren gedeeltelijk van open stenen die een kantwerk van zon en schaduw
op de vloer werpen. De collectie is nog vrij beperkt, hoewel er wel uitzonderlijke
specimina in waren opgenomen. Er stond daar een opgezette Indiaan, net zo levensecht
geprepareerd en opgevuld als de dieren in een zoölogisch museum.
In het aangrenzende zaaltje waren Lampiao en zijn bende uitgestald, tenminste
hun hoofden in glazen potten. Ik had ze kunnen gaan bekijken, maar zoiets ligt mij
niet. Het was trouwens tamelijk moeilijk om er bij te komen; een klas vrolijk
babbelende schoolmeisjes kreeg daar net uitleg. Mijn man heeft nog wel even een
blik naar de ingemaakte hoofden geworpen en onze gastheer is ze op zijn gemak
gaan bezichtigen. Hij woont al jaren in Brazilië en heeft zich goed aangepast.
‘Het stel is nog compleet,’ vertelde hij opgewekt, ‘Lampiao, Maria Bonita en
twintig bendeleden. Maria Bonita is niet meer bonita,’ zei hij nog, ‘haar rechteroog
puilt erg uit.’
Salvador is nog steeds een van de belangrijkste havensteden van Brazilië. Vrachten passagiersschepen vallen dagelijks de Baai van Alle Heiligen binnen. Amerikaanse
cruises hebben Salvador als speciale attractie opgenomen in hun programma. In de
benedenstad zijn in de souvenierswinkeitjes mooie dingen van inheemse
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volkskunst te koop, kralen en leerwerk. Er is ook een hele collectie houtsnijwerk,
maar dat wordt al machinaal vervaardigd en is waardeloos. Er worden daar ook
beeldjes van Lampiao en Maria Bonita verkocht. Duizenden precies eendere beeldjes;
Lampiao met zijn geweer stijf tegen zijn schouder gedrukt, Maria Bonita in haar
lange jurk; lieve herinneringen aan Salvador!
Net als op de heenweg overnachten we in Vitttoria da Conquista, Triomf der
Verovering, ondanks de naam een bescheiden stadje. We eten er weer in hetzelfde
restaurant, een genoegelijk hol, druk, niet deftig en vol van de geur van geroosterd
vlees. Met een sigaret en een kop koffie blijven we na het eten er nog een beetje
zitten rondkijken. Zo'n tweede keer zie je alles meer gedetailleerd.
Langs een van de zijwanden is een plank aangebracht waarop heiligenbeelden
staan. Maria Bonita en Lampiao zijn opgenomen in die rij, tussen maagden en
martelaren.
Later in mijn hotelkamer vind ik een krant van een week terug. Ze is denkelijk door
een Amerikaan achter gelaten. De Brasil Herald, een walgelijk societyblad, maar
engelstalig, en de enige braziliaanse krant die ik kan lezen. Een nabeschouwing over
de zesdaagse oorlog in Israel, de laatste berichten over de rassenrellen in Newark.
Ook braziliaans nieuws. In Recife is een vrouw gearresteerd omdat ze met haar dode
baby bedelde.
Lampiao en Maria Bonita zijn ook in het nieuws! De wederzijdse familieleden
hebben een verzoekschrift aan de regering gericht om hun hoofden een christelijke
begrafenis te mogen geven. Het blad verwacht dat de regering daar na meer dan
dertig jaar welwillend op zal beschikken.
Loenen a.d. Vecht, 29 augustus 1969.
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Willem Frederik Hermans | fragment uit Gitaarvissen en
Banjoklokken
Vrijdag 6 januari 1967
Op Orly geluncht met Leopold von Buch, Frau Buch en jongste Büchlein. Van
gedachten gewisseld over diverse Bücher. Frau Buch was gestoken in een paars
broekpak, Leopold in een nieuw tweedjasje. De jongste kroop over de vloer om de
internationale atmosfeer op te snuiven, waarbij hij zich nogal vies maakte.
Kerststal van Salvador Dali bekeken, die gevestigd is in een oor, meters hoog, meters
breed.
Twee uur. Afscheid genomen van de Buchs, bij hun zwartglanzende traction avant,
15 CV, met warme wederzijdse gevoelens in een ijskoude vrieswind, waar noch zij,
noch ik verantwoordelijk voor zijn en mij begeven naar een Boeing van Air France,
bestemming Los Angeles. Boeing wordt in het Frans uitgesproken Bwang. Het toestel
is grotendeels leeg. De jongste van de drie stewardessen heeft het gezicht van een
ongewassen Cleopatra die in een slecht humeur is. Ze geeft me een krant. De snuitjes
van de andere twee voorspellen ook niets goeds. Juist terwijl ik dit zit op te schrijven,
komt een vierde de pepermuntjes onder mijn neus houden. Ze is lief, maar lelijk.
In de krant: een artikel van Marcel Pagnol over wat een auteur overkomt wiens
boek verfilmd wordt. Hij tekent een contract, drinkt op de gezondheid van de
regisseur, de producer, enz.; hij is gelukkig, schudt handen. Nooit zal iemand hem
meer zo gelukkig zien. Hij heeft een contract getekend en niemand heeft hem verder
meer nodig. ‘Beter hem niet te vertellen dat beroepsscenaristen z'n werk over zullen
doen en de hoofdpersoon van sekse zullen laten veranderen.’
Stewardess trekt een zuurstofmasker uit het plafond en voert een pantomime op.
Waarschuwing sigaretten uit te doen, alvorens de zuurstof de vrije loop te laten. Zij
vervolgt haar programma met
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het aanttrekken van een zwemvest, terwijl een stem over de luidsprekers instructie
geeft. Hetzelfde verhaal staat ook op een kaart, die in de zak op de ruggen van de
stoelen zit. Maar daarop staat bovendien beschreven hoe de nooduitgangen moeten
worden geopend en hoe een soort opblaasbare glijbaan uit het vliegtuig naar buiten
kan worden gelegd. Hierover wordt door de luidsprekerstem niets verteld. Het is
trouwens bekend dat die zwemvesten op grote schaal gestolen worden door zeezeilers.
Beter niet onder je stoel kijken of er wel een is.
Men kan een koptelefoon huren à raison van Fr. 12 (!) waarmee enige
muziekprogramma's kunnen worden beluisterd, of, als er in de eerste klasse een film
vertoond wordt, het geluid van die film. Dat laatste moet een unieke belevenis zijn,
behalve voor blinden.
De captain mompelt iets onverstaanbaars in gebroken Engels door de luidsprekers.
Er wordt een collation opgediend die bestaat uit: een kop koffie, de twee kleinste
mandarijntjes die ik ooit gezien heb, een soort langwerpig taartje dat met chocola
besmeerd is, een tweede dat met oranjekleurige marsepein is afgewerkt en een stukje
cake. De chocola smaakt naar leverpastei en de marsepein naar gerookte zalm (=
koolvis met rode inkt).
Een steward loopt de passagiers af met een kaartje waarop de route is aangegeven
in potlood. Wij zijn ter hoogte van Shannon, als hij dit doet.
Er worden formulieren van de Amerikaanse douane uitgedeeld, die ingevuld moeten
worden met drukletters (kapitalen). Je ziet iedereen ijverig bezig: de
gebruiksaanwijzing lezen, de eerste aarzelende drukletters zetten, alsof we nu al vlak
bij Amerika waren.
Lees in Time een bespreking van een boek van Richard Lewis, Miracles, bloemlezing
van gedichten die door kinderen zijn gemaakt. De bespreker citeert:
The doors in my house
Are used every day

Raster. Jaargang 3

298
For closing rooms
And locking children away.
Brian Andrews (10).

Opschrift in de WC:
‘Par courtoisie à l'égard des autres passagers
nous vous suggérons d'employer
la serviettte que vous venez d'utiliser
pour maintenir la propreté du lavabo’

Reizen is van de ene emotie in de andere vallen, nietwaar.
De staart van het vliegtuig, waarin de WC is, slingert zo heftig, dat wel iedereen over
de mogelijkheid van afbreken zal gaan zitten fantaseren. Het vliegtuig vervolgt zijn
weg en jij tuimelt poepend 12 kilometer naar beneden in de oceaan.
Lees in Newsweek dat Zwitserse banken voor rekeningen onder nummer een deposito
van minstens $10000 vragen en dat Goering wel eens op een feestje als gladiator is
verschenen.
De stewardess brengt een glaasje appelsap. Het is half acht, Middel-Europese Tijd
en ik heb wel honger, d.w.z. trek in een warme maaltijd, b.v. een grote biefstuk.
10 voor 8. Een Cinzano sec.
Gekleurde mensen geloven nooit dat er blanken bestaan die hen niet minachten, denk
ik. Daar komt bij dat in het oog van vele blanken het niet behoorlijk is gekleurde
mensen te minachten, terwijl het ze zelf niets kan schelen door gekleurden te worden
geminacht en de kleurlingen geen enkele reden hebben de blanken niet te haten.
Hoeveel heropvoeding zal er dan weer nodig zijn, als er ooit een tijd mocht aanbreken
dat negers geen enkele grief meer tegen blanken hoeven te koesteren.
Diner met de obligatoire kalkoen, riz pilaw en mineraalwater Volvic uit een blikje.
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Er zitten ongeveer 20 mensen in dit vliegtuig met plaats voor 180. Zo heeft iedereen
3 plaatsen voor zich alleen. Anders zou je nog niet gelukkig wezen. Toch is
voortdurend op een vrij smalle stoel zitten niet zo vermoeiend als het lijkt wanneer
je het nog nooit hebt hoeven doen.
Je zou al die kleinigheden (pepermuntje, zuurstofmasker, mineraalwater, WC, enz.)
niet noteren, als je drie keer per week een dergelijke reis maakte. Niemand beschrijft
meer precies wat er op de perronbordjes staat, hoe de conducteur om het kaartje
vraagt, als je met de trein van Groningen naar Roodeschool gaat. Zou toch eens
moeten gebeuren. Maar is moeilijk, ten eerste: het ware animo zou ontbreken, je zou
je moeten dwingen iets op te merken dat je al honderden keren hebt gezien; ten
tweede: je zit in de trein vis à vis andere mensen, je bent niet zo geïsoleerd als in een
vliegtuig, je hebt bovendien niet de indruk dat er niets verandert. In dit toestel dat
met de zon meevliegt, verandert zelfs het daglicht veel trager dan anders.
De onbewegelijke vleugel die 12 uur lang je uitzicht grotendeels belemmert.
‘We are the Bomb Babies,’ said Los Angeles City College Student Ronald Allison,
23. ‘We grew up with fall-out in our milk.’
De WC'S zijn helemaal achterin, in de staart. Het hele vliegtuig is roerloos, alleen
daar schommelt en schokt het. Je zou kunnen denken in een trein te zitten, vooral
een Spaanse trein. Je bedenkt: Wanneer zich eens metaalmoeheid voordeed, de staart
afknapte... luidschetterend valt de passagier in een luchtledig, waarvan de temperatuur
in de buurt van het absolute nulpunt ligt. Vervolgt de voorste helft van het vliegtuig
ongestoord zijn weg? Neen. Daarom is dit toch minder bitter dan wanneer de
koppeling tussen twee spoorwagons breekt, ergens op een lange helling naar boven.
Over honderd, misschien al over vijftig jaar, zullen deze aantekeningen erg interessant
zijn om te lezen.
11 uur. Het licht: permanent ochtendrood, al urenlang. Ik kijk, mijn kruin tegen het
raampje gedrukt, naar beneden. Voor het eerst valt mijn oog niet op wolken, maar
op een besneeuwde vlakte,
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die eruitziet als matglas met zwarte barsten. Misschien de bevroren Hudsonbaai.
‘anti-missile-missile’

Kunstmatige mindernachtzon.
Ramparts. Een links sensatieblad. Moet ik te pakken zien te krijgen.
Na 8 uur op niets meer getracteerd. De grote lichten zijn uitgedraaid. De meeste
mensen gaan ook inderdaad slapen. Niemand brengt je zelfs maar een glaasje water,
als je er niet om vraagt, zes uur lang, de helft van de hele reis.
Een ingesneeuwde Amerikaanse stad bij avond, van 15 kilometer hoogte gezien, het
is ruitjespapier waarvan de lijnen lichtgevend zijn. Enkele hoofdlijnen lopen er rood
en groen gestippeld doorheen. Astronauten van elders breken zich het hoofd over de
geheime boodschap die vervat is in deze grafiek.
Altijd glimlachend als een stewardess. Zij draagt haar glimlach als een kok een witte
muts.

Zaterdag 7 januari 1967
Kwart over twee. Het vliegtuig begint de wedstrijd met de zon te verliezen; de horizon
wordt donkerder rood.
3 uur 20. Vliegen boven Hollywood, Pasadena, Los Angeles, je weet niet precies
wat. De agglomeratie is zo groot, dat de hele aarde met stad is bedekt. Licht van
kwiklampen dat plasgewijze uitloopt op asfalt waarover uiterst langzaam auto's
voortglijden, twaalf rijen breed. De witte vlekken van de koplampen, de rode van de
achterlichten, snoeren nevelkralen, afwisselend rood en wit. De stad ziet eruit als
een mikroskopisch preparaat in donkerveldbelichting. Elk huizenblok lijkt een cel,
of een kristal waar omheen luminiscerende vloeistoffen circuleren. De straten kruipen
voort als lange gelede wormen.
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Daling. Palmen. Tuinen met verlichte zwembaden, sommige hartsommige niervormig.
Zoeklichten staan loodrecht omhoog.
Het is acht uur 's avonds, plaatselijke tijd.
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Breyten | Land-verder-as-alle-lande
Kennis van die heilige van galg-aas
van maan het ek met jou gepraat
van maan en bloed en siekte
en van verre kontreie,
van hawens in die mis
ongeskend deur die nag,
van ons wat blind oor die boeg tuur ons het gevlug
deur pynlange strate
weg van die gekraakte klokke se gebons
tot ver op die weg
waar basviole groei
en vrugte met dons aan die wange spog vlugtelinge van die liefde:
asiel! asiel vir ons liefde!
skelpdier,
jy so naak, so weerloos, onteer
- jy lyk soos jou lyk net téén die nag kon ek niks vermag nie
en ‘alle maan is vreeslik en elke son bitter’
al lê die berge nog so blou;
ek het van woorde 'n mantel probeer weef
om jou te dek,
teen die koue te beskerm,
ek het van woorde'n bril probeer maak
maar nou sien jy tog
déúr donker in die nag
die heuwels is galge vir wolke
soos die woordbos'n galg is
waaraan die sin haar moet walg
en elke aand kom die nag weer: ver
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góói die steunuil die steen
van sy stem en die maan val bewusteloos
op haar gesig in die water...
skelpdier, vergeef my vreugde was van heuning
met iets van die by
iets van roos van rooi van jou
van die koningin van hartens
die vlekke donker van 'n te intieme verlange
so iets van afgryse
by die weerklank van 'n eggo binne 'n sel:
my vreugde was 'n helder hel
oop uit die mond
oor braaklande het voëls moes swerm
en daar was niks te aas nie
- die tong sal verhonger
maar ek sal van jou droom
hier aan die galg
met my tónglus om die hals
en jou altyd weer waarsku
as melaatse leeus uit die skemerte kom
om kermend aan die bloed op die water te lek
want al is my vlug omskrewe al is jy sonder skulp dan mag ek jou nog liefhê soos'n klank hang aan die klok
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Tronkvoël
ek is 'n nagvoël op reis na jou
deur skeute in die tyd
in tuite van die donker
oor steppe en savannas
oor die betekenisse van kuddes koeie
die ervarings van nagtelikse seisoene
as skoelappervryhede uit larwestate breek
die maan warm word
verby die herinneringe aan geheime
stigmatas van die artisjok
en die ywerige groei van plase pampelmoes
so kom ek na jou toe
ek is die nagvoël op reis na my jou
ek kom oor gisters en baie lande
gedra in die driftige draf van die honger roofdier
in die waaierende vlug van skugtere duiwe
as hul wegskram voor die son
gesink in die blou kraainesoë van matrose
verweef in die skemer trein se bitter lyf
as die nag deur bene fluit
so kom ek na jou toe
met al my kaarte sonder paaie
want ek is die nagvoël
sonder geskenke of die mooi van rooi vere
maar my asem lank en rooidiep van verlange
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Toeareg
onder koel tente van die Sahara
het ek jou met skamel saad
kon vereer,
my dors geles
met wange teen kruik
en waterkalbas bors, dy
neem nog,
neem weer van my armoede die dadels die wyn,
neem nog van die verkwikking en koeltes
onder vlerke van die Sahara,
neem weer van my stil maar vloeibare vlees
want dis nog so ver na die purper
wingerde van die aand,
na peerpriële van sterre;
kyk die son sit vas 'n spinnekop
gevang in sy trillende rakke lig,
dis slápenstyd vir vlieë
bly by my
onder koel tente van die Sahara
en vanaand
as die maan
so hoog soos my hand
haar bleek weerspieëlings poeier
oor wynswart blaar en die peer
se goue lyf
sal ek jou wys
hoe skynwit leeus in die sneeu rol
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Witberg
net my oë pas hul nooit weer aan bly tas na die witterigheid van Alpynse bergreekse,
lê loer na skuim op die see se lippe,
verlang na die vertroosting
van boere in die koring
en kyk of die engele
wat papajas eet daar bo
se gesigte nog blink my oë soek hul sien, soek jou
blind:
twee vertrekke sonder huisraad
met die vensters spieëls vol mis,
maar dis goed so,
want blind kom streel my vingertoppe
oor die wit koppe diep in my
en om die voorheuwels vloei 'n skuimsee,
teen die hellings sing die pagters,
op die pieke smul die engele
aan papajas en konyne en in die bloedlose slaapkamers van my oë
lê jy nakend in die sneeu
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Tiberius se grot digby Sperlonga in Latium
Tiberius - Romein en Keiser
het hier, omring deur fraai kunswerke
sy somervakansies op sy jis gesit
in sale uit die berg gekap
Hier is daar gefuif, gerinkink,
is meer as een transaksie beklink
terwyl buite Romeine, Onderdane
in die middaghitte sit en stink
klein en bruin soos drolle
Sy gekerkerde oog kon seer sekerlik wei
oor 'n geordende wêreld oor mure en dyke in die water
waaragter vis en reptiel geteel
vir die verhemelte of bloot
vir vermaak
opslaggies maak,
en verder, hoe oor die glasgroen weiland
sý bote op lang spane loop
Sodat hy aandliks - wanneer die rooi god
agter die kaap 'n rooi toga in die branders laat in geselskap en pretensie van vetgat-senatore
welgeluksalig die volumes van sy blanke liggaam
in die staande varswater van sy marmerswembad kon waad
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Please don't feed the animals
ek is Germaans
ek is wreed
ek is blank
ek sluip uit die oerbos van mites
en sagas
en staan geroepe en vasberade
en voorbestem
op die vlaktes
van hierdie chaotiese kontinent
regop
luister
ek is Germaans
ek is wreed
regverdigheid is nooit maklik
verdelg alle afwyking
ek grawe die oog uit die nag
die skande van nonwhite inheemsheid
tas my nooit aan
son en liefde word geweer
deur my skaamtevliese
die skild van my huid
my white badge of courage
luister
ek weet
ek is
ek is Germaans
ek is wreed
ek ken my Saterdag en my Sondag
ek weet hoe dit moet
en wanneer
my saad is bleek
ek is die oog in die nag
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ek kom met my Saracens vol beskawing
met my stralers vol vooruitgang
ek irrigeer die woestyn
en tem die natural resources
ek suig die olie uit die aarde
en bou latrines op die maan
luister
en beef
ek is Germaans
ek is wreed
ek het afkoms
ek stam
ek is suiwer ek is eng
so soos blank
ek sien
ek oordeel
ek skep
ek lei my blinde Teutoniese God
soos 'n wit olifant
aan die wit slurp
deur die heidense duisternis
ek is Afrikaans
ek breek
oop
pasop!
olifante onthou...
wees bly aan my voetbank
laat dit jol

enkele verklaringen: saracens - door de politie tijdens onlusten gebruikte
pantserwagens; stralers - jets; jol - om te dansen, een partijtje te houden
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Sybren Polet | Gedichten
Hij-man
1
Ik ken (vermoed) hem wel wellicht draagt hij een Audium hoorbril 1200,
uitgerust met 3 weerstandgekoppelde transistors
en een zeer gevoelige luisterspoel,
zo hoort hij mij op grote / normale afstand.
Zijn stem (Wow & Flutter minder dan 0.1% bij
5000 Hz / Rumble & Hum verwaarloosbaar
klein)
is helder en doordringend,
ook als hij raast, tiert, zingt, vloekt, boert
of over door de regering gevorderde radiozendtijd beschikt. En ook wellicht
- of vrijwel zeker - met zijn fijngeslepen kontaktlenzen
(dioptrie - 12 / - 14)
ziet hij mij (ziet mij, want kent geen abstrakties),
hij Allesziener, Alleshoorder, Allesdenker,
en ik, eigenwijsgerig, denk
dat ik hem denk. Ik ken (vermoed) hem wel.
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2
Hij, vele malen sterker dan ik - mijn gekompliceerdheid
een vouw in zijn eenvoud / zelfs mijn ademhaling
verwekt komplikaties - vele malen slimmer want
nog meer verwisselbaar hij
wisselt 10 × per dag van beroep, 5 ×
van roeping, 20 × van karakter,
3 × van huid zo, nooit dezelfde
blijft hij eeuwig zichzelf, ik ken hem wel.
Met zijn dagelijkse dosis sympatine
die mij doet opveren van sympatie,
zijn geest die niet bevriest
na toevoeging van anti-vries,
na toevoeging van anti-dood die leeft na 10% iks,
hij blijft / is / wordt die hij is:
(Juist!) Mr. X.
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Uit de cyclus: mr. Iks
(Mr. Iks als egotroop)
11 u 15.
Zijn ik-lading is groot dit uur,
mogelijk wel 50 X.
Hij deelt zijn ik-deeltjes uit
als waren het hoestbonbons of hosties
(‘Wie niet geeft wat hij heeft
is niet waard dat hij leeft.’)
Ik weiger. (Jaloezie? een konkurrerende
fantasie? jeugdherinneringen aan een protestants avondmaal?
1944 - oud brood en zure wijn - ‘Dit is mijn lichaam,
neemt, eet, enz....’)
En toch, het is menselijk
zoals hij standbeelden en politici bekleedt
met een dun laagje zenuwen
tot zij reageren (als Iks), spreken (als Iks), denken
(als Iks) - (‘Dit is mijn geest, enz....’)
Bijvoorbeeld. Maarschalk Jakobowski* wisselt van hoofddeksel en hoofd met een frontsoldaat (beginstadium)
met een heilssoldaat (tussenstadium) met X-als-soldaat
(eindstadium). Wisselt van jas, penis en politiek.
Hij weet niet meer / nu pas wie hij is.
Hij kust de brave soldaat Schweyk, en het is goed,
omarmt Napoleon-te-voet en het is goed;
is Fritz der Tractorist-die-suikerbieten-oogst of
Rockefeller rockend in zijn rocker, het is goed;
een fin-de-siècle gigolo in Rimini, en het is goed
een kelner, kwee of souteneur en het is goed,
een intellektueel en het is goed.

*

Willekeurig welke andere naam in te vullen, of geen naam.
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Na 60 sek. dodelijk vermoeid,
alsof hun individualiteit
teert op zijn ruggemerg (zoals bij onanerende
kleine jongens vroeger.).
De stad
(zij) is nu vol levende standbeelden, hij
leeg.
Vandaar eetlust. Gerovital H 3.

IX
Iks-mens aksellereert traag
deze minuut, slechts 25 cm per sek.
Geeuwt. De natuurlijke zon schijnt
- Softly, softly, as in a morning sunrise op zijn 62-jarige schedel.
Zijn wandelstok geen staf van Churchill
of Aäron, niettemin
(moet lachen
om dit park vol kleurige epigonen)
zeer potent.
Dromend over vroeger, zijn vroegere ik
dat - (Neuriet / 1936:
‘Jij socialistisch meisje,
je bent als een radijsje,
van buiten rood, van binnen blank -’)
.................................................................................
ja, dat... dat...

Raster. Jaargang 3

314
Neenee, hij voelt zijn uiterlijk,
nee niet als leeftijd - hoe zou hij ook,
24-jarige - maar letterlijk
als uiterlijk:
ondergoed, tweed colbert,
pantalon, hushpuppies, lucifers.
Het voelt goed.
Tussen seriegestemden, gelijkgehumeurd - een brandgaatje
valt niet op, voelt hij niet beweegt hij zich voort./Kontakt.
Wrijving aan schouder en mouw.
Buik volgt.
15 u 50. Geen kreukel opgelopen.
(Enkel zijn das zit scheef.)

XIII
23 u 15.
Tijdelijk vrede (10 sek.). Stad herademt:
temperatuur normaal. De termostatisch geregelde
koude-oorlog - bijna op lichaamstemperatuur voelt aangenaam aan.
Puin verdwenen. In park,
op humus van verkoolde en reeds vergane lijken
groeit een nieuwe flora
van tot nu toe onbekende bloemen*,

*

In de buurt van de duitse vernietigingskampen waar de as van de vergaste en gekremeerde
lijken rondgestrooid werd, werd na de oorlog een dergelijk feit gekonstateerd.
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snel, als in een versnelde wetenschappelijke film.
Leven herstelt zich. Is als gisteren: oud
en nieuw tegelijk.
Hééft zich hersteld. (Goed.)
Alleen zijn duim bloedt.
Hij draait zich om en verlaat
het plein, ontspannen.
Als vanouds:
uit portieken, zwak- of maanverlicht,
stroomt weer warmte en woonlucht /
een oude-vrouwestem hijst zich op aan de trapleuning,
mompelend - het kraken van knieën
in het trapportaal - in het voortuintje (als vanouds)
een paar schriele reumatische rozen.
Hij urineert tegen het hek, over de rozen. (Gezond.)
Herkent weer zijn dialekt. Hoor, ook de taal is dezelfde,
slechts enkele woorden zijn anders: niet-Iks.
Het wordt stiller.
Nieuwbouw.
Hij nadert de rand van de stad.
Laatste X-beeld:
een autoweg vol rode achterlichten
die langzaam doven.
Einde van zijn privé-apocalyps.

Raster. Jaargang 3

316

H.C. ten Berge | Matglas
Work in progress II
I
Gordijnen waaien in een lege kamer. Het is verstikkend warm, zelfs aan zee. Ik heb
het buitenverblijf laten afschermen zodat ze niet over de omheining kunnen kijken.
De ruiten zijn op de bovenverdieping vrijwel ondoorzichtig gemaakt. Men kan slechts
de vage kontoeren van onbenoembare vormen onderscheiden.
De warmte schijnt zonder duur. Het is ongehoord. In de tuin kan men zich beter
niet wagen; de wind maakt je nog lomer en langzamer dan je binnenshuis al bent.
De papieren kleven vast aan mijn armen als ik die even verleg. Mijn huid maakt zich
met slurpend geluid los van het tafelblad wanneer ik de pen in de inkt doop, een
bladzijde omsla. Soms kijken ze in mijn papieren, ik voel het. Ze dringen mijn
werkkamer binnen. Ik kan het personeel niet vertrouwen; toch moet ik verder. Er
valt weinig aan te doen; men kan zijn bedienden niet zomaar ontslaan. Bovendien
zou men geen andere kunnen krijgen. Ik laat me dingen welgevallen die ik uitsluitend
omwille van de ongestoorde voortgang van het werk toesta. Deze uitspraak heeft de
schijn van tegenstrijdigheid.
Er wordt niet gebaad?
Verder schrijven. Ik denk dat de zee op slaperige dagen als deze de meest
verlokkende valstrik is, de korte zoute golfslag die om je heen dringt - geurend,
verkoelend - en de huid onopgemerkt in een langzaam welbehagen laat wegzinken.
Vanuit mijn wenkbrauwen bijten zoute druppels in mijn ogen. De witte gordijnen
bewegen zacht in het melkachtig licht van de middag. Toen ik hier naar binnenging
zei ik, ‘Je dijen zijn wit. Dit is de reden waarom de bergen wit zijn van sneeuw.’ Het
was iets met sterke windvlagen uit het oosten en noorden, zoals nu de oostenwind
hete luchtstromen aanvoert en van geen ophouden weet.
Of het ging over vogels? Stormen? Het ontstaan van? Of. Nee, neem het geval
van de raaf die naar het winterverblijf van marmot ging. De marmotten verdwijnen
in hun holen in september. Thuis leven zij als menselijke wezens en voor hun zijn
wij net als dieren.

Raster. Jaargang 3

317
Dus bracht hij de winter bij éen van hen door. Hij werd er doodziek van maar kon
niet meer weg. De marmot amuseerde zich uitstekend, de ander deed echter alsof hij
in de gevangenis zat. En denkend dat de marmot het in zijn macht had om de winter
snel te laten voorbijgaan, schreeuwde hij maar steeds: De winter komt eraan! De
winter komt eraan! Stel je voor. De marmot moest zes maanden lang in zijn hol
blijven en had tegen die tijd zes tenen; voor elke maand éen. Maar raaf rukte uit beide
voeten een teen om zo de winter te bekorten. Dus heeft de marmot er nog maar vijf
en tasten wij omtrent de oorzaak daarvan niet langer in het duister.
Bergen sneeuw lagen overal opgehoopt; doelloze zoutmassaas om het huis, terzijde
van de oprijlaan. De tuin, het open theehuis met het rieten dak waren sedert een
maand onder de helle lijkwade verdwenen. Op de brede voorruit was de ijsafzetting
weggestoken. De sneeuwkettingen waren al aangebracht. Ik liep voor het laatst door
de tuin langs onherkenbaar geworden staketsels, bedolven gereedschap, vergeten
gerei van bekertjes, kranten en kreupele stoelen.
De ruit was aan de binnenkant nog beslagen toen de wagen zonder gerucht de
oprijlaan uitreed, langs het geopende hek ging en - de gele koplampen als zoeklichten
meedraaiend - in een halve cirkel de lange weg naar het grensstation opgleed. Het
donkere houten landhuis bleef achter: spits in het schemerwit van de nacht, as in
verkillende kachels. Stilte hing achter bevriezende raampjes. Van het dak druipend
smeltwater stolde tot vuistdikke pegels die spoedig tot de grond reikten. Ik zat bij
het rechterportier. De aanblazer stuwde al warmte in de kabine; het glas werd
ontwasemd. Zij chauffeerde. De weg lag wit en open in het doodsgele schijnsel van
de lampen. Het was nog windstil; de platgereden sneeuw, de verlatenheid van de
avond maakten de rit eenvoudiger dan was verwacht. Het werd snel warmer in de
wagen. Ze deed al rijdend haar korte bontjas open en leunde daarbij iets achterover.
Haar rok was opgeschoven zodat haar benen minder in hun bewegingen werden
belemmerd. Ze droeg de hoge laarzen die aan de randen waren afgezet met hetzelfde
bont waarvan haar muts was gemaakt. Van haar knieën tot de rokzoom werden de
zilverige kousen zichtbaar, en lichte spierkontrakties daaronder als zij haar voet van
het pedaal nam bij stukgevroren weggedeelten of in winterse gehuchten die aan
weerszijden van het bochtige trajekt lagen
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verzonken. Ik verschoof iets aan mijn muts en keek van de dashboardlichten naar
buiten, van de voorbijglijdende bomen en dorpen naar haar gezicht dat op gelijke
hoogte in de zijruit stond weerspiegeld tegen een vaag zichtbaar, steeds wisselend
dekor.
Ik draaide het portierraam half open en staarde naar buiten. Het eeuwigdurend
afscheid. Van huizen. Mensen. Van straten en pleinen waaraan men zich maar al te
snel had gehecht. En hoe lang al? en in hoeverre buiten mijn schuld of door
onbegrepen angsten veroorzaakt?
Het was in Finland begonnen, waar Aino de dood vond; waarna ik in paniek,
rusteloos rondtrekkend, heel Skandinavië doorkruiste. En er in slaagde in het geheel
niets te zien. Het isolement. De afgebroken gesprekken. Het glimlachen dat
halverwege in onzekerheid bleef steken. De stranding in Hamburg. En de terugkeer.
Maar was het in Finland begonnen?
Daarna, telkens met onderbreking van enkele maanden, soms jaren - het leven met
Lisette in Kopenhagen, gevolgd door haar vlucht - met Eisa in de Camargue waar
de mistral ons bed in zee woei en vanwaar ik plotseling naar het noorden verdween.
Zo ook met Sharon die uit Louisville stamde en geëxalteerde brieven schreef over
dingen die nergens vandaankwamen en nergens in uitmondden; Sharon die ik niet
kon volgen met haar midwestmystiek en die spoorloos achter mijn herinnering werd
weggeduwd. Een paar herinneringen, een straat vol ruïnes. Fraaie ruïnes, zeer zeker,
maar altijd met lege handen thuiskomend of achterblijvend. Weggaan was minder
erg dan achterblijven. En nu?
De motor liep vrijwel geruisloos. Zij reed zonder aarzeling voort. Het begon weer
te sneeuwen; eerst bijna onmerkbaar, nietig pluis dat in een oogwenk verwaaide in
de snelheid van de wagen - dan langzaam toenemend stoven er vlokken omhoog
voor de ruit, andere sloegen uiteen op het glas waar ze in tranen zienderogen
wegsmolten. De wissers traden blindelings in hun spoor, sloegen als oogleden toe,
volgens plan.
Er scheen wind op te steken. De dwarreling van domme vlokken werd in het ver
vooruit geworpen licht van de schijnwerpers herhaaldelijk door elkaar geschud, in
onbestemde richtingen uiteengeblazen. Het werd iets kouder in de kabine. Op haar
gezicht viel geen verandering te bespeuren. De wind had om het huis gespeeld; soms
was de sneeuw hoog opgestoven alsof de wind een
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weerbarstige inval volgde en zich in sneeuwhopen ingroef om zich daarna schrap te
zetten en de massa omver te gooien in wilde verstrooiing. Er waren figuren gewaaid
die wij vanachter de ruiten hadden gelezen. Vreemde geribbelde patronen. ‘Sastrugi,
downslope winds,’ zei Marston vroeger.
Hitte, nog steeds. Soms val ik in slaap. Ik droom van een man die trouwde met de
dochter van de oostenwind. Na enige tijd hoorde hij praten over een leuk meisje. Ze
was de dochter van de noordenwind. Dus verliet hij zijn eerste vrouw, kwam naar
het noorden en trouwde met haar. Toen nam hij haar mee naar het dorp waar zijn
eerste vrouw woonde. De mensen zeiden nu tegen zijn eerste vrouw: Er is hier een
zeer aantrekkelijk meisje gekomen. Haar kleren zijn erg kostbaar en glinsteren overal.
Ze maken een geluid als van klokken.
De dochter van de oostenwind werd terstond jaloers en zei: Ik zal dat aardige
meisje waar jullie, dorpsidioten, over praten wel krijgen. Enige tijd later werd het
bewolkt en warm, en waarachtig - de dochter van de noordenwind verloor al haar
mooie kleren. IJskegels en rijp waren zo mooi geweest. Met de ijskristallen verloor
zij ook haar schoonheid.
Dan word ik wakker. Er is niets veranderd: de kamer lijkt even onbewoond als
anders - omdat ik er niet ben -, de gordijnen bewegen als voorheen en ik zit roerloos
aan tafel als maanden geleden. En denk: wat zou ik vandaag willen zien? Enula
campana, weegbree of steentijm; peterselie, duizendguldenkruid. Niets van dit alles.
Er is alleen de wilde witte kool van een landschap. Vaag zichtbaar schemert het
achter beschreven papieren. Smetteloze bladen die opwaaien in de luchtstroom als
achter mij een deur opengaat. Er wordt een koude drank naast mij neergezet. En
tabletten. Ik verafschuw de naald die de huid kan verwonden. Ook de naald die een
oog heeft. In het wit komt de lange engelsman op mij af. Ik denk aan zijn zwijgende
aanwezigheid die mij vertrouwen schonk en luisterde naar alles wat ik zei of al
pratend verzweeg. Die later verdween, geruisloos uit het leven wegliep zoals, in
omgekeerde richting, slaap soms zonder gerucht in wakker worden uit kon lopen.
Wij waren op weg naar het zuidelijk halfrond. Wat zich die eerste dagen voordeed
is in dit logboek (door vochtvlekken aangetast) met losse notities min of meer
vastgelegd. Rekonstruktie is mogelijk. Ten dele, want wat zich later heeft
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afgespeeld lijkt door een verstikkende dekken bedekt. Dan vallen er gaten in mijn
geheugen. Papieren zijn weggeraakt.
De drank glijdt als een koude komeet door mijn lichaam, de mousserende kern
verlicht het gevoel een plompe broeiende tors te zijn of oneindig zwaar water dat
nog juist door een vliezige blaas bijeen wordt gehouden.

de eerste dag
Buenos Aires. De engelsman uit het vliegtuig stelde zich aan mij voor. Wij praatten
over de toekomst in Adelie-land. Marston zou grote gebieden filmies en fotografies
gaan inventariseren. Hij was nogal zwijgzaam en uiterst bescheiden over zijn (riskante)
werkzaamheden van de laatste jaren. Het bevoorradingsschip was vooruitgereisd
met apparatuur, materialen en wagens, zodat zijn uitrusting al op de plaats van
bestemming was aangekomen. Hij had éen kamera bij zich gehouden. Hij wekte de
indruk zich volledig weg te kunnen houden zonder zich heimelijk te gedragen. Een
volstrekt niet nadrukkelijk optreden kenmerkte zijn gedrag.
Op het vliegveld een ontmoeting met enkele vertegenwoordigers van een argentijns
wetenschappelijk genootschap die ons uitnodigden voor een bezoek aan het
zuidpool-instituut. De naam Panzarini viel (M gevraagd wie dat was). In de namiddag
per taxi naar het gebouw gereden. Het instituut bleek in een verafgelegen buitenwijk
van Buenos Aires te zijn. We arriveerden tegen zes uur. De temperatuur was vrij
aangenaam. De lente was op het zuidelijk halfrond juist begonnen. Twee keer zomer,
twee keer voorjaar verstoort de regelmaat; je kunt niet zien hoe de bossen tegen de
winter zwart en afgetakeld worden, de dagen aan kleur gaan verliezen; en je mist de
doordringende geur van rottende bladeren.
Het instituut was een verbouwd landhuis van grote afmetingen. Het lag half
verscholen achter bomen; we moesten door een grote tuin lopen om de ingang te
bereiken. Naast de poort was een bord aangebracht met het verweerde opschrift:
INSTITUTO ANTARCTICO ARGENTINO. Iemand gaf er een uiteenzetting over de
moeilijkheden van een langdurig verblijf in het toekomstige woongebied. De man
was zelf gestationeerd geweest op een basis aan de Weddellzee (waarschijnlijk
Belgrano? de naam is me ontgaan). Hij had het over verdraagzaamheid, isolement
en soledad, ‘sensory depravation’ onder natuurlijke omstandigheden. Ook dat is
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mij grotendeels ontgaan. Dacht aanvankelijk dat Soledad de naam van een dorp was.
Er hingen grote kaarten aan de wanden die mijn aandacht teveel afleidden. Moest
me bovendien verzetten tegen gedachten die telkens naar M afdwaalden.

de tweede dag
Smorgens opnieuw in het vliegtuig gestapt. Een herkules-transport-toestel ditmaal.
Een reis per schip zou me beter zijn bevallen. Na drie uur een tussenlanding op de
zuidelijke Shetland-eilanden om de basis Decepción aan te doen. Een neerslachtige
naam voor een mistroostig eiland. We zijn over Vuurland gevlogen.
Een lieveheersbeestje kroop over mijn mouw. Het had zeven stippen. Marston
stak zijn zoveelste sigaar op.
Aankomst op Decepción. Er werden postzakken uitgeladen. Iedereen rende. Er
kon niets voor mij bij zijn. M ontving een pakket en een stapel korrespondentie
(zakelijk?).
De leider van de basis begroette ons. Het was Panzarini; een aardige man die voor
ons een paar korte tochten in de omgeving organiseerde. Onze kleding bleek met het
toestel te zijn meegekomen.
Bijzonderheid: we droegen massieve bergschoenen waarop van onder een veld
metalen punten van een decimeter lengte was aangebracht. Hoewel het hier zomer
werd, waren we allen gekleed naar wat men de laatste poolmode noemde. Telkens
werden ook daarin veranderingen en verbeteringen aangebracht.
Gezien: keizerpinguïns, zeeluipaarden en de (zeldzaam geworden?) skua.
Merkwaardig was de overvloed aan vogels - stormvogels - en kleine oktopussen.
Panzarini wees op 2 auken: vliegende pinguïns zei hij.
Tijdens klimpartijen langs de kust toonde hij spelonken en rotsspleten waarin luisen mijtsoorten waren ontdekt. Sprak enthousiast over een soort vleugelloze mug,
waarvan tot voor kort het bestaan hier onmogelijk werd geacht.
Waarschuwde tegen achteloos gedrag met betrekking tot het klimaat.
De basis: verscheidene kleine vliegmachines en helipokters aangetroffen die goede
diensten bewezen bij het onderzoek en in korte tijd voedsel, brandstof en materialen
van het bevoorradingsschip in de Weddellzee naar de bases konden overbrengen.
Machines
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stegen en daalden met verbluffend gemak op korte landingsbanen en niet al te hobbelig
terrein.
Marston probeerde de sneeuwkat-trucks die op grote rupsbanden rijden en o.a.
benodigd zijn bij de inrichting van stations en op tochten in de omtrek om
hulpmateriaal te vervoeren.
Inrichting van de basis: zo gerieflijk mogelijk. Nieuwste apparaten en vondsten
werden toegepast, hoewel eenvoudige middelen soms doeltreffender waren dan de
vernuftigste instrumenten. Veel te danken aan steun en adviezen van
noordamerikaanse onderzoekers die zich, naar P vertelde, op McMurdo en Byrd
fabelachtig hadden ingericht. In termen die voor Antarktika golden althans: McMurdo
had bar, bioskoop, kerk (!) en eigen atoomcentrale voor energievoorziening. Een
kleine poolstad. Op Byrd speelde het leven zich grotendeels ondergronds af in tunnels,
kamers en hallen die waren uitgehakt in het ijs.
Eveneens gezien: rupsvoertuigen die van voren werden uitgerust met ver
vooruitstekende elektroniese detektors. Dit waren 4 door middel van stangen met
elkaar verbonden, metalen schalen die op een onderlinge afstand van enkele meters
in omgekeerde stand boven de ijsbodem hingen, en deze op minutieuze wijze aftastten.
P verklaarde dat de detektors werden gebruikt bij de opsporing van spleten en
afgronden die onzichtbaar waren voor het menselijke oog.
Behalve Decepción waren er nog 2 bases gevestigd: het chileense Aguirre Cerda
en een engels station dat naar het eiland vernoemd was. Er hing een tros van
onderzoekingscentra aan de zuidelijke Shetland-eilanden.
Er waren geen vrouwen.

de derde dag
Deception Island weer verlaten. Panzarini gaf aan Marston zijn studie: La naturalezco
del Antarctico, die eventueel als gids kon dienen wanneer hij de dierenwereld van
Adelieland ging fotograferen.
Adelieland ligt tussen Victoria- en Wilkesland in en onze basis bevond zich aan
de kust, op enige afstand van de magnetiese pool die zich in een (voor mij)
verbazingwekkend tempo bleek te verplaatsen. Ik had graag de thans verlaten Hutkaap
bezocht (Mackintosh? Shackleton?) maar moest dit tot later uitstellen.
De oude Dumont d'Urville was hier al meer dan een eeuw tevoren
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geweest. Zoals de onnavolgbare Cook, en later Bellingshausen op hun beurt de zeeën
van dit kontinent hadden bevaren voor Dumont dit deed. En zo erg veel meer dan
op Wytfliets wereldkaart uit 1598 over dit werelddeel stond vermeld - namelijk niets
- wisten zij voor de aanvang van hun dooltocht evenmin. Een scheepsavontuur trok
mij aan; ik zou het waarschijnlijk niet overleven en hier van een welkome dood gaan
genieten, als eeuwige jeugd in een wikkel van witte balsem.
Maar de werkelijkheid was dat ik kromliep omdat ik vergat mijn hoofd op te tillen,
dat mijn haren grijs werden, mijn knieën reumaties en ik na het eten aan oprispingen
leed.
Dampend wasgoed bevroor hier in 30 sekonden.

de vijfde en zevende dag
De wetenschappelijke taken die reeds lang waren voorbereid, werden snel ter hand
genomen. Er vormden zich 2 groepen met afzonderlijke programmaas. De franse
afdeling had een ambitieus en uitgebreid projekt opgesteld dat in samenwerking met
stations op de Kerguelen-eilanden (uiterst strategies gelegen in het grensgebied van
de antarktiese konvergentie) werd uitgevoerd. De studie van het aardmagnetisme,
waarvoor wij hier gunstig zaten, de weerkunde en de fysika van de bovenste lagen
van de atmosfeer behoorden tot de voornaamste objekten van onderzoek. Daarnaast
hield men zich met geologiese werkzaamheden bezig en werd veel aandacht besteed
aan auroraverschijnselen en het optreden van zuiderlicht. Men legde mij uit welke
rol de Van Allengordels hierbij spelen.
Het aangloeien van de hemel was een indrukwekkend en onvergetelijk gebeuren.
Met ingewikkelde kameraas volgde men de ontwikkeling en de bewegingen van een
aurora gedurende een langere periode. Men fotografeerde het gehele luchtruim van
bovenaf in een reflekterende metalen bol, die ik bijna uit mijn handen liet vallen toen
ik M hulp wilde bieden.
De geologen, leden van onze groep, hadden al eerder in het Andesgebergte gewerkt
en verrichtten nu vergelijkende metingen in Antarktika. Men had vastgesteld - een
aantal jaren geleden reeds - dat de antarktiese bergketens een onderdeel waren van
de tertiaire gebergtenreeks om de Stille Zuidzee en dat deze keten zich via de
Scotia-kam onder zee voorzette van Vuurland over Zuid Georgië en de Orkney
eilanden tot aan het antarkties schiereiland. Het was
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een door aardverschuivingen ontstane tektoniese lus van 2000 mijl lengte. Het
onderzoek op ons station bleef beperkt tot enkele vierkante mijlen, met uitstapjes
van een paar dagen naar verdergelegen gebieden welke de aandacht hadden getrokken.
(Op de kaart las ik een aangegeven ijsoppervlak van ruim 800 000 vierkante mijl
voor het gehele kontinent.)
Er was een centrale woonbarak. De andere ruimten waren laboratoria, werkplaatsen
bestemd voor onderzoek en opslag van de verzameling bodem- en andere monsters.
Mekaniciens en monteurs werkten aan trucks, helikopters, eenvoudige sleden. Ik
beschikte over een goed ingerichte maar bescheiden behandelkamer welke ik deelde
met Marston die er fotografies materiaal had opgeslagen. De donkere kamer grensde
aan dit vertrek. Gewoonlijk was het rustig zodat wij elkaar nauwelijks stoorden;
integendeel. In de grote woonbarak bevonden zich verwarmde ‘cellen’ voor ieder
afzonderlijk. Roken was daar verboden (men herinnere zich de katastrofale gevolgen
van de brand op Mirny). Er was een speciale rook-, drink- en konversatiekamer met
leestafel, benevens een centrale hal waar belangrijke bijeenkomsten werden gehouden.
Hier kwamen vele deuren op uit.
De kok en zijn maat bezaten een kleine vleugel apart; de keuken was zo ‘frans’
mogelijk gehouden (wat dat ook mocht inhouden). Ik vroeg de kok naar het hoe en
waarom van die keuken en waar dat volgens hem wel goed voor was. En hoe dat nu
zat met die sterren in de Michelingidsen en hoe vaak we nog knoflook te verwachten
hadden of de veelgeroemde artisjokken, die mij om duistere redenen woedend
maakten. Misschien wel om de onbeholpen naam die ze hadden.
De man was een beetje wantrouwend. Hij dacht dat ik hem in de maling nam toen
ik vroeg of hij wel eens van zuurkool had gehoord. Ik bood hem aan een keer bigos
te bereiden waar iedereen van smullen zou. Hij ging niet op het aanbod in.
Er liep een verbindingsgang van het woonhuis naar een grote voorraadschuur.
Deze was grotendeels opgebouwd uit ijsblokken, overdekt met aangestampte sneeuw
die sterk isolerend werkte. In de tunnel, evenals in de opslagplaats heersten zeer lage
temperaturen, zodat men er alleen in poolkleding kon verblijven.
Bij de ingang van het huis bevond zich een kleine stormsluis met aan weerszijden
dubbele houten deuren, alle van degelijke kon-
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struktie. In de sluis hingen enkele primaire gereedschappen, touw en maskers die in
geval van nood dadelijk voorhanden waren.
De bibliotheek bevatte naast vaklitteratuur ook een kleine kollektie slecht gekozen
romans, verhalenbundels - behoudens die van Poe door halfzachte fantasten
geschreven, en reisbeschrijvingen. Geen poëzie, niets in de geest van de goddelijke
markies, maar wel de Amours intimes van het napoleonties geslacht.

de tiende dag
lag ik op bed naar de lage zoldering te staren. Het scheen een slechte zomer te worden.
Ik had minder werk te doen dan was voorzien. De heren waren ijzersterk. Er was een
vrouw met het bevoorradingsschip aangekomen. Dat ontdekte ik pas toen zij
medicijnen moest hebben. Haar zware stem en kleding hadden mij misleid. Kazia
was journaliste en verzamelde gegevens voor enkele bladen. Niet mooi, wel
sympathiek: had ze daarom toestemming gekregen om hier te komen? Ze wekte de
indruk ten koste van veel in haar leven een broze zekerheid verworven te hebben.
Ze was geen Walewska, en baadde ook niet in rum of anijsmelk; maar wel met ons.
Zij zocht ons vaak op, dat wil zeggen - Marston en mij. Ze kende Marston
natuurlijk. In groter gezelschap was hij doorgaans zeer rustig zonder zijn mening
over de problemen die zich voordeden te verzwijgen. Hij had op velen een zeker
overwicht omdat hij zich niet spoedig tot verhitte diskussies liet verleiden - in
tegenstelling tot de vele aanwezige beoefenaren van de wetenschap van wie bekend
was, dat zij binnen en buiten hun stiel graag heftige emoties en weinig malse oordelen
over kundigheden en zienswijzen van afwezige vakbroeders spuiden. Het viel mij
op dat biologen hier minder aan leden omdat hun makabere humor verder droeg dan
die van anderen, en zij altijd wel met iets bezig waren dat in de ether moest worden
verdoofd of voorgoed in alkohol verdronken. In dit opzicht was Marston aan hen
verwant.
Toch bleek hij, als we samen waren, licht ontvlambaar in gesprekken van
persoonlijke aard. Hij trok zich vele dingen sterker aan dan men, gezien zijn
achtergrond, zou vermoeden. De reis hiernaartoe beschouwde hij evenals het werk
als een kalmerende onderbreking van inspannende, vaak zenuwslopende jaren, welke
hij als filmer en persfotograaf aan vele fronten had doorgebracht. Hij was overal
waar woelingen ernstige vormen aannamen, waar
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een slepende guerrilla plotseling als een zweer die uitzaait aan de oppervlakte kwam,
of het gebergten, een terrasvormig rijstveld, rubberplantages, ontbladerde bossen
dan wel modder- of zand-woestenijen betrof.
We brachten vele uren samen door; ik vergezelde hem vaak op zijn tochten in de
omgeving, als de stokkendragende bediende zijn golfspelende broodheer. Doorgaans
werd hij mededeelzaam en vertelde met zijn droge stemgeluid - de werkzaamheden
geen sekonde onderbrekend - verbazingwekkende ervaringen. Hij zat savonds graag
te tekenen als we aan tafel iets dronken en praatten, of om de tijd te passeren wanneer
het er naar uitzag - zoals nu - dat het weer ons ertoe dwong een reeks van dagen in
de barakken te blijven.
Men had geen weet meer van een andere wereld.
Marston stelde voor gezamenlijk een stoombad te nemen. Een goede gedachte.
(Enkele mannen werken grote hoeveelheden paksneeuw in brede trechters die langs
de verwarmingsketels lopen; via buizen wordt verhitte stoom in de badruimte
gedreven. Een vermakelijke onderneming die niet zonder vernuft door een van de
monteurs is bedacht. Ook het wisselbad is voorhanden: nadat zij door verse stoom
zijn beneveld, kruipen de baders door een uitklapbaar luik naar buiten waar zij
temidden van preutse pinguïns dampend de sneeuw van Adelieland inrollen.)
Een droom in de middag: de man trok weer verder en kwam bij een vrouw die alleen
was. De vrouw leek ontroostbaar. Hij vroeg haar: Waarom huil je zo?
- Ik heb al mijn vrienden verloren. Ik ben hier helemaal alleen. De mensen trokken
erop uit om te gaan jagen of vissen en zijn nooit teruggekomen. Wat er met hen is
gebeurd weet ik niet.
Toen zei hij tegen de vrouw: Ken je het ding waarmee ze vuur maken?
Ze zei: Nee.
Dan liet hij haar zien hoe men vuur kon maken met de vuurdril. Hij zei: Boor net
zo lang totdat je een hoop van dit fijne stof hebt. Neem er iets van en eet het op.
Nadat de vrouw dit had gedaan werd zij zwanger en ze baarde een kind dat ‘zoon
van de vuurdril’ genoemd werd.
Ik schrik voor de tweede maal op. In de kamer zijn schaduwen ongemerkt
verdergekropen. Ze beslaan nu het halve vertrek. Maar
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overal dringen schaduwen diep in het vlees van de droom, ze vreten als zuur aan de
groeven van het koperen smoel in de etsplaat. Mijn armen hebben papieren
verschoven, enkele zijn op de vloer gedwarreld. Mijn vingers zijn kouder geworden,
alsof de namiddagzon koudvuur verspreidt. Terwijl de verwarming nog werkte
verkilde het ook in de kabine. Zij trok haar handschoenen aan en morrelde aan enkele
knoppen. Vergeefs naar het scheen. De warmtetoevoer werd gaandeweg minder. Zij
sloot haar jas en liet de wagen langzamer lopen. Ik had het zijraam dichtgedraaid;
daarna trok ik de kap van zeehondevel vaster om mijn hoofd en keek zwijgend voor
mij uit naar de sneeuwjacht die snel dichter werd. Aan de kap was een bril bevestigd
welke ik omhoogschoof. De motor draaide verder zonder gerucht, als tevoren, maar
even geruisloos kroop witte neerslag tegen de ruiten omhoog. Het zicht werd tot
enkele tientallen meters beperkt; het onverstoorbare schijnsel der grote lampen boette
aan reikwijdte in. De wissers zwoegden tegen de duizeling van duizenden
sneeuwvlokken in. Binnen besloegen de ramen. Ik veegde met mijn mouwen de
voorruit schoon, telkens weer. Achter, opzij was al niets meer te zien. De weg lag
nog even verlaten als voorheen. Het leek of wij het laatste dorp waren voorbijgereden
en pas over de grens ergens aan zouden komen. Waar het ook donker zou zijn,
onherbergzaam maar hier en daar achter schuren of huizen windstil en beschut.
Borden, tekens stonden ondergesneeuwd: obstakels, vreemde gedrochten die elke
zin hadden verloren, zoals wij in het zwijgen de spraak.
Ik legde een hand vlak boven haar knie. Ze scheen die niet te voelen. Door mijn
gewatteerde handschoen heen kon ik geen spierbeweging ontdekken. Ik streek langs
de bontrand van haar kaplaars. Aan de wissers klonterden ijskorrels samen. Kleine
tranen hechtten zich vast aan de ruit. Het glas werd hobbelig terrein voor de smalle
rubberen stroken die nog slechts de helft van het aanvankelijk gebied bestreken.
Ze schakelde terug; de wagen remde af op de motor totdat hij vrijwel stilstond.
De lampen woeien dicht; de achterlichten waren niet meer zichtbaar toen ik om de
auto heen liep. Ik sloeg de rode plastic kappen schoon.
Een krachtige wind stond dwars op de weg. Ik trok voorzichtig het aankoekende
ijs van de wissers en de rubberranden om de voorruit en schaafde het glas glad. De
sneeuwjacht sloeg terstond
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weer in op de donkerende plekken waarachter ik even de vage omtrek van zilverende
kousen, en het gepolijste gezicht onder de grote bontmuts had gezien. De auto stond
zacht zoemend aan de rand van de spoorloze berm. Oude sneeuw was door bulldozers
opzijgeschoven; hierdoor was de weg nog enigszins gemarkeerd. Ik maakte het glas
van de schijnwerpers vrij en beduidde haar dat zij de felle, laag opgehangen
mistlampen moest inschakelen. Als een groeiende witte toorts liep ik door het licht.
Met de hand al aan het portier keek ik om mij heen. Was terugkeer nog mogelijk?
Behalve de lage brede wagen - maar ook deze werd zienderogen gekamoefleerd in
de duistere sneeuwzee van de nacht - viel in de nabije omtrek niets te onderscheiden.
Zelfs het geluid van de dichtslaande deur klonk gesmoord.
De wagen trok langzaam op. Haar gebaren hadden iets houterigs gekregen. Geheel
besneeuwd zat ik naast haar. Op de ruit groeide ijzel weer aan: brekende, grijze
landschappen dreven traag voorbij. We kropen achter het licht van de dubbele lampen
aan. Sneeuw bleef liggen op mijn pak; mijn wenkbrauwen waren berijpt. De koude
nam toe.
We naderden een wegsplitsing: de rijbaan verbreedde zich even om dadelijk daarop
door een wig, waarvan de punt op ons toekwam, in tweeën gespleten te worden.
Terzijde van wat de hoofdbaan scheen te zijn doemde een groot bord op. Een krachtige
windstoot veegde het sneeuwdek gedeeltelijk weg. In het licht van de auto gloeiden
slechts enkele sekonden fosforescerende letters aan: TR NSIT M - welke doofden toen
de lampen meedraaiden in de flauwe bocht waarmee de weg hier naar rechts week.
Even later reden we door een klein bos waar de sneeuwjacht en onregelmatige
stormwind enigszins werden getemperd. De toch al geringe snelheid werd nog meer
vertraagd. Ik keek naar opzij: zij zat welhaast zonder beweging achter het stuur alsof
ze zou breken onder de opdracht om verder te rijden. Haar neus en lippen, het
voorhoofd dat halverwege onder de muts schuilging, waren die van een geverfde
houten pop welke onaangetast sedert de middeneeuwen tot masker van schoonheid
verbleekt was. Haar ogen tuurden nog star door schaarse breuklijnen in de matglazen
ruit. Kijkspleten nauw als het oog van een naald, onontkoombaar zich sluitend zoals
in zee het poolijs zich samentrekt in de wetmatige gedrevenheid van het water.
Haar voet was van het gaspedaal gegleden. De kleine versnellings-
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pook stond tussen ons in. Haar handen hadden het stuur losgelaten. De wagen schoof
tegen een sneeuwhoop, half van de weg af. Aan de rand van het bos bogen verspreide
albino-sparren onrustig onder hun dracht.
Ze had geen woord gesproken. TR NSIT M. Ik probeerde het portier te openen,
daarna het raam. De handgrepen bleken vastgevroren. Onder mijn zeehondemuts
werd het warm. Ik schakelde de grote lampen uit welke de sneeuwhoop geelwit deden
aangloeien; alleen de kaarsvormige stadslampjes boorden nog kokertjes van licht in
de geklonterde witkalken wand. Minuten speling. Ik schoof de bril die op mijn
voorhoofd had gezeten naar beneden en keerde mij in haar richting. We zaten in een
afgesloten ruimte. Haar mantel was opengevallen. Adem wolkte uit mijn mond. Ik
trok aan de knop naast haar stoel en klapte de leuning naar achter. Toen greep ik haar
beet.
De lange witte engelsman staat in de schemering bij de gordijnen en maakt een gebaar
langzaam alsof hij rookt. Zijn arm beschrijft een lus. Is de wind weer opgestoken?
Schuimvlokken waaien voorbij aan het raam. Buiten wordt de branding op schelpen
gesmeten. Ik word onrustig, stuur iedereen weg. Vandaag wil ik niemand meer zien.
Het is een spel met de tijd, soms achterhaalbaar dan weer verdwijnend, kwaadaardig
als een prop in de bloedbaan die in vernauwingen vastloopt, verbrokkeld op drift
raakt en overal opduikt totdat de speler voorgoed door de tijd wordt omspoeld en
onverbiddelijk ondergeduwd.

[Dag en uur apokrief]
Stormen rolden vanaf het plateau over het houten gehucht en teisterden het kustgebied
sedert het begin van november. Berijpte antennes, verchroomde bollen en masten
floten in de neervlagende nevels mee met de toevalsmuziek van clowneske,
verraderlijke winden.
We hadden juist een stoombad genomen. Kazia verkleedde zich. Zij had een
opmerkelijk lichaam waarvan de niet vermoede stevigheid en perfektie in wonderlijke
tegenspraak was met haar geschonden, scheef gezicht waarin twee goudkleurige
ogen stonden om die diskrepantie nogmaals te benadrukken. Niets had erop gewezen
- en de kleding die men hier droeg versterkte dit - dat bij zo'n hoofd een lijf van
geheel andere allure kon horen. Tot aan
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het middel was zij vol en vrouwelijk, naar beneden toe werd ze iets magerder, hoekiger
zonder dat dit als breuk met het bovenlichaam werd ervaren.
Ik lag op bed niets te doen, als gewoonlijk. Mijn gedachten waren afgesneden van
mijzelf, onsamenhangend en leidden niet in een bepaalde richting. Besef van tijd
vervaagde door het gedwongen verblijf in de barak, zodat ik vaak door Kazia of
Marston moest worden wakkergeschud. Ik had weinig omgang met de anderen.
Marston zat in mijn kamer te werken. We zeiden niet veel die dag. Hij was op mij
gesteld. Ik vroeg me af waarom. Ik sloeg hem gade terwijl hij aan de tafel zijn schetsen
van staande en springende pinguïns uitwerkte en een snel gekrabbelde Adelie op het
moment dat deze zijn ekstaties gezang uitstootte in de paartijd met enkele ingrepen
voltooide. Marston was altijd bezig. Hij beschikte over een verfijnde smaak die paste
bij het beeld dat ik van hem had. Beroepshalve was hij observator; maar dat zou hij
ook zijn geweest zonder zijn fotografiese opdracht. Ik kreeg de indruk - en de
inzichten die hij uitsprak bevestigden dit - dat hij innerlijk al ver voorbij zijn
werkzaamheden leefde en om het plezier van het handwerk iets bleef doen waaraan
hij al was ontgroeid. Hij keek als een levende kamera die waargenomen beelden aan
elkaar laste om ze betekenissen te geven welke ze voordien niet bezaten. Zoals in de
montage losstaande beeldreeksen nieuwe en onverwachte samenhangen kunnen
opleveren die tot onvermoede diepte doorstoten.
Hij zat voorovergebogen te werken zodat ik het dichte grijze haar zag dat zijn
schedel geheel omsloot. Toch was hij nog jong; dertig jaar schatte ik, of iets ouder.
We hadden nooit over leeftijden gesproken. Misschien om leefduur te vermijden.
Kazia kwam binnen. We dronken de fles leeg die ik met zoveel moeite had
verworven en met nog meer moeite had bewaard. Marston zei dat het de zachtste
wodka was die hij ooit had gedronken. Kazia zat in het midden. Eerst zongen we
wat. En af en toe zeiden we iets. Mijn arm lag om haar schouder, mijn hand tegen
zijn hals. Zijn hand lag in haar nek en kroop naar mijn arm. Toen viel er stilte.
In de namiddag van de zevende (?) dag was de storm plotseling gaan liggen. Men
kon de basis verlaten. Het weer bleef onzeker. Via de interkom werden nieuwe
storingen gemeld, welke slechts tochten in de onmiddellijke nabijheid van het station
toestonden.
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Marston, Kazia en ik verlieten de barak langs de stormsluis. Maskers, brillen en touw
leken als voorzorg voldoende, daar we ons niet tever van de basis zouden wagen.
Marston hing oudergewoonte een kamera over zijn schouder.
Op honderd meter van de laatste barak was een smalle sneeuwbrug aangelegd over
een scheur in het ijs. Aan weerszijden waren twee dunne bamboestokken als
herkenningsteken geplaatst. De spleet in het ijs was enkele meters diep en liep
ongeveer een halve kilometer door. Er bestond nauwelijks gevaar daar het hele trajekt
op regelmatige afstanden met stokken was gemarkeerd.
We staken voorzichtig de brug over. Daarna overlegden we in welke richting we
zouden lopen. Marston suggereerde dat we het kleine ijsravijn zouden volgen tot
waar dit plotseling ophield, zodat we langs de andere zijde konden terugkeren zonder
ons al te ver van huis te wagen.
Het was windstil. De laaghangende zon scheen ons recht in het gezicht. De
bamboestokken wierpen schaduwen van enkele meters lengte naar ons toe. De lucht
was ongewoon helder en zonder enig gerucht van vogels. Er waren die dag nergens
dieren te zien: het leek alsof ze weer overal adem verzamelden, in verscholen
spelonken, op beschutte en onbekende plaatsen om een volgende beproeving te
doorstaan.
- Wat ons ontbreekt is een park met berijpte bomen en witte paden, zei Kazia. Met in het midden een klein renaissance-paleis dat roerloos en strak aan een bevroren
vijver ligt. En daaromheen wat schoongeveegde banken onder wilgen die hun takken
tot vlak boven het ijs laten hangen. En enkele langgerekte twijgen zijn zelfs door het
ijs gegroeid en zetten zich onder water nog voort, om even verder weer boven te
komen en de ragfijne einden in de lucht te steken.
Zo was het ongeveer. Ze zei nog iets over een lijsterbes maar dat ontging mij op
dat ogenblik. Haar lage stem had een aangenaam timbre; ze sprak de W als een wat
aangedikte L uit, op litause wijze, wat in deze koude een onverwacht sensuele indruk
op mij maakte.
- Ik weet waar je aan denkt, zei ik, vertraagd reagerend op wat zij had gezegd.
We liepen korte tijd zwijgend verder. Ik vreesde dat we de afstand die slechts
vijfhonderd meter bedroeg toch nog onderschatten, omdat een onverwacht opstekende
blizzard de weg terug zeer
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moeilijk, zo niet onmogelijk kon maken. Men raakte door de opgejaagde sneeuw
binnen enkele minuten geheel gedesoriënteerd, ook op vertrouwd terrein.
- Ik wil een paar fotoos van je, zei Kazia even later.
- Van mij? vroeg Marston lachend.
Ver achter ons waren vage geluiden hoorbaar. Ik draaide me om en bleef staan.
Vlakbij de basis die half weggezakt achter sneeuwhopen zichtbaar was, ontdekte ik
een hollend figuurtje dat onze richting uit kwam. Hij was zover weg dat het niet
duidelijk werd wat hij wilde.
- Daar kunnen we niet op wachten, zei ik. - Dat kunnen we niet doen.
De kleine zwarte gestalte kwam niet dichterbij, maar bleef staan terwijl hij met
zijn armen zwaaide en onverstaanbare klanken uitstootte. Daarop keerde hij zich om
en holde weer terug naar het huis dat van hieruit schuilging achter de grote
opslagplaats. We hadden sinds we de sneeuwbrug waren overgestoken ongeveer
vierhonderd meter afgelegd, zodat het einde van het ravijn in zicht moest komen.
- Waarvan wil je fotoos hebben? vroeg Marston. - Ik zal ze morgen voor je maken.
Kazia antwoordde niet. Ze was een paar meter achtergeraakt en keek naar de
eindeloze vlakte vol kuilen en oneffenheden, die zich rechts van ons uitstrekte.
- Wat betekent dat? riep ze. Ze wees met haar hand naar de sneeuwvelden die
schuin achter ons lagen. Het werd daar zienderogen waziger, alsof een sneeuwnevel
in aantocht was. Voor ons uit lag het kraakheldere landschap dat door de dunne streep
van de ijsspleet in twee helften werd gesneden. Tot aan de kust, op tweeduizend
meter, en verder nog, ver voorbij de baai, in volle zee was de lucht ongewoon zuiver
en scheerde het zonlicht over de glinsterende heuvels die door de wind waren
opgeworpen achter geringe obstakels, een ijspiek, een weggegooid blik of een vergeten
balk.
Een snelle beslissing over de te volgen terugweg was noodzakelijk. Marston vond
dat we om het ravijn heen moesten trekken, daar het einde ervan binnen bereik lag
en we niet het risiko zouden lopen nogmaals de sneeuwbrug te moeten passeren.
Kazia wilde dezelfde weg terug nemen, maar schikte zich in Marstons voorstel om
tijdrovende gesprekken te voorkomen. We liepen zo snel als
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mogelijk was verder, telkens achterom kijkend of de naderende nevel ons voortijdig
zou overvallen.
We bereikten het laatste markeringspunt en wilden in een boog om de stok
heenlopend de terugtocht beginnen, toen Marston ons op het laatste ogenblik
vastgreep. Kazia die voor mij had gestaan was al half weggezakt in de sneeuw,
waaruit we haar met moeite omhoogtrokken. Het bleek dat de spleet hier niet ophield.
Er moest een nieuwe zijn ontstaan die zich bij de vorige had aangesloten, daaruit
was voortgekomen wellicht, en aanzienlijk breder was dan de oude. Een dunne laag
sneeuw was over de opening gewaaid, wat de bodem er verraderlijk onschuldig uit
deed zien.
Uit de richting van het poolplateau naderde nu onmiskenbaar een gordijn van
stoom, een onstuitbaar rollende nevel die - beschenen vanuit zee door de laaghangende
zon - gaandeweg een bleekrose kleur aannam.
Met het gevaar zo vlak op de hielen werd ik steeds rustiger. Er trad een
dwangmatige vertraging in mijn gebaren en handelingen op. Wat deed het er toe wat
zou gebeuren. Misschien had ik al die tijd onuitgesproken deze rode stormaanval
gewild, vanwaar terugkeer uiterst onzeker en hachelijk scheen.
- De rode blizzard! Marston kijk dan! schreeuwde Kazia die zich nog nauwelijks
had hersteld van haar val. - Ik ga terug, nu meteen. Ze draaide zich om en liep
struikelend de weg terug die wij zo juist hadden afgelegd. Marston liep heen en weer
en deed geen pogingen om haar tegen te houden. Hij leek plotseling afwezig, was
zichzelf niet meer meester. We lieten haar gewoon gaan.
Kazia verwijderde zich snel van het punt waar wij stonden en verdween
voorovergebogen het gordijn in dat golvend naderbij bewoog.
Marston herstelde zich. Als de nieuwe kloof in het ijs zich over korte afstand
uitstrekte konden we alsnog aan de overzijde komen. Hij trok de bamboestok uit de
sneeuwheuvel en ging - daarmee tastend - verder om de loop van het ravijn te bepalen.
Het zoeken duurde niet lang. Het geluid van de monotoon huilende stormwind ging
vooraf aan het geweld dat ons kort daarop overviel. We pakten onze maskers en
zetten de sneeuwbrillen op. Het was zinloos nog verder te zoeken. Zonder iets te
zeggen keerden we om. De storm woei pal op ons in. Onophoudelijk striemden nu
de nevels over ons heen, en langzaam, als luizen, bewogen we vooruit in de richting
van de sneeuwbrug. Van Kazia was geen spoor
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meer te bekennen.
Ik liep voorop en trok Marston mee aan het touw, als een navelstreng. We moesten
het ravijn vermijden zonder kontakt daarmee te verliezen. Hij viel; ik trok hem met
moeite aan het touw uit een ondiepe kuil. Er gingen minuten voorbij, hoewel tijd er
niet meer toe deed. Steeds woeien de donkere met metaal omringde glazen van mijn
bril dicht met aan elkaar klonterende ijskorrels; ik veegde ze provisories schoon met
de rug van mijn gewatteerde handschoen, terwijl ik met de stok in de andere hand
als een blinde voeling hield met de bodem en de rand van de ijsspleet.
Op geringe afstand van elkaar waren twee stokken geplaatst. De brug. Ik gebaarde
tegen Marston dat hij voor moest gaan; zijn ogen keken scherper dan die van mij.
Nog altijd geen spoor van Kazia. Wellicht was ze al op de basis en zat ze bij de
stookplaats in de hal.
Marston trok aan het touw en schuifelde uiterst voorzichtig de brug op. Ik volgde
op een halve meter achter hem. Het zonlicht was door de opgejaagde korrelmassa
overrompeld en teruggedrongen, zodat we in het halfduister voortgingen; schimmen
in de schutkleur van de blizzard. De sneeuwjacht werd plotseling dichter - Ik loop
in halfslaap door de kamer; duw de glazen deuren verder open. Vitrage strijkt als
een vis langs mijn hoofd; een sluier van wier draait om mijn hals en waait op voor
mijn ogen en mond. Ik keer mij om. Hij staat er in rode weerschijn. Is hij niet
weggezonden? Ik stort mij met rose schemer voor ogen naar voren en word achterover
getrokken. Dromen worden op elkaar gesmeten. Harde lichamen. Tekstsplinters.
Losse omhulsels. Schuim aan het raam, in het grijzende licht van de indian summer.
Ik lig in de wagen over de witte geliefde. Ogen verflauwen als batterijlampjes. De
ruiten besterd. Het liggen. Het kraken van leer. Tasten aan harde dijen. Strak,
zilverend rijzen haar kousen uit bont. Tektoniese lust kruipt in vlees als een krullende
zweep; plooit de huid tot een korstige rauwe planeet. Damp drijft naar binnen. Alsof
een vuur van natte mannen wordt gestookt, een stoombad van smeltwater uit buisgaten
wordt gestuwd. Kwartslag, isseling vertraagde verw witfilm schuift achterlangs
dromen. In steeds grotere lussen kronkelt het meterbeeld slangnegatief door de
kamer; weldra klimt het omhoog tegen plinten en deuren. Het grijpt de ruimte aan.
Het schurkt op de aardkorst, het plooit zich, wurgt masten en bollen in de vermenging.
Karwatsslag / haar romp in versnijdingen op
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de versnelbare pook. Beeldsnede, STR MAN dwatsdoorheen schede, breekijzers bringen
in mochten. Smrt is de
pook die de romp roert / schmrzhft; PUPPETCUNT. Asgrauwe ogen. Ik tast naar het
glas, de tabletten. Sm-rc, sm/rt, schm rz. Klautert gfdrnk als ko de komeet in het
lichaam.
Diep pr/mt de naald in HET SPARRETJE
waait in de weer lege kamer. Ik zit gekadreerd in de spiegel. In de tuin achter mij
waait een zandwolk omhoog. Voorbij de omheining struikelt een zee steeds
luidruchtiger over de schelpenbank die ik daar weet. Snel wijkt de schemer van
dubbelprojekties. Het melken gordijn zwenkt terug in het oog - het was vrijwel duister
geworden. De toenemende ijsafzetting blindeerde de donkere glazen van mijn bril.
Het was onmogelijk om ze op de brug nog schoon te vegen. Ik merkte te laat dat de
vage bewegingen voor mij plotseling ophielden. In de paar sekonden die Marston
nodig had om zich van iets te herstellen (zag hij niets meer? werd hij bang?) schoof
ik op hem in. Hij verloor zijn evenwicht en rukte het touw los waarmee wij aan elkaar
waren verbonden. Ik greep instinktief om mij heen en bleef met

Raster. Jaargang 3

336
mijn handen ergens haken. Met een schok, alsof er iets knapte, werd het houvast
weer verbroken. Marston gleed weg van de brug. Zwijgend, snel, met zijn armen
omhoog in de dichtgestormde ruimte. De kameratas zwaaide heen en weer aan de
gebroken leren band die in mijn handen zat geklemd.
Duizeligheid. Onachterhaalbare bewegingen. In de stormsluis, alleen, vond ik
mezelf terug. Op het dak brak de kracht van de blizzard in duizenden tikkelgeluiden
uiteen. De rust overviel mij, veroorzaakte een suizend geluid in mijn oren. Een waterig
brok ijs zeilde langzaam uit het linker brilglas weg; het was alsof een schuif werd
opengetrokken waarachter een wereld van kleine dingen zichtbaar werd. Een wereld
die weer vertrouwder en afschrikwekkender was geworden, die naderbijkwam en
vragen stelde - nog zonder een teken van leven te hebben vertoond. Tenslotte opende
ik de deur naar de centrale hal.
Allen waren daar verzameld en zaten of lagen om de stookplaats in het midden.
En allen draaiden in éen rukkende beweging het hoofd naar de plek waar ik stond.
Ik merkte de kok op, die zijn hand bijna geheel in zijn neus liet verdwijnen en van
verbazing vergat deze er weer uit te halen. Ik zag de kommandant die half overeind
was gekomen en nu tussen zitten en staan hing, alsof hij moeilijk tot een besluit kon
komen. Het was een tableau uit de vorige eeuw: een arbeidersraad in verboden
vergadering bijeen; grauwe gezichten, een kameraad meldt het front het ontmoedigend
verloop van de staking. Ik zag iedereen zitten of liggen of staan, of iets daartussenin.
Maar Kazia was niet onder hen.
Ik stond voor de troep. Zonder mij te bewegen. Zwijgende avondmaalsgasten. De
hitte kreeg vat op mijn bevroren kleding. IJs liep in tranen uit over de glazen van
mijn bril zodat ik het gezelschap door een floers waarnam, soms verdubbeld in aantal,
of onder en boven mij tegelijk. Ik stond als een pop, een sneeuwwitte dode.
Verstikkende stilte. Totdat ik de kamera met een kletterend geluid uit mijn handen
liet vallen en het sneeuwmasker wegschoof van mijn gezicht. Dit was een handeling
die men begreep. Ik was kwetsbaar geworden. Wat er aan onlusten broeide kon zich
hechten aan het noodlottige voorval en boven mijn hoofd tot ontlading komen. Het
gaf een gevoel van bevrijding, het stemde bijna tot tevredenheid: bevestigd te zien
dat men schuldig zou zijn.
Ik had me slordig aangekleed, niet geschoren. Mijn ogen waren
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opgezwollen en mijn wimpers zaten vol korsten na een slapeloze nacht van afwachten,
nadenken, rekonstrueren. Maar vooral het vergeefs onderdrukken van een
allesbeheersende nostalgie naar het leven van vroegere jaren. Slechts met behulp van
kunstmatige middelen had ik mezelf onder kontrole gehouden en was ik zelfs wat
versuft geraakt. Om de ogen enige rust te gunnen had ik mijn donkere bril opgezet,
waardoor de omgeving in matwitte tinten gehuld scheen. Rondom de basis lieten
zich enkele pinguïns zien die onbeholpen rondscharrelden en wat tussen ondergestoven
kisten snuffelden. Nieuwsgierig, afwezigheid voorwendend lieten ze ons passeren
en staken daarna nietbegrijpend hun snavels de lucht in. Enkele dieren volgden de
bergingsploeg op geringe afstand.
Bij de brug aangekomen begon men onmiddellijk met bijlen steunpunten uit te
hakken. Spoedig liet men een touwladder neer en éen van de mannen daalde af. Men
gaf mij een wenk dat ik moest volgen; tegelijkertijd ging een brankard aan een koord
naar omlaag. Op de bodem van het ravijn was het schemerig; de wanden helden aan
beide zijden schuin naar voren zodat de ladder op de bodem bijna een meter afhing
van de kant. Van hieruit gezien was de hemel een heldere lichtstreep, een langgerekt
openstaand luik in een kerkerplafond. Al spoedig ontdekte ik het silhouet van een
lichaam onder de sneeuw. De bodem van de spleet was hard als beton; een val op
dit ijsfundament moest een snelle en zekere dood tot gevolg hebben.
Ik groef het lichaam uit. Het lag vreemd gedraaid en half opgerold op een
onregelmatige vorm daaronder. Het was Marston. 't Touw zat om zijn pols gedraaid
en verdween onder zijn lichaam. We tilden hem op. Waar hij gelegen had werden
kontoeren van een ander lichaam zichtbaar. Het was of een ander bliksemsnel zijn
plaats had ingenomen.
Ik viel op mijn knieën en begon met mijn handen het gezicht van sneeuw te
bevrijden. Hoofd en hals lagen verstijfd onder het masker tegen de bodem gedrukt.
Marston had haar in de val met zijn gewicht verpletterd.
Er waren anderen in het ravijn afgedaald. Ik stond langzaam op, veegde mijn
handen aan mijn pak af en klom naar boven. Stil, gewichtig schaarden zich twee
Adelies aan mijn zijde en keken reikhalzend toe hoe eerst Marston - vastgebonden
op de brankard - omhoog werd getakeld. Hij werd snel afgevoerd, begeleid door de
kommandant en de arts van de franse afdeling.
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Daarna kwam Kazia naar boven. Men had haar van masker en bril ontdaan. Toen zij
over de rand van de spleet werd getrokken knikte het hoofd met een droog knappend
geluid naar opzij. Haar gezicht was gekeerd naar de plek waar ik met de pinguïns
onbeweeglijk stond te staren. Het was een open, van alles bevrijd kijken; een
onregelmatig, geschonden gezicht dat in zijn doodsheid en eenvoud plotseling mooi
was geworden.
Hoewel hij nog buiten bewustzijn verkeerde meende men Marstons leven te kunnen
behouden. De beschutting van het ravijn en het sneeuwdek hadden hem voor
onmiddellijke bevriezing behoed.
Het gesprek met de leiders was kort en duidelijk. Ik telde de uren af. Twee dagen
later vertrok ik met het bevoorradingsschip naar Buenos Aires, zodat ik de reis over
zee toch nog maakte. Het was een frans afscheid. Vanuit deze stad keerde ik per
vliegtuig terug.

II
Elk nieuw begin is een aanslag op de geest. Drie, vier en meer aanslagen zijn vergeefs.
Wat te doen?

de 3de
Deze droom? Op een keer trokken enkele jongens een stuk drijvend zeewier aan de
ene kant van hun kano uit het water, waarna ze het er aan de andere kant weer
ingooiden. Het was toen bijna zomer, maar doordat zij dit gedaan hadden viel de
winter opnieuw in en de sneeuw stapelde zich zo hoog voor de huizen op, dat de
mensen gebrek aan voedsel begonnen te krijgen.

de 5de
En verder?
......
...

de 7de
Het dient tot niets om het einde van zijn droom te vertellen. Nog altijd in vreemde
vertrekken, aan vreemde tafels, in bedden die niet vertrouwd zijn. Men dringt aan.
De onophoudelijke storingen alsof het hier een goedkoop logement is. Ik heb het
personeel niet meer in de hand, alles vormt een ekskuus om een krachtige aan-
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pak uit de weg te gaan. Bezigheden verhinderen een ingreep. Onlangs is er iemand
gearriveerd die zich ‘de blasfemist van Bellinzona’ noemt; dat de duivel hem hale.
Sedert de zomer neemt verwarring hier zulke heilloze vormen aan dat ik sindsdien
geen woord heb uitgebracht of neergeschreven. Mijn aantekeningen zijn spoorloos
verdwenen (ontvreemd? ontfutseld? verloren? een mens staat machteloos als
onbekende krachten samenspannen).
De folder van de pauselijke loterij bewaren.

de 9de
Het huis is rood geschilderd; enkele vensters zijn van tralies voorzien zodat de ruiten
beter beschermd worden. Ze zijn als het ware verstevigd. De terugkeer van de winter
wordt verwacht.
Het rode klooster (KL'STR) is herrezen; als vesting vermomde speelbank waar
ongenoemde bedragen omgaan die ik geruisloos, onzichtbaar verwerk en voorgoed
laat verdwijnen. Als een vale lama, een bleke onwillige abt zonder jonge en
steviggebouwde novieten kijk ik nog afwachtend uit over zee, vanachter de gebogen
ijzeren spillebenenen voor de openingen in de barbacan. De tuin ligt op de winterlaag;
turfstrooisel, stro is zorgvuldig tot in de hoeken op de vochtige grond gespreid. Vanuit
de hoogte heb ik het werk vandaag gadegeslagen.
Na gisteren toen die duizeling mij overviel zit ik afgezonderd: een disciplinaire
aktie die ik mezelf heb opgelegd totdat de duurzame nevel uit mijn hoofd is verdreven
door de ochtendwind.
Ik werd deze zomer opnieuw door onstuitbare drang tot spelen overvallen. Ik moet
mijn speelzucht bedwingen vandaag, hoewel broeder Skaggs (houd zijn helpers in
het oog!) en Hinky Dink Kenna vanavond zouden meespelen. De eerwaarde heer
Dr. Hymie (loud mouth) Levin is tot zijn spijt weer verhinderd. De sucker studeert
op zekere passages uit de twijfelachtige geschriften over kansberekening van Laplace
en meester Christiaen Huygens, of op het veelbesproken Liber de ludo aleae van
Cardano, de arts van Milaan - wiens scherpe pennestrijd met Tartaglia van Venetië
mij als lid van de mediese stand indertijd veel verdriet heeft gedaan. Het is niet
mogelijk mij in aanwezigheid van deze huisgenoten en hun bonte aanhang langdurig
te koncentreren op het verstrekken van samenhangende mededelingen. Wat ik begin
blijft onvoltooid, tenzij het schaken betreft, of ginrummy, baccarat, vingt-et-un...
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waarin ik volgens een eigen systeem zwijgend toesla en als Schemer Steve bekend
sta.
Maar ook dat vindt geen einde als men verslaafd is geraakt. Zelfs de staat is
verslaafd aan het ekonomiese kansspel dat meneer Keynes heeft beschreven (CYKL).
(Niet vergeten voor zaterdag op de loterij in te zetten: ‘Uw Heilige Vader, de
Opvolger van de Apostelen, heeft U uitgenodigd om rijk te worden...’)

na het noenmaal
Het is een zachte vochtige dag, net als gister toen aan mijn hardnekkig en uitzichtloos
zwijgen een einde scheen te komen. Een meisje van het huis was meegegaan. Ze
vroeg of ik nog wel eens iets opschreef. Ze wist blijkbaar niet (of ze speelde de
vermoorde onschuld) dat mijn papieren waren gestolen. Ik heb daar natuurlijk niet
op geantwoord. Ik kon mij ook niets meer herinneren van wat ik vroeger had
geschreven.
Om de twee passen tikte de stok op de straat. Het had geregend. Het zou nog gaan
regenen. Ik had een nieuw kaartspel met vergulde hoekranden bemachtigd en daar
in haar tas gedaan, bij mijn bril. We liepen door het dorp. Ze moest inkopen doen
voor zichzelf en een huisknecht. We gingen langs de terrassen. Ik steunde licht op
haar arm. Er was iets met de terrassen. Het dorp was stilgeworden. Ze waren leeg
en nat. Bladeren kleefden aan de tegels. Onder onze voeten gruizelden vochtige
zandkorrels. Stof leek voorgoed tot de volgende lente te zijn neergeslagen, verdronken
in het grillig wegsnellend water dat op onverwachte plaatsen de weg overstak of,
zich bedenkend, halverwege terugzwenkte naar zijn oorspronkelijke loop langs het
rudimentaire trottoir.
Het meisje heette Olga.

de 11de
Eigenlijk is het de 10de maar men moet een oneven reeks nooit doorbreken. Ik vraag
mij af of de dorpsdwerg savonds nog aanzit; er zijn er ook die in het geheim een
klein paars doekje aanraken, zoals anderen een bochel. Zo heeft iedereen wat; ik
wrijf in mijn broekzak over de bovenloop van mijn dij (onder tafel natuurlijk).

de 11de
Nog steeds windstil; het is wel kouder geworden. Ik zet de askese
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voort. De kluis blijft deze week nog onverwarmd.
Zeker, ik zal het nauwkeurig beschrijven nu het vandaag opeens beter gaat (die
vreemde tabletten die ik op tafel vond schijnen te helpen: hoelang?).
De overweging dat er al genoeg was gezegd had ik vanaf het begin als een
platvloerse uitvlucht onderkend. Het probleem lag elders. In toenemende mate had
spreken evenals schrijven - zeker in de vorm van een bekentenis - de betekenis van
een overwinning op de weerzin gekregen, een grensoverschrijding, een struikelen
over hoge drempels (en dat moest, zo voelde ik, eerst in achterwaartse richting
gebeuren) - welke zijn opgeworpen sedert de mens zich in afgesproken tekensystemen
leerde uitdrukken. En ik mij in éen daarvan had moeten uitspreken. Waarmee de
vindingen op zichzelf niet werden betreurd. Ik betreurde mijzelf, daar ik mij van zo'n
systeem waaraan een zekere volmaaktheid niet kon worden ontzegd, zo onvolmaakt
en onbeholpen bediende. Naarmate ik me meer en meer in mededelingssystemen
verdiepte, slaagde ik er steeds minder in een bericht van enige persoonlijke betekenis
af te scheiden.
De voortdurende verplaatsingen, ook binnenshuis, waaraan ik (door mijzelf?) was
onderworpen hadden de situatie weinig goed gedaan. In elke kamer, elk bed, achter
elk gordijn of tafel deden zich twee vragen voor: hoe de drempel van het begin, het
hernieuwde begin te overwinnen, en vervolgens: hoe verder - in welk systeem, volgens
welke afspraak?
De eerste vraag woog het zwaarste daar de beantwoording niet aan intelligentie
of een rationeel proces maar aan driftmatige gegevens was gebonden. En een
psychiese protese kon blinken als nikkel, zij zou toch gaan roesten.
Die dag, zonder wind, was een dag van zwaarmoedige regens, grijze herfst, laat
licht en andere sleetse projekties van chagrin d'amour, gerimpelde wangen en gewone
chagrin.
De wandeling met Olga zette zich voort voorbij het dorp. Er waren berkebosjes
en lage heuvels die verder landinwaarts snel hoger klommen en het zicht beperkten
tot waar ze halverwege in grijze sluiers verdwenen. Tegen verlaten hellingen, hier
en daar langs de weg lagen velden die voorzien waren van hoogopgerichte stokken
en draden. Volgens de gewoonte van de streek veelkleurig geschilderde huizen
stonden verspreid in het landschap. Tussen de landhuizen was van hout en steen een
lage herberg opgetrokken die ik niet eerder had gezien. Vanwaar wij kwamen aanlopen
zagen
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we uit op een lavendelblauwe zijwand; over de gehele breedte waren wijnrode strepen
over de met touw en pek gedichte naden getrokken. Het dak was met rechthoekig
gehakte leistenen platen bedekt en bloesde met zijn halve gootpijp ver over de ingang
heen. Vanuit de heuvels kroop een grauw regennet naderbij. Er bleef ons weinig
bespaard dit jaar. Het dak droop nog van overvloedige buien die verder, de zee in,
waren gedreven en het zelfonderzoek, de onzuivere emoties ritmies ondersteunden,
zodat men haast in zijn stemmingen - kwasi eentonig als deze of gene moesson - zou
gaan geloven. Het was een spel met onopvallend, gewiekst gemerkte kaarten waarvan
men het einde uitstelde, steeds weer vertraagde - daar het eindspel reeds dadelijk na
de inzet vaststond. Slechts de tijd die tussen beide, inzet en eindspel, verliep bood
ruimte aan verrassende kombinaties van kruisende lijnen, elliptiese vormen, elkaar
rakende cirkels, waaierstrukturen... die de inertie konden verdrijven en de deelnemers
het zicht op de uitkomst voorlopig benamen.
De kleine gelagkamer was verlaten. We zaten aan een houten tafel bij raampjes
als miniaturen. In het achterhuis klonk gestommel. Een net van regenstrengen daalde
nu kaarsrecht en hoorbaar neer op de streek; in de voortijdige schemer keek ik naar
Olga die tegenover mij zat. Mijn blik was onvast geworden, enigszins laf zelfs. Wat
ik in anderen altijd had verafschuwd deed ik thans zelf: vanachter de ruit in de lage
halfstenen herberg waar het altijd schemerig moest zijn, bijna donker zoals nu op
een druilerige najaarsdag, dwaalden mijn ogen weg naar een verder gelegen huis
achter druipende struiken welke slechts slordig waren ontbladerd. Rechte sparren
rondom, hoog aan de stam pas begroeid, en een laantje achter het scheefgezakte hek,
breed genoeg voor een wagen, schuilgaand tussen struiken en sparren, met hier en
daar roestbruine plekken van rottende bladeren, met bramen, kleine wilde aardbeien
en eetbare paddestoelen aan de rand van het pad dat om het huis heen voerde. En
daarachter, onzichtbaar vanaf de weg wist ik het halfopen theehuis met strooien dak,
verschoten geel, verwilderd temidden van hoogopgeschoten gras en onkruid. Op het
tafeltje een vergeten dienblad, omgevallen kopjes - half ondergestoven, alsof hier
langgeleden een samenkomst werd verstoord. Achter een halfvergane krant nog de
theepot, dorre bladeren, dode insekten met gekromde pootjes op hun rug in gesmolten
en weer gestolde suiker, zoals de spin in de harsdruppel
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die elke dag als medaillon van barnsteen aan het dunne gouden kettinkje om haar
hals werd gehangen. Op de stoel zonder poten een rode kalken kabouter die neus en
oren miste en in hitte of kou onveranderlijk lachwekkend naar een geheime horizon
zat te grijnzen.
Vaag op de achtergrond hoorde ik Olga's stem. Ik wendde mijn hoofd af van het
huis in de verte. Alles was wit aan haar. Alleen het gezicht, haar armen en benen
waren gebruind van de zomer. Het witblonde haar was door zout water en zon
gebleekt. De tas stond op tafel. Ze tastte naar sigaretten terwijl ze mij zwijgend
observeerde. Oogwit lichtte op in de donkere hoek waar ze zat - kleine dwaallichten
als zij haar hoofd of pupillen bewoog.
Hoe wist ik wat zich achter dat huis bevond?
Een boerevrouw bracht een karaf en twee glazen; een schaal geroosterd brood
zette zij tussen ons in. Op een hoek van de tafel stak ze een kaars aan. In de deur
naar het achterhuis verscheen een klein donker jongetje dat zijn knuistje in zijn mond
hield en weer snel, achter de rokken van de vrouw aan, verdween. We zaten alleen
besefte ik, voor het eerst.
- Ik mag u hier niet mee naar toe nemen, zei Olga, maar ik houd van deze herberg
en ik vind u aardig.
Ik liet natuurlijk niets merken van mijn lichte verbazing; voorlopig besliste ik zelf
nog wel wanneer ik waarheen wilde gaan. Dat ik het dorp de laatste maanden niet
meer bezocht had en afgezonderd woonde, was te wijten aan de bezigheden en een
opdracht die ik eerst moest volbrengen. En er was personeel. Zij liep zonder het te
weten wellicht wat vooruit op haar gevoelens voor mij. Al zijn vrouwen in dit opzicht
niet meer toerekeningsvatbaar.
Hoewel zij al maandenlang in de huishouding was opgenomen en ik haar bijna
dagelijks zag, had ik Olga nog nooit werkelijk gezien, evenmin als het andere
huispersoneel. Nu ik haar langduriger en van nabij bekeek - de zelfs in het halfduister
waarneembare fijne tekening van neus en ogen zag, de wat droevige mond die, in
tegengestelde richting, merkwaardigerwijs met de opgaande lijn van haar
linkerwenkbrauw korrespondeerde, en de slanke ronding van haar kin die een smaller
gezicht suggereerde dan zij in werkelijkheid bezat - drong tot mij door dat deze
details, gevoegd bij het haar dat op het voorhoofd in twee helften uiteenviel en aan
weerszijden ingenieus bijeen werd gehouden, treffende gelijkenis vertoonden met
de melancholiese trekken van de harten-
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vrouw uit mijn kaartspel.
Terwijl zij de glazen volschonk vergeleek ik de afbeelding op de kaart in gedachten
nogmaals met het werkelijke model dat voor mij zat. Ik vergiste me niet, de prenten
zijn messcherp in mijn geheugen geëtst. De meeste spelers en vooral de argelozen
onder hen hebben de beelden en tekens van het spel veelal slecht of zelfs nooit
bestudeerd, wat zich dan ook prompt wreekt bij de eerste verwikkeling die zich
voordoet.
- Olga, zei ik.
Ze keek me verwonderd, bijna verrast aan, maar antwoordde niet. Ze wachtte af
wat er verder zou komen. Ik zag het nu duidelijk: ze zat iets lager dan ik en had haar
ogen met de langzame beweging van iemand die haar treurigheid nog juist merkbaar
versluiert, opgeslagen in mijn richting. De korte dunne streepjes in haar ooghoeken,
de gave lijn van de plotseling afbrekende neus - Je bent het evenbeeld van hartenvrouw.
Ik greep in haar tas naar het nieuwe spel kaarten en spreidde de reeksen uit op de
tafel.
- Kijk maar, het klopt, zei ik, - ogen, haar en neus, dan in iets mindere mate je
mond, maar de kin daarentegen is een perfekte kopie. In de betrekkingen van de
kaarten onderling lig je ook gunstig; deze vrouw neemt een uitzonderlijke plaats in
als eerlijke, toegewijde en gevoelvolle minnares.
Olga glimlachte. Ze legde de heren, vrouwen en boeren in reeksen van vier naast
elkaar. Ze kwam zelf naast schoppenvrouw te liggen: geen toeval. Ik had nog even
geaarzeld of ik de lichte aksenten van schoppenvrouw welke ik achter de
overheersende hart-eigenschappen had opgemerkt, zou aanstippen. Ik zag er van af.

de 15de
(Nog verder? Het lijkt niet verstandig op deze dag te schrijven; eigenlijk is het de...;
het leven hangt vaak van kleine verschuivingen af. Ik voel me wat zwak, mijn hoofd
is zwaarder dan eergister. De tabletten die broeder Skaggs adviseerde hebben een
gunstige werking, maar slopen mijn krachten. Ik geef de voorkeur aan eigen mengsels.
Aasgieren zijn het: de huisapotheek wordt geplunderd als ik boven zit te werken.
Verslaafde hyenaas. Is Olga ziek? De opdracht moet worden voltooid. Ze is niet
meer gekomen.
Die schele jakhalzen vreten mij uit. De wind is opgestoken. Het
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water heeft witgroene kuiven, vlakbij de kust.)
Wat mij altijd weer trof was het gezicht op de kaart. De tientallen details van de
kleurige tekeningen, de schijnbare inkonsekwenties ervan die in de loop van zeven
eeuwen - sedert Viterbo en de eerste preek te Bologna tegen de vinding van satan zo waren gegroeid; het hanteren van de 4deling welke reeds zeer snel haar intrede
deed en ons niet hoeft te verwonderen - maar vooral, de introduktie van de 53ste
kaart, de verrassende vondst van de Joker, de ‘trump’ die veler kansen op duivelse
wijze deed keren en handige klerken 2 azen bespaarde. Hij is de piraat onder
vreedzame koopvaarders, de gebochelde dwerg en de rinkelende nar aan het hof wie
meer is toegestaan dan gepleisterde marionetten en hun heersers in feodale korsetten.
Op de tafel in de herberg lag zo'n gewoon, alledaags kaartspel: het engelse pak
waaraan eeuwenlang was gewerkt en gedokterd. ‘Het boevenpak,’ zou de eerwaarde
en heilige Bernard van Siena over de rand van zijn doodkist roepen. En niet ten
onrechte, zouden wij op onze beurt ironies moeten zeggen.
Het had tot heftige tonelen geleid, tot vecht- en moordpartijen, syndikaten,
korruptie, verblinding in wanhoop en triomf, maar vooral tot een alles doordrenkende
gekweldheid, misère en rampspoed. Bleke uitroepen slechts over een werkelijkheid
die vele malen heftiger en tragieser is geweest en nog is.
Toch, juist daarom wellicht, intrigeerden deze kaarten mij. En dan, de mens moet
vrij zijn om te spelen, desnoods om zichzelf naar de verdommenis te jagen waar het
vroeg of laat toch op uitdraait. Het treft wat ongelukkig dat men een ander daarbij
een (rap) handje kan helpen.
Ik zal mij echter met grote inspanning beperken tot het noteren van wat er de dag
voor de 9de is voorgevallen; maar mijn hoofd is zo vol, het is een voortdurend zoeken
tussen gegevens, gedachten, krioelende fikties en herinneringen die elkaar verdringen,
zodat ik zelden iets kan vastleggen en altijd bezig ben een weg te banen door mijzelf.
Een week geleden is reeds verre geschiedenis. De klok is een fiktie, een
onnauwkeurige afspraak, daar het werkelijke tijdsverloop in de mens zelf plaatsvindt.
Afwisselend langzaam en vlug, bij toeval soms met de stand van wijzers samenvallend
- dan weer terug in de tijd of vooruit, terwijl de klok slechts ten eeuwige dage
doubleert.
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De vier vrouwen en hun spiegelbeelden waren vreemde wezens: ze waren alle vier,
ietwat schuins, en face afgebeeld en keken naar rechts, behalve natuurlijk
schoppenvrouw die links van haar met duistere weduwenblik een prooi leek te fixeren.
Zonder twijfel een boeiend en aantrekkelijk gezicht dat echter desgewenst een furieuze
valsheid of sluw intrigantendom kon tentoonspreiden.
Olga gleed met haar wijsvinger langs heren en boeren. Af en toe wierp ze een blik
op mijn gezicht. Toen schoof ze me een kaart toe. - Dat bent u, zei ze. - Kijk maar
eens goed.
Het was schoppenheer. Ik schrok. Met zulke dingen viel niet te spotten. Flauwtjes
lachend werkte ik de kaart weer tussen de andere, onderwijl haar glas onhandig
vullend met de lichte droge wijn uit de karaf. Ik voelde een zekere spanning onder
mijn huid, een lichte opwinding die meestal ook de aanzet tot een nacht van
onvermoeibaar spelen kenmerkte.
Ze scheen plezier in de prenten te hebben. Ik dwong mijzelf tot kalmte en wees
haar de vier heren: drie waren er en face afgebeeld, wederom een beetje schuins, van
wie er twee naar rechts keken en éen gefronst naar links staarde. Ruitenheer was en
profil getekend. Waarom? Evenals bij de boeren hadden er drie een snorornament
(eerder een, met een ganzeveer, zwierig aangebrachte krul dan een gekamde borstel)
maar hartenheer en klaverboer moesten het zonder stellen. Als vertroosting was ook
hun een perfekt verzorgd kapsel in rolvorm toegemeten. Van de boeren waren er
twee en profil en twee en face afgebeeld, van wie de eersten enigszins hanig
respektievelijk naar links en rechts uitkeken. Er was een reden voor dit alles.
Natuurlijk, maar welke? Ik bleef haar op dit punt precieze verklaringen schuldig,
daar ik me te weinig had verdiept in de historiese groei van de symbolen op de kaart
en de artistieke verwerking ervan in de loop van vele eeuwen.
Ze bleek een snelle leerling die op eigen kracht verrassende aspekten van het spel
ontdekte, nadat ik haar in grote trekken de voornaamste kenmerken en hun samenhang
had verduidelijkt. Soms raakten onze handen of vingers elkaar bij het manipuleren
van kaarten en glazen, of als ik haar vuur aanbood, telkens wanneer ze op haar
vreemde en trage manier een sigaret tussen haar lippen schoof en deze langzaam
enkele keren ronddraaide. Daarbij keek ze me vanonder het witte haar met haar grote,
glinsterende ogen aan. De droom van de vuurdril schoot plotseling door mij heen.
Door de
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kracht van de kaarten groeide een verstandhouding die anders nooit zou hebben
plaatsgevonden. Ik had onverklaarbare zin om in haar hand te bijten.
- Raap de kaarten bij elkaar, zei ik, - en schud ze.
- Allemaal? vroeg ze.
Ik knikte.
- Je moet de kaart voor me leggen, zei ik. - Jij trekt de eerste; ik zal met gesloten
ogen de andere trekken.
- En u vertelt wat ze betekenen?
- Stefan zal jou vertellen wat ze volgens Aliette, alias Etteilla, betekenen als je
hem voortaan bij de voornaam noemt.
Ik dronk mijn glas leeg en leunde achterover. Door de raampjes zag ik dat de lucht
aanmerkelijk was opgeklaard. Het grijs had aan dichtheid verloren; het werd minder
donker in de gelagkamer. Ik blies de kaars uit. Van het dak rolden de laatste druppels
vertraagd naar beneden. Op de weg langs de herberg reed de eerste wagen die middag
voorbij. Het landhuis leek op afstand onbewoond, zelfs scheefgezakt door de
vertekeningen die het glas veroorzaakte.
- Daar moeten we straks even langslopen, zei ik, meer tot mezelf dan tegen Olga
die vragend opkeek. - Langs dat huis daar, wees ik met een vaag gebaar.
Ze ging verder met het schudden der kaarten. Het bruin van haar wangen was
binnenshuis koperkleurig geworden.
- Klaar, zei ze.
Ik schoof de glazen en schaal terzijde, zodat ze het spel omgekeerd voor zich op
tafel uit kon waaieren. Haar vingers hingen aarzelend boven de rode achterkanten
waarop in tweevoud het nietszeggend olifantsmerk van de drukker stond.
Opnieuw aangetrokken door de wisselvalligheid, de onvoorspelbare uitkomst van
simpele manipulaties keek ik toe. De altijd weer obsederende vraag naar wat zich
aan de andere zijde van de kaart bevond, kon de losse glimlach die op de mond was
blijven hangen in een grimmige trek doen verkeren. En dit was slechts een sober
begin, een spel zonder inzet. En zelfs dat niet, dacht ik.
Ze duwde een kaart uit de waaier en keerde die om: klaver zeven! Ik zuchtte
opgelucht; de mogelijkheden lagen nog open.
- Er zijn twee kansen, zei ik. - Van de volgende keuze hangt de werkelijke inhoud
van deze kaart af. Ze duidt enerzijds op een hoopvolle onderneming in liefde of
zaken, maar laat anderzijds een
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waarschuwing horen met betrekking tot het andere geslacht. Voorzichtigheid schijnt
geboden!
Olga lachte argeloos.
- Ogen dicht, zei ze. - Handen op tafel.
Ik sloot mijn ogen en tastte met mijn vingers besluiteloos over de kaarten. Tenslotte
nam ik er een en gaf die aan Olga. Ze draaide de kaart zwijgend om en legde haar
naast de zeven. Ik koos snel de twee andere en vroeg of ze die nog niet wilde keren.
Toen sloeg ik mijn ogen op. Met open blik lag een besnorde hartenboer naar klaver
zeven te kijken.
- Een goede en onzelfzuchtige vriend, zei ik. Met een stem die merkbaar donkerder
werd.
Olga stak een nieuwe sigaret aan en blies haastig de rook over de tafel. Ik voelde
hoe haar knieën onder het dekblad heen en weer bewogen. Maar ik dacht aan wat
anders.
- De volgende, Stefan, de volgende, zei ze.
Het was klaver vier.
- Veranderingen. Onbestendigheid. Een waarschuwingskaart, zei ik vlak. Duistere
gevoelens kropen langzaam door mijn bloed. Wat onschuldig had geleken, hier in
een simpel kafee, weg van de wereld - begon toch weer vormen aan te nemen die ik
niet had gewild of voorzien, maar die ik aantrok en blijkbaar veroorzaken moest.
Zij had niets gemerkt en beschouwde het als een vermakelijk spel dat niet ernstig
moest worden genomen, maar waar je desondanks, uit eigenliefde, een beetje rekening
mee hield. Zoals met horoskopen uit kranten en weekbladen, hoe obskuur die ook
mochten zijn. - Jij draait de laatste om, zei ik.
Terwijl ze die langzaam keerde, keek ze van de kaart die tussen duim en wijsvinger
geklemd zat op naar mijn gezicht. Ik moest nog bleker zijn geworden, hoewel dit
met het oog op mijn onveranderlijk grauwe gelaatskleur nauwelijks mogelijk was.
Ik had hem in éen oogopslag gezien.
- Dat is Marston, riep ik. - De heilige Marston!
Ruitenheer lag op tafel. Ik bedwong mijzelf maar kon de gespannen toon in mijn
stem niet geheel onderdrukken.
- Deze kaart staat voor een goedgebouwde, grijze man. Een beschermer die echter
snel is geëmotioneerd.
Olga was een ogenblik door mijn reaktie in verwarring gebracht. Ze had haar stoel
naar achter geschoven en hield een hand op
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haar tas, alsof ze zich iets herinnerde wat nog tijdig moest gebeuren.
Ik glimlachte zwak.
- Ik voorspel mijn verleden, zei ik, - neem me niet kwalijk.
- Dus ook de toekomst, als je blijft die je bent, antwoordde ze.
- Is dat niet altijd het geval?
Wat wist zij van mij? In hoeverre was ze op de hoogte? Had ze in mijn verdwenen
papieren gelezen?
Ze keek peinzend langs mij heen naar buiten: vogels begonnen zich weer in de
struiken te roeren. Aan de dunne grijze huidschil van de hemel stond de zon als een
zweer van geel licht op breken. Het was al laat in de middag.
- Misschien keert de kans als ik er nog een voor je trek, zei ze onzeker, blijkbaar
niet wetend of ze luchtig dan wel ernstig moest reageren op iets wat ze zelf niet
kende. - Dan kies ik er ook een voor mezelf. Oké?
Een welhaast ziekelijke en zeker verwerpelijke bijgelovigheid bleef slechts voor
retoriese, halsstarrige mensen van mijn soort gereserveerd. Ze trad de regels van het
spel met voeten. Men tartte het lot niet ongestraft, en ik had moeten weigeren. Wie
op zwart inzet terwijl rood onophoudelijk gespeeld wordt, kan niet plotseling op rood
inzetten omdat zwart - daar is hij zeker van - prompt daarna zou uitkomen. Ik zei
echter niets en sloot mijn ogen. Men kon nooit weten. Ik schoof de kaarten dooreen,
daarna maakte zij bedachtzaam haar keuze. Het vertrouwde geklapper als vleugels
van een vogel die op zijn nest neerdaalt.
- Ogen open, zei ze.
Ik bleef nog even zitten; mijn oogleden hingen als te zware, slecht geoliede
schuifjes voor stoffige lenzen. Door de geroeste draden van mijn wimpers zag ik
donkere beelden schemeren, waarvan de dichtstbijzijnde een aas-gelijke tekening
verraadde. Zou het klaveraas dan toch getrokken zijn - dat in spelerskringen als
‘sukseskaart’ gold welke ‘het goede nieuws’ bracht? Ik opende mijn ogen. Olga keek
me hoopvol en onschuldig aan. Ze had wederom schoppenheer getrokken.
Aan mijn kant lag het aas, getekend door hetzelfde zwart: de kleine bekervormige
steel die in de holte stond geplant van brede heupen met een spits toelopende schoot.
Onmiskenbaar het teken van dood.
- Je hebt een zeer duister man, tevens weduwnaar voor je. Ik wees
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op haar kaart. - Hij is eerzuchtig, begerig en kent geen skrupules. Ze trok aan het
kettinkje om haar hals en scheen, ondanks haar skepsis, enigszins onder de indruk
wat wellicht versterkt werd door mijn stem die altijd laag en hees klonk in de regentijd.
- En jij? vroeg ze, de kaarten bij elkaar zoekend.
- Richard Harding, de briljante speelkaartenmaker vervalste het schoppenaas en
werd in 1805 daarvoor gehangen, zei ik. - Waarom vervalste hij schoppenaas en niet
gelukskaarten als ruiten-acht of klaver-zes; om maar te zwijgen van het aas? Omdat
Richard Harding zonder het te weten zijn eigen ondergang wilde - als elke fanatiese
gokker en speler van Poker Alice tot Alexander Aljechin, van faro tot schaak - en
daarom de kaart koos waar een doem op rust, - die bekend staat als boos voorteken.
Zij duidt op wrok, kwaadaardigheid en brengt tegenspoed, wellicht dood. Er is sprake
van een haastig vertrek, zelfs een vlucht...
Terwijl buiten het goudkleurig licht laag over landerijen uitstroomde werd ik door
sluipende grimmigheid ingesloten.
(De zee wordt wilder. Ik hoor het hier, hoog in het huis aan de kust. Schuimvlokken
tegen de ruit. Het licht is tijdens mijn slaap blijven branden. De wind maakt mij
koortsig. Ik moet snel mijn taak beëindigen, voor het gaat sneeuwen op zee.
We klommen over het lage hek dat de oprijlaan afsloot. Uit niets viel op te maken
dat het spitse houten huis op dat moment werd bewoond; geen wasgoed of geopende
ramen, geen andere geluiden dan die van vogels en late insekten. Het zonlicht hing
tussen bomen en vochtige struiken en doorscheen grote webben die voor de ruiten
waren geweven. Oude weefsels zo leek het. Op harmoniese wijze vergroeid met het
huis. Regendroppels blonken als een snoer van glazen zonnetranen aan de draden.
Vage wielafdrukken waren nog zichtbaar op het pad, dat vrijwel geheel met laag
onkruid en buigzame rode stengels van braamstruiken begroeid was. Op manshoogte
hing een eekhoorn aan de stam van een spar, zijn kopje schichtig heen en weer
bewegend. Hij liet een gekraakte, verkruimelde dop vallen en rolde toen als een
harige bruinrode bal naar boven, in de takken, van waaruit achtergebleven regen naar
beneden viel, welke het zigzagspoor van de vluchteling verraadde. Het was weer stil
in de tuin. We liepen om het huis heen, naar de achterkant welke door de begroeiing
niet vanaf de weg
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te zien was geweest. Verwaarloosde vruchtbomen, een leeggevreten lijsterbes en
gras, lang gras dat door wind en regen in zichzelf verstrikt was geraakt en nu over
de grond lag, niet in staat om zich uit eigen omstrengeling los te maken. Alleen een
zeis, of grote droogte en dan vuur kon hier een einde aan maken.
- Geef mijn bril eens Olga, zei ik.
Ik keek door de ruiten naar binnen met mijn rechterhand als klep boven mijn ogen.
De kamerdeuren stonden open; eenvoudige stoelen om een ronde tafel. Een versleten
tapijt op de vloer; de zwarte stookplaats, het halfverbrand hout. In de keuken een
omgevallen kruk, sporen van muizen. Overal stof.
De zon stond laag in mijn rug. Olga was ergens achter mij. Ik haalde mijn hand
weg van mijn ogen: het licht gloeide weer aan in het raam. In de spiegeling zag ik
haar staan - wit en dichtbij, opgenomen in het beeld van een verdergelegen groepje
struiken waarachter de omtrek van een laaggebouwd tuinhuisje schemerde. Het was
mij eerder ontgaan. Ik draaide me om. Zij stond een meter verder afwachtend te
kijken. Regendruppels uit de sparren hingen in haar haren. De scherpe zon in mijn
gezicht. Het zag zo wit met achter haar vochtige struiken waaruit een doorschijnende
lichtsluier opsteeg; een melkachtig waas dreef om haar heen.
Ik deed een stap in haar richting en zag de lichtplooi van haar mond, die smetteloze
lach welke twee rijen sneeuwwitte tanden onthulde. Haar adem, de ritmiese beweging
van hals en harde borsten onder haar jas.
Lage witnevels kropen van buitenaf naderbij en legden een zich traag vernauwende
ring om de tuin. Het naderde nu onontkoombaar. Ik duwde haar neer in het vochtige
gras. Ze gaf zwijgend toe aan de druk van mijn vingers en lag achterover, haar tanden
zichtbaar tussen half ontsloten lippen. Haar jas viel met een handbeweging open. Ik
zat besluiteloos op mijn knieën, onmachtig om iets te doen.
Kilte sloop dichterbij door het gras; plotselinge zweetdruppels onder mijn haar.
Zij had geen kousen aan. Mijn handen steunden aan de rokzoom zwaar in het zachte
meegaande vlees van haar dijen. Ik schoof haar rok omhoog, ging op het bijna naakte
onderlijf zitten. En keek haar aan - een zwetende zuil die niet bewoog. Haar opgejaagd
oogwit waarin ik verloren ging. Het lichaam dat te draaien scheen; het golvend witte
landschap van haar bloes verschoof, richtte zich op. Lichte spitsen scheerden langs
mijn
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gezicht alsof ze nog wilde ontsnappen. Een hand trok mijn hoofd heen en weer. Ik
kantelde als een ei in het gras en kroop terug tegen haar onderbuik aan. Het leek of
mijn ogen besloegen. Schemer werd als een gazen hor in het raam van mijn hersens
geklemd. Toen greep ik haar beet / in de koude kabine klonk het aanhoudend en
zinloos gesteun van mijn stem. Beide stoelen waren als ligbanken gestrekt. Ik werkte
haar achterover. Met mijn zware bergschoen verboog ik de pook totdat hij met
gekneusde kop evenwijdig aan de vloer vooruitwees. Ze was door koude bevangen
en buiten bewustzijn geraakt. Sneeuw waaide hoog tegen de zijramen op. Ik rukte
het medaillon van haar hals; het kettinkje sneed diep in het vlees en brak af. Een
grote en ongekende kracht scheen zich van mij meester te maken. Ik scheurde haar
trui open en trok die zonder mouwen van haar bovenlijf. Witte harde borsten sprongen
uit de flarden van haar hemd en zwarte bustehouder tevoorschijn. De bruine tepelhof
rees omhoog in verzet tegen de koude. Haar rok kraakte reeds onder mijn handen.
Het water liep achter mijn bril. IJzel viel van mijn muts op haar buik; een rilling
trok als refleks door de huid om haar verzonken navel. Zij lag naakt en versteend in
haar korte mantel - de zilveren kousen reikten halverwege haar dijen die onaangetast
en licht gespreid lagen; bij de knieën gingen ze schuil onder de bontrand van donkere
laarzen. De grijze muts lag terzijde. Van haar gesloten gezicht stroomde het lichte
haar tot op de smalle naakte schouders naar beneden. Ik viel geluidloos over haar
heen, maar kwam dadelijk weer overeind. De lucht was bedompt. Haar kleren lagen
verfrommeld, aan repen gescheurd in de hoeken. Ik kreeg adem tekort. Ramen en
deuren waren gesloten. Ik probeerde mijn stem: hij klonk ver en dof en was niet van
mij. In de auto hing witte schemer, de vensters waren dichtgewaaid. Toen kneep ik
mijn ogen dicht en sloeg mijn gehandschoende vuist met een schreeuw door de
voorruit.
IJs- en glassplinters vlogen door de wagen; daarop dwarrelde sneeuw door de
stervormige opening naar binnen. Met open mond zoog ik de koude lucht op die in
het gat drong. Ik schoof de bril van mijn tranende ogen omhoog en draaide mij om.
Op mijn knieën gezeten ontdeed ik haar zorgvuldig van scherven en splinters en blies
de sneeuw weg die op haar benen en borst was gevallen.
Op haar tapijt van bont lag zij als smetteloos naakt, in volmaakt evenwicht
oprijzend uit het zacht zilveren van benen en dijen. Tot
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waar zij sliep stoven de kristalsnippers met plotselinge rukwinden wervelend naar
binnen, maar zij werd niet door vlokken gehinderd: ik lag - leeg en stil, allengs
ondergesneeuwd en tot niets meer in staat - op de witte geliefde alsof ik haar tegen
de kou en het vuil van bederf moest beschermen.
‘Op een dag streek er een vlaamse gaai met blauwe veren op de rand van een
schoorsteen neer en hij riep met een vlierbes in zijn bek: Kîln A'xe! Dit was de naam
van een naburige stad. Dus nam ik al de cederschors die zij had bereid om een huis
van te maken en ging naar Kîln A'xe waar ik merkte dat het bijna zomer was en de
bessen begonnen te rijpen.’
...
Er is niets veranderd. Er is, wederom, niets gebeurd. ‘Absoluut niets’ zegt terecht
onze Anton Pavlovitsj in De drie zusters. En dan, ik hoor de dingen meestal veel
later omdat ik mij niet meer buiten vertoon. Het is beter om hier te ontvangen, achter
de ommuurde tuin welke de wereld op afstand houdt.
En verder?
Ik ben in gedachten de oprijlaan afgelopen, maar later teruggekeerd om mijn
speelkaarten te halen. Het was stil in de tuin. Zo heb ik Olga ontdekt. Ze lag even
verder bij het verlaten tuinhuis, in nat gras. In haar hals waren sporen van een ruw
verwijderd kettinkje zichtbaar, waardoor het ontroerend beeld dat zij bood in lichte
mate verstoord werd. Het witte schort dat in haar tas zat was nog ongedragen.
Mijn praktijk is zo goed als verlopen.
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P.C. Kuiper | Bij de dood van Adorno
De redactie van dit tijdschrift verzocht mij enkele regels te schrijven over Theodor
W. Adorno. Geenszins acht ik mij bevoegd een samenvatting te schrijven, een
overzicht te geven van het nu door de dood afgesloten werk van deze wijsgeer.
Wie pretendeert de betekenis van Adorno voor het huidige denken, voor de
ontwikkeling der filosofie te evalueren zonder zelf een Hegel en Marx kenner te zijn,
maakt zich belachelijk. Ik kan dan ook slechts vertellen in welk opzicht voor mij het
werk van Adorno belangrijk is geweest en enigszins aangeven welke invloed hij
heeft gehad op de ontwikkeling van mijn eigen denken - in het vertrouwen dat een
dergelijk subjectief uitgangspunt meer kans heeft objectief te zijn dan de pretentie
van objectiviteit, die zo dikwijls leidt tot het ‘ontboezemen’ van eigen al te
persoonlijke voorkeur. Wat de kennis van Adorno's werk voorts bemoeilijkt, is de
gecompliceerdheid van zijn schrijfwijze, althans in sommige passages: Hoewel hij
in staat was tot het schrijven van gloedvol proza waarin hij sprak als man tegen man,
drukte hij zich vaak uit in een taal, uiterst gecompliceerd van structuur, waarbij hij
gebruik maakte van woorden en begrippen die slechts doorzichtig zijn voor degenen
die grote wijsgerige kennis hebben of door her- en herherlezing met Adorno's werk
zeer vertrouwd zijn geraakt. Men kan dat betreuren - Adorno zelf meende dat het
schrijven in een ‘gedachte Sprache’, waarin niet het denkresultaat wordt gegeven
maar het denkproces wordt gevolgd en uitdrukking vindt, goed was en toen ik hem
eens vroeg wat hij er van vond dat velen zijn werk moeilijk toegankelijk achtten het ging over ‘Negative Dialektik’ - merkte hij op met vriendelijke glimlach: ‘Waar
ik zeven jaar over doe, hoeft een ander niet in een zomervakantie te kunnen lezen.’
Het is een standpunt - misschien wel het standpunt van iemand die overtuigd is, dat
komende generaties nog eeuwen de tijd zullen hebben om zich te verdiepen in hetgeen
hij zag.
Men stelt aan empirisch wetenschappelijke geschriften de eis, dat
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de inhoud ervan ‘waar’ is, en er zijn wijsgeren die menen dat met het oordeel waar
- onwaar alles is gezegd, waarmee ze naar het mij voorkomt dan eerder juist of
niet-juist bedoelen. Het kunstwerk wordt met andere maatstaven beoordeeld. Wanneer
wijsgerige werken niet beoordeeld kunnen worden met het simpele juist - onjuist,
dienen ze dan als kunstwerk te worden beschouwd? Het lijkt mij niet - een wijsgerig
werk is iets anders dan een kunstwerk, al kan het wel ontroeringskracht hebben als
bv. muziek en zelfs daarmee structurele verwantschap tonen. Adorno heeft Hegels
geschriften met muziek vergeleken en hij wist als Hegelkenner en musicoloog wel
waarover hij het had. Bij het lezen van een werk kan men zich afvragen of de inhoud
juist is of onjuist, waar of niet waar, doch ook: Welke energieën liggen er in dit boek
opgetast? Dat nu vond ik van Adorno's werk in hoge mate, er straalde een magische
kracht van uit. ‘Minima Moralia’ was het eerste boek van Adorno dat ik in handen
kreeg: Adorno komt op voor de mens, protesteert er tegen dat deze tot onderdeel van
een machine wordt gemaakt, dat zijn werk tot ruil- en koopwaar wordt gereduceerd,
zodat hij van al het persoonlijke ontdaan wordt, dat hij het slachtoffer is van een
‘slechte Gesellschaft’, waarin de machthebbers de anderen onderdrukken en van
vrijheid beroven op subtiele en minder subtiele wijze en dringen in een
mensonwaardig bestaan. Adorno ontmaskert ideologie, velerlei activiteit op het
gebied van kunst en wetenschap als technieken om de realiteit te vervalsen en als
vergulden van een vergiftige pil en hij toont aan dat men een minus-existentie aanprijst
als een zinvol en vooral een deugdzaam bestaan om daarmee van zijn medemensen
gedaan te krijgen wat in de kraam der machthebbers te pas komt. ‘Machthebbers’
moet dan eerder worden gelezen als ‘exponenten van een systeem van onderdrukking’
dan als boeven, misdadigers of ‘kwaaie pieren’ - in zulke persoonlijk gerichte
scheldwoorden denkt de neomarxist niet, maar (voorzichtig gezegd) denken slechts
die neomarxistische leuzen uitslaande lieden die half begrepen opvattingen misbruiken
voor het uitleven hunner al te individuele agressieve conflictspanningen.
Adorno ziet als mogelijkheid voor de mens een bestaan zonder angst en vindt deze
mogelijkheid bezongen in de grote ‘orphische’ muziek - tegenbeeld van de
muziekdrama's van Wagner waarin macht, geweld en kracht worden bezongen en
de muzikale zege wordt verleend aan de brute werkelijkheid zoals die nu eenmaal
is.
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Men sla er het overigens van grote bewondering getuigende ‘Versuch über Wagner’
op na, dat eindigt met deze woorden: Wer es aber vermöchte, den übertäubenden
Wogen des Wagnerschen Orchester solches Metall zu entreissen, dem vermöchte
sein veränderter Klang zu dem Trost zu verhelfen, den es trotz Rausch und
Phantasmagorie beharrlich verweigert. Indem es die Angst des hilflosen Menschen
ausspricht, könnte es den Hilflosen, wie immer swach und verstellt, Hilfe bedeuten,
und aufs neue versprechen, was der uralte Einspruch der Musik versprach: Ohne
Angst Leben. Van zijn geschriften over muziek noem ik het boek over Mahler,
‘Dissonanzen’, ‘Musiksoziologie’ en ‘Moments musicaux’, zonder volledigheid te
pretenderen. Als een van zijn geestigste stukken over muziek en de wijze waarop
naar muziek wordt geluisterd, wil ik nog noemen: ‘Bach gegen seine Liebhaber
verteidigt.’ (Prismen, Kulturkritik und Gesellschaft, München 1963).
Na ‘Minima Moralia’ kreeg ik ‘Zur Metakritik der Erkenntnistheorie’ in handen
en liet me overtuigen van het feit dat nimmer over welk object ook iets zinnigs gezegd
kan worden, zonder dat tegelijk het kennende subject in de beschouwing wordt
betrokken: de relatie dient bestudeerd. De moderne ontologie van Heidegger wees
hij scherp af in zijn ‘Das Jargon der Eigentlichkeit’. Met deze ontologie keert men
terug tot voor Hegel, zo betoogde hij - er valt noch over Zijn te praten zonder Denken,
noch over Denken zonder Zijn, daar ze op elkaar volstrekt zijn aangewezen. Eveneens
geldt dat men het Kennen niet bestuderen kan zonder het Zijn waarop dat Kennen
gericht is. Het komt mij voor dat men zich dit bij de overpeinzingen omtrent Kants
a priori niet altijd voldoende heeft gerealiseerd. Op zijn gevoelens jegens de
existentiefilosofie kom ik nog terug. Het heeft mij verbaasd, dat er na Adorno's werk
nog velen zijn die hun brein door de incantaties der heideggerianen in aangename
sluimer laten wiegen. Zelf ben ik enthousiast Binswanger- en Heideggeradept geweest,
lang heb ik getracht deze gezichtspunten te integreren, doch Adorno overtuigde mij:
dat gaat niet. Men kan hier en daar eens van een inzicht uit deze regionen gebruik
maken, het systeem is voos, een gebouw zonder fundament. Ik duidde reeds aan
hetgeen centraal is in Adorno's werk: de dialektische methode, die bij hem geen
dialektische metafysica - als bij Hegel - impliceert. Een zijner hoofdwerken heet dan
ook ‘Negative Dialektik’. Adorno maakte als denker en als stilist van de dialektische
methode een tegelijk scherpzinnig, vituoos en esthetisch
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gebruik. Over deze methode is veel gediscussieerd. De scherpzinnige Popper, die de
methode bestrijdt*, geeft toe dat het vinden van inzicht, het ontwaren van
werkelijkheid, het ontdekken van waarheid in principe vaak langs deze weg geschiedt:
Men heeft een mening, er is een mening die hier tegenover staat en de bezinning op
de samenhang van de relatie - these en antithese - doet een visie opdoemen die beide
relativeert, omvat, omspant, beide in hun waarde laat en - in dialektische zin - zo de
tegenstelling opheft. Wanneer in mijn vak (de psychiatrie) met deze methode ernst
zou zijn gemaakt, zouden we niet decennia verspeeld hebben met touwtrekken over
tegengestelde meningen: constitutie of milieu, erfelijkheid of ontwikkeling, etc. etc.,
maar ontdekt hebben dat er een systeem is dat deze schijntegenstellingen ‘vermittelt’
- om een geliefd woord van Adorno ontleend aan Hegel te gebruiken. Veel werken
van Adorno zijn een discussie met Hegel. Een tegelijk briljant en ontroerend boek een boekje naar omvang, naar inhoud inderdaad een groot boek - zijn de ‘Drei Studien
zu Hegel’, en het was voor Adorno een groot genoegen te horen dat zijn werk mensen
tot de lektuur van Hegel gebracht had: ‘Dat is wat ik gehoopt heb.’ De omvattendheid
van zijn denken, zijn grote vermogen tot appreciatie is verbluffend, ook over literatuur
sprak hij zich uit in ‘Noten zur Literatur’ - moeilijke essaytjes vaak, waarin hij o.a.
analyseerde hoe de relatie is tussen maatschappij en kunstwerk. Dit verdient
toelichting: Hij beperkte zich niet tot een bespreking hoe socio-economische situatie
en levensvisie geuit in een kunstwerk samenhangen, hij bracht de structuur van het
kunstwerk in verband met processen in de maatschappij - het duidelijkst blijkt dat
uit zijn analyses van muziek.
Veel van hetgeen hij schreef heeft directe consequenties voor de psychoanalyse ik zal dat elders uitvoerig uiteenzetten - en wil hier slechts aanduiden, dat hij de
psychoanalytische denkwijze in beginsel aanvaardde, maar meende dat op verborgen
wijze ideologie en burgermoraal in de psychoanalyse geïnfiltreerd zijn, zeker in de
opvatting over het Ueberich, waarvan de inhouden te gemakkelijk worden aanvaard,
zodat de mens aan deze normen wordt aangepast, terwijl bewust zou moeten worden
gemaakt dat het Ueberich representant is in de persoonlijkheid van een burgermoraal,
bestemd om de maatschappij zo (slecht) te laten zijn als

*

in: What is dialectic? (Mind 49. 1940)
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hij is. In ‘Negative Dialektik’ staat dat heel duidelijk. ‘Kritik des Ueberichs müsste
Kritik der Gesellschaft werden, die es produziert; verstummt sie davor, so wird der
herrschenden gesellschaftlichen Norm willfahrt. Das Ueberich um seiner sozialen
Nützlichkeit oder Unabdingbarkeit willen zu empfehlen, während ihm selber, als
einem Zwangmechanismus, nicht jene objektive Geltung zukommt, die es im
Wirkungszusammenhang der psychologischen Motivation beansprucht, wiederholt
und befestigt innerhalb der Psychologie die Irrationalitäten, mit denen “aufzuräumen”
jene sich stark machte,’ (Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag 1966, blz. 268/269.).
M.i. heeft Adorno een grote bijdrage geleverd ook tot de psychoanalyse: hij
betoogde met klem dat men de analyse niet hoeft te ‘sociologiseren’. Het
psychoanalytische model houdt als zodanig rekening met de maatschappij: het
Ueberich is de representant in de persoonlijkheid van de normen en geboden geldend
in het gezin. Deze normen en geboden zijn zoals ze zijn doordat het gezin deel
uitmaakt van een bepaalde maatschappij en de andere gezinsleden in deze
maatschappij een bepaalde positie innemen. Nimmer kan men begrijpen hoe de
maatschappij ons beleven bepaalt, althans mede bepaalt, wanneer men niet weet hoe
de normen die in een maatschappij gelden, deel worden van onszelf. Dat geschiedt
door de vorming van Ueberich en ideaal-ik. Ik verwijs naar: ‘Die revidierte
Psychoanalyse’ (Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, Sociologica II, Reden
und Vorträge, Frankfurt 1962, blz. 94) en ‘Aldous Huxley und die Utopie’ (Prismen.
D.T.V. München 1963, blz. 92).
In het met anderen samen geschreven boek ‘The authoritarian personality’ gaf hij
het beeld van de fascistoïde mens met zijn verdringing van strevingen als
‘passief-feminien’ aangeduid, zijn projectieneiging, aanbidding van macht en gezag,
afkeer van reflectie en verheerlijking van geaccepteerde waarden - overigens in
velerlei opzicht bevestigend wat Charles op zijn wijze beschreef in ‘Volg het spoor
terug’. ‘The authoritarian personality’ ontstond gedurende het verblijf in Amerika,
waarheen Adorno uitweek gedurende de Naziperiode.
Het is moeilijk van de indruk die iemand maakt in het persoonlijk contact uit zijn
werk zich een voorstelling te maken. Enkele malen ontmoette ik Adorno en sprak
met hem. Adorno was een kleine man, die als veel kleine mensen liep met de buik
vooruit, het hoofd
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wat achterovergebogen, kijkend met een vriendelijke, doordringend onderzoekende,
nieuwsgierige, doch niet inquisitorische blik uit heldere ogen achter dikke brilleglazen.
Hij was in zijn houding tegelijke een plechtige, ietwat pompeus ‘gravitätische’
professor met een echte geleerdenhabitus, en een verlegen oversensitief kwetsbaar
kereltje. Hoe kan dat nu samengaan? Wel het ging samen, niet zo dat het
‘professorale’, zoals dikwijls, de overdekking was van de kwetsbaarheid, neen, beide
bleken onmiddellijk, beide behoorden tot het ‘fenomenale’ van zijn verschijning,
voor een ieder waarneembaar en zichtbaar zonder enige interpretatie. Met zijn handen
maakte hij, ook zoals kleine jongetjes dat doen kunnen, onwillekeurige schokkende
gebaartjes. Kinderlijk straalde hij wanneer beroemdheden of lieden met een hoge
positie hem aanspraken en zelfs wanneer hij hun vriendelijke blik of groet kon
opvangen. Onmiddellijk verdween de indruk van onhandigheid wanneer hij het woord
nam. Mijn taal schiet volkomen tekort wanneer ik wil beschrijven wat er dan gebeurde,
want het was een gebeurtenis. Schijnbaar moeiteloos volgde zin op zin, gedragen
door een ademend ritme. Naast een uiterste gevoeligheid voor de nuances van de
taal bracht hij exact en beeldend onder woorden wat hij zeggen wilde, zich niet te
buiten gaand aan retorische effecten, daarvoor was zijn taalgebruik te zoekend, doch
evenmin weifelend of onzeker, want al zoekend vond hij. Wat hij paraat had, wat
zich aandiende aan zijn geest was naar kwantiteit en kwaliteit formidabel. Zijn
schitterende geheugen, de rijkdom van zijn associaties dwongen bewondering af.
Komisch werkte het de neomarxist te ontmoeten in een van de duurste hotels van
Baden-Baden, waar men voetstappen niet hoort omdat ze wegzinken in dikke tapijten,
waar men peinst wat er zal gebeuren als een van de enorme kronen van verguld
metaalwerk en kristal eens vallen zal. Margarethe Mitscherlich, die met ‘Teddy’ zeer
bevriend was, had de ontmoeting georganiseerd. In een gesprek kon men evenzeer
genieten van zijn formuleringsvermogen en taalgebruik als wanneer hij zich tot een
luisterend publiek wendde. Een der nazaten van Wagner bevond zich ook in het
hotel. Deze had toch wel waardering kunnen opbrengen voor zijn boek over Wagner,
verklaarde Adorno tevreden. Moralistische scherpslijpers kunnen het waarschijnlijk
niet waardeeren dat de maatschappijcriticus blijkbaar voorkeur had voor deftige
ruimten en zich de aandacht van dragers van grote namen, van graven en
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gravinnen gaarne liet welgevallen. Ik zie deze trek als uiting van een kwetsbaar
zelfgevoel: grote mensen zijn dikwijls enerzijds overtuigd van hun gaven, kennen
en kunnen, hun naam en verdiensten, anderzijds vol twijfel aan zichzelf en daarom
gesteld op bewijzen van waardering. Zijn kwetsbaarheid maakte hem een makkelijke
prooi voor agressie. Men moest wel bot zijn, sadistisch of het leven door moeten met
een van noblesse gespeend karakter om van deze kwetsbaarheid misbruik te maken
- dat is gebeurd en Adorno heeft er diep onder geleden.
Gedurende het bezoek in Baden-Baden kwamen verschillende thema's in zijn
boeken aan de orde gesteld, ter sprake, o.a. de existentie-filosofie. Ik merkte op
gedurende de maaltijd, dat ik er een tijdlang veel in gezien had. Neen, hij was er
nooit ingelopen - theologie, daar kon hij zich met aandacht in verdiepen, maar de
existentiële ontologie met het aan religie ontleende, pathetische taalgebruik, dat vond
hij, merkte hij op na een blik op zijn bord, waar nog wat aardappelrestjes eilandjes
vormden in de overgebleven jus: ‘die Sauce ohne den Braten’.
Graag citeer ik zijn antwoord op een vraag naar zijn volgende boek: ‘Ich spreche
nicht gerne über ungelegte Eier.’
Er zijn vele typologieën mogelijk, veel manieren om mensen in te delen. Eén
verschil tussen mensen valt altijd weer op. Velen menen zinvol te leven en zijn
tevreden gestemd wanneer ze hun kluif kunnen bemachtigen, verslinden en digereren,
anderen kennen dat soort tevredenheid niet. Ze willen gaarne hun deel in het leven,
maar ze laten nimmer af zich op te winden over het feit dat er onrecht geschiedt, ze
zijn verontwaardigd, omdat mensen worden klein gemaakt en klein gehouden,
uitgebuit, omdat men hen berooft van de mogelijkheid hun liefdesverlangen te
bevredigen, ook in lichamelijke uitingen, omdat mensen honger lijden, vreugdeloos
en zinloos hun dagen moeten doorbrengen, gemarteld worden, gevangen gezet en
gehouden, voor zinloze zaken over de kling gejaagd of blootgesteld aan ontberingen
en martelingen, in angst en vrees moeten leven, angst voor zenuwgas, atoombommen
en hypervirulente bacteriën. Het is hun dagelijkse verontrusting dat ons leefmilieu
wordt bedorven, dieren worden uitgeroeid voor de pret van de jacht of voor bontjasjes,
dieren waarvan het verdwijnen een onherstelbaar verlies betekent. Ze zijn er ontzet
over dat altijd weer het brute geweld wordt aanbeden en men het vertrouwen schenkt
aan degenen die dat het minst verdienen. Tot die verontrusten,
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waarvan de stem reeds zo duidelijk klinkt in het Oude Testament - en het lijkt mij
dat de Joodse traditie veel voor Adorno betekend heeft - behoorde Adorno. De dood
van zo iemand vervult ons met weemoed, hij droomde de grote droom over een aarde
die iets anders zou kunnen zijn dan een industriewoestijn, abattoir, slag- en slachtveld,
waar zich iets anders afspeelt dan de ontmoeting der knokploegen, een aarde waar
men zonder angst kan leven. Misschien komt bij sommigen op, en zeker bij degenen
die als Adorno veel naar muziek luisteren, zonder dat ze nu precies weten welke
betekenis ze aan die woorden moeten toeschrijven en wellicht huns ondanks, tekst
en melodie van een Requiem: Lux perpetua luceat eis, het licht waarvan geen
religieuze firma het monopolie heeft, het licht der verlossing. Wie meent dat een
dergelijk woord niet past in de regels geschreven over de neomarxist die zich niets
liet wijsmaken, die niets verguldde en oppoetste en de oppoetsers ontmaskerde als
falsificateurs, kan worden genezen van zijn al te nuchtere dwaling door een citaat
van Adorno zelf, de woorden waarmee het slot van Minima Moralia aanvangt en dat
tevens het slot is van deze regels: ‘Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung
einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie
sie von Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als
das von der Erlösung her auf die Welt scheint: alles andere erschöpft sich in der
Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik. Perspektiven müssten hergestellt
werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe
offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im Messianischen Lichte daliegen
wird.’ (Minima Moralia, Suhrkamp Verlag, 1962, blz. 333/334.
Amsterdam, 28 augustus 1969
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Theodor W. Adorno | De kunst en de kunsten
In de jongste ontwikkeling vloeien de grenzen tussen de kunstsoorten in elkaar over
of, juister: hun demarkatielijnen vervagen. Muzikale technieken worden duidelijk
door verworvenheden in de schilderkunst, - met name de informele richting, maar
ook door het Mondriaanse type van de konstruktie geïnspireerd. Veel muziek neigt
in haar notatie naar grafiek. Deze wordt daarbij niet gelijk aan autonome grafische
vormen, maar haar grafische wezen neemt tegenover het komponeren een zelfstandige
vorm aan: het opmerkelijkste misschien in de werken van de italiaan Bussotti, die
graficus was voordat hij tot de muziek overging. Specifiek muzikale technieken zoals
de seriële hebben als konstruktieprincipe het moderne proza beïnvloed, bijv. in het
werk van Hans G. Helms, waar het konstruktieplan kompensatie is voor het
terugtreden van de vertelde inhoud. De schilderkunst beperkt zich niet langer tot het
platte vlak. Terwijl zij zich van de illusie van het ruimtelijke perspektief ontslagen
heeft dwingt deze situtatie haar juist tot de ruimte: we noemen Nesch, of de
woekerende vormen bij Bernard Schultze. In de mobiles van Calder houdt de plastiek
op, zoals in haar impressionistische fase, beweging te imiteren en in al haar onderdelen
in rust te volharden. Zoals bij het toevalsprincipe van de windharp poogt zij, tenminste
voor zichzelf, het tijdselement te integreren. Door verwisselbaarheid of de
veranderlijke volgorde der delen verliest de muzikale struktuur de verplichte opvolging
in de tijd en doet zij afstand van de gelijkenis met oorzakelijke verhoudingen. Ook
de grenzen tussen plastiek en architektuur worden door de beeldhouwers niet meer
gerespekteerd, zoals het van uit het onderscheid tussen doelmatigheid en doelvrijheid
vanzelfsprekend lijkt. Onlangs heeft Fritz Wotruba mij erop gewezen dat vele van
zijn skulpturen gedurende het ontstaansproces, dat met rudimenten van de menselijke
gestalte begint, door een geleidelijke dingwording, tot kwasi architektonische vormen
worden. Hij refereerde hierbij uitdrukkelijk aan de gedachte van Scharoun.
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Iemand, die gewend is estetische ervaringen op het hem meest vertrouwde gebied
n.l. de muziek te betrekken, registreert zulke verschijnselen met de willekeur van
het juist waargenomene; het is niet mijn taak deze te klassificeren. Maar het
verschijnsel doet zich zo veelvuldig en hardnekkig voor, dat men wel blind moet
zijn om in deze symptomen niet een sterke tendentie te vermoeden. Die moet te
begrijpen en mogelijk als vervagingsproces te interpreteren zijn.
Dit proces dringt zich het meest op waar het feitelijk een immanent, uit de
kunstsoort zelf ontsprongen verschijnsel is. We hoeven niet te verhelen dat er veelal
sprake is van een lonken naar de ene en de andere kant. Wanneer komposities hun
titel aan Klee ontlenen, krijgt men argwaan dat het dekoratieve wezens zijn, tegendeel
van die moderniteit waarmee zij slechts de naam gemeen hebben. Dergelijke neigingen
zijn echter niet zo verdacht als de gangbare verontwaardiging over het z.g. snobisme
het doet voorkomen. Van meelopers spreken graag alleen zij die zelf blijven staan.
Zij menen in werkelijkheid degenen die voorgaan. Immuniteit tegen de tijdgeest is
als zodanig geen verdienste. Zij getuigt zelden van een weerstand, meestal van
provincialisme, zelfs bij de zwakste vorm van imitatie bevat de drang modern te zijn
ook een stuk produktiviteit. Maar bij de vervagingstendentie gaat het om iets anders
dan om in het gevlei te komen of om één of andere twijfelachtige synthese, waarvan
de sporen in naam van het ‘Gesamtkunstwerk’ schrik aan jagen; happenings mogen
wel Gesamtkunstwerk zijn maar dan als totale kunst van antieke oorsprong.
Zo is het naast elkaar plaatsen van muzikale klankwaarden, wat sterk aan de
schilderkunstige praktijk kan doen denken, en het betrekken van tinten als
konstitutieve elementen, uit het principe van de klankkleurmelodie af te leiden en
kan men dit niet zien als imitatie van pikturale effekten. Al bijna zestig jaar geleden
schreef Webern stukken die uitsluitend uit notenstippen bestonden, als stellingname
tegenover die nutteloze uitspinnerijen die uitdrukking waren van het geloof dat met
de omvang de inhoud toenam. En de grafiese notatie, aan de uitvinding waarvan
speelsheid geenszins haar illegitieme deel had, komt tegemoet aan de behoefte
muzikale gebeurtenissen flexibeler, daardoor nauwkeuriger vast te houden dan met
de gebruikelijke, op de tonaliteit geijkte, notatie mogelijk was; omgekeerd wil het
veelal ook improvisatorische weergave enige ruimte verschaffen. Steeds wordt hier
dus aan zuiver muzi-
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kale desiderata gehoor gegeven. Het kan nauwelijks moeilijker zijn bij de meeste
andere versmeltingsverschijnselen soortgelijke immanente motieven te herkennen.
Vergis ik mij niet, dan zoeken zij, die spreken over de schilderkunstige ruimte, naar
een ekwivalent voor het vorm-organiserende principe, dat met het ruimteperspektief
verloren ging. Muzikale vernieuwingen staan voor hetzelfde probleem na het verlies
van de harmonische dieptedimensie en de bijbehorende vormtypen. Datgene wat de
grenzen der kunstsoorten opheft wordt bewogen door historische krachten die binnen
die grenzen ontwaken en ze tenslotte overschrijden.
In het antagonisme tussen de voortschrijdende hedendaagse kunst en het z.g. grote
publiek speelt dit proces waarschijnlijk een belangrijke rol. Waar grenzen verlegd
worden ontstaat gemakkelijk de afwerende angst voor vermenging. Dit complex uitte
zich pathogeen in de nationaal-socialistische cultus van het zuivere ras en de
belediging van de hybriden. Wat zich niet aan de normen van de eenmaal gevestigde
gebieden houdt geldt voor ontaard en dekadent, ofschoon die gebieden zelf niet van
natuurlijke maar van historische oorsprong zijn. Vele daarvan even laat als de
definitieve losmaking van de plastiek uit de architektuur, welke elkaar in de barok
nogmaals hadden gevonden.
De gebruikelijke vorm van de weerstanden tegen ontwikkelingen die met de
kunstsoort waarin ze plaats vinden onverenigbaar heten, is de musikus vertrouwd in
de vraag: is dat nog muziek? Deze vraag was allang een spreekkoor, toen de muziek
nog volgens onbetwistbaar immanente, hoewel ook gewijzigde, wetmatigheden
verliep. Tegenwoordig wordt door de avant-garde de burgerman's vraag ‘is dat nog?’
letterlijk genomen. Beantwoord wordt zij soms met een muziek, die feitelijk geen
muziek meer wil zijn. Een strijkkwartet van de italiaanse komponist Franco Donatoni
bijv. bestaat alleen uit geruis, dat door vier snaarinstrumenten wordt voortgebracht.
De zeer belangrijke ‘Atmosphères’ van György Ligeti kent geen, in de konventionele
zin, van elkaar onderscheidbare tonen meer. De ‘Ionisation’ van Edgar Varèse, voor
enkele decennia ontstaan, was een voorvorm van een dergelijk streven; voorvorm
daarom, omdat in weerwil van bijna volledig afstand doen van bepaalde toonhoogten,
toch door de ritmiese faktuur een in verhouding traditionele indruk resulteerde. De
kunstsoorten schijnen zich te verheugen in een soort promiscuïteit, die zich aan de
taboes van de civilisatie niets gelegen laat liggen. Terwijl intussen de ver-
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vaging van de keurig geordende klassen der kunst de beschaving in paniek brengt,
bevestigt zich niettemin, onzichtbaar voor de angstigen, de rationele grondslag die
kunst altijd heeft gekenmerkt. In 1938 publiceerde Othmar Sterzinger, zeer geëerd
professor aan de universiteit van Graz, zijn boek ‘Grundlinien der Kunstpsychologie’
en droeg het op aan de vrienden der kunst. Het roerende filisterachtige van het
meervoud werpt een licht op de zaak; voor de beschouwers een veelheid van
tentoongestelde goederen - van keuken tot salon -, die dan ook in het boek feitelijk
gekeurd en geproefd worden. In het licht van deze lijkrede (een welgesteld overledene
was een vriend der kunsten en had die krachtig bevorderd) wordt het ongeduld der
kunst bij zo'n verscheidenheid begrijpelijk. Zij voegt bij de niet minder afschuwelijke
voorstelling van het kunstgenot, - dat in de omgeving van Sterzinger zijn armzalige
orgieën viert - regelmatig die van de hardnekkige herhaling. Kunst zou voor haar
fijnzinnige vrienden met niets meer te maken moeten hebben dan uit materiële
overwegingen onvermijdelijk is: ‘my music is not lovely’ bromde Schönberg in
Hollywood, toen een filmmagnaat, die zijn muziek niet kende, hem een kompliment
wilde maken.
Van haar culinaire moment doet de kunst afstand.
Dat moment zou, als het zijn onschuld verloor, voor de hooggestemden
onverenigbaar zijn met de status van het componeren, dat inplaats van dienstbaar te
zijn aan de welluidendheid zich zou ontwikkelen tot materiaalbeheersing. Sinds
intussen het culinaire, de zinnelijke prikkel zich als doel op zichzelf afsplitste en
rationeel gepland werd, revolteert kunst tegen dergelijke afhankelijkheid van
voorgewende, haar autonome vorming in de weg staande materialen, die in de
Massificatie van de kunst volgens de kunsten weerspiegeld wordt. Want het
verstrooide materiaal beantwoordt aan momenten van diffuse, zinnelijke prikkeling.
Hegel en Schopenhauer hebben ieder op hun wijze aan de heterogene veelheid
gedokterd en gezocht naar een teoretische synthese van het ‘naast-elkaar’;
Schopenhauer in een hierarchisch, door de muziek gekroond systeem, Hegel met de
historische dialektiek, die zich in de poëzie zou voltooien. Beide waren ontoereikend.
Klaarblijkelijk gehoorzaamt de rang van kunstwerken niet aan de waardegamma's
van systemen in hun verschillende soorten. Die rang hangt noch van de plaats der
soort in de hierarchie af, noch van zijn plaats in het ontwikkelingsproces waardoor
het ‘latere’
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eo ipse het ‘betere’ zou zijn. De klassicist Hegel heeft zich overigens voor een
dergelijke bewering wel gehoed. De algemene veronderstelling is even onjuist als
zijn tegendeel. De filosofische synthese, die het onmondige ‘naastelkaar’ van de
kunstsoorten zou willen te boven gaan, veroordeelt zich zelf door oordelen zoals die
van Hegel over de muziek of die waarmee Schopenhauer zich voor de
geschiedschrijving een plaats heeft verworven. De bewegingswet der kunst is zelf
de voltrekker van een dergelijke synthese. Het boek van Kandinsky over het
‘Geestelijke in de kunst’, waarvan de titel de min of meer gelukkige formule voor
het latente programma der expressionisten was, heeft dat voor de eerste maal
vastgelegd. Het is geen toeval dat daar, in de plaats van een symbiose der kunsten
of van een agglomeratie, technische wederkerigheid treedt.
De triomf der vergeestelijking in de kunst, waarop Hegel in de konstruktie van
het door hem zo genoemde romantische kunstwerk anticipeerde, was echter een
Pyrrusoverwinning zoals alle triomfen. Het groot gedachte manifest van Kandinsky
schrikt niet terug voor apokrieve bewijzen, zelfs ontleend aan Rudolf Steiner en de
oplichtster Blawatzky. Om zijn idee van het geestelijke in de kunst te kunnen
rechtvaardigen was hem alles welkom wat zich toen op een of andere wijze op de
geest en tegen het positivisme beriep, zelfs spoken. Dat is niet alleen aan de
theoretische onbekwaamheid van de kunstenaars toe te schrijven. Bij velen, die in
hun beroep werkzaam waren, kwam de behoefte naar theoretische apologetiek naar
voren. Het verlies aan zelfstandigheid van het onderwerp was aanleiding tot gedachten
die men niet werkelijk beheerste. Weinig kieskeurig, zonder echt inzicht, greep men
aan wat er zich maar voordeed. Maar het gaat niet om een subjectieve onbekwaamheid
van denken. Zo eerlijk het geschrift van Kandinsly de ervaring van het ogenblik ook
vasthoudt, de inhoud van die ervaring zelf is, naast de echtheid ervan zeer
twijfelachtig. Het was een onweerstaanbare uitdaging deze inhoud aan twijfel te
onderwerpen. Geest, die in de kunst aan de zinnelijke verschijning geen genoegen
meer beleeft, verzelfstandigt zich. De dwang daarin kan tegenwoordig, nog net zo
als vijftig jaar geleden, ieder aan het ‘dit gaat niet meer’ nabeleven, zodra hij met
zinnestrelende kunstwerken te maken heeft. Zo'n legitieme en onvermijdelijke
verzelfstandiging echter stelt de geest bijna als een gescheiden grootheid. Hegel zou
gezegd hebben: abstract, strijdig met het
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materiaal en de procedure van het werk. De geest wordt eraan toegevoegd zoals eens
aan de allegorieën. Over datgene wat er met zinnelijkheid dan wel met geestelijk
bedoeld werd en wat het betekende, beslist paradoxaal genoeg de conventie. Juist
die kategorie tegen welke de gezamenlijke beweging der nieuwe kunst zich op de
heftigste wijze verzette. Dat werd bevestigd door de zijdelingse betrekkingen die
bestonden tussen de radicale kunst in het begin van haar ontstaan en de traditionele.
Zogenaamd op zich zelf belangrijke kleuren, klanken of wat er mee bedoeld werd,
spelen daar een trieste rol. De kunstwerken, die de zinnelijke prikkel terecht van hun
waarde ontdoen, hebben toch een grotere zinnelijke draagkracht nodig om zich,
volgens zeggen van Cézanne, te realiseren. Hoe konskwenter en ongenaakbaarder
op vergeestelijking de nadruk werd gelegd, des te verder verwijderde men zich van
datgene wat zich vergeestelijken wil. De geest blijft er als het ware boven zweven
en tussen hem en zijn drager gaapt een lege ruimte. Het primaat van de samenhang,
bewerkstelligd door het konstruktieprincipe in het materiaal, slaat met de overheersing
door de geest om in het verlies van de geest en in dat van de immanente zin. Aan
deze hulpeloosheid lijdt sindsdien alle kunst, de meest serieuze het smartelijkst.
Vergeestelijking, rationele beschikking over de procedure schijnt de geest, als inhoud
van de zaak, zelf uit te drijven. Wat het materiaal vergeestelijken wil, eindigt met de
naaktheid van het materiaal als het alleen tellende. In de latere ontwikkeling van vele
scholen, in de muziek met name die van John Cage, werd dit zelfs uitdrukkelijk
geëist, De geest, waar Kandinsky en zeker niet minder Schönberg in zijn
expressionistische tijd nog van uitgaan als van een onbedreigde en niet metaforische
zekerheid, wordt vrijblijvend en juist daarom om zijn zelfs wil verheerlijkt: ‘ge zult
aan de geest geloven’. Ook Schönberg kon het niet zonder theosofie, een belijdenis
waarin de geest als het ware in het bestaan werd opgeroepen.
Daarvoor streven de afzonderlijke kunstsoorten naar hun konkrete
veralgemenisering, naar een idee van de kunst zonder meer. Dat kan nogmaals aan
de muziek verduidelijkt worden. Schönberg heeft door zijn integrale
compositietechniek, waarin alle dimensies van de muziek werden betrokken, de
eenwording sterk bevorderd. Theoretisch heeft hij dit in de conceptie van een leer
van de muzikale samenhang uitgedrukt.
Bij hem zijn alle particuliere momenten van de muzikale arbeid
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doordacht, compositieleer werd voor hem tot een alles omvattende leer. Onder het
primaat van de samenhang laat de ontwikkeling der muziek van de laatste twintig
jaar zich duidelijk begrijpen. Terwijl die ontwikkeling, bewust of niet, het programma
van Schönberg volgde, tastte zij aan wat tot dan toe, ook nog bij Schönberg zelf voor
muzikaal doorging. Hij verenigde virtueel alle in de objektieve, nog niet gereflekteerde
geschiedenis van de muziek ontstane middelen, om daardoor samenhangen te vormen
ten gunste van het werk dat in zichzelf ‘doorgeorganiseerd’ is. Gekonfronteerd met
de norm van de artistieke doelmatigheid, onthulden die middelen zich spoedig, van
zichzelf uit, als toevallig, beperkt, als speciale gevallen van de muzikale samenhang,
waarbij de tonaliteit als een speciaal geval van melodisch-harmonische
samenhangsvormen, een mogelijkheid bleek. Schönberg heeft hiertoe bij gelegenheid,
binnen het kader van zijn werk, zijn toevlucht genomen.
Van onafzienbare strekking was nu, na Schönberg, de stap om het door hem
bereikte begrip van de muzikale samenhang van zijn overgeleverde veronderstellingen
los te maken. De muziek - allergisch geworden zelfs voor bindmiddelen als de vrije
atonaliteit en twaalftoonstechniek, (waarin men met kritische oren naar sporen van
daarin genegeerde tonaliteit loerde) trad het begrip van de samenhang vrij tegemoet,
onafhankelijk van zijn tot nu in het gehoor belichaamde en begrensde vormen.
Het totale oeuvre van Stockhausen kan opgevat worden als een poging,
mogelijkheden van muzikale samenhang in een veeldimensionaal kontinuum te
onderzoeken. Een dusdanige souvereiniteit, die het mogelijk maakt in een onafzienbare
veelheid van dimensies samenhang te stichten, schept van binnenuit de verbinding
van muziek met het visuele, met architektuur, plastiek en schilderkunst. Hoe meer
de samenhangvormende middelen van de afzonderlijke kunstsoorten zich over de
stamvoorraad uitbreiden en zich als het ware formaliseren, des te meer worden de
soorten aan eenzelfde identiteit onderworpen.
De uitnodiging echter de kunstsoorten tot éen kunst te verenigen, al aanwezig in
de integrale procedures van de soorten afzonderlijk, is al van vroeger datum. Van
Robert Schumann is de uitspraak: ‘de estetiek van de ene kunst is die van de andere.’
Dat was romantisch bedoeld met een ondertoon van bitsheid aan het adres van het
gebod dat de met volzinnen overladen architektonische momenten
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in de muziek poëtisch bezield moesten worden, overeenkomstig het beeld dat de na
hem komende generaties van Beethoven hadden. In tegenstelling tot de moderne
vervaging viel het accent op subjectiviteit. Kunstwerken waren de uitdrukking van
een ziel welke niet alleen met die van de componist samenviel: taal van een zich vrij
uitend ik. Dat bracht de kunsten tot elkaar.
In ieder geval was duidelijk hoezeer ‘bezieling’ de verschillende kunstsoorten op
overeenkomstige wijze doorademde. Maar hun grenzen werden daardoor nauwelijks
ontsloten. Zij bleven wat ze waren en deze tegenstrijdigheid is niet het onbelangrijkste
kritische motief voor de jongste ontwikkeling. Het problematische van de voorrang
van het estetische als vervoering voor zijn medium laat zich het beste aflezen aan de
karakteristieke kategorie van de stemming. Vanaf een bepaald tijdstip, samenvallend
met de reaktie van de neoromantiek en het impressionisme, keerden de modernen
zich hiertegen.
Maar wat aan stemming als week en overgevoelig ergerde, was niet zo zeer dat
narcisme, dat de reaktionaire vrienden van artistiek krachtvoer de gedifferentieerden
voor de voeten wierpen, maar eerder een moment in de objektiviteit van de zaak:
gebrek aan weerstand binnen haar innerlijke samenstelling. Waar zij contourloos,
zelfvoldaan stemming zoekt ontbreekt haar het moment van anders zijn. Kunst ontstaat
juist door en aan de haar ongelijksoortige elementen. Anders zou het proces, dat de
inhoud van ieder kunstwerk in zich zelf is, geen aangrijpingspunt hebben en op niets
uitlopen. De tegenstelling van het kunstwerk tot de objektsfeer wordt alleen daar
produktief, en het werk authentiek, waar het deze immanente tegenstelling uitdraagt,
zich objektiveert aan dat wat het in zichzelf verbruikt. Geen kunstwerk, ook het meest
subjektieve niet, konstitueert zichzelf en zijn inhoud door helemaal in het subjekt op
te gaan. Ieder kunstwerk maakt gebruik van materialen, die met het subjekt
ongelijksoortig zijn, en de ontstaansprocedure is evenzeer te herleiden tot het materiaal
als tot de subjektiviteit. De inhoudswaarde dankt het niet alleen aan deze subjektiviteit
maar aan de objektivering, die weliswaar het subjekt als uitvoerder nodig heeft maar
toch over het subjekt heenreikt, krachtens de immanente betrekking tot dat materiaal.
Dat brengt een moment van het onherleidbaar, kwalitatief veelvoudige in het spel.
Het staat in tegenstelling tot het principe van eenheid, ook tot dat van de kunstsoorten,
krachtens datgene, wat zij tot uitdrukking
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brengen. Dit onderschatten betekent dat kunstwerken zo gemakkelijk vervallen tot
het estetische, een verschijnsel dat men kan waarnemen aan de produkten van mensen,
die, - zoals men wel zegt, - artistiek begaafd zijn maar niet precies weten waarvoor.
Juist kunstenaars van hoge rang, van wie de begaafdheid duidelijk aan een materiaal
gebonden was, zoals Richard Wagner, Alban Berg, misschien ook Paul Klee, hebben
met reden al hun energie aangewend om het algemeen estetische element te laten
ondergaan in het specifieke van hun materiaal. Toch blijft het estetische tegelijkertijd
behouden, als een ether, als reaktievorm, die zich bij de al te realistische hardheid
van de materiaal-discipline niet laat terugdringen. Neigt kunst, zolang zij zich alleen
aan een algemene estetiek bevredigt, tot het dilettantische - anderzijds verdort zij tot
een ambachtelijke bekrompenheid als het laatste spoor van die ether verdrongen
wordt, eenvoudig omdat men een kunstenaar wil lijken. Niet voor niets hebben de
aanhangers van de z.g. Volks- en jeugdmuziekbeweging zich aan de uitspraak van
Schumann hevig geergerd. Snelt de eenheidsestetiek al te vlug over het heterogene
van het kunstwerk heen, - in de muziek van Schumann spreekt dit onheilsproces als
estetische kwaliteit en als uitdrukking van onheil aan - dan wordt de tegengestelde
eis van een rechtvaardiging van het materiaal door een stoere houding aan te nemen:
zelfrechtvaardiging.
Het konflikt tussen de kunst en de kunsten is door geen enkele machtsspreuk
tengunste van de één of ander te beslissen. Zelfs in de laat-romantische fase onttrokken
de kunsten zich aan de eenwording, die toen in naam van een stijlbehoefte (jugendstil
was niet veel anders) gepredikt werd.
Men weet, dat de verhouding tot de beeldende kunst van grote neoromantische
dichters als George en Hofmannsthal niet erg gelukkig was. Zij hebben symbolische
schilders als Burne-Jones, Puvis de Chavannes, Böcklin voor hun geestverwanten
gehouden en George heeft voor de impressionisten de uit de tijd van Wilhelm II
stammende kreet van Farbenkleckser niet versmaad. Zij voelden wel dat hun
dichterschap meer heil vond bij de technieken van het impressionisme dan bij
onderwerpen als de naderhand berucht geworden inwijding aan de mystieke bron.
Schuld daaraan was niet de litteraire preoccupatie, het in zichzelf verdiept zijn, het
provinciale isolement of gebrek aan informatie over de dingen die in Parijs gebeurden.
Van George bestaat een niet gering aantal
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verzen waarvan de beeldspraak een duidelijke verwantschap vertoont met de
symbolische schilderkunst. Maar juist omdat de besten daarvan hun specifieke
aanschouwelijkheid in de taal en niet in de optische voorstelling vinden worden zij
totaal verschillende werelden. Zou men de herfstlandschappen van de cyclus ‘Nach
der Lese’ in schilderkunst vertalen dan werden ze kitsch. Door hun taalgestalte, waar
woorden voor kleuren volstrekt andere waarde hebben dan de concrete kleuren op
een schilderij, ontkomen enkele van die gedichten aan veroudering. Zulke waarden
zijn datgene aan de poëzie wat haar aan de muziek verbindt. Waarin kunstsoorten,
bij zeer overeenkomstige inhoudelijke en associatieve lagen, qua inhoud wezenlijk
kunnen verschillen is het duidelijkst te zien aan de muziek.
(...)
Pogingen om de vraag naar de voorrang van de kunst of de kunsten, voor deze of
gene, bindend te beantwoorden stammen meestal van de cultuurconservatieven. Want
hun belang is het kunst te herleiden tot dezelfde noemer en de modellen uit het
verleden en die te gebruiken om hedendaagse en toekomstige uitingen verdacht te
maken. Overal neigt het conservatieve, maar eerst recht het reactionaire denken, tot
alternatieven van zwart en wit en deinst het terug voor meer gedifferentieerde
tegenspraken in de verschijnselen. Dialektiek verketteren ze als sofistische hekserij
zonder de mogelijkheid het ‘fundamentum in re’ ruimte toe te staan. De meest besliste
duitse voorstander van een kwalitatief verschil tussen de kunsten, dat nauwelijks
enig begrip over kunst meer toelaat, is de tot een extreem archaisme neigende Rudolf
Borchardt. Deze heeft weliswaar in een verhandeling over Benedetto Croce Hegel
schatting betaald maar daarbij echter een grondig wanbegrip getoond. In de verkeerde
veronderstelling, dat Hegel eerst in Croce en over de schoolstrijd heen naam heeft
gemaakt, bemerkte hij niet dat Croce het ware dialektische moment als dood uit
Hegel's filosofie verwijderde en het tot het begrip ontwikkeling, zoals gebruikelijk
rond 1900, en het vreedzaam naast elkaar bestaan van de verschillen nivelleerde.
Borchardt's eigen intentie, beschreven in het essay over de dichter en het dichterlijke,
is door geen enkele dialektiek aangetast. Het liefst zou hij, met beroep op Herder,
het dichterlijke als de transcendentale oertaal, als ziend vermogen tegenover de andere
kunsten een aparte plaats geven.
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Kategorieën als onschendbaarheid, godenbescherming, uitverkorenzijn, heiliging
zijn het uitsluitend en onvervreemdbaar bezit van het dichterschap. In historische
lijnen schetst Borchardt zijn ontwerp van het zich steeds meer toespitsende conflict
tussen het dichterlijke en de profane wereld. Het parool is irrationalistisch: ‘vergeet
alle estetica, vergeet alle intelligentie, het dichterschap is daarmee niet toegankelijk,
het kunstenaarschap nog wel.’ Maar waar het dichterlijke tegenwoordig onder het
kunstenaarschap optreedt is het, als in Solons en Amos' dagen, een integrale, een
alles-in-allen, is het een encyclopedie van de wereld, - die van de wetenschappelijke
encyclopedie fundamenteel verschillend is - waarin de wet, de religie, de muziek en
tenslotte toch bijna ook de toverspreuk te vinden is, het levende leven. Men stelt zich
wel de vraag hoe zo'n encyclopedische totaliteit zich met dit Borchardtse arcanum
kan verstaan. De totaliteit wordt, zo gaat hij verder, met ieder dichterlijk genie
opnieuw geboren en brengt in deze het verlangen tot uitdrukking opnieuw gestalte
aan te nemen en zich hierin te kontinueren; in de tijdvorm van verleden en toekomst,
zonder heden. Zij is toekomstvoorspelling zoals vroeger, in haar is, als in de eeuwige
scheppingsdag, ook de toekomst, niet die welke door de litteratoren wordt
voorgegeven, een soort politieke revolutie, maar als de terugkeer van de kinderen
Gods tot God, zoals in de oude dagen van de dichter met de krans en de staf. Borchardt
heeft het op niets minder dan de niet metaforische apotheose der dichtkunst gemunt,
op het laten begaan wat er tussen hen en onder hen nog aan wonderlijks wonen en
huizen kan: het goddelijke in zijn eigen vormen. Rustig de openbaring afwachten
zonder het een handje te helpen. Maar juist dit gebeurt, volgens Borchardt, in de
andere, met name de beeldende kunsten. Hij probeert, met geforceerde naïeveteit,
zich ‘nog eenmaal in de situatie van de oermens te verplaatsen, die aan de ene kant
tegenover de dichter staat, zoals ik die getracht heb te beschrijven, aan de andere
kant de kunstenaar, de beeldhouwer of de schilder naast zich vindt. Deze kunnen we
in zijn ambacht bezig zien, we staan naast hem en kijken toe, hoe hij schept, hoe hij
giet en het gietsel bewerkt, hoe hij tekent en we stellen vast wat het zal zijn waaraan
hij vorm geeft: hij kneedt iets en wij constateren of hij al dan niet een model tot
uitgangspunt heeft. Wij zoeken eerst identiteits-associaties en richten ons zien dan
op de estetische waarden, de categorieën van het juiste, het gelijkende, het mooie.
Maar waarop het voor mij nu aan-
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komt is dit: dat n.l. de schilder of de beeldhouwer voor de naïeve en oorspronkelijke
mensen iemand is, die een handwerk uitoefent, iemand, wiens werk, wanneer wij
ooggetuige zijn weliswaar het voorwerp van bewondering en van bijval kan zijn
maar geen raadsel vormt. Wij kunnen zien hoe hij het voortbrengt. Bij een dichter
kunnen we het echter niet zien en niemand heeft het nog ooit gezien. Voor de Grieken
en de mensen uit de oertijd zou het bij de zinnelijke kunsten schorten aan datgene
waarover ik met u gesproken heb: aan geheimenis, aan probleem. En zou het al gaan
om bekwaamheden van zeer hoge rang, van een steeds, steeds hogere rang - wat er
aan blijft ontbreken is de roes, het weet hebben van iets transcendentaals. De muze
van de beeldende kunstenaars heet niet Muze, zij heet Techne. Wat ontbreekt is de
demonie, het onberekenbare.’
Het pathos doet zeer verschaald aan in onze ontluisterde en verzakelijkte wereld.
De retoriek kan geen stand houden tegenover de nadruk van de verschijnselen. Dat
de historisch uit het handwerk voortgekomen kunstsoorten de hoogste macht, de
bekwaamheid om het uiterste uit te drukken, zouden ontberen kan alleen hij beweren
die, datgene wat als handwerk ontstond eens en voorgoed op het handwerk vastprikt
en dan bovendien nog blind is voor het onzichtbare aan het zichtbare. Het
ambachtelijke maken coïncideert niet met de estetische inhoud terwijl ook de dichter
het gevoel heeft dat men over zijn schouder meeleest als hij schrijft. Het
raadselkarakter, dat Borchardt alleen voor de dichtkunst reserveert, is eigen aan alle
kunst die iets zegt en toch niet zegt wat ze zegt. Waarschijnlijk was al bij de oorsprong
van de beeldende kunst, in haar mimisch vermogen, juist het aan de rationaliteit
tegengestelde moment aanwezig, dat uit archaische plastiek spreekt; stellig heeft de
beeldende kunst het zich later verworven, juist met de voortschrijdende Techne. De
antithese van Borchardt tussen Techne en de dichtkunst is onjuist, omdat ook het
medium van de beeldende kunst net dat is wat hij haar wil ontzeggen, n.l. taal. Om
er nog maar van te zwijgen dat de muziek in zijn tweeledig schema gewoonweg niet
past. En dan, de in hun engere zin kunstmatige, technische trekken zijn evenzeer
eigen aan het dichten, en vormen een beslissend aandeel bij het lukken van het gedicht.
Onvoorstelbaar hoe een spraakvirtuoos als Borchardt, wiens pleidooi voor de
dichtkunst een pro domo moet zijn geweest, dit over het hoofd heeft gezien en hij,
als een operettecomponist, die dapper voor

Raster. Jaargang 3

375
Mozart in geestdrift geraakt alles op de ingeving heeft geschoven. Hij vertaalde
Pindarus, Dante en met onvergelijkbaar meesterschap Swinburne in het duits. Zou
hij de dorische koorlyrici de technische vaardigheid, die hij met een knipoog naar
de oudheid bekrompen noemt, ontzeggen? Is het van realismen en allegorieën
stijfstaande werk der Florentijnen voor hem niets dan roes? Ontgaat hem de
technische, van het materiaal gescheiden en daardoor heersende komponent in
Swinburnes verzen, die sterk aan muziek doen denken? De kolos van de dichtkunst,
die Borchardt suggestieve kracht toetovert, staat op een wankel voetstuk. Hij is niet
serieus te nemen. Rijkdom aan associaties en antithesen wekt op misleidende wijze
de idee dat het onderwerp, dat Borchardt het belangrijkste noemt en waarover hij
iets heeft mee te delen zodra hij enigszins ernstig genomen wordt, de poging om de
kunstoorten tegen elkaar te fixeren, definitief, ontologisch als het ware hoont.
De in deze strijd aan Borchardt tegengestelde positie is die van Martin Heidegger
zeker niet minder ontologisch, maar daarin meer gereflekteerd. Feitelijk bevatten
Heidegger's toelichtingen op passages uit Hölderlin die, aanknopend bij Hölderlin's
eigen verzen, de dichter als de grondlegger van gelijksoortige voorrechten erkent.
Beiden waren daarin ongetwijfeld beïnvloed door de Georgeschool. Maar Heidegger
begeert, overeenkomstig het bij hem dominerende zijnsbegrip, als de kunstenaar,
onvergelijkbaar sterker naar eenheid. Zijn theoerie dat ‘zijn’ altijd al in de wereld
‘is’, in het zijnde transcendeert, veroorlooft hem even geringschattend te denken
over de techniek als zijn oude metafysische parti pris tegen het handwerk, het oerbeeld
van de ‘Zuhandenheit’ uit ‘Sein und Zeit’. Verwart Borchardt kunst en religie,
onderschat hij het konstitutieve moment van secularisatie in het kunstwerk, zo heeft
Heidegger's tekst over de oorsprong van het kunstwerk uit de ‘Holzwege’ de
verdienste, het dingmatige van het objekt nuchter te signaleren, waaraan, zoals
Heidegger terecht ironisch zegt, ook de veelbesproken estetische belevenis niet
voorbij kan. Dingmatigheid en eenheid - die van de ratio, die weliswaar in Heidegger's
zijnsbegrip verdwijnt - horen samen. Maar Heidegger gaat een stap verder dan de
voor Borchardt onaannemelijke stelling, dat alle kunst in wezen poëzie is, en dat
daarna bouwkunst, beeldende kunst en toonkunst op de poëzie teruggevoerd zouden
moeten worden. Hem ontgaat niet de willekeur van deze stelling, voor zover hij zich
tot de feitelijke kunsten als een, om zijn eigen woorden te
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gebruiken, ontisch wezen verhoudt. Hij redt zich uit de verlegenheid door
ontologisering van de kunst en door te spreken van ‘het lichtende ontwerpen van de
waarheid’. Dat is poëzie in de meer ruime zin, terwijl de dichtkunst daarvan slechts
een wijze is. Het taalkarakter van alle kunst heeft Heidegger, in tegenstelling tot de
taalkunstenaar Borchardt, uitdrukkelijk naar voren gebracht. Door die ontologisering
echter wordt het onderlinge verschil der kunsten, de betrokkenheid op hun materiaal
als ondergeschikt verdonkeremaand. Wat overblijft na aftrek hiervan, is in weerwil
van Heidegger's protest, alleen maar een verregaande onbepaaldheid. Deze
onbepaaldheid is oorzaak dat Heidegger's kunstmetafysiek zich als tautologie kenbaar
maakt. De oorsprong van het kunstwerk, heet het retorisch, is de kunst. Oorsprong
moet daarbij, zoals steeds bij Heidegger, niet een tijdelijke genese zijn maar de
oorsprong van het wezen van het kunstwerk. Zijn leerstuk over zo'n oorsprong voegt
aan het ontsprongene niets toe en kan het niet omdat het zich zou compromitteren
met het bestaan, dat het sublieme oorsprongsbegrip in de schaduw zou kunnen stellen.
Het eenheidsmoment van de kunst redt Heidegger tegen de prijs dat theorie voor dat
moment als zodanig eerbiedig verstomt. Wordt het eenheidsmoment door de zwenking
van Borchardt in de theologische sfeer als het eigenlijke dichterlijke onzichtbaar, zo
vervluchtigt het bij Heidegger tot zuiver inhoudloze essentie. Als onder de druk van
de zich daartegen verzettende veelheid, verschrompelt daarmee het estetische
eenheidsmoment tot dat, wat Heidegger van het zijn zegt: het is tenslotte niets anders
meer dan alleen ‘het zelf’. Kunst laat zich niet destilleren noch uit haar zuivere
eenheid, noch uit haar zuivere veelvoud.
Te verwerpen in ieder geval is de naïef logische opvatting, dat kunst eenvoudig
een hoger begrip, een soort waarin de kunstsoorten als van lager orde vervat zouden
zijn. Dit schema heft zich op aan de onsamenhangendheid van het daarin
veronderstelde. Het begrip van een hogere orde ziet niet alleen af van het accidentele
maar van het wezenlijke. Volstaan kan worden met de herinnering aan een essentieel
onderscheid, tenminste historisch retrospektief, dat bestaat tussen de kunstsoorten
die een beeldend karakter hebben of hadden, op de erfenis waarvan zij latent verder
teren. Met aan de ene kant dus de nabootsende of voorstellende kunsten en aan de
andere kant de kunsten die van dat beeldend karakter bij voorbaat hebben afgezien,
maar waarbij dit onderscheid eerst langzamer-
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hand, met tussenpozen en steeds precair, werd ingeplant, zoals bij de muziek. Verder
heerst een kwalitatief verschil tussen poëzie, die begrippen nodig heeft en nog in
haar radikaalste vorm van de begripmatige elementen niet geheel en al vrij wordt en
de niet-begripmatige kunstsoorten. In ieder geval bevatte juist de muziek, zolang zij
zich van het aanwezige medium van de tonaliteit bediende, dezelfde harmonische
en melodische begripskenmerken, de weinige tonale akkoordtypen en hun afleidingen.
Nooit echter stonden deze taaltekens voor een in hun veronderstelde zaak; zij
‘betekenden’ ook niet op dezelfde wijze als wat het begrip betekent in relatie tot zijn
fenomenen; zij konden alleen gelijk de begrippen, als het identieke met identieke
funktie, ingezet worden. Verschillen als deze, die enorm diepgaande perspektieven
hebben, getuigen in ieder geval van het feit dat de z.g. kunsten onder elkaar geen
kontinuum vormen, waardoor wij het ons kunnen veroorloven het geheel als een
ongebroken, een geheel vormend begrip in overweging te nemen. Zonder het te
weten, vermengen de kunsten zich misschien ook om die ongelijknamigheid, van
wat onder eenzelfde naam gaat, af te schaffen. De vergelijking met een muzikaal
verschijnsel en de ontwikkeling daarvan kan dat verduidelijken. Het orkest als zodanig
is geen compleet geheel, geen kontinuum van alle mogelijke klankkleuren; tussen
deze gapen aanzienlijke leemten. De electronica wilde oorspronkelijk de tot nu toe
ontbrekende homogeniteit van het orkest herstellen, ofschoon zij zich spoedig bewust
werd van het verschil met de traditionele klankverwekkers en het voorbeeld van het
integrale orkest opofferde. Zonder iets te forceren kan men stellen dat de verhouding
van de kunst tot de kunsten te vergelijken is met de verhouding van het historisch
geformeerde orkest tot zijn instrumenten. Evenmin als kunst het begrip der kunsten
is, zo weinig is het orkest het spektrum van alle klankkleuren. Ondanks dit heeft het
begrip van de kunst zijn waarheid - ook in het orkest huist de idee van het kleurtotaal
als doel van zijn ontwikkeling. Tegenover de kunsten is kunst een zich vormend iets,
in ieder apart potentieel aanwezig in zoverre iedere kunst moet streven om zich van
de toevalligheid van haar kwasi natuurlijke momenten, door deze heen, te bevrijden.
Een dergelijk idee van de kunst in de kunsten is echter niet positief, niet iets wat
zonder meer in hun aanwezig is, maar enkel als negatie te begrijpen. Alleen negatief
heeft men, wat inhoud betreft, boven het lege klassificatorische begrip uit, de
kunstsoorten verenigd: alle maken zich los
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van de empirische realiteit, alle neigen naar de vorming van een, aan deze, kwalitatief
tegengestelde sfeer; historisch sekulariseren zij het magische en sakrale. Allen hebben
zij elementen uit de empirische realiteit nodig, waarvan ze zich vervolgens
verwijderen. Hun realisaties vallen tenslotte toch ook onder de empirie. Dat is de
voorwaarde van de ambivalentie van de kunst in haar soorten, Overeenkomstig haar
onlosmakelijk verband met de empirie, existeert kunst alleen in de kunsten, waarvan
de onderlinge diskontinue verhouding door de buitenartistieke empirie wordt
afgebakend. Als antithese van de empirie daarentegen is de kunst één. Haar dialektisch
wezen bestaat hierin, dat haar streven naar eenheid zich enkel door de veelheid heen
kan voltrekken. Anders was dit streven abstrakt en machteloos.
Haar verhouding tot de empirische laag is voor de kunst zelfs wezenlijk. Slaat zij
dit moment over, dan blijft, wat zij voor geest houdt, even uiterlijk als welke stof
ook; alleen midden in de empirische laag wordt geest tot inhoud. De konstellatie van
kunst en kunsten is in de kunst zelf woonachtig, in de spanning tussen de polen van
een eenheidstichtend, rationeel en een diffuus, mimetisch moment. Geen van die
polen is af te zonderen; kunst is niet van één van beide af te leiden, niet eens van
haar dualisme.
De opvatting over de overgang van de kunsten in de kunst zou echter te onschuldig
zijn als die niet een moment bevatte dat zelf niet estetisch zou zijn. De volgens een
onherroepelijke logika verlopende geschiedenis van de nieuwe kunst is die van een
sterk verlies van metafyische betekenis. Even zeker als de kunstsoorten van binnenuit
gedreven, hun grenzen overschrijden, even duidelijk zien we bij de kunstenaars, die
zich bijna zonder weerstand bij deze tendens aansluiten, hoe zij met dit verlies aan
betekenis zijn vergroeid.
Zij maken het tot hun zaak maar zouden, hun eigen innervatie getrouw, daar boven
uit willen komen. Of een estetische theorie er het woord voor vindt of, zoals meestal,
blindelings achter de ontwikkeling aanhinkt, hangt m.b.t. de artistieke geest,
uiteindelijk niet af van haar inzicht in datgene wat eigenlijk de zin van kunst saboteert.
Men gooit het liever op het algemene oordeel waardoor men van eigen inspanning
ontslagen is, zoals men van surrogaat meer verwacht dan van de zekerheid, welke
door de emancipatie der kunst werd ontwricht. Een duidelijke overeenkomst bestaat
er met de door het logisch positivisme verdrongen filosofie in de angel-
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saksische wereld: het volkomen afzien van iedere zin, zelfs van de idee van de
waarheid zelf, verschaft blijkbaar een gevoel van absolute, van iedere twijfel bevrijde
zekerheid, ook wanneer deze geheel geen inhoud meer heeft. Maar dat zegt niet alles
over de roes van onverzadigbare ontnuchtering, waarvoor intussen het woord absurd
zich als toverformule heeft ingeburgerd, zelfbewustzijn van de eigen tegenspraak,
de geest als orgaan van het zinloze. De ervaring daarvan reikt tot in vele verschijnselen
van de hedendaagse massacultuur. Het vragen naar de zin ervan is daarom
onvruchtbaar, omdat dit tegen het begrip van de zin en de bewering dat het bestaan
zinvol zou zijn, rebelleert. Niet zelden ontstaat er opwinding, binnen het estetisch
bereik, tussen de uiterste kampen van boven en van onder af. De kunst heeft die z.g.
zin van het leven duizenden jaren aan de mensen voorgeschoteld en ingehamerd.
Maar nog aan de oorsprong van de moderne tijd, op de drempel van de ontwikkelingen
die zich nu voordoen, heeft men dit nauwelijks in twijfel getrokken. Het in zichzelf
zinvolle kunstwerk, geestelijk bepaald in al zijn momenten, was medeplichtig aan
het, volgens Marcuse's formulering, affirmatieve wezen van de kultuur. In zoverre
kunst ergens ook afbeelding was, heeft haar samenhang door de schijn van zijn
noodzakelijkheid het afgebeelde als zinvol bevestigd, hoe tragisch het dit ook verging
en hoe onaangenaam het ook werd beoordeeld. Tegenwoordig gaat de boodschap
van de estetische zin daarom samen met de boodschap van de uiterlijke en innerlijke
afbeeldbaarheid van het kunstwerk. De vervaging der kunsten, - vijandig aan een
ideaal van harmonie, dat om zo te zeggen geordende verhoudingen binnen de soorten
als het burgerrecht van de zin vooronderstelt, - kwam tot stand uit de ideologische
bevangenheid van de kunst, die tot in haar konstitutie als kunst, als een autarkische
sfeer van de geest, doordrong. Terwijl zij hun vastomlijnde gestalte negeren, is het
alsof de kunstsoorten, zelf aan het begrip van de kunst knabbelden. Oerverschijnsel
van vervaging in de kunst was het montageprincipe dat voor de eerste oorlog in de
kubistische explosie, en onafhankelijk daarvan bij Schwitters, in het Dadaisme en
het Surrealisme werd toegepast. Montage betekent echter zoveel als de zin van het
kunstwerk door een, aan zijn wetmatigheid onttrokken, invasie van brokstukken van
de empirische realiteit verstoren en daardoor ontmaskeren. De vervaging van de
kunstsoorten begeleidt bijna steeds een greep van de beelden naar de buitenestetische
realiteit. Deze juist is aan

Raster. Jaargang 3

380
het principe van haar afbeelding strikt tegengesteld. Hoemeer een kunstsoort in zich
opneemt van datgene wat haar immanent kontinuum niet bevat, des te meer
participeert zij aan het haar vreemde, dingmatige, inplaats van het na te bootsen. Zij
wordt virtueel tot ding onder de dingen, tot datgene waarvan wij niet weten wat het
is. Zulk niet-weten verleent aan de kunst een onweerstaanbare uitdrukking. Maar het
zinverlies, dat zij adopteert, alsof zij zichzelf te niet wil doen, alsof zij door een
tegengif in het leven wil blijven, kan, ook tegen haar bedoeling, niet haar laatste
woord blijven. Het niet-weten van het absurde kunstwerk van Becket markeert een
indifferentiepunt tussen de zin en zijn negatie. Degeen die, opgelucht, een positieve
zin meende te zien, zondigde tegen deze indifferentie. Maar toch is er geen kunstwerk
denkbaar dat, terwijl het heterogene elementen integreert en zich tegen de eigen
zinverbanden keert, niet toch een samenhang vormt. Metafysische en estetische zin
zijn niet direct één, ook tegenwoordig niet. Realia waaraan iedere zin vreemd is en
die bij het vervagingsproces de velden der kunstwerken binnensluipen, worden
potentieel, maar evenzeer zinvol, gered, als zij de traditionele zin van de kunstwerken
een slag in het gezicht toebrengen. Konsekwente negatie van de estetische zin is
alleen mogelijk door afschaffing van de kunst. De laatste betekenisvolle kunstwerken
zijn de nachtmerrie van zo'n afschaffing, terwijl zij tegelijkertijd, door hun bestaan,
er zich tegen verzetten om afgeschaft te worden.
Alsof het einde der kunst tevens het einde der mensheid zou zijn, een mensheid
waarvan het leed dringend naar een kunst verlangt, naar een kunst, die het leed niet
gladstrijkt noch verzacht. Zij spiegelt de mensheid de ondergang voor, die zij opwekt,
in de hand houdt en overleeft.
De negativiteit van het begrip kunst heeft betrekking op haar inhoud. Haar eigen
aard, niet zozeer de machteloosheid van denken, verbiedt haar te definieren. Haar
innerlijke principe, het utopische, revolteert tegen het overheersende van de definitie.
Zij kan niet blijven wat zij eenmaal was. Hoezeer daardoor de verhouding van de
kunst tot haar soorten wordt gedynamiseerd toont het voorbeeld van de laatste onder
hen, n.l. de film, zeer duidelijk. Het gaat hier nu niet om de vraag of film kunst is of
niet. Aan de ene kant komt de filmkunst (zoals Benjamin in zijn werk over het
‘Kunstwerk in de levensfase van zijn technische reproduceerbaarheid’ de eerste was
die dit inzag) zich zelf het meest na, waar zij het attribuut
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van het fluïdum, - dat alle prefilmische kunst toekwam, - de schijn van een door de
samenhang gewaarborgde transcendentie, onverbiddelijk uitwierp. Anders gezegd,
waar de film, op een door de realistische schilderkunst en litteratuur nauwelijks
bevroede wijze, van symbolische en zinverlenende elementen afstand doet. Siegfried
Kracauer heeft daaruit de conclusie getrokken dat de film, als een redding van de
buiten-estetische dingwereld, estetisch alleen mogelijk zou zijn door het afzweren
van het stileringsprincipe, door de onopzettelijke verzinking van de kamera in de
aan alle subjectiviteit voorgeordende oertoestand van het zijn. Maar een dergelijke
weigering is, als het apriori van de filmische vormgeving, ook al weer een
stileringsprincipe. Zelfs met de meest konsekwente ascese (tegen het fluïdum en de
subjectieve intentie) blijft het door de aard van de filmische werkwijze, door de
techniek, door het script, de kameraïnstelling, de montage, moeilijk zinverlenende
momenten te vermijden. Zoals dit overigens ook het geval is bij de werkwijze in
muziek en schilderkunst, waar het materiaal z.g. naakt moet aantreden maar door dit
streven juist wordt gepreformeerd. Terwijl de film uit immanente noodzaak zijn
status als kunst zou willen afgooien, bijna alsof het zijn kunstprincipe tegenspreekt,
blijft hij ondanks dit verzet kunst en ontwikkelt zich als zodanig. Deze tegenspraak,
die de film door zijn afhankelijkheid van profijt niet zuiver kan uitdragen, is het
levenselement van alle eigenlijke moderne kunst. De vervagingsverschijnselen der
soorten konden daardoor wel eens heimelijk geïnspireerd zijn. In dit opzicht zijn
happenings in ieder geval exemplarisch - hoewel ostentatieve zinloosheid niet zonder
meer de uitdrukking is van de zinloosheid van de existentie. Ongeremd leveren zij
zich uit aan het verlangen dat kunst, in weerwil van haar stileringsprincipe en de
verwantschap daarvan met het beeldkarakter, een werkelijkheid sui generis zou
worden. Juist daarmee polemiseren zij op de meest schokkende wijze tegen de
empirische werkelijkheid, wier gelijke zij willen worden. Ze vormen bijvoorbaat de
parodie in hun clowneske vreemdheid ten aanzien van de doelen van het gewone
leven, in het hart waarvan zij de aanzet krijgen; de parodie die ze dan ook, zo ongeveer
als die der massamedia, overduidelijk bedrijven.
De vervaging der kunsten is een valse ondergang van de kunst. Haar
onontkoombaar schijnkarakter wordt tot schandaal tegenover de overmacht van de
ekonomische en politieke realiteit, die de nog als idee bestaande estetische schijn in
spot verandert, omdat zij geen
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uitzicht meer biedt op de verwerkelijking van de estetische inhoud. Steeds minder
is die schijn verenigbaar met het principe van rationele materiaalbeheersing, waarmee
hij gedurende de gehele geschiedenis van de kunst verbonden was.
Terwijl de situatie kunst niet meer toelaat - daarop doelde de uitspraak over de
onmogelijkheid van gedichten na Auschwitz - heeft zij haar toch nodig. Want de
voorstellingsloze realiteit is het voltooide tegenspel geworden van de voorstellingsloze
toestand, waarin kunst verdween, omdat de utopie, in ieder kunstwerk in cijferschrift
geschreven, zich vervuld zou hebben. Tot zo'n ondergang is de kunst van huis uit
niet in staat. Daarom plegen de kunsten roofbouw op elkaar.
vertaald door Simeon ten Holt

Raster. Jaargang 3

383

J.J.A. Mooij | ‘Vorm of Vent’
Boekbespreking
Vorm of Vent: Deze vertrouwde uitdrukking fungeert als titel van een baanbrekend
onderzoek* De ondertitel doet dit reeds vermoeden: Opvattingen over de aard van
het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
Het is inderdaad niet meer dan billijk te constateren dat de kennis van de
Nederlandse literatuurbeschouwing met één slag een ander aanzien heeft gekregen.
Veel wat tot nu toe in hoofdzaak van horen zeggen, half-en-half, in caricaturale
vertekening etc. bekend was, mag zich nu verheugen in een uitvoerige en zakelijke
beschrijving. Wat wèl bekend was, of zelfs overbekend, krijgt een plaats in het
ontworpen panorama. Literaire mythe-vorming is een stuk moeilijker geworden.
Natuurlijk wens ik niet op mijn beurt aan mythe-vorming te doen. Ik wil niet
suggereren dat dank zij Oversteegen bijgeloof thans is vervangen door redelijk inzicht,
voor het eerst en voorgoed. Oversteegen behoefde niet van de grond af te beginnen,
en zijn boek bevat waarschijnlijk geen laatste oordeel, over wat dan ook. Ik meen
bovendien aan te kunnen tonen dat het ernstige gebreken heeft; een zonder meer
geslaagd boek is het naar mijn indruk beslist niet. Niettemin heeft het de grote
verdienste dat het, niet in enkele min of meer willekeurig gekozen hoofdlijnen, maar
onbevooroordeeld en gedetailleerd, daarbij tevens levendig en boeiend, een overzicht
geeft van de uitgangspunten der literatuurbeschouwing in Nederland gedurende de
genoemde periode. Dat die periode, ook vanuit het heden bezien, een belangwekkende
is geweest, behoeft wel geen betoog.

*

J.J. Oversteegen, Vorm of Vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de
Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Athenaeum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam 1969. Het boek diende oorspronkelijk als proefschrift op grond waarvan aan de
schrijver met lof de graad van doctor in de letteren werd toegekend. Promotor was Prof. Dr.
J. Kamerbeek Jr.
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Allereerst iets over de algemene opzet van het werk. Het overgrote deel van de inhoud
is verdeeld in 28 hoofdstukken die weer zijn ondergebracht in acht afdelingen. De
eerste twee van die acht afdelingen beschrijven de situatie aan het begin van de te
onderzoeken periode (omstreeks 1916) en de eerste nieuwe ontwikkelingen daarna.
Hier en daar wordt een terugblik ingelast. Aan de orde komen o.m. Kloos, Verwey,
Adama van Scheltema en (het uitvoerigst) Herman van den Bergh, dit alles in meer
of minder nauw verband met een viertal tijdschriften (De Nieuwe Gids, De Beweging,
De Stijl en Het Getij).
Van de latere afdelingen zijn er drie (te weten III, V en VIII) aan literaire tijdschriften
en hun voornaamste representanten gewijd. Dit zijn De Stem, met afzonderlijke
behandeling van Just Havelaar en Dirk Coster; De Vrije Bladen, met afzonderlijke
behandeling van Marsman en Binnendijk; en Forum, met afzonderlijke behandeling
van Du Perron, Ter Braak en Vestdijk. Twee van de resterende afdelingen beschrijven
nog een aantal figuren en stromingen: in afdeling IV zijn Nijhoff en Van Ostaijen
aan de orde, in afdeling VII hoofdzakelijk Bloem, Anthonie Donker, Van Eyck, en
verder vertegenwoordigers van katholicisme, protestantisme en socialisme. Tenslotte
wordt in afdeling VI de zogeheten Prisma-discussie van omstreeks 1930 behandeld.
Deze laatstgenoemde afdeling (uit één hoofdstuk bestaande) is bedoeld als de kern
van het boek. Men vindt hier een beschouwing over Binnendijk's inleiding tot zijn
bloemlezing Prisma (1930) en over een aantal reacties daarop, speciaal Ter Braak's
kritiek ‘Prisma of Dogma?’ (1931).
Aan de genoemde acht afdelingen met hun 28 hoofdstukken gaat dan nog een
Inleiding vooraf, terwijl het onderzoek besloten wordt met een Konklusie. Behalve
een Naamregister bevat het boek een uiterst nuttig Begrippenregister.
Dat aan de Prisma-discussie door de auteur de centrale plaats in de opzet van zijn
boek is toegedacht, komt reeds tot uiting in de hoofdtitel. Door een zodanige opzet
was volgens hem ‘een overzichtelijke ordening van het feitenmateriaal’ mogelijk
(2). Oversteegen's mening dat de wending van De Vrije Bladen naar Forum het meest
beslissende moment sinds '80 in de ontwikkeling van wat hij noemt de ‘literaire
ideologie’ in Nederland is geweest, zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld;
want Ter Braak's aanval op
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Prisma is volgens hem de konkrete uiting van die overgang (7-8). Al te veel betekenis
moet men echter aan die centrale plaats in de compositie van het boek niet toekennen.
Noch de voorafgaande, noch de latere afdelingen zijn opvallend, laat staan hinderlijk,
afgestemd op de Prisma-affaire. De schrijver waagt zich gelukkig ook aan allerlei
andersgerichte verwijzingen, vergelijkingen en confrontaties. De vaak verrassende
uitkomsten die daarvan het gevolg zijn, behoren tot de meest in het oog springende
deugden van dit boek. Men zie bv. Oversteegen's commentaar op begrippen als
‘persoonlijkheid’, ‘vorm’ en ‘toon’, zoals deze bij allerlei critici, en niet alleen bij
de protagonisten van 1930, voorkomen. Ook meen ik dat bv. een reeds zo vaak
besproken kwestie als de verhouding van Forum en De Stem door dit boek aan
duidelijkheid heeft gewonnen, juist omdat de overige alternatieven nu evenzeer
aandacht hebben gekregen. Zelfs de verhoudingen binnen het ‘ware’ Forum (Ter
Braak en Du Perron) zijn doorzichtiger geworden dank zij de door Oversteegen
gemaakte portretten. En velen zullen geboeid worden door de grote hoofdstukken
over Van Ostaijen en Van Eyck, niet in de laatste plaats vanwege het licht (of de
schaduw) door hun denkbeelden geworpen op die van anderen. Zo zou men een
tijdlang door kunnen gaan. Maar Vorm of Vent verdient een gedetailleerde
beschouwing. De rijke inhoud van dit boek maakt dat elke afdeling, elk hoofdstuk,
op zijn mérites onderzocht zou moeten worden. Dat is mij om meer dan één reden
helaas onmogelijk. Wel heb ik mijn best gedaan een aantal gedeelten nauwkeurig te
bekijken; dit zijn met name de hoofdstukken over Nijhoff, Binnendijk en Prisma,
alsmede de Inleiding en de Konklusie.
In het volgende zal ik verslag van mijn bevindingen doen. Ik ben zo vrij daarbij
de nadruk te leggen op de gebreken die ik gevonden meen te hebben.
In de eerstvolgende paragraaf noem ik een aantal betrekkelijke kleinigheden. Mijn
voornaamste bezwaren komen in de paragrafen 3 en 4 aan de orde. Deze bezwaren
betreffen tekorten in de nauwkeurigheid waarmee standpunten worden beschreven
en geanalyseerd, en in de duidelijkheid van Oversteegen's eigen literair-theoretische
inbreng.
Deze tekorten lijken mij ernstig, zoals ik reeds zei. Maar ik verzoek de lezer twee
dingen in gedachten te houden. Ten eerste waag ik het niet te beoordelen in hoeverre
precies mijn bevindingen re-
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presentatief zijn voor de kwaliteit van het gehele werk. (Zie echter mijn slot-alinea).
Wellicht dat andere recensenten de moeite nemen dit nader te onderzoeken. Ook op
die manier kan Oversteegen's boek een uitgangspunt zijn voor verdere studie. Het is
bedoeld als eerbetoon, zij het dan niet als het grootste eerbetoon, wanneer ik beweer
dat verdere studie van de Nederlandse literatuurbeschouwing in de door Oversteegen
gekozen periode nu eerst een gedetailleerde evaluatie van Vorm of Vent vereist. Het
boek heeft allure genoeg om daar aanspraak op te kunnen maken. En dit voert mij
dan tegelijk tot mijn tweede opmerking: ik hoop dat de concentratie in het vervolg
op de negatieve kanten van mijn reactie de lezer er niet toe brengen zal mijn
bewondering te vergeten.

2
De Inleiding is in hoofdzaak een nadere verklaring en rechtvaardiging van wat
Oversteegen zich voorneemt te doen; zij geeft m.a.w. een uitwerking van de ondertitel.
Oversteegen dan kondigt om te beginnen aan: ‘De voornaamste vraagstelling van
dit boek is dus: welke denkbeelden omtrent de aard van de literatuur treft men in ons
land bij de literaire critici aan in de jaren tussen de twee wereldoorlogen, en hoe
worden deze opvattingen in verband gebracht - àls dat gebeurt - met de kritische
theorie en praktijk’. (2)
Aard, en niet functie, van de literatuur zal hem primair bezighouden, hetgeen hem
zeggen doet: ‘In dit boek... valt het volle licht op het beeld dat onze auteurs in de
besproken periode zich vormden van de wezenlijke eigenschappen van de scheppende
literatuur.’ (2) De wetenschappelijke literatuurbeschouwing wordt uitgesloten; de
besproken standpunten zullen niet literair-theoretisch worden beoordeeld; en
Oversteegen komt daarop tot de volgende karakteristiek: Dit boek ‘wil een
beschrijving zijn van de belangrijkste schrijvers-standpunten betreffende de vragen:
wat is literatuur, en wat wil de kritiek.’ (6) Iets verderop: Niet de geschiedenis van
de kritiek is het onderwerp, maar ‘de verschillende houdingen tegenover het
verschijnsel literatuur binnen een afgeperkte periode. Alles wordt door dit centraal
plaatsen van, om het met een ruime term te zeggen, de “literaire ideologie” bepaald.’
(6)
Geleidelijk aan zijn in deze bladzijden de verhoudingen iets verschoven. Wordt
aanvankelijk de indruk gewekt dat de principes en doeleinden der literaire kritiek
alleen in verband met een poëtica
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(= geheel van opvattingen over de aard van het literaire werk) behandeld zullen
worden, in de latere formuleringen komen beide probleemgebieden op één lijn te
staan.
Volgens de eerste, beperkte uitleg van de ondertitel zou iemand zonder poëtica,
of zonder eigen bijdrage aan de opvattingen dienaangaande van anderen, niet
behandeld moeten worden. Oversteegen vermeldt dan ook dat om die reden Victor
E. van Vriesland en Frits Hopman (bijna) geheel zijn uitgevallen (9). Maar waartoe
bv. het nog niet eens bijzonder beknopte hoofdstuk over Stuiveling? Dat kan alleen
op grond van de meer ‘rekkelijke’ formulering worden gerechtvaardigd; er wordt
daar immers slechts in het voorbijgaan melding gemaakt van opvattingen over de
aard van het literaire werk. Het lijkt mij dat ook alleen op grond van de rekkelijke
formulering de uitvoerigheid van het hoofdstuk over Du Perron kan worden
gemotiveerd. Zijn poëtica is gauw verteld, en het hele hoofdstuk gaat zelfs sterk in
de richting van een hoofdstuk uit een geschiedenis van de kritiek, een soort boek dat
Oversteegen beslist niet schrijven wil.
Veel bezwaren kan men natuurlijk niet hebben tegen een wat soepele interpretatie
van de doelstelling van dit boek. Wel is het verwonderlijk dat Oversteegen niettemin
zo weinig genade kent jegens sommigen die met een beetje goede wil toch wel een
plaatsje hadden kunnen krijgen. Ik noemde reeds Van Vriesland. Daaraan zou ook
A. Roland Holst kunnen worden toegevoegd. Bij de verdediging van zijn beslissing
R.H. niet op te nemen verwijst Oversteegen slechts naar diens opstel over Leopold.
Uit Zelfbehoud (1938) wordt zelfs niet genoemd. Men zou zeggen dat R.H. in die
bundel hier en daar van een eigen en frappante ‘literaire ideologie’ heeft blijk gegeven
en daardoor een korte behandeling had verdiend.
Een beetje onduidelijk is Oversteegen ook over de vraag wanneer een
schrijvers-standpunt nu belangrijk genoeg is om opgenomen te worden. Eenmaal
stelt hij dat de opvattingen opvallend of uitzonderlijk werkzaam moeten zijn geweest
(9). Verderop heet het dat de keuze niet gebaseerd is op een historische rol maar op
het gearticuleerde der uitingen (13), waarmee eerst het criterium der werkzaamheid
ongedaan wordt gemaakt en daarna ook dat der opvallendheid wordt vervangen.
De onduidelijkheid omtrent eigen doelstellingen staat niet op zichzelf. Zij kan in
verband worden gebracht met andere, meer of
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minder hinderlijke inconsitenties. Ik noem enkele voorbeelden. Over Nijhoff's ideeën
betreffende de dichterlijke scheppingswerkzaamheid verkondigt Oversteegen
tegenstrijdige dingen: enerzijds distantieert hij zich van Vestdijk's weergave daarvan
(135-136; 137 r. 4-7 v.b.), anderzijds neemt hij die klaarblijkelijk over (132 onderaan;
241 n. 3). Meent en verdedigt Nijhoff nu volgens Oversteegen wel of niet dat de
werkzaamheid van de dichter bestaat uit het (zelfstandig) hanteren van de
niet-persoonlijke mogelijkheden die in de taal opgesloten liggen?
Verwarrend is Oversteegen ook over de kwestie wat er blijvend en wat wisselend
is in de literaire ideologie van Van Eyck. Op blz. 312 n. 1 deelt hij mee geen rekening
te houden met de ontwikkeling die men bij Van Eyck kan constateren ‘in zijn
opvattingen over een begrip als vorm; het permanente is opvallender, en interessanter
voor ons, dan het wisselende.’ Eén bladzijde verder lezen wij dat er een gewijzigd
levensinzicht nodig is geweest voor een beslissende stap ook in Van Eyck's
vormtheorie. Op blz. 321 accentueert Oversteegen weer de eenheid in het denken
van Van Eyck, die tot uiting zou komen in de opvatting dat het gedicht is: ‘de tot
een zelfstandig organisme geworden vorm waarin het levensgevoel van een dichter
zich uitgekristalliseerd heeft.’ Maar in de rest van het hoofdstuk wordt dit
levensgevoel geleidelijk vervangen, eerst door algemeen-menselijkheid, later door
God en kosmos (328; 333). Tenslotte is er enige discrepantie in Oversteegen's
opmerkingen over Du Perron's aanvallen op Coster. Op blz. 24 n. 2 noemt hij het
een naïveteit te menen dat Havelaar en Coster niet vanaf het begin Forumachtige
bezwaren hebben opgeroepen.1. Op blz. 388 echter doet hij het op zijn minst
voorkomen dat Du Perron in zijn kritiek op de stijl van Coster een voortrekker is
geweest.
Ik neem aan dat een deel van zulke onduidelijkheden en inconsistenties met enige
moeite wel goed te praten is, maar zij maken de zaak voor de lezer toch
ondoorzichtiger dan nodig is.
Ernstiger (want moeilijker controleerbaar) is het optreden van onnauwkeurigheden
in de weergave van standpunten. Ik noemde dat reeds als het eerste van mijn twee
hoofdbezwaren. Dit bezwaar zal worden toegelicht aan de hand van de hoofdstukken
over Nijhoff, Binnendijk en Prisma.
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Om te beginnen meen ik een cluster van vergissingen te zien op de bladzijden
131-133, een centraal deel van het Nijhoff-hoofdstuk. In de voorafgaande pagina's
heeft Oversteegen uitvoerig Nijhoff's vormtheorie geciteerd zoals die voorkomt in
een bespreking van de poëzie van Herman van den Bergh (1925). Volgens die
opvatting heeft ‘grotere kunst, om het nu maar eens ruw-weg te zeggen, eigenlijk
één vorm en twee inhouden: een levensinhoud, een vorm daarvoor, en een geestelijke
inhoud weer van die vorm...’. Vooral de moderne dichters, van omstreeks 1920 af,
hebben zich op de werking van die vorm toegelegd: de Tachtigers nog brachten de
natuur samen met haar expressie (eerste inhoud en vorm), de jongere dichters streven
naar een samenvallen van vorm en tweede inhoud. ‘Het is, voor hen, de vorm zelf
welke terstond creatief moet zijn, welke terstond een geestelijk lichaam wordt waarin
de ziel zich vertastbaart.’ Verspreid in dit stuk karakteriseert Nijhoff die tweede
inhoud nog als ‘goddelijke aanduiding’, ‘hoogste geestelijk besef’,
‘bovenwerkelijkheid’, e.d.
Oversteegen merkt op dat dit allemaal niet zo duidelijk en overzichtelijk is, en dat
wij andere citaten nodig hebben om Nijhoff's beweringen zo veelzeggend te vinden
als zijn tijdgenoten. Hij citeert dan uit de tekst van een door Nijhoff gehouden lezing
(1935). Niet zo erg is dat in dit citaat twee kleine onnauwkeurigheden voorkomen,
en dat het niet waar is wat Oversteegen stelt: dat N. zijn vroegste kennismaking met
de poëzie van zijn eigen tijd beschrijft (hij beschrijft de hernieuwde kennismaking
bij het voorbereiden van zijn lezing). Zelfs wil ik er niet over vallen dat het citaat
gekozen is uit een fragment dat door Nijhoff zelf in het manuscript is doorgehaald
(iets wat in elk geval vermeld had moeten worden), terwijl de hele lezing bij zijn
leven nooit is gepubliceerd. Mijn grootste bezwaren betreffen het commentaar.
Terecht merkt Oversteegen op dat in het citaat de zelfwerkzaamheid van de vorm
ontbreekt, maar dat daarentegen het gedicht in zijn karakter van taal-voorwerp
optreedt. Zonder een spoor van bewijs laat hij daar dan op volgen dat men mag
aannemen dat het deze ‘objectiviteit van het gedicht als ding’ is, waarin de creatieve
vorm terug te vinden is. ‘Blijkbaar werkt de taal in het (moderne) gedicht op een
wijze die door Nijhoff als “kreatief”... beschouwd wordt’, meent Oversteegen (131).
Deze creativiteit van de taal wordt als een nadere verklaring van de creativiteit van
de vorm
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opgevat,
Erg gemakkelijk zou het gevraagde bewijs m.i. niet te leveren zijn. Er is nauwelijks
enige bovenzinnelijkheid in het fragment van 1935, juist kenmerkend voor de tweede
inhoud van 1925. Maar zelfs de creativiteit van de taal zit er niet in, hoe men
Oversteegen's citaat ook wendt of keert. ‘De taal, de stijl van elk dichter drukte niet
zijn persoonlijkheid uit, maar was een noodbrug om tot de verstaanbaarheid van de
ook de dichter zelf obsederende dingen te geraken.’ Het is een flagrant geval van
‘hineininterpretieren’ hierin Nijhoff's mystieke taalopvattingen te lezen die trouwens
meer de vermogens van het woord betreffen dan die van de taal in het algemeen.2.
Ook in de rest van de ten dele door Oversteegen geciteerde alinea komt er niet veel
uit de bus dat diens commentaar zou kunnen ondersteunen. ‘De persoonlijkheid van
de dichters scheen voldoende onderwerp te vinden in het gewaarworden niet van
zichzelf als dichter, maar als mens... In onze dagen is het belachelijk een dichter te
zijn, men moet in het leven staan. En dan worden de noodbruggen geslagen.’ Etc.
Opvallend is dat Nijhoff twee bladzijden eerder (VW 2, 1170) wel letterlijk over
de vorm spreekt op een manier die herinnert aan wat hij in 1925 gezegd heeft. Hij
heeft het dan over het ‘verleggen van de inhoud naar de vorm.’ In dat verband ook
komt er iets bovenzinnelijks te voorschijn (poëzie als ‘de geëigende uitdrukkingsvorm
voor het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of emotie
geconcentreerde aanschouwing.’) Maar N. komt op dit alles via een paar opmerkingen
over de compositie van Ulysses, hetgeen niet wijst in de richting van een gelijkstelling
van vorm en taal.3.
Geeft men Oversteegen inzake de interpretatie van het door hem geciteerde
fragment ‘the benefit of the doubt’, dan staat een nieuwe verrassing de lezer te
wachten. Want nu wordt hij in één adem doorverwezen naar weer een stuk van 1925,
waar N. betoogt dat Martien Beversluis zijn Ballade van de Vleermuis als sonnet
had moeten schrijven i.p.v. als lied in veertig strofen, Over enige creativiteit van de
taal wordt niet gerept; de vormen waarover wèl gesproken wordt zijn dichtvormen.
En zo mogelijk nog bonter maakt Oversteegen het in zijn direct daarop volgende
aanhaling. Daar is weliswaar sprake van een creatieve vorm, maar slaat men het na
(in een stuk over Marsman van 1939) dan dringt zich de conclusie op dat wat hier
staat noch met de stukken van 1925
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noch met dat van 1935 veel te maken heeft. De creativiteit van de vorm heeft hier
betrekking op een toekomstbeeld. Oversteegen is het slachtoffer geworden van een
bedriegelijke terminologie.
Zie ik het goed dan is hij dat ook in zijn opmerkingen over Nijhoff's artikel over
Het Wilhelmus (1926). Oversteegen schrijft: ‘“Onpersoonlijk”, bij de meeste critici
vrijwel een scheldwoord, is bij Nijhoff een lovende karakteristiek... Alleen bij dit
uitgangspunt kan, tot ergernis van velen, van een versregel bewonderend gezegd
worden dat de woorden ervan zijn “losgezongen van hun betekenissen”. Aangezien
dit niet van Vera Janacopoulos gezegd werd, maar van het Wilhelmus, mag de lezer
wel aannemen dat hier niet bedoeld wordt: “zonder betekenis”, maar juist: “los van
de aanleiding, en daardoor vol van een nieuwe betekenis”. De woorden betekenen
meer dan zij betekenen, zou men kunnen zeggen, met een variant op een uitlating
van, natuurlijk, Nijhoff.’ (132-133).
Het artikel is ondoorzichtig genoeg, maar op zijn minst is duidelijk dat het
zich-los-zingen niet met bewondering wordt vastgesteld.4. Nijhoff constateert
eenvoudig het feit dat de woorden van de eerste strofe van het Wilhelmus ‘voor de
huidige Hollander eigenlijk bitter weinig betekenis hebben’. Dit is een gevolg van
een historisch proces dat op zichzelf nog niets met de grote poëtische waarde van
het gedicht te maken heeft; het is iets dat goede en slechte gedichten kan overkomen.
‘Inderdaad,’ zegt Nijhoff, ‘ik ken weinig versregels in onze poëzie, waarin de woorden
zich zodanig hebben “losgezongen van hun betekenissen” en die in zo absolute zin
toch poëzie zijn.’ (Toch, niet: ‘juist daarom’ of iets in die geest, op deze plaats.)
Ik denk dat Oversteegen e.v.a. deze passage steeds te veel hebben gelezen met
andere uitingen van Nijhoff (bv. het gedicht ‘Tweeërlei Dood’ in Vormen) voor ogen,
en het zou dwaasheid zijn te ontkennen dat daarop gezinspeeld wordt. Maar het
zelf-citaat van Nijhoff is een citaat-tussen-aanhalingstekens, om zo te zeggen. Het
kan onmogelijk ernstig zijn bedoeld.
Kennelijk is Nijhoff wel van mening dat het behouden blijven van de bezielende
werking ondanks het gedeeltelijk wegvallen der betekenis de poëtische waarde van
het Wilhelmus bewijst. Maar dat houdt beslist niet in dat dat wegvallen hier als een
positieve kwaliteit van het gedicht wordt aangemerkt, als iets dat door de dichter of
het gedicht tot stand wordt gebracht. Nijhoff prijst trouwens
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diegenen die ervoor zorgen dat de zin der woorden van het Wilhelmus niet geheel
verloren gaat. Er is dus wat te redden. Oversteegen heeft dat ook beseft en volgens
hem moet N. met zijn befaamde uitdrukking bedoeld hebben: ‘los van de aanleiding,
en daardoor vol van een nieuwe betekenis.’ (Ik laat nu maar in het midden waarom
dat vlg. Oversteegen niet van Vera J. gezegd zou kunnen worden.) Inderdaad komt
Nijhoff tot zoiets als de bepaling van een nieuwe betekenis (de even regels van de
eerste strofe kunnen door het volk worden overgenomen), die de grote waarde van
het Wilhelmus als volkslied uitmaakt. Is dat los van de aanleiding, dus los bv. van
het begin van de opstand en het optreden van Willem van Oranje? Het lijkt mij wel
heel twijfelachtig dat Nijhoff dàt bedoeld heeft. (N. spreekt laatdunkend over
‘betrekkelijk persoonlijke aanleidingen in dichter en volk’ en waarschijnlijk zou
Oversteegen het woord ‘aanleiding’ wel zo beperkt kunnen definiëren dat hij gelijk
krijgt. De moeilijkheid is, dat in die zin ook een proefschrift, een flora, een
doe-het-zelf handleiding veelal los van de aanleiding en vol van nieuwe betekenis
zullen zijn!)
Tot zover over de bladzijden 131-133. Ook elders in hetzelfde hoofdstuk rijzen
nog vragen op beslissende punten. Zo op blz. 140 n.a.v. de verdere behandeling van
Nijhoff's taaltheorie. Oversteegen heeft dan een fragment geciteerd uit een artikel
van 1924 (over Marsman). Dit fragment mondt uit in de stelling dat de poëzie weer
het verzonken woord voelbaar maakt, het ding van het woord, van vóór het
uitdrukkingsmiddel geworden was. Voorzover dit stuk begrijpelijk is (en Oversteegen
zegt dat het dat is) staat er dat de dichter terug moet naar het stadium waarin woorden
louter dingen waren, met magische vermogens, maar zonder betekenis blijkbaar.5.
Oversteegen meent zelfs dat dit wel een te verdedigen standpunt is, ‘als men iets
andere woorden kiest’. Maar zijn parafrase is ten dele niet te beoordelen, ten dele
met de opvattingen van Nijhoff in strijd. Te beoordelen zou zij eerst worden wanneer
verklaard zou worden wat de mate van directheid van een woordbetekenis is. En m.i.
wijst niets in het betreffende stuk van Nijhoff in de richting die Oversteegen uit wil,
nl. de bevordering der meervoudige waarde van woorden, hun poly-interpretabiliteit.
Waarom zou het streven om aan het woord zijn elementaire, lichamelijke kracht
terug te geven op hetzelfde neerkomen als het streven aan bij-betekenissen alle kansen
te geven?
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Minder bezwaren heeft het hoofdstuk over Binnendijk bij mij opgeroepen.
Binnendijk's terminologie is uiterst onduidelijk en daarbij, zeker naar huidige
maatstaven, nogal overspannen, maar in grote lijnen lijkt Oversteegen mij wel
geslaagd in zijn pogingen er enigszins vat op te krijgen. Sympathiek is ook het streven
juist Binnendijk volledig tot zijn recht te laten komen, door ook diens publikaties
van na 1940 te beschouwen.
Toch rijzen hier ook wel problemen. Wat Oversteegen zegt over de kern van
Binnendijk's poëtica is onbevredigend. Aan de ene kant kiest hij ‘ont-tijdelijking’
als sleutelwoord (235; vgl. 232), aan de andere kant ‘ont-persoonlijking’ (242, 244).
Stilzwijgend wordt de indruk gewekt dat beide op hetzelfde neerkomen. Het is
natuurlijk al de vraag of dit inderdaad het geval is. Als Oversteegen zelf bv. beweert
dat Binnendijk uitgaat van de stelling ‘dat in poëzie toevallige menselijke ervaringen
een blijvende... gestalte krijgen’ (232), dan wijst dit op ont-tijdelijking maar beslist
niet op ont-persoonlijking. Bovendien lijkt het mij twijfelachtig of B. werkelijk zozeer
ont-persoonlijking voorstond als Oversteegen doet voorkomen. Het bestrijden van
‘al te persoonlijke elementen’ in poëzie is natuurlijk nog heel iets anders. Binnendijk
wekt i.h.a. niet de indruk dat hij in de poëzie iets tegen een persoonlijke levensvisie,
tegen iemands wezenlijke aard en ‘eigen toon’ heeft. Oversteegen's beroep op
Binnendijk's opstel over Keuls (1925) bewijst in feite dan ook weinig of niets omdat
(in strijd met wat Oversteegen suggereert) het ‘onpersoonlijke’ van Keuls' dichtwerk
daar alleen maar als karakteristiek dienst doet en niet als waardecriterium; met die
onpersoonlijkheid blijken zelfs gevaren samen te hangen waaraan Keuls niet steeds
ontkomen is. Onpersoonlijke poëzie is voor B. in dit stuk kennelijk een bepaald soort
van poëzie die dan nog geslaagd of mislukt kan zijn.
In laatste instantie berust Oversteegen's gelijkstelling van ont-tijdelijking en
ont-persoonlijking op twee citaten over ‘de soortelijke gelijkheid van poëtische en
mystieke aandoeningen’ (235). Het eerste is in hoge mate misleidend omdat het
gelicht is uit een zin waarin Binnendijk de inhoud van een door hem gelezen hoofdstuk
samenvat. Uit het gehele artikel in kwestie is moeilijk op te maken in hoeverre B.
de door hem weergegeven zienswijzen deelt en op alle poëzie toepasbaar acht. (Die
zienswijzen doen trouwens nog altijd beroep op een ‘tweede zelf’.)6. Weliswaar
beschrijft Binnendijk een paar eigen ervaringen van ont-persoonlijking, maar er

Raster. Jaargang 3

394
wordt daarbij geen verband met de poëzie gelegd (Zin en Tegenzin, 168-176). Het
tweede citaat bewijst eenvoudig het tegendeel van wat Oversteegen verdedigt. De
mystieke ervaring wordt er als psychisch verwant aan de schoonheidsontroering
beschreven, maar wordt juist onderscheiden van het gebied van kunst en
kunstenaarschap, poëzie en scheppingskracht. Voor zijn betoog maakt dat bepaald
een essentieel verschil.
Verder is er in dit hoofdstuk een minder gelukkige aantijging op blz. 246.
Oversteegen constateert daar dat Binnendijk een schakel nodig heeft tussen zijn
poëtica en een kritische theorie. Ik ben het met Oversteegen eens als hij verder in dit
hoofdstuk betoogt dat bij Binnendijk die schakel ontbreekt. Maar ik vraag mij ernstig
af of hij gelijk heeft als hij stelt dat Binnendijk tot 1947 ‘zonder veel nadenken een
identiteit tussen schrijversbedoeling en lezerservaring aannam’.
Dit wordt toegelicht met twee citaten. Het eerste is uit een stuk van 1930 (over
Van Vriesland). Binnendijk gewaagt hier van het zingend meetrillen waarin wij de
openbarende macht van het woord van de dichter ervaren. Maar bij naslaan blijkt
dat Binnendijk het hier heeft over het aanvaarden c.q. het verwerpen van een dichter
als dichter, over het vellen van een oordeel (‘dit is poëzie’ of ‘dit is geen poëzie’).
Van een schrijversbedoeling, laat staan van een identieke reproductie daarvan, wordt
niet gesproken. Bovendien blijkt Binnendijk van mening te zijn dat de geschetste
situatie slechts ‘gewoonlijk’ intreedt en hij maakt voor Van Vriesland, wiens werk
hij bespreekt, zelfs een uitzondering! Van gedachteloosheid lijkt dus al helemaal
geen sprake te zijn.
Het tweede citaat bewijst zo mogelijk nog minder. Er wordt iets gezegd over de
toewijding die het kunstwerk zowel van de kunstenaar als van de kunstgenieter
verlangt, en over de ethische waarde van de estheticus (waarmee weer bedoeld zou
zijn: kunstenaar zowel als kunstgenieter). Het is mij een raadsel hoe Oversteegen
hieruit het idee van de door hem aan de orde gestelde identiteit kan puren. En ook
bij het nalezen van diverse stukken van Binnendijk heb ik beslist niet de indruk
gekregen dat deze regelmatig uitgaat van het postulaat dat hem in de schoenen wordt
geschoven. Wel heeft Oversteegen gelijk als hij zegt dat Binnendijk in zijn critieken
dikwijls bezig is de schrijver achter zijn gedichten te situeren en diens ‘voorafgaande
gevoelens en gedachten’ (250) te beschrijven. Toch blijft hij lezer, toeschouwer;
vaak oppert hij
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uitdrukkelijk alleen maar onderstellingen. Van een naïeve identificatie is dus geen
sprake. En als het oordeel wordt geveld zijn de bedoelingen van de schrijver,
voorzover ik zie, in principe irrelevant geworden.7.
De onjuiste lezing van de fragmenten van vóór 1947, i.h.b. dat uit het stuk over
Van Vriesland, voert m.i. ook tot onvoldoende gemotiveerde gevolgtrekkingen over
een verandering in Binnendijk's opinie. Net als in 1930 poneert Binnendijk ook nog
in 1947 de stelling dat het oordeel van de criticus geen zaak is van verstandelijke
argumentatie, maar vooral van een intuïtieve reactie op het werk. Ik heb de indruk
dat in dit opzicht Binnendijk's opinie in wezen niet veranderd is. Wel is hij
klaarblijkelijk de consequenties daarvan duidelijker gaan zien.8.
Een groot deel van de voorafgaande kritiek komt erop neer dat Oversteegen passages
te veel uit hun verband heeft gerukt. Ook in diverse andere hoofdstukken is dit soms
hinderlijk.9. Wellicht had hij zich dus beter iets kunnen beperken, door bv. per portret
een beperkt aantal opstellen te kiezen en die volledig en systematisch te analyseren.
In dit boek komt hij daar te zelden aan toe, en zelfs niet in het hoofdstuk dat uitsluitend
over de Prisma-discussie gaat. Men zou zeggen dat nu toch om te beginnen
Binnendijk's inleiding van a tot z bekeken zou moeten worden. Maar dat gebeurt
niet. Oversteegen geeft weliswaar een groot aantal citaten, maar hoe de Inleiding in
feite in elkaar zit (met een afdeling over de poëzie van ong. 1918-1923, een afdeling
over tweeërlei expressionisme, een afdeling over de poëzie sinds 1923) verneemt de
lezer niet. Alleen al Ter Braak's bewering, dat de poëzie volgens Binnendijk stil staat
(Ter Br., vw, 1, 355), had op die manier gemakkelijk bestreden kunnen worden. A
fortiori onderzoekt Oversteegen niet of en in hoeverre Binnendijk's twee soorten
expressionisme samenhangen met Van Ostaijen's tweedeling (163-166). Bovendien
geschiedt het citeren hier en daar wat hardhandig. Op blz. 262 citeert hij vlak achter
elkaar twee gedeelten die in het origineel 14 bladzijden van elkaar zijn gescheiden.
In het tweede gedeelte komt de uitdrukking ‘deze vormkracht’ voor die bij Binnendijk
terugverwijst naar een zin die niet geciteerd wordt. Oversteegen wekt de indruk dat
de uitdrukking slaat op de scheppende kracht van 14 bladzijden tevoren. Dit zou op
hetzelfde kunnen neerkomen, maar het had toch tenminste moeten worden
geadstrueerd.
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In elk geval gaat het op blz. 19 om een inwendige, organiserende kracht, die
samenhangt met de aanwezigheid van ‘gebondener vormen’ en ‘uitwendige
verfraaiing’.10. Op blz. 5 is dat nog maar de vraag.11.
Deze kwestie is slechts een begin. De tekst vertoont schier hopeloze knopen. Er
is bv. de ‘(magische) scheppingskracht’ van dichters (18, 22) waarmee zij erin kunnen
slagen een ‘wonderlijkmakende en onbegrijpelijk verlossende toon’ tot stand te
brengen (18), maar die toon zelf kan ook weer creatief zijn! (11, 17). Dan gebruikt
Binnendijk op zijn minst twee begrippen ‘poëzie’: ‘poëzie’ in de zin van de
verzameling der gedichten (maar ik neem aan dat ook dit woord dubbelzinnig is),
en ‘poëzie’ in de zin van een kracht die in die gedichten moet werken. Ik zal het
niemand kwalijk nemen wanneer hij er niet uit komt. Wel neem ik het Oversteegen
kwalijk dat hij dit opstel in het hart van zijn boek heeft geplaatst en dan doet of er
geen knopen te ontwarren zijn.
Want dit is het vreemdste: terwijl de schrijver eerder moeite had gedaan de diverse
invloeden op Binnendijk (van Nijhoff, Marsman, Van Ostaijen, Van den Bergh,
Verwey) na te gaan of minstens te signaleren, neemt hij zonder enig bewijs aan dat
de belangrijkste figuur achter de Prisma-inleiding Nijhoff is (269, 275, 276; vgl. ook
382 en 386). Nu zijn er inderdaad passages die sterk aan Nijhoff herinneren (bv. over
het vers dat zelf een lichaam wil wezen). Maar Nijhoff's tweede inhoud ontbreekt,
dus ook zijn creatieve vorm, en er is geen spoor van de ‘goddelijkheid’ der poëzie
(ook hier zegt Ter Braak meer dan hij zou kunnen verantwoorden).12. Daarentegen
wordt er wel gesproken over het ritme als de scheppende geest van het kunstwerk,
en bij wat Oversteegen de beruchtste zin uit de Prisma-inleiding noemt (die over de
poëzie als een losgeraakt gewas) had hijzelf eerder, en terecht, reeds terugverwezen
naar Van Ostayen (231).
Meer in het bijzonder doet Oversteegen het voorkomen alsof pas in Binnendijk's
repliek Nijhoff's creatieve vorm en Marsman's vormkracht elkaar voor de voeten
gaan lopen (276). In feite is ook al in de Inleiding de echo van Marsman
onmiskenbaar. (Zo vreemd was de opinie van Du Perron nu ook weer niet.) Men zie
bv. de karakterisering van dichten als het ver-beelden, vormen van een stof (9, 1e
al.), de opmerking over Slauerhoff's ‘zuiver scheppende stofbehandeling’ en
‘ongehoord gespannen scheppingskracht’ (11), en die over de vorm als een ferment
(19). Over-
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steegen doet zelfs geen poging zijn standpunt inzake het karakter van Binnendijk's
Prisma-creativiteit met argumenten te verdedigen. De zaak is echter allesbehalve
evident, en het is en blijft bijv. een open vraag hoe ver men met het aannemen van
alleen Marsman en Van Ostaijen als inspirerende figuren zou kunnen komen.
Oversteegen's bewering dat in de Prisma-inleiding met creativiteit zonder twijfel de
nijhoviaanse zelfwerkzaamheid van de vorm = taal wordt bedoeld (276) is een slag
in de lucht.
Laat ik proberen tot een soort van samenvatting inzake de drie onderzochte
hoofdstukken te komen.
Er is natuurlijk veel waar men als lezer erkentelijk voor moet zijn: veel materiaal,
veel nuttige opmerkingen, veel nuttige onderscheidingen ook (zoals het onderscheid
tussen het perspectief van de schrijver en dat van de lezer). Maar er is tevens een
tekort aan zorgvuldigheid. In de grond van de zaak verschaft Oversteegen weinig
steekhoudend commentaar juist bij zulke essentiële kwesties als de strekking van
Nijhoff's vorm-‘theorie’,13. de verhouding tussen die vorm-‘theorie’ en zijn
taal-‘theorie’, de kern van Binnendijk's poëtica, en de achtergronden van diens
Prisma-inleiding. N.'s vormtheorie wordt praktisch niet geanalyseerd, de gelijkstelling
vorm = taal wordt in een handomdraai tot stand gebracht, evenals die van
ont-tijdelijking en ont-persoonlijking bij Binnendijk, en ondanks veel citaten uit de
Prisma-inleiding wordt in hoofdzaak Ter Braak's interpretatie daarvan zonder
argumentatie overgenomen.
Het stemt melancholiek dat de schrijver, die zich heeft ontpopt als veruit de beste
kenner van de 20e eeuwse Nederlandse literaire kritiek, zijn meesterschap niet ook
in een betrouwbare en goedgeargumenteerde expositie van het materiaal heeft getoond.
De wetenschappelijke waarde van de besproken hoofdstukken is nu helaas geringer
dan men zou verwachten.

4
Tenslotte iets over de Konklusie. Ook daarop is volgens mij nogal wat aan te merken.
Niet zo erg is dat Oversteegen ook hier niet goed weet wat hij wil doen. ‘Wat leren
wij uit al die [beschreven] positiekeuzen omtrent het wezen van het literaire werk,
en wat is de konsekwentie daarvan voor de literatuurwetenschap, dat is de toegespitste
vraag van dit slothoofdstuk.’ (478). Aldus de aankondi-
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ging. Wat hij doet is veeleer het plaatsen, verklaren en evalueren van al die
positiekeuzen vanuit een theorie omtrent het literaire werk. Zij leren Oversteegen
heel wat minder dan dat zij bevestigen wat hij al lang wist, of meende te weten. Maar
juist dit laatste blijkt verward en onduidelijk te zijn.
Zijn theorie hangt op het onderscheid tussen twee polaire eigenschappen van het
literaire werk. In termen daarvan kan men volgens hem de tegenstrijdige
positiekeuzen, die zich in de loop van de geschiedenis en ook omstreeks 1930 hebben
voorgedaan, begrijpen en een meer of minder betrekkelijk gelijk toekennen. Er is
immers enerzijds een levensbeschouwelijke poëtica in allerlei varianten, anderzijds
een autonomistische poëtica in allerlei varianten; enerzijds een ideologische (of
psychologische) kritiek, anderzijds een ergocentrische kritiek; enerzijds engagement,
anderzijds ‘l'art pour l'art’. Dat komt dan omdat de literatuur in het algemeen en de
poëzie in het bijzonder niet alleen een vorm van taalgebruik is met een geheel eigen
karakter, maar ook een (zij het indirecte) uitspraak over het bestaan. Dit laatste mogen
de autonomisten volgens Oversteegen nooit vergeten en het is en blijft de verdienste
van Forum daarop de aandacht te hebben gevestigd, al hadden zij een verkeerde
poëtica.
Ik wil niet zeggen dat hieruit niet een zekere verheldering kan resulteren. Maar
dan zou Oversteegen zijn bedoelingen toch wat duidelijker moeten maken. Wat in
dit verband een ‘uitspraak over het bestaan’ is, blijft onopgehelderd. ‘Bestaan’ zal
wel ‘menselijk bestaan’ betekenen, maar is ‘uitspraak’ bedoeld in de zin van ‘feitelijke
bewering’ of in die van ‘(aanvaardend of verwerpend) oordeel’? Kunnen gedichten
ook uitspraken over het bestaan bevatten, behalve in hun geheel zo'n uitspraak te
zijn? Zo ja, is Henriëtte Roland Holst's ‘De zachte krachten zullen zeker winnen / in
't eind’ een voorbeeld? Zo ja, waarom is die uitspraak indirect (of verhuld)? Geven
zulke gedichten als Adriana de Buuck of zelfs Columbus (om nog binnen de sfeer
van Forum te blijven) werkelijk uitspraken over het bestaan? Is het doen van indirecte
uitspraken over het bestaan niet ook buiten de literatuur mogelijk, en misschien zelfs
gebruikelijker dan het doen van directe uitspraken daarover? Dus wat zegt het adjectief
precies?
Helemaal mysterieus wordt het als blijkt dat Oversteegen de term ‘uitspraak over
het bestaan’ te hooi en te gras door andere vervangt, zoals ‘uitspraak over de
werkelijkheid’, ‘communicatie’, ‘rationele
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communicatie’, en ‘vorm van bewustwording van de werkelijkheid’. Dit is bepaald
ergerniswekkend.
De stilzwijgende aanname dat al deze uitdrukkingen betrekking hebben op één
eigenschap van het (het?) literaire werk, doet een te groot beroep op de
goedgelovigheid van de lezer. En dat er in totaal in Oversteegen's theorie niet meer
dan twee eigenschappen worden onderscheiden zal dus nog moeten worden
waargemaakt. Kortom, de theoretische basis van waaruit Oversteegen opereert is
zwak. Dat wreekt zich ook in andere delen van het boek, met name in de laatste sectie
van het Prisma-hoofdstuk, waar eveneens een te vlotte vereenzelviging plaats heeft
van uiteenlopende anti-‘l'art-pour l'art’ tendenzen.14. Ik meen trouwens, dat in de
voorafgaande paragraaf reeds gebleken was hoe luchtig Oversteegen met begrippen
en standpunten kan omspringen. Zelfs Van Ostaijen's ‘ethos’-idee, ofschoon vanuit
de Konklusie bezien in de hoogste mate relevant, wordt in het betreffende hoofdstuk
weliswaar enthousiast maar niet erg aandachtig bejegend. Mogelijk zou een andere
opzet, nl. tot het schrijven van een geschiedenis van de literaire kritiek in de zin van
‘een historisch overzicht van de “reasoned exercise of Literary Taste”’ (6), een
overtuigender resultaat hebben gehad. Een aanwijzing lijkt mij dat de hoofdstukken
over Du Perron en Ter Braak tot de beste van het boek behoren: er is hier relatief
weinig te theoretiseren en relatief veel te zeggen over persoonlijke attitudes,
ontwikkelingen, reacties en voorkeuren. Maar zelfs als dit waar is, dan nog past het
een lezer (en ook een kritische lezer) van Vorm of Vent niet om ondankbaar te zijn.

Eindnoten:
1. De zin is niet helemaal duidelijk, maar dit o.m. moet toch wel bedoeld zijn.
2. Dit is iets wat Oversteegen ook verderop onvoldoende benadrukt. - Oversteegen's commentaar
berust o.m. op de aanname dat in het citaat ‘de taal’ niet ‘de taal (= het persoonlijke taalgebruik)
van elk dichter’ betekent, maar: de taal tout court. Reeds dat lijkt mij dubieus.
3. Tegen Oversteegen's behandeling van Nijhoff's taaltheorie als een nadere en afdoende explicatie
van zijn vormtheorie pleit m.i. ook dat in het kader van die taaltheorie veelal aan de poëzie
bepaalde unieke vermogens worden toegeschreven, terwijl in het kader van de vormtheorie de
vermogens van de poëzie in het verlengde lijken te liggen van die van het proza (romankunst).
Maar natuurlijk beweer ik niet dat vormtheorie en taaltheorie niets met elkaar te maken hebben,
alleen dat Oversteegen's explicatie vorm = taal waarschijnlijk simplistisch en zeker onvoldoende
gemotiveerd is. Globaal zie ik het zo: Nijhoff had, op het voetspoor van vele kunstfilosofen
vóór hem, het idee dat in de kunst bepaalde uitersten (weergegeven d.m.v. begripsparen als
zinnelijk-bovenzinnelijk, werkelijk-bovenwerkelijk, natuurlijk-goddelijk) elkaar ontmoeten.
Deze basis-stelling heeft Nijhoff in de jaren 1920-± 1925 trachten uit te werken in zijn
vorm-‘theorie’ zowel als in zijn taal-‘theorie’.
Het zou echter een apart onderzoek (waarmee Oversteegen zelfs niet begonnen is) vereisen om
na te gaan in hoeverre die twee uitwerkingen samenvallen, en wat daarvan precies in de
Enschedé-se lezing van 1935, met de fundamentele contrasten ziel - oneihdigheid en
abstractie-menigte, terug te vinden is.
(Er zijn natuurlijk ook al eerder afwijkende varianten; zo in een door Oversteegen niet geciteerd
opstel van 1924 over Boutens waar uitgerekend het onderwerp de scheppende instantie schijnt
te zijn! zie VW 2, 236).
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4. In feite wordt het ook niet van een regel maar van een strofe gezegd, en dan niet dat de woorden
zijn, maar zich hebben losgezongen.
5. Oversteegen is erg zuinig met het aanwijzen van historische achtergronden buiten de door hem
bestudeerde periode. Inderdaad is dat een onderwerp op zichzelf. Dat echter een Nederlands
boek met een zo verwant onderwerp als Het metafysisch grondpatroon van het Romantische
literaire denken, door C. de Deugd, in het geheel niet benut wordt doet wat geforceerd aan.
In het bijzonder kan men daar iets vinden inzake de opvatting van poëzie als magie (165 vv),
een opvatting die ook bij Oversteegen herhaaldelijk aan bod komt. Een zodanige verwijzing
naar achtergronden in de Romantische literatuurbeschouwing zou m.i. heel wat nuttiger zijn
geweest dan bv. de uiterst discutabele en op vrijwel niets gebaseerde vergelijking tussen Van
Ostaijen en (blijkbaar) Kenneth Burke (162).
6. Een van die zienswijzen is die van A. Roland Holst, in Uit Zelfbehoud: een reden te meer
waarom dit boek aan de orde had kunnen komen.
7. Vlg. ook Commentaar, blz. 84. Men moet dus zeggen dat Binnendijk geen intentionalist is, in
de normale zin van het woord. Maar het is waar dat Oversteegen in zijn slotbeschouwing een
zeer afwijkende interpretatie van het begrip ‘intentionalisme’ geeft (484-487). Volgens die
interpretatie kan men kennelijk alleen aan het intentionalisme ontkomen als men zijn
lezersreacties ordent volgens een theorie. Dit is zoiets als iedereen, die niet lid is van een
anti-fascistische organisatie, tot fascist verklaren.
8. Een interessante vraag zou zijn of Binnendijk na 16 jaar Ter Braak gelijk is gaan geven en zijn
intuïtieve oordeel is gaan opvatten als een kwestie van persoonlijke smaak. Er zijn een paar
aanwijzingen die pleiten voor een bevestigend antwoord, bv. de karakteristieken van Breero,
Vondel en Hooft in een stuk over laatstgenoemde (Randschrift, 174). Al met al echter lijkt een
ontkennend antwoord op zijn plaats. In 1947 schrijft Binnendijk: ‘Wat beleefd moet worden...
is derhalve het levensproces van het kunstwerk in zijn organisch-structurele vorm en bouw,
waardoor de levensstroom al of niet... ervaarbaar blijft...’ (Randschrift, 202). Er wordt afstand
gedaan van het wetenschappelijke gezag van het oordeel, van de garantie der feilloosheid, maar
niet van de gerichtheid op de bovenpersoonlijke geldigheid.
9. Het minst waarschijnlijk in de Forum-hoofdstukken. Daarentegen in sterke mate bij de
behandeling van Bloem. In datzelfde hoofdstuk bevindt zich ook een dieptepunt in de kwaliteit
van het commentaar, nl. als Oversteegen n.a.v. de uitspraak ‘Maar geen vorm zonder inhoud’
opmerkt dat daarin ‘vooral de volgorde van de zelfstandige naamwoorden opvalt’, vervolgens
gaat betogen dat die volgorde relevant is, en vlak daarop die relevantie weer laat vallen (288,
midden). Alle fasen van dit fragment zijn op hun eigen manier verbazingwekkend.
10. Vgl. H. Marsman, Verzameld Werk III, 1938, blz. 196 sub 5.
11. Voor de verdediging van zijn identificatie zou Oversteegen kunnen verwijzen naar Commentaar,
blz. 84-85. Maar het gaat nu natuurlijk om de terminologie en het standpunt in de
Prisma-inleiding zelf. En dan bestaat op zijn minst de mogelijkheid dat de vormkracht van blz.
19 gezien moet worden als een specificatie van de scheppingskracht van blz. 5. Men zie bv.
ook de tegenstelling tussen ‘onpoëtische’ poëzie en poëzie, geladen met (niet nader bepaalde)
‘gloednieuwe krachten’ (7).
(Dat beide als selectie-criterium worden aangevoerd bewijst natuurlijk bij lange niet hun
identiteit.)
Oversteegen is dus op zijn minst onvolledig door dit probleem te verdoezelen in plaats van het
te behandelen.
Bovendien is zijn betoog niet consistent: als men de scheppende kracht van blz. 5 vereenzelvigt
met de vormkracht van blz. 19, dan kan die scheppende kracht niet meer worden vereenzelvigd
met zelfwerkzaamheid van de vorm-in-de-zin-van taal (276).
12. Ondanks de bezwerende terminologie is de toon (sit venia verbo) van de Inleiding ‘diesseitig’.
Geen ‘goddelijkheid’, maar ook geen ‘bovenzinnelijkheid’, ‘oneindigheid’ of ‘eeuwigheid’.
(Een woord als ‘scheppingskracht’ heeft na meer dan een eeuw Romantische
literatuurbeschouwing zijn metafysische c.q. godslasterlijke inhoud wel verloren).
13. Oversteegen vermeldt zelfs niet dat Bloem een poging tot verduidelijking heeft gedaan, juist
in zijn stuk Vorm of Vent (Verz. Beschouwingen, 194-196).
14. Heeft bijvoorbeeld de voorkeur voor Slauerhoff boven Van Ostaijen, of voor Slauerhoff boven
Van Geuns, in theorie iets te maken met maatschappelijk engagement? - Het ongemotiveerde
op-één-hoop-werpen, onder de vlag vooral van ‘uitspraak over het bestaan’, verschaft
Oversteegen's opvatting een schijn van belangwekkendheid. Zonder dat blijft er niet veel anders

Raster. Jaargang 3

over dan de voor de hand liggende mening, dat in de literatuur allerlei aspecten en functies van
taalgebruik (kunnen) blijven meespelen.
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Muziek
Ernst Vermeulen | De tsjechische avantgarde
De componist Wolf Vostell schreef eens een muziekstuk - dit begint als een sprookje
en het zal U ook onwaarschijnlijk in de oren klinken - met de titel: Der Flugplatz
als Konzertsaal. Met bussen werd het publiek naar de militaire vliegbasis Ulm
gebracht. De scene vormde namelijk een onderdeel van het plan In Ulm, um Ulm
und Ulm herum. Men bewonderde de fabricage van vliegtuigonderdelen en keerde
alleszins tevreden huiswaarts. Later noteerde de happeningkenner Eckart Rahn, dat
de luisteraars die hij had ondervraagd tot de conclusie waren gekomen, dat zij ook
zonder de titel van het werk aanstonds aan een muzikale manifestatie zouden hebben
gedacht.
Wolf Vostell hield zich zo konsekwent mogelijk aan zijn uitspraak: ‘Als kunst
zien, wat ik als kunst wìl zien.’ Nu is dit op het gebied van de beeldende kunst weinig
opzienbarends zo langzamerhand, maar de meest abstract georiënteerde muze laat
minder met zich sollen, die stribbelt tegen wanneer er sprake is van de alledaagse
werkelijkheid. Ik heb er trouwens zelf ook moeite mee, waar nog bij komt, dat ik
pogingen als die van Vostell meer curieus vind vanwege de reacties van het publiek,
dan dat ik ze op zichzelf zo interessant acht. Een feit is intussen, dat het niet valt te
loochenen, dat de algemene tendens om alledaagse waarden te isoleren in het kader
van een kunstwerk (vandaar de herleving na dato van het surrealisme?) ook in de
muziek begint door te dringen.
Wat de ervaringen betreft die men op dit gebied in Nederland kon opdoen herinner
ik allereerst aan Hymnen van Karlheinz Stockhausen (Holland Festival '68), een
collage met gebruikmaking van volksliederen. Immers: wat is er alledaagser dan dit
materiaal? Stockhausen had, vanwege historische redenen, in deze ‘documentaire’
ook aan het Horst Wessel-lied gedacht, en dat brengt me bij de meest gefrekwenteerde
collage-stof: de muziek uit de jaren 1700-1900. Door verwerking van citaten uit het
geijkte en door vrijwel iedereen gekende repertoire van Bach tot Bartók
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verkreeg men eveneens de mogelijkheid om de alledaagse werkelijkheid in het spel
te betrekken.
Kurt Schwertsik, die met Friedrich Cerha in '59 in het conservatieve bolwerk
Wenen Schönbergs idee van een Verein für musikalische Privataufführungen nieuw
leven inblies, was één van de eersten die citaatcomposities vervaardigde in
parodistisch-dadaïstische stijl, werken die zelfs in Nederland (Misja Mengelberg)
sporen achterlieten.
Serieuzer en op meer vervreemdend werkende wijze schreven Kees van Baaren
(Musica per orchestra), Peter Schat (Clock and anticlockwise en On Escalation),
Louis Andriessen (Anachronie I en Contra Tempus), Rob du Bois (Réflexions sur le
jour où Pérotin le Grand ressucsitera) en het vijftal dat verantwoordelijk was voor
de opera Reconstructie.
Het heeft geen zin hier verder over de diverse technieken uit te weiden, waar het
de bedoeling van dit artikel is, om in te gaan op de nieuwste uitingen in
Tsjechoslowakije. Regent het daar dan van citaatcomposities? Geenszins, maar een
hoogst opmerkelijk werk van Ladislav Kupkovic, dat ik bovendien voor typerend
houd voor de nieuwe tijd die daar lijkt aangebroken, althans voor zover het de
waardering van de avantgarde betreft, verantwoordt ongetwijfeld deze inleiding.
Maar daarover later meer. Eerst iets over de ‘winterse’ periode, toen instellingen en
critici de voorhoedewerkers vogelvrij verklaarden. Naar voorbeeld van het ensemble
Die Reihe van het duo Schwertsik-Cerha (en men kan er aan toe voegen: op dezelfde
basis ook als Domaine musical in Parijs, Musiques nouvelles uit Brussel, Prisma uit
Kopenhagen, MW2 uit Warschau, Slavko Osterc uit Ljubljana en Musica nova uit
Boekarest) richtte men in Praag Musica Viva Pragensis op (een initiatief van de
fluitist-componist Petr Kotik dat terug gaat op zijn conservatoriumtijd in 1960) terwijl
de pianist Ladislaw Simon, een leerling van de kwarttoonspecialist Alois Haba,
enkele musici om zich heen verzamelde, ongeveer in dezelfde tijd, die de naam van
Sonatori di Praga aannamen. Later, toen Kotik sterk onder invloed van John Cage
raakte, stelde hij het Ensemble Quax samen, dat zich voornamelijk toelegde op de
improvisatie. Helaas, deze ensembles zijn wellicht bekender in Nederland dan in
Praag. Het grote festival, de Praagse Lente, onafgebroken aktief sinds de tweede
wereldoorlog, doch nauwelijks geëvolueerd - wat niet wegneemt dat het niveau
opmerkelijk hoog is - hield zich vrijwel afzijdig. Eén keer
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schakelde men èn Die Reihe èn Musica Viva Pragensis in ten einde een overzicht te
geven van de Tweede Weense School. Het publiek gaf niet thuis. Hoe kon het ook
anders, opgevoed als het was met Smetana, Dvorák, Fibich, Foerster, Suk, Ostrcil,
Janácek en Martinu en voorts nog verzadigd van Prokoviev en Shostakovitch? Praag
is nog steeds bar slecht geïnformeerd. Maar in '67 liet Jaroslav Buzga in een artikel
in Melos juichtonen horen: het muziekleven in de hoofdstad zou in een nieuw stadium
zijn beland. Musica Viva Pragensis vormde met het aktieve Novak Kwartet en enkele
geïnteresseerde componisten (niets nieuws) en een aantal belangstellende critici (wel
degelijk iets nieuws!) een Werkgroep voor nieuwe muziek. Heel mooi natuurlijk,
maar ik heb op mijn bezoek aan de Praagse Lente van dit jaar er weinig uitwerking
van ondervonden. Alhoewel, het festival ging lichtelijk overstag en beloofde voor
1970 een drietal actuele concerten als in het Holland Festival '69. Niet Musica Viva
Pragensis werd genoemd doch het Slowaakse pendant Hudba Dneska (Muziek van
Vandaag), in '63 opgericht door eerdergenoemde Kupkovic. Is dus in Praag de
muzikale lente nog maar nauwelijks ingezet, Bratislava wordt gekenmerkt door een
aanmerkelijk milder klimaat. Klonk in '67 voor het eerst op een concert elektronische
muziek in Praag (Gedenkteken voor Malewitsch van Rudolf Komorous), de stad heeft
ondertussen nog steeds geen producerende studio ter beschikking. Bratislava
daarentegen weet zich de trotse bezitter van twee centra: in '61 vervaardigde Ilja
Zeljenka reeds collages in de experimentele studio van de televisie, terwijl Peter
Kolman sinds '65 de leiding heeft van een soortgelijk complex, ondergebracht bij de
radio.
De laatste twee jaren produceren ook de studio's van de omroepen te Brno en Plzen.
In '62 hield men in laatste stad een cursus voor experimentele muziek waarvan de
voorbereiding echter teruggaat tot '57. In de geïmproviseerde studio hield men in het
seizoen '63-'64 de eerste concerten met elektronische en concrete muziek. De stuwende
leider in Brno, evenals in Plzen, is dr. Eduard Herzog die ook sedert het laatste jaar
de supervisie heeft over enkele Supraphon-produkties. Het peil is omhoog gevlogen!
Elk jaar brengt Supraphon een zestal platen met nieuwe Tsjechische muziek uit, maar
deze bevatten tot voor kort vrijwel steeds de bekende motorisch-lyrische, optimistische
uitingen in de stijl van Prokoviev, Hin-
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demith, Honegger en Martinu.
Welnu, in Plzen liet men mij werken van Milos István en Arnost Parsch horen,
benevens dat van hun leerlingen en een compositie van Vaclav Kucera. Milos István
is daarvan ongetwijfeld de belangrijkste, ook vanwege zijn opmerkelijke pedagogische
kwaliteiten. Hij werd in 1928 geboren in Brno en genoot zijn opleiding aan dezelfde
instelling waar hij thans doceert: de Janácek Akademie voor schone kunsten. Zijn
stijl laat, als bijvoorbeeld in de Lidice-Odyssea voor piano uit '63 (5′) een vermenging
zien van seriële en modale structuren, ritmisch zijn er interessante details zodat een
titel als Ritmi ed antiritmi voor twee piano's en twee slagwerkers (uit '66, speelduur
11′) niet verwondert. In Ostrov Hracek (Eiland van speelgoed) in '68-'69 te Brno
gemaakt, herkent men vijf deeltjes waarvan het laatste het meest complex is
uitgevallen. Concreet materiaal overheerst, zoals herdersfluitjes, die herinneren aan
Globokars bekende quasi-folklore étude voor orkest, in Nederland geïntroduceerd
door Die Reihe. Van Istváns leerlingen Miroslav Hlavác (een generatorstudie onder
de welluidende naam van Angelion; inderdaad zeer lyrisch maar te
uitgesponnenprimitief) en Zdenek Lukás beviel mij de laatste het meest. Lukás is
ook als koordirigent werkzaam, wat waarschijnlijk zijn keuze beïnvloedde: een
collage n.a.v. het motet Ecce qlomodo moritur justus van Jacob Gallus.
Zeer smaakvol werden generatortonen vermengd met losse stemmen en volledige
koorfragmenten. Invloeden van Penderecki zijn overigens onmiskenbaar. Lukás'
Concert voor viool, altviool en orkest uit '68, uitgevoerd op de vierdaagse
wapenschouw in maart te Praag (voor de 13e maal gehouden), zoiets als de
Nederlandse Muziekdagen waar ook alle gezindten en generaties elkaar treffen, viel
mij iets tegen: het bekende motorische geweld. Supraphon (Memento 1967 van Ctirad
Kohoutek en Stabat Mater van Ivo Jirásek) en Panton (Trio van Klement Slavicky,
Metamorfosen van Jirí Jaroch, Rondo voor piano van Jan Klusák en het genoemde
concert) verdeelden de opnamen elk over een plaat. Helaas heeft men Istvans
veelbelovende citatencompositie (Bezwering van de tijd voor sprekers en
symfonie-orkest), een montage van onder meer quasi-Renaissance muziek voor
koperblazers, niet opgenomen. De beste indruk maakte op mij het Rondo uit '67 van
Klusák [geboren in 1934, een leerling van de pedagoog Pavel Borkovec, aanvankelijk
in de stijl van Honegger c.s., later met voorkeur voor
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Berg, nú blijkbaar een impressionistische dodecafonist, (de reeks voor het Rondo
geeft aanleiding tot hele-toonsopeenvolgingen)]. De factuur is in zoverre soepel, dat
de uitklinkende waarde van de tonen en het samenspel van rechter- en linkerhand
vrij gelaten is. Soortgelijke aleatoriek paste ook Arnost Parsch toe in zijn Pro Josefa
Horáka uit '69, een speelse hommage aan het grandioze Due Boemi (Josef Horák
basklarinet en Emma Kovarnova; hun repertoire breidt zich voortdurend uit, Horák
improviseert ook over anonieme 13e eeuwse melodieën). Het spel van de musici
wordt verdubbeld door bandopnames: onderhoudend, zij het te éénvormig om
werkelijk lang te boeien. Van zijn leerling Rudolf Ruzicka viel een eveneens weinig
pretentievolle timbrestudie op in een luchtige stijl, vol fijne staccato-speldeprikjes.
Het Ballet cynétique van Vaclav Kucera maakte een onevenwichtige indruk, zulke
montages vervaardigde Pierre Henry beter. En daarmee ben ik gekomen op een
algemene tendens: de meer Franse dan Duitse oriëntatie. Werken van het formaat
van een Váhy svetla (Balans van het licht) van Zbynek Vostrak, het eerste Praagse
totaaltheater, trof ik er vooralsnog niet onder aan. Desalniettemin leek mij deze
‘aanloop’ een signalement volop waard. Meer dan bijvoorbeeld het werk van Isa
Krejcí, waarvan een plaat uit de serie van het Tsjechoslowaakse Informatie-centrum
voorbeelden toont: een scherzino uit een symfonie, een moderato en presto uit een
strijkkwartet, een presto uit een serenade en een ouverture Vivat Rossini die klinkt
als een Vivat Kabalevsky. Hebt U het gemerkt: allemaal snelle delen? Deze Marcel
Poot-in-het-quadraat (instrumenteren kàn hij ) blijft voortdurend
vitalistisch-humoristisch, dat wil zeggen: het is om te huilen. Om maar verder te
zwijgen van de retteketetconcerten van een Ilja Hurnik en Lubor Bárta, sportieve
loze vissertjes op de witte toetsen, of van de offerandes aan Prokovievs toccata-stijl
door Jaroslav Doubrava en Klement Slavicky.
Ivan Jirko, die overigens best effectvol weet te schrijven, imiteert in een
liederencyclus (De Zodiac) Poulenc en volgt in een opera (Twelfth Night)
Moussorgsky na. Heel blijmoedig gaat het toe bij Victor Kalabis en Jirí Pauer, die
in ieder geval hun vak verstaan.
Onbeschaamd romantisch (à la Szymanofsky) gaat Otmar Macha te keer, een
uitblinker èn in de motorieke krachtpatserij èn in een naïeve lyriek is Petr Eben. Met
veel warmte draagt Vera Soukupova op Panton zijn Liefdeloze liederen uit '64 voor
(de titel is nog het
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aardigste). Ik vermeld het platenmerk, omdat de eerder genoemden allemaal uitvoerig
door Supraphon zijn vereeuwigd. Een componist die er naar mijn gevoel een beetje
uitspringt is Jan Rychlík (1916-1964). Zijn Hommage gravecembalistici met portretjes
van Pasquini, Seixas, Farnaby, Cabezon en Couperin lijkt hem in de neo-klassieke
hoek te drukken, maar de Kamersuite voor strijkkwartet, het Blaaskwintet en de
Afrikaanse cyclus voor houtblazers en piano (respectievelijk uit '54, '61 en '62) geven
bij vlagen wel te denken: vooruitziende kamermuziek. Ook met Jan Kapr (1914) is
iets (positiefs) aan de hand. Na een beschaafd geeuwend beluisterde Zesde Symfonie
hoort men met verbazing een uitgedunde Oscillazione voor viool en orkest aan, om
klaar wakker te worden bij zijn Cijfers voor piano, slagwerk en bandmuziek (16′)
uit '66. Van patriottistische muziek is geen sprake meer, aansluiting bij de Brno-kring
lijkt mij geen probleem. Ook Josef Berg (1927) is in Brno werkzaam, wat eveneens
vermoedelijk alleen al door de mogelijkheden van de omgeving aanleiding werd tot
een opmerkelijke evolutie in de richting van de elektronica (vertrekpunt in dit geval:
lyrische kamermuziek).
Alvorens nu geheel to the point te komen wil ik nog aandacht vragen voor drie
figuren: Miloslav Kabelác (1908), die, alhoewel geen pedagoog toch een enorme
invloed op de jongere generatie uitoefent en dat niet in het minst vanwege zijn succes
in het buitenland, Jarmil Burghauser (1921), die tevens werkzaam is als musicoloog
(verantwoordelijk voor de thematische catalogus van Dvorák (Artia 1960),
medewerker tevens aan de Gesamtausgaben van Fibich en Janácek) en Lubos Fiser
(1935), steeds meer op de voorgrond tredend, onder meer in de Praagse Lente dit
jaar vertegenwoordigd door een Requiem. Alle drie hebben ze het stampende,
goedkope ‘concertzaal’-geweld verlaten. Nu zou men ze kunnen plaatsen in de buurt
van de klankgevoelige lyrisch-persoonlijke school van de bekende Poolse
componisten. Kabelác vind ik een tikje geforceerd in zijn avantgardistische stijl, hij
lijkt mij ‘eerlijker’ in bijvoorbeeld zijn Derde Symfonie voor orgel, koperblazers en
slagwerk ('57). Het uitspelen van buiten-Europese verworvenheden (Japanse, Chinese,
Indische en Arabische muziek) maakt hem in Tsjechoslowakije tot een unieke figuur.
Burghauser schuwt het opgelegde effekt niet, daar is hij dan ook een typisch
theatercomponist voor. Maar in de laatste tijd concentreert hij zich met
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succes op kamermuziekvormen, zoals een ingetogen Mogelijkheden voor klarinet,
cymbaal en slagwerk ('65, duur 9′, waarvan een fragment is vastgelegd uiteraard
door Horák ) duidelijk kan maken. Jammer dat hij zich niet altijd kritisch genoeg
toont. Hetzelfde kan gezegd worden van Fiser, eveneens vooral aktief met muziek
voor theater, film, radio en televisie. Opmerkelijk zijn de Vijftien Bladen naar Dürers
Apokalypse voor orkest ('65, 9′) en de Caprichos voor solistisch en gemengd koor
naar Goya ('66, 10′). Beeldende en lichtelijk vrijblijvend effektvolle muziek die in
de buurt van Penderecki (Lucas Passie) komt.
En nu dan de componisten die de weg plaveiden waarop we eens allemaal zullen
lopen, geen zijweggetjes die terug lopen, geen valse schijnbewegingen en neo-stijlen.
In vaktijdschriften roerde de avantgarde zich reeds vroeg, maar wanneer het op
uitvoeringskansen aankwam bulderden de toccata's elk ander geluid van het podium.
Het eerder genoemde informatie-centrum verspreidde handige en kleurige foldertjes
met gegevens over componisten, gelardeerd met opmerkingen als: ‘Componist X
maakt muziek die de atmosfeer van deze dagen weergeeft en is van blijvende waarde,
te meer omdat ze niet afhankelijk is van enigerlei voorbijgaande mode’ of, nog wat
kernachtiger: ‘Componist Y lijdt gelukkig niet aan de schizofrenie van de moderne
kunst.’ De schizofrenen waren de componisten die zich wenden tot de Keulse school.
Het is natuurlijk jammer dat de monumentale en pathetisch rijke meesterwerken nog
maar weinig opgeld doen bij de jongere generatie, men loopt minder warm voor een
heerlijke muziek die de vreugde uit over de bevrijding van het Vaderland, vooral
wanneer je ineens bezet blijkt. Zo zit dat. Of beter, hoe preciés, verduidelijkte
Kupkovic. In de periode van juli tot december 1968 schreef hij een vijftal stukken
waarin sprake was van zoiets decadents als vervreemdingstechniek. Daartoe dienden
werken van Bach (het 6-stemmige Ricercar uit het Musikalisches Opfer), Mozart en
Brahms (het andante uit de Eerste Symfonie). Levende en tape-muziek concerteren,
Bach ondergaat een serieel bad, Mozarts durchbrochene Arbeit metamorfoseert in
een Klangfarbenmelodik, Brahms wordt gereduceerd tot op het bot van de tweede
vioolpartij. In Smolenice vond de première plaats van het derde deel van deze
zogenaamde Geprepareerde Teksten. Ook hier wordt een montage gemaakt van een
alledaagse tekst: Beethovens Negende Symfonie. Het slotkoor Alle Menschen werden
Brüder wordt
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geplaatst tegen een gesproken klankwand: interviews met Russische soldaten. Ook
kraait ergens de haan, enfin trommels en bekkens voeren naar een allesvernietigende
mars. Hier is een Tsjechisch componist meer to the point dan hij in jaren is geweest.
Invloeden van Stockhausen toont Kupkovic vervolgens in zijn compositie Ad Libitum,
waarin hij de Barcarolle uit Hoffmanns Erzählungen ter sprake brengt.
Overigens was daarbij de concertzaal gesloten. Weliswaar ging het publiek niet
met bussen op stap, doch het genoot van de diverse ‘structuren’ zoals deze uit de
ruimten in de garderobe, gangen en andere plaatsen in het gebouw opwelden. Met
mikrofoons in hun oren lieten de leden van het ensemble Muziek van Vandaag zich
horen zo lang men wilde.
Het idee stamde van de zomercursus '67 in Darmstadt, waar Stockhausen zijn
gehoor tot een grote collectieve improvisatie in een gymnastieklokaal wist te bewegen.
In Ad Libitum betrekt Kupkovic ook het publiek (ondertitel: compositie voor
medewerkende luisteraars), dat kan beschikken over de gewone instrumenten uit het
symfonie-orkest, maar ook over het instrumentarium uit de elektronische studio en
over kinderspeelgoed. De Geprepareerde Teksten en het Wandelconcert dateren uit
'68, het wel degelijk volgens regels (beter: regie-aanwijzingen) verlopende Ad Libitum
uit '69.
De Tsjechische avantgarde deed in '64 zijn entree op het Herfstfestival van Warschau
met het zeer fijnzinnige Derde Strijkkwartet van Marek Kopelent (1932, artistiek
directeur van Musica Viva Pragensis), waarmee een einde kwam aan de uiterst
stereotype ‘grote’ kwartetlitteratuur uit Tsjechoslowakije. Aanstonds werd Kopelent
als een authentiek talent herkend. Matka (De Moeder) voor gemengd koor en fluit
(Warschau '65), een eigenaardige mengeling van programmatische opzet en
niet-semantisch taalgebruik hield de Webern-erfenis weliswaar hoorbaar maar dan
toch ver weg op de achtergrond.
Zeer typerend vind ik een titel als Stilleven voor kamerensemble en altvioolsolo
(Donaueschingen Muziekdagen '68).
Ten slotte mag ook Komorous (1931) in dit panorama niet ontbreken. Hij studeerde
fagot aan het Praagse conservatorium, was leerling van Borkovec en onderwees
onder meer aan het conservatorium van Peking. Zijn specialiteit is de Mengelberg-stijl.
Reeds
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in '59 trad hij naar voren (ik bedoel natuurlijk: stelde hij zich verdekt op) met de
Groene Dwerg voor harmonium, bassethoorn, triangel en cello. En dat is nooit meer
overgegaan, getuige soortgelijke, zeer spaarzaam genoteerde (prachtig om te lezen)
en verstilde composities als Bloempje, Zoete Koningin, Olympia, Minutenwals (voor
mondharmonica en koebel), Anatomie der melancholie, Düstere Anmut. Heel lieflijk,
maar tevens passend bij een dromerig gestelde vraag als: ‘Hebt U dat nou ook, dat
U 's morgens wakker wordt om 3 uur terwijl het scheermes op uw keel ligt?’ Ernst
en gijn vervloeien in een subtiel spel van verfijnde banaliteiten. Een triomf van het
poëtisch surrealisme. Maar is dit typisch Tsjechisch? Eerder een Chinees in Praag
dacht ik. Karakteristieker lijkt mij de werkwijze van Kupkovic, die zijn aleatorische
vormen vanuit het spelende ensemble vindt. Het Tsjechische muzikantenhart. Met
zijn Ozveny (Echo's) uit '63 brengt hij in de stijl van Mauricio Kagel via 16 grafische
vellen een aktie en re-aktie tot stand, die qua mentaliteit - hoe onlogisch dit ook moge
klinken - past in de speeldrift, als uitgestald door de talrijke Tsjechische voorlopers
der Weense Klassieken. In de overzichten is Tsjechoslowakijke steeds geweerd. H.H.
Stuckenschmidt rept bijvoorbeeld met geen woord over Kopelent, Kupkovic, Vostrák,
Komorous, en de anderen in zijn Musik zwischen Ordnung und Freiheit (Muziek
van de twintigste eeuw, reeks Wereldakademie, de Haan/J.M. Meulenhoff, 1969).
Maar dat zal spoedig veranderen, voorspel ik U.
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Frans Pyterson | Taalcritiek, onvoltooid verleden en tegenwoordige
tijd
In ‘Raster’ III/1 (voetnoot 2 op pag. 67) heb ik een 5-tal ‘helaas in de achterban
geraakte’ taaldenkers ten tonele gevoerd, en wel in het kader van een taalcritische
polemiek tegen Heidegger en zijn mythe.
Het verheugt mij thans een 2-ledige extensie aan dat opstel te geven. Eerst zal ik
mijn linguistische quintet iets nader introduceren, want mijn voetnoot-notitie moest
wel zeer schimmig zijn. Vervolgens laat ik een reeks taalcritische oefeningen
afdrukken, waarvan men globaal zou kunnen zeggen, dat zij in de geest van deze
voorgangers zijn geconcipiëerd. (Uiteraard zonder dat ik hun de geringste
mede-verantwoordelijkheid in de schoenen zou willen schuiven.)*
Het is vrijwel ondoenlijk om Bentham, A.B. Johnson, Mauthner, Vaihinger en
Mannoury op één noemer te brengen. Zonder uitzondering waren zij uitgesproken
individualisten, telkens geplaatst in geheel andere entourage.
Waarschijnlijk voldoen zij wel allen aan dít criterium voor taalcritiek: dat taal een
‘gebrekkig instrument’ is, kan men allerwege als gratuïte frase horen verkondigen;
voor de taalcriticus daarentegen is het een grimmig credo, dat hem zelden één ogenblik
loslaat.
Als negatief gemeenschappelijk kenmerk zou men kunnen aanwijzen hun
afkerigheid van aan de Romantiek (‘de taal is gans een volk’) geliëerde taal-visies.
Tevens hebben alle 5 gemeen, dat zij, na soms korte opgang te hebben gemaakt,
historische eenlingen zijn gebleven, zonder -isme en zonder school na te laten. (Dit
is slechts ten dele ‘door omstandigheden’ te verklaren.)
Jeremy Bentham (1748-1832). Een der origineelste en universeelste geesten rond de
18e/19e eeuwwisseling. Tevens wellicht de meest losbandige auteur aller tijden, in
dier voege, dat hij (behalve zeer schaarse publicaties) zijn kolossale oeuvre achterliet
in de vorm van ettelijke 10.000-en dichtbeschreven ordeloze vellen papier.
Dat hij een fictie-theorie heeft geformeerd, weten wij slechts door de formidabele
arbeid van Ogden, die haar a.h.w. uit de papierstapel heeft uitgezeefd (‘Bentham's
Theory of Fictions’).
B. als historische figuur is voor velen uitsluitend de voorganger van het
‘Utilitarisme’. In feite heeft hij zich met alle maatschappij-vragen ingelaten en hard
aan destijdse sociale hervormingen gewerkt. Opmerkelijk is zijn ‘moderne’ kijk; en
tekenend détail: pas hij voerde de term ‘internationaal’ in.
In oorsprong gestimuleerd door Ogden, is er thans - vooral in Engeland - een

*

Om redenen van plaatsruimte moest deze bijdrage in 2-en worden gesplitst. De korte
inleidingen tot Mauthner en Mannoury, alsmede de helft der ‘oefeningen’, zullen in een
latere aflevering van dit tijdschrift verschijnen. (F.P.).
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zekere B.-renaissance te bespeuren. Een zorgvuldige editie van zijn complete werken
(bijna 40 delen) is van start gegaan. Hier te lande heeft zeer onlangs mej. M.A. Bos
een knap proefschrift aan zijn rechts-filosofische inzichten gewijd; vooral haar
spirituele aanklacht tegen de miskenning van B.'s importantie is een schot in de roos.
In kort bestek leert men B. het beste kennen uit een klein boekje van Ogden,
bevattende het verslag van de curieuze herdenking van zijn 100ste sterfdag (waar B.
als ‘auto-icon’ zelf aanwezig was). Met profetische intentie heeft Ogden het de titel
‘Jeremy Bentham, 1832-2032’ meegegeven; ik wens hem van harte het gelijk toe.
Hans Vaihinger (1852-1933). Aanvankelijk voluit Neo-Kantiaan, later ook andere
denkrichtingen toegedaan. Langdurig hoogleraarschap in Halle, dat hij moest afbreken
tengevolge van een oogziekte.
Zelf beschrijft V. deze rampspoed per saldo als een gunstige wending, want het
stelde hem in staat de laatste hand te leggen aan zijn hoofdwerk ‘Die Philosophie
des Als-Ob’, dat hij al ruim 25 jaren in portefeuille had. (Het is niet zeker of hij op
dat ogenblik tevens wist, dat zijn totale blindheid snel naderde; het is moeilijk zich
een voorstelling van deze beproeving te maken.) V. introduceerde ‘die Fiktion’, die
hij in beginfase vooral bij Kant meent aan te treffen; het staat wel vast, dat hij nooit
van Bentham's auctorschap heeft geweten. Zijn boek heeft tijdelijk furore gemaakt
en veel discussie ontketend; Ogden bezorgde een Engelse vertaling. Ter kennisneming
zou ik in eerste aanleg de volkseditie aanbevelen, redelijk verantwoord besnoeid
door weglating van tijdgebonden en bijkomstig materiaal.
Meer dan anecdotische waarde heeft de vermelding van zijn vondst, dat er met
Kant's ‘Prolegomena’ ter zetterij iets mis moet zijn gegaan, wat ‘fast hundert Jahre
lang Tausenden und Abertausenden von Kantlesern nicht aufgefallen war’. Door
goed lezen èn goed nadenken kwam hij tot zijn ‘Blattversetzungs’-theorie, eerst door
langtenige collega-professoren danig aangevochten, later tot gevestigde
Kant-interpretatie verheven.
V.'s leven en werken staan slechts beschreven in een korte autobiografische schets
(‘Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen’ II), getooid met het
fotoportret van een zeldzaam prachtige filosofenkop.
Alexander Brian Johnson (1786-1867). Getogen in Londen, emigreerde hij met zijn
ouders naar Utica in de V.S. Maatschappelijk slaagde hij daar royaal, eerst in handel
en industrie, later (behoudens tijdelijke strubbelingen) als bankier. Hij heeft echter
zijn geldelijke middelen kennelijk dienstbaar gemaakt aan zijn werkelijke interessen,
getuige de lange reeks onderwerpen waarover hij, vaak na gedegen studie, een 10-tal
boeken en talloze korte verhandelingen publiceerde.
Met de wetenschappelijke wereld van zijn dagen heeft J. hoegenaamd geen enkel
contact gehad.
Zijn hoofdwerk is ‘A Treatise on Language’. Het heeft buiten de kring van zijn
bekenden nergens aandacht getrokken en alles scheen erop te wijzen, dat het samen
met zijn auteur ten eeuwigen grave zou dalen. Het is, ongeveer 100 jaar na zijn
publicatie, als door een wonder herontdekt, waarna David Rynin zich de lofwaardige
inspanning heeft getroost het toegankelijk te maken voor de linguistische vakwereld.
Sindsdien is het lotgeval van dit boek eigenlijk nòg merkwaardiger geworden. Vooral
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Semantics’, of iets in die geest, doch haar vooral niet te lezen, althans daarvan in
geschrifte nooit blijk te geven. Het lijkt mij niet te gewaagd te veronderstellen, dat
een soort yankee-achtige bewondering voor de self-made man, die vervolgens óók
nog in staat is een geleerd boek te schrijven, hoofdoorzaak is van deze onbevredigende
schemertoestand.
Hoe dit ook zij, de schrijver van dit opstel moet hier J. aanwijzen als de
primus-inter-pares onder zijn favoriete taaldenkers. (En, ruimer gezien, als de 3e
grote revolutonair in het taaldenken aller eeuwen, na Plato en Abélard.) Het is dan
ook niet meer dan een daad van simpele rechtvaardigheid, dat ik hem, wiens
copernicaanse visie anno heden linguistisch even frappant genegeerd wordt als in
het dagelijkse taalgebruik gebrutaliseerd, hier zelf aan het woord laat in enkele zijner
kernachtige formuleringen:
Instead of contemplating creation through the medium of words, men should
contemplate creation itself. They should estimate what their senses disclose, and the
phenomena which they experience internally, as a dumb mute estimates them.
Language was designed for a communication between man and man, and not for a
communication between nature and man. In passing through a forest, I may see
something which I never saw before. I can communicate the sight to you in no way
but by words; while the sight itself is the only correct revelation to myself.
If I should discover a strange substance, the first question with every beholder
would be: what is it? ‘It is what you see.’ This answer woud be thought very absurd.
No person would be satisfied till some bystander affixed a name to the new discovery,
when the crowd would immediately disperse, and imagine themselves possessed of
every requisite information. They would not appear to know that the name is merely
a human invention, and that all which gives it significancy is the appearance, feel,
and other sensible phenomena which the substance before them exhibits, and which
they disregard.
Ik verwacht dat er althans geen verschil van mening tussen mijn lezers en mij zal
bestaan t.a.v. de stylistische kwaliteiten van dit proza, 133 jaar geleden neergeschreven
door deze wel ver buiten zijn status gesprongen ‘zakenman’.
(Overgaande tot wat ik hier taalcritische oefeningen noem, wijs ik erop, dat hun
vorm nog niet definitief is.)
In de ouverture tot elke taal-filosofische studie zou de bekentenis gepast zijn, dat
er in taal gerefereerd zal worden over taal, en dat dientengevolge de verwachting
van spaarzaam heil niet ongegrond is.
Treffend is deze gedachte geformuleerd door Cherry (die zich, opmerkelijk, zelf
geen taal-filosoof noemt):
Language continually chases its tail; terms can only be defined by other terms and,
however we transform statements, we can but follow a perpetual circle;... Can a
System discover itself, or is there an ultimate lacuna?
In ieder geval zou het de moeite waard zijn diepgaand te onderzoeken, of Gödel's
theorema - ‘het is principiëel onmogelijk een tegenspraak-vrije bewijsvoering binnen
een logisch-mathematisch systeem tot stand te brengen zonder introductie van
postulaten uit een extern systeem’ - ook op taal toepasbaar is. (De onderscheiding
tussen ‘object-taal’ en ‘meta-taal’ helpt ons geen stap verder, want er is geen verschil
in taal-stelsel.)

Raster. Jaargang 3

Bij vrijwel iedere taalcritische analyse stoot ik wel ergens op een brok taalmagie,
zijnde (in ruimste formulering): het geloof dat het woord kracht heeft.
In onze cultuur is dit misverstand niet weinig gestimuleerd door het absurde
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bedenksel waarmee het Johannes-evangelie opent: ‘In den beginne was het Woord....’
(Joh. 1:1-4 is inderdaad te lezen als de vurige geloofsbelijdenis van een taalmagiër.)
Een dagelijks te aanschouwen modus van taalmagie is het verschijnsel, dat, zodra
iemand een reeks zwaarwichtige woorden aanheft, de ganse schare zijner toehoorders
geneigd is te veronderstellen, dat er derhalve realiter iets belangwekkends aan de
hand zou zijn.
Dit is, bij enig nadenken, een onzinnige suppositie, m.i. slechts verklaarbaar als
resultante van het grondidee, dat woorden (‘as such’) met macht zijn toegerust. Uit
de publiciteit: ‘ruzie’ (a) heet tegenwoordig vaak ‘kortsluiting in de intermenselijke
communicatie’ (b). Wil iemand in gemoede beweren, dat (b) meer of betere informatie
versterkt dan (a)?
(Hiermee is allerminst ‘stadhuis’-taal als zodanig veroordeeld; het gaat er maar
om, wat men ermee doet. De Troonredes en de arresten van de Hoge Raad zijn beide
voorwaar gespeend van zwierig jargon, doch in de eerste neemt men bijna doorlopend
steriele fraseologie waar, in de laatste ontmoet men niet zelden parelen van intelligente
woordkunst.)
Legio zijn de incidenten, waarbij aan 2 disputerende personen, die één importante
term bezigen, daarvan zonneklaar uiteenlopende concepties voor ogen staan. Waarom
doet men alsdan geen afstand van de gemeenschappelijke verbale expressie, die
kennelijk illusoir is en slechts in staat het doldraaien van het eigenlijke strijdpunt te
bevorderen?
De practische toepassing van mijn suggestie is simpel. Zodra ik constateer, dat
mijn tegenspeler de term X anders aanwendt dan ik gewend ben te doen, luidt mijn
voorstel: ‘Blijft u het woord X gebruiken, ik zal mij voortaan van Y bedienen, want
wij hebben klaarblijkelijk iets anders op het oog. Laten wij ons zoveel mogelijk
houden bij onze oorspronkelijke voorstellingen van X resp. Y, en nagaan met welke
term wij het meeste kunnen uitrichten. Spelregel moet natuurlijk zijn, dat nieuweling
Y door geen van ons bijvoorbaat lager of hoger zal worden aangeslagen dan
oudgediende X.’
De tegenwerping dat de woordenschat te veel zou aanwassen, gaat niet op.
Desnoods kan men een term door nummering, achtervoegsels e.d. ongelimiteerd
verveelvoudigen (zoals dat ook in de lagere regionen van het botanische en
zoölogische stelsel wordt gedaan). Dit is een kwestie van techniek. Essentiëel is de
zichtbare afwijking in terminologie wanneer de afwijking in entiteit evident is.
Voorgaande gedragslijn ligt rationeel dermate voor de hand, dat zij algemeen
gevolgd zou worden, indien er geen non-rationele belemmeringen waren. En die zijn
er, krachtdadig en vrijwel onuitroeibaar: men wil zijn woord niet prijsgeven, zelfs
niet voor de helft. Ergo: klare, onvervalste taalmagie.
Op uitingen van medestanders ten gunste van dit discussie-principe pleeg ik de
ideologische en polemisch-wetenschappelijke literatuur nauwlettend af te zoeken.
Het is mistroostig ijdele arbeid, tot mijn vreugde onderbroken door deze inspirerende
vondst bij Tarski, alom erkend als eminent logicus:
Personally, I should not feel hurt if a future world congress of the ‘theoreticians
of truth’ should decide - by a majority of votes - to reserve the word true for one of
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the non-classical conceptions, and should suggest another word, say, frue, for the
conception considered here.
Om de volle portée van Tarski's uitspraak te doorgronden, dient men zich goed
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te realiseren, dat ‘true’ voor de logicus even zwaar weegt als ‘God’ voor de theoloog.
(Zeer erkentelijk zal ik zijn voor de aanwijzing van materiaal met gelijke strekking,
dat buiten mijn bereik is gebleven.)
Het fictie-verschijnsel (in taalcritische zin) zou ik willen beschrijven als het
voorkomen van verbale termen, niet beschikkende over waarneembare tegenhangers
in de realiteit.
Het gebruik van ficties is hoegenaamd niet afkeurenswaardig; er zijn vele nuttige
en mogelijk zelfs noodzakelijke ficties aan te wijzen. Het punt is echter, dat de
onderkenning en bewustmaking ervan het inzicht in de werking van taal enorm
verheldert.
Tot de éclatantste voorbeelden van naïeve fictie-vorming behoort wel het misbaar
rond ‘de ziel’. Geen anatoom, fysioloog, psycholoog of neuro-chirurg heeft in de
verste verte ooit aangetoond, dat in mensen een dergelijke substantieve entiteit
aanwezig zou zijn. Men kan desondanks vrijelijk, bij wijze van fictie, een ziel in de
mens hypothiseren, daar is niets tegen zolang men het arbitraire van die beschikking
inziet. Het potsierlijke is echter, dat ongetelde generaties auteurs (vooral van
confessionelen huize) met ‘de ziel’ omspringen als met ‘a pound of flesh’. Critiekloos
hanteren zij hun object als een voor geen tegenspraak vatbare zaak, i.p.v. als een
mogelijk adequate werkhypothese ter verklaring van menselijke fenomenen.
(Soortgelijke onverteerde ficties laten zich bij dozijnen uit de alpha-literatuur
opvissen.)
Een eigen plaats bezet de fictie in de juridische wetenschap. Hier verschijnt zij in de
formulering ‘in casu wordt p geacht een q te zijn’, zulks in afwijking van het normale
spraakgebruik, dat p nooit een q noemt.
Nog altijd amusant is de absurdistische fictie-anecdote, geboekstaafd door van
Apeldoorn. In een Brabants plaatsje is één zwembad, waar streng de hand wordt
gehouden aan de scheiding der seksen. Op een bord staat te lezen: ‘Tussen 2 en 6
uur 's middags is het zwembad uitsluitend toegankelijk voor vrouwen. Gedurende
die tijd wordt de badman geacht een badvrouw te zijn.’
Het onvermogen van taal blijkt heel sterk uit het povere arsenaal van woorden ter
descriptie van een hevig affectieve toestand.
Men denke aan het wijde scala van pijn-ervaringen. Wij beschikken echter over
niet veel meer dan termen, die òf localiseren (hoofd-, kies-) òf mechanisch
determineren (kloppend, stekend). Beide zijn met name voor de medicus ter zake
doende. De pijn-belevenis reproduceren zij vaag en schamel. En woorden die in het
manco voorzien ken ik niet.
Over de soms merkwaardige sociale functie van taal. Kort geleden woonde ik een
festiviteit bij, waar een opvallend gemêleerd gezelschap aanwezig was. Er ontspon
zich een discours tussen een gerenommeerde hoogleraar in een bij uitstek exact
bêta-vak en een zwaar geëngageerde beatnik. De typering ‘langs elkaar heen praten’
is oneindig veel te zwak, het was meer alsof er afwisselend Turks en Papiamento
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werd gesproken. Gefascineerd ben ik van deze ongehoord nutteloze dialoog getuige
geweest.
Het merkwaardige schuilt erin, dat beide gesprekspartners uiterst voldaan leken
met deze tijdpassering, die bijna een uur in beslag nam. Moet men hieruit con-
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cluderen, dat het ‘pure plapperen’ aan vèr uiteenliggende menstypen sociale
bevrediging geeft?
De harmonische groei van onze kennis omtrent taal wordt krachtig geremd door de
bijkans chauvinistische ijver, waarmee de meeste ‘taalkundigen’ - men kan ook
zeggen ‘filologische linguisten, met hetzij generaliserende of specialistische voorkeur’
- zich inspannen om indringers van hun erf te weren. En als indringer zien zij ongeveer
iedereen, die taal ànders hanteert dan als een samenstel van fonetische, syntactische
en semantische componenten. Derhalve wordt o.a. aan filosofen, sociologen en
psychologen de deur gewezen.
(Er is overeenkomst met orthodoxe doktoren, zwerende bij hun anatomie,
dermatologie etc., en afkerig van sociaal-medische en psycho-somatische
‘nieuw-lichterij’.)
Willen deze taalkundigen werkelijk staande houden, dat Kainz' 4-delige
‘Psychologie der Sprache’ en Segerstedt's ‘Macht des Wortes’ niet tot de
taalwetenschap behoren?
In deze ijver om zich van vreemde smetten vrij te houden, geven de contraire
kampen van Chomsky en (hier te lande) Reichling elkaar nauwelijks iets toe. Ter
adstructie: men raadplege enerzijds de afgesloten jaargangen van het orgaan, dat zich
met niet geringe pretentie ‘Foundations of Language’ noemt, en constatere de aperte
eenzijdigheid, anderzijds leze men de allereerste aanhef van ‘Het Woord’, gelijkelijk
pretentieus ‘een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik’ geheten, waarin
de auteur snibbig uitvalt tegen taalfilosofische inmenging.*
(Wat de controverse zelf betreft, ik zie veel perspectief in Chomsky's methode,
vooral vanwege de consequente adoptie der logistische techniek. Wel wens ik
Chomsky's toe, dat hij eerlang enige tijd kan vrijmaken ter beteugeling van
byzantinistische uitwassen, vooral waar te nemen bij zijn lagere adepten.)
Ten besluite van deze topic een naar ik vrees utopistische vraag: waar blijft hèt
grote compendium, waarin alle taal-disciplines zich verzamelen en er zonodig de
degens kruisen?

*

Helaas vind ik het gewraakte euvel terug in Betlem's algemene artikel ter opening van de
linguistische sectie in ‘Raster’ III/2. Het is op zijn terrein een knappe historische schets.
Echter suggereren titel èn inleiding, dat de taalwetenschap ermee is uitgeput; een zinsnede
over de limitering van het onderwerp tot ‘de taalkunde in engere zin’ heb ik node gemist.
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Dokumentatie (vervolg)
van literaire, literairwetenschappelijke, taalwetenschappelijke of
verwante publikaties, die merendeels in april, mei, juni, juli en augustus
1969 in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen.
Poëzie
BOEKRAAD,

Leo
Een handvol spijt. Amsterdam, (1969). (30 blz.)
ENGELMAN, Jan
Het Bittermeer. Amsterdam, 1969. (26 blz.)
EYBERS, Elisabeth
Onderdak. Gedigte. November 1962 - junie 1967. Amsterdam, 1969. (62 blz.)
JONGKHEERE, Karel
In de wandeling lichaam geheten. ('s-Gravenhage, 1969). (86 blz. Grote
Marnix-pocket, no. 46)
KOUWENAAR, Gerrit
100 gedichten. Amsterdam, 1969. (143 blz.)
TERBORGH, F.C.
Abyla. 's-Gravenhage, 1969. (51 blz.)

Proza (creatief, essays)
BERGE,

H.C. ten
Canaletto en andere verhalen. Amsterdam, 1969. (150 blz.)
BERNLEF, J.
De verdwijning van Kim Miller. Amsterdam, 1969. (157 blz.)
BLAUWDRUK

van de opera Reconstructie. Een moraliteit door Louis Andriessen, Hugo Claus,
Reinbert de Leeuw e.a. Amsterdam, 1969. (130 blz. Met afbn.)
BOON, Louis Paul
3 mensen tussen muren.
(Ills. Louis Paul Boon. Facs. uitg. 1941.) (Amsterdam, 1969.) (127 blz.)
BURNIER, Andreas
Het jongensuur. Amsterdam, 1969. (104 blz.)
KOUSBROEK, Rudy
De aaibaarheidsfactor. Teken. Hepzibah. Amsterdam, (1969). (79 blz. Met afbn.
Kleine boeken, no. 7)
RUYSLINCK, Ward
De Karakoliërs. ('s-Gravenhage, 1969.) (173 blz.)
UIT HET WERK

van Dr. J. Presser. Amsterdam, 1969. (333 blz.)
VEYDT, Laurent
De aftakeling. Antwerpen, 1969. (148 blz. Standaard literatuur vandaag)
VROMAN, Leo
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Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
Amsterdam, 1969. (63 blz. De Boekvink)
VUYK, Beb
De eigen wereld en die andere Huize Sonja 7 Ngawang 52. Amsterdam, 1969.
(99 blz.)

Literatuurbeschouwing (literatuurwetenschap, literaire kritiek)
AUWERA,

Fernand
Schrijven of schieten. Interviews. Antwerpen, 1969. (273 blz.)
BERKELMANS, Frans
Martinus Nijhoff dichter van nù. (Amsterdam), 1969. (16 blz. Met afbn.)
(Ao-reeks, no. 1259)
BOGAERTS, Theo
De antieke wereld van Louis Couperus. Amsterdam, 1969. (132 blz. Athenaeum
paperback)
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DEUGD,

C. de
Wordsworth en Spinoza. Mededelingen 25 vanwege het Spinozahuis. Leiden,
1969. (19 blz.)
GALENLAST, H. van
Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig.
(Ills. Chris de Goede). Bussum, 1969. (104 blz., 16 blz. foto's; Fibula-reeks, no.
37)
GLICKSBERG, Charles I.
The ironic vision in modern literature. 's-Gravenhage, 1969. (IX, 268 blz.)
GIJSEN, Marnix
Marie Gevers. Utrecht, (1969). (37 blz. Ontmoetingen, no. 79)
ITTERBEEK, Eugène van
Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap. ('s-Gravenhage,
1969). (160 blz. Maerlantpocket, no. 15)
OEGEMA VAN DER WAL, Th.
Van en over Jac. van Hattum. ('s Gravenhage, 1969). (143 blz. Maerlantpocket,
no. 16)
OLLES, Helmut
Letterkundig lexicon. De wereldliteratuur van de 20ste eeuw.
(Kleines Lexikon der Weltliteratur im 20 Jahrhundert. Vert. en aangevuld door
Theun de Vries). Utrecht, (1969). (459 blz. Prisma-boeken, no. 1371)
OVERSTEEGEN, J.J.
Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse
kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam, 1969. (531 blz.
Literair-wetenschappelijke serie)
RUITENBEEK, Hendrik M.
Psychoanalyse en literatuur. Samengesteld. Inleiding door Hendrik M.
Ruitenbeek. (Psychoanalysis and literature. Vert. door C. Beerepoot, M.
Hartkamp, P. van der Lans en X.S.T. Tan. Amsterdam, 1969. (319 blz. Atheneum
paperback)
SIMONS, Ludo
Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en litteratuur.
Met een woord vooraf door G. Schmook. (Antwerpen, 1969.) (123 blz.)
SIMONS, Wim J.
Henriëtte Roland Holst. (Utrecht, 1969). (51 blz. Ontmoetingen, no. 77)

Filologie, tekstedities, bibliografie
KAREL ENDE ELEGAST

Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de
Karlmeinnetcompilatie.
Bezorgd door A.M. Duinhoven. Zwolle, 1969.
(80 blz. Met deel II 61 blz.).
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(Zwolse dr. en herdr. voor de Maatschappij der Ned. letterkunde te Leiden, no.
62)
ZAAL, Wim
Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
(Verzameld). Utrecht, (1969).
(141 blz. Ambo-boeken)

Taalwetenschap (met een aanvullende selektie uit buitenlandse uitgaven)
AKHMANOVA,

Olga en Galina MIKAEL'AN
The theory of syntax in modern linguistics. Translated from Russian.
's-Gravenhage, 1969. (149 blz.; Janua Linguarum; Series Minor, no. 68)
BOAS (Franz)
Handbook of American Indian Languages. With illustr. (Repr. van de uitg. New
York 1911, 1922). Oosterhout N.B.: Anthropological Publications, 1969. (2
vol.)
CHOMSKY, Noam
Aspects of the theory of syntax. The M.I.T. Press, Cambridge, Massachussetts,
1969. (eerste paperback uitgave; 251 blz.)
CHOMSKY, Noam
Language and mind. New York, etc.
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1968. (88 blz.)
COOK, W.A.
Introduction to tagmemic analysis. New York, 1969.
DAMSTEEGT, B.C.
Over relevante kenmerken van fonemen en de Nederlandse r. Openbare les
Rijksuniversiteit Leiden. (Leiden, 1969). (22 blz.)
DUBOIS, J. et J. SUMPF
Analyse du discours. Langages 13 (mars 1969). Paris, 1969. (122 blz.)
HILL, A.A. (ed.)
Linguistics today, New York-London, 1969.
LA LINGUISTIQUE; guide alphabétique.
Sous la direction d'André Martinet. Paris, 1969. (490 blz.)
MULLER, Charles
Initiation à la statistique linguistique. Paris, 1968. (248 blz.)
PUHVEL, Jaan (ed.)
Substance and structure of language. Bijdragen van Y. Bar-Hillel, U. Weinrech
e.a. Berkeley and Los Angeles, 1969. (223 blz.
RUWET, N. (ed.)
Tendances nouvelles en syntaxe générative. Langages 14 (juin 1969). Paris,
1969. (144 blz.)
THE VERB ‘be’ and its synonyms. Philosophical and grammatical studies. Edited
by John W.M. Verhaar.
Dordrecht, (1969).
(Part 4. Twi/modern Chinese/Arabic. VIII, 125 blz.) (Foundations of language.
Supplementary series, vol. 9)
WORTBILDUNG, Syntax und Morphologie. Festschrift zum 60. Geburtstag von
Hans Marchand am 1. Oktober 1967.
Herausgeg. von Herbert E. Brekle und Leonard Lipka.
's-Gravenhage, 1968 (1968).
(250 blz. Met portret. Janua linguarum. Series maior, no. 36)
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Mededeling van de redaktie
De volgende aflevering van Raster - winter 69/70 - zal geheel worden gewijd aan de
hedendaagse poëzie in de ons omringende landen en daarbuiten. De inhoud van deze
aflevering zal nu definitief bestaan uit essays over de moderne poëzie in Frankrijk,
Engeland, Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Latijns-Amerika. Het nummer
verschijnt in de loop van december 1969, ijs en weder dienende.
Door de dood van Theodor W. Adorno, op 6 augustus jl., is diens bijdrage komen
te vervallen. Het in dit nummer opgenomen essay werd nog in overleg met de auteur
gekozen uit diens recente bundel Ohne Leitbild/Parva Aesthetica (ed. Suhrkamp nr.
201).
De thans uitgevallen filmrubriek wordt in de nieuwe jaargang voortgezet met een
uitvoerige analyse van het werk van Hitchcock.
De uitgever laat de abonnees verzoeken te wachten met overschrijving van
abonnementsgelden voor de nieuwe jaargang tot de laatste aflevering van déze
jaargang in december a.s. is verschenen (dit i.v.m. een wijziging).
(h.t.b.)

Erratum:
Door een misverstand zijn de verzen op blz. 312-315 achter elkaar gedrukt. De reeks
begint met V; dan volgen nr. IX en XIII.
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[Nummer 4]
H.C. ten Berge | Hedendaagse poëzie in internationaal perspektief
Het schrijven van een inleiding tot een aflevering als deze is een onmogelijk iets: de
essays over poëzie uit zes gebieden tonen een voorlopig karakter, en terecht, terwijl
de essayisten een heterogeen gezelschap vormen waarin uiteenlopende
benaderingswijzen worden gehanteerd.
Zoals elders de kreatieve schrijver, is hier de essayist - mede door de uitgebreidheid
van zijn opdracht - geneigd geweest om veel in zijn werk tussen haken te zetten,
waarbij hij wel met de eerste haak opent, maar de mededeling, de gedachte of het
terzijde niet meer met een tweede afsluit (alsof het een gedicht van e.e. cummings
betreft waarvan vorm en inhoud zijn opengewaaid... en datgene wat gezegd wordt
zich tevens in de ruimte tussen het ene en het andere vers afspeelt: als de reusachtige
ellips van alles wat niet gezegd maar wel en óok is inbegrepen.
Het niet afgeslotene hoeft niet te worden verontschuldigd, integendeel, het pleit
voor dat wat in ontwikkeling is en beweeglijk blijft om bestaande inhoudelijke en
formele mogelijkheden open te houden, en nieuwe te ontwikkelen of te kreëren.
Ondanks het heterogene karakter der bijdragen kan men toch tot enkele
vaststellingen komen, en hier en daar gemeenschappelijke tendenties in de poëtiese
ontwikkeling herkennen: ik denk onder andere aan het verschijnsel van de ‘konkrete
poëzie’ in vele landen (zowel door White als Krolow ter sprake gebracht, tevens door
Ouwehand naar verwezen, en in het hier niet besproken Brazilië een belangrijke
stroming), voorts aan de nog steeds alom aanwijsbare invloeden der engelstalige
dichters uit de eerste eeuwhelft (Williams, Pound, Eliot) en het daarmee
samenhangende MAKE IT NEW-beginsel dat zelfs letterlijk in de aanhef van de tekst
van Grivel wordt gesteld en omschreven.
Het is evenwel niet mijn bedoeling om hier al tot een inventarisatie van vragen en
konstateringen te komen, met uitzondering echter van éen dubbelvraag: Wat is de
identiteit van de huidige nederlands-
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talige poëzie, en hoe kan zij bij benadering worden gesitueerd temidden van de
ontwikkelingen welke in de hiernavolgende essays zijn geschetst?
Ik zou hier de stelling aan vast willen knopen, dat wij niet meer naar een ‘europese’
literatuur toegaan, maar er vanuitgaan (daartoe te behoren); wij bevinden ons er
middenin en dienen daarmee rekening te houden. Ik gebruik hier het woord ‘europees’
om al te grote termen als ‘wereldomvattend’ of ‘interkontinentaal’ te vermijden; men
zou er zich aan vertillen en het is beter deze omschrijvingen voorlopig te reserveren
voor de bouwers en bedenkers van raketsystemen wier machines sneller en krachtiger
ratelen dan die van simpele schrijvers.
Dat er in theoreties en prakties opzicht veel aan vast zit zal duidelijk zijn. En een
praktiese konsekwentie, bijvoorbeeld in de vorm van een konkrete samenwerking
of internationale beweging zou, indien niet grondig en nuchter voorbereid, gedoemd
zijn te mislukken. Want ‘tussen droom en daad’ staat nog altijd meer in de weg dan
we ons realiseren.
Wat dat betreft hebben muziek en schilderkunst het door de aard van hun ‘taal’
wel eens gemakkelijker. Er is intussen geen reden om voor het vele dat eraan vastzit
uit de weg te gaan, maar een inleidende bladzijde lijkt daartoe volstrekt onvoldoende
en niet de meest geschikte plaats. De gedachten die hierover bestaan zullen elders
geuit kunnen worden.
Men zou het informatieve materiaal dat hier verzameld is, hoe onvolledig het
noodgedwongen ook zij, na lezing kunnen laten voor wat het is; het lijkt echter
zinvoller als men er iets mee tracht te doen. Janssens' Olson-citaat blijkt hier welkom:
There it is, brothers, sitting there, for USE! Raster stelt zich daarom voor in de
volgende aflevering een neerslag te publiceren van een diskussie tussen enkele
‘broeders’ over dat materiaal. Aan het gesprek zal in ieder geval worden deelgenomen
door Gerrit Kouwenaar, J. Bernlef, Rein Bloem en H.C. ten Berge.
Enkele opmerkingen van zakelijke aard:
1. Een tijdschrift heeft evenals een mens zijn beperkingen. Derhalve zou men x
ontbrekende gebieden kunnen opsommen. Een zo rijk gedifferentieerd werelddeel
als Afrika bijv. is geheel buiten beschouwing gelaten; het is beter in de toekomst (if
any) een ‘apart’ nummer aan dat kontinent te wijden.
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2. Tegenslagen. Ze betreffen i.c. het uitvallen van twee eerder aangekondigde
bijdragen: het artikel over oosteuropese poëzie is om duistere redenen nooit
gearriveerd, terwijl het stuk van Sanguineti over de italiaanse niet alleen op een te
laat tijdstip binnenkwam maar ook een afzonderlijke inleiding zou vereisen tot zijn
onderwerp; dit was iets teveel gevraagd, in weerwil van de gewaardeerde hulp die
de heer P.W.M. De Meijer mij in deze heeft geboden.
3. Het afdrukken van enkele ‘konkrete’ teksten op blz. 564-568 is niet voor
verantwoording van de betreffende essayisten, maar voor die van de redakteur. De
gedichten zijn gekozen uit ‘an anthology of concrete poetry’, edited by emmet
Williams (new-york - Stuttgart, 1967).
Tot slot wil ik allen die aan het tot standkomen van dit nummer hebben meegewerkt
danken; in de eerste plaats de schrijvers van de oorspronkelijke opstellen, in de
tweede plaats de vertalers die voor een gering bedrag bereid werden gevonden hun
soms niet geringe taak te verrichten.
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G.A.M. Janssens | Vernieuwing in de Noordamerikaanse poëzie
In 1939 publiceerde Philip Rahv, redacteur van Partisan Review en een voornaam
kritikus, een artikel getiteld ‘Paleface and Redskin’, waarin hij de geschiedenis van
de Amerikaanse literatuur beschreef tegen de achtergrond van een permanent konflikt
tussen twee literaire houdingen, die hij respektievelijk als roodhuid en bleekgezicht
typeerde. De roodhuid is de ongepolijste, egocentriese, maar ook vurige, vitale
schrijver; het bleekgezicht de celebrale, technies verfijnde, maar soms ook ietwat
steriele schrijver. Zo is in de 19e eeuw Walt Whitman een typiese roodhuid en Henry
James de aarts-bleekgezicht. Eenzelfde tegenstelling zou men kunnen aantonen in
het werk van William Carlos Williams en T.S. Eliot, maar in dit geval zou de
argumentatie al meteen veel genuanceerder moeten zijn. Nu was het niet Rahvs
bedoeling een waterdichte theorie te formuleren, maar om bepaalde tendensen in de
eigentijdse literatuur aan de kaak te stellen. Toch is zijn theorie voor ons interessant
omdat zij de spanning in Amerika tussen het populaire en het intellektuele benadrukt.
Deze spanning is in de twintigste eeuw sterk toegenomen en de literaire wereld is
dan ook regelmatig in strijdende kampen verdeeld. Carrières, beurzen en prijzen zijn
in het geding en beïnvloeden motieven en verscherpen tegenstellingen. De
konkurrentie is des te scherper omdat zij niet zakelijk als konkurrentie erkend mag
worden. Zij speelt zich grotendeels af in de notoir kleine en intolerante, maar tevens
idealistiese wereld van studenten en wetenschappelijke staf. Dit wil niet zeggen dat
alle, of misschien zelfs de meeste dichters aan een universiteit verbonden zijn, maar
dat het merendeel van hun lezers tot de universitaire gemeenschap behoort. Meer
dan de roman is de poëzie in het hedendaagse Amerika inderdaad vrijwel uitsluitend
een universitaire aangelegenheid, hoewel men hierbij moet opmerken dat het lezen
uit eigen werk in het openbaar steeds meer toehoorders trekt. Alleen exhibitionisme
kan de dichter nog een wijdere publiciteit verschaffen, en, volgens de definitie van
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Philip Rahv, betreden wij hier het jachtterrein van de roodhuid. De enige dichters
die zich sinds de tweede wereldoorlog een zekere populariteit hebben weten te
verwerven zijn de dichters van de zogenaamde Beat beweging. De Beats zijn typiese
roodhuiden die in de vijftiger jaren de strijd aanbonden met de bleekgezichten in de
universiteiten. Hun ‘akademiese’ opponenten volgden de sporen van T.S. Eliot wiens invloed zich zowel direkt als gefiltreerd door het werk van zijn bewonderaars,
met name Allen Tate, voelbaar maakte - en, in toenemende mate, van Wallace Stevens.
Belangrijker nog was de invloed van bepaalde literaire ideeën die wij associëren met
de ‘new criticism’. In dit verband denken wij wederom aan Allen Tate en aan John
Crowe Ransom en, in de praktiese kritiek, aan Cleanth Brooks. Theorie en praktijk
van de ‘new criticism’ leidden tot een sterk gestruktureerde, objektieve poëzie die
grote belezenheid en intellektualiteit verried en komplexheid en dubbelzinnigheid
tot deugd verklaarde; die techniese virtuositeit demonstreerde en die zich liever bezig
hield met mythologiese en psychologiese archetypen dan met engere, maar meer
direkt persoonlijke ervaring; die echter vaak ontaardde in ongeïnspireerde
handigheidjes en gewilde obskuriteit. Het zou absurd zijn deze formalistiese dichters
te typeren als dekadente nakomelingen van getalenteerde ouders, maar dit soort
absurditeit is inherent aan simplistiese literaire geschiedschrijving die zich baseert
op algemeenheden, literaire bewegingen, en ‘Scholen’. Toch zijn dergelijke
simplificaties in een kort overzicht van een uitgebreid onderwerp moeilijk te
vermijden, vooral ook omdat de ongenuanceerde publieke opinie met dergelijke
kategorieën werkt, die dan wederom invloed hebben op het literaire klimaat.
Wij kunnen dit toetsen aan het wel en wee van de Beat beweging. Zowel uit
onwetendheid als om taktiese redenen stelden de ‘Beats’ expliciet dat de akademiese
dichters verwijfde na-apers van de verkeerde modellen waren. Eliots voetnoten bij
The Waste Land werden gehekeld, Henry Miller ging in Big Sur wonen, en William
Carlos Williams schreef het voorwoord bij Howl and Other Poems van Allen
Ginsberg. Hoewel Whitman niet noodzakelijkerwijze vaker werd gelezen, werd hij
ingelijst als symbool van een nationale poëzie. Ginsberg is de bekendste en beste
dichter van de Beat beweging, maar zijn gedichten zijn niet indrukwekkend. Toch
zijn de Beats belangwekkend, omdat zij een groot publiek bekend hebben gemaakt
met een algemeen en groeiend ongenoegen met de dichter-
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lijke praktijk in de jaren na de oorlog. Ginsbergs Howl is de enige bundel sinds de
oorlog waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Door zijn gedichten en
door zijn persoonlijk gedrag mobiliseerde Ginsberg een publiek dat zich nauwelijks
realiseerde dat er tegenwoordig nog dichters bestaan. Hij is een voortreffelijk
‘showman’ die, evenals Dylan Thomas, het lezen van gedichten in het openbaar tot
een evenement heeft gemaakt, een clown die met groteske grappen, maar ook door
zijn duidelijk persoonlijk engagement, zijn publiek boeit. Toen iemand in zijn gehoor
hem eens vroeg wat hij nu eigenlijk trachtte te bewijzen, antwoordde Ginsberg
‘naaktheid’, en toen de man wilde weten wat dat dan wel was, kleedde hij zich uit.
Ginsberg heeft inderdaad alles mee; hij is homoseksueel, gebruikt verdovende
middelen, draagt dikwijls oosterse kledij, is tegen de oorlog in Vietnam, tegen de
maatschappij, etc. Hij heeft ook zijn gedichten mee; zij zijn veelal naïef en ekstrovert
en shockeren een willig publiek; zij komen beter tot hun recht wanneer zij
voorgedragen dan wanneer zij gelezen worden.
who went out whoring through Colorado in myriad stolen nightcars, N.C., secret
hero of these poems, cocksman and Adonis of Denver - joy to the memory of his
innumerable lays of girls in empty lots & diner backyards, moviehouses, rickety
rows, on mountaintops in caves or with gaunt waitresses in familiar roadside lonely
petticoat upliftings & especially secret gas-station solipsisms of johns, & hometown
alleys too...
(‘Howl’ for Carl Solomon)
Ginsberg zegt dat je moet ‘leven’, hij is intens, hij noemt de dingen bij hun naam,
hij stoort zich niet aan literaire vormen; wij vinden foto's van hem in Life en Esquire,
en als Howl dan nog als pornografie wordt aangeklaagd, zijn wij niet verbaasd als
de Amerikaanse poëzie met hem wordt geïdentificeerd. Ik had betere gedichten
kunnen aanhalen, waar Ginsbergs morele verontwaardiging aangrijpend is of zijn
humor aanstekelijk, maar ik heb hem bewust gebruikt om een situatie te typeren,
omdat hij uiteindelijk toch een middelmatig dichter is, die een grote invloed heeft
gehad en nog heeft.
Een tweede dichter wiens invloed belangwekkender is dan zijn werk, is Charles
Olson. Olson is een van de zogenaamde ‘Black
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Mountain poets’ en de originator van de theorie van ‘projective verse’, dat tot stand
komt door ‘field composition’. Dit zijn magies klinkende termen die inhouden dat
ook Olson de dichterlijke normen van de na-oorlogse jaren te lijf gaat, maar niet als
de eksuberante, ruiten-ingooiende wildeman, maar als de erudiete, ruiten-ingooiende
akademikus. Wat hun ideeën betreft hebben Ginsberg en Olson veel gemeen (soms
worden zij beiden onder de noemer ‘Beat’ gebracht); beiden hebben zij ook een groot
persoonlijk overwicht over zielsverwanten die in het openbaar met duidelijke
overtuiging achter hen staan. Zij hebben ongetwijfeld een beslissende invloed
uitgeoefend op de ontwikkeling van de Amerikaanse dichtkunst gedurende de laatste
vijftien jaar. Slagwoorden als ‘beat’ en ‘projective verse’ worden vaak te onpas
gebruikt, maar zij moeten voor vele jonge dichters, afgeschrikt door de ekspertise
van Robert Lowell en Richard Wilbur, richtwijzers naar nieuwe mogelijkheden
geweest zijn. Een belangrijk verschil tussen Olson en Ginsberg is, mijns inziens, dat
Olson betere dichters rond zich heeft vergaard; Denise Levertov en Robert Creeley,
bijvoorbeeld, tegenover Lawrence Ferlinghetti en Gregory Corso. Dit betekent
natuurlijk niet dat de ‘projective verse’ theorie zaligmakend is; het is merendeels
een kwestie van talent.
Wat is nu ‘projective verse’? Het antwoord moet gezocht worden in Olsons
befaamde essay ‘Projective Verse’ dat hij in 1950 in het derde nummer van Poetry
New York heeft gepubliceerd en waar nog herhaaldelijk naar verwezen wordt (het is
gemakkelijker toegankelijk in Olsons Selected Writings, uitgegeven door Creeley,
New Directions 1966). Het intrinsieke belang van dit opstel is gering; ik kan me
nauwelijks voorstellen dat het de serieuse lezer veel verheldering zal brengen. Toch
laat zich de invloed die het heeft uitgeoefend wel verklaren. De manier waarop Olson
zijn ideeën formuleert is aanstekelijk. Hij is altijd een beetje buiten adem; zijn
idiosynkratiese grammatikale en syntaktiese wendingen wekken de indruk van eerlijke
pogingen om de waarheid te spreken, en zijn veelvuldig gebruik van hoofdletters
suggereert urgentie. Met andere woorden, wij herkennen de truukjes van het proza
van Ezra Pound - maar zonder de geestigheid:
And together, these two, the syllable and the line, they make a poem, they make that
thing, the - what shall we call it, the Boss of all, the ‘Single Intelligence’. And the
line comes (I swear it) from
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the breath, from the breathing of the man who writes, at the moment that he writes,
and thus is, it is here that, the daily work, the WORK, gets in, for only he, the man
who writes, can declare, at every moment, the line its metric and its ending - where
its breathing, shall come to, termination.
De lettergreep (versus het woord en de regel) en de adem (versus het gehoor) spelen
een voorname en verwarde rol in Olsons argument, maar het principe waar het om
gaat, en waar hij in 1959 in een brief aan een zekere E.B. Feinstein nogmaals de
nadruk op legde, wordt ons in hoofdletters opgedrongen: ‘FORM IS NEVER MORE
THAN AN EXTENSION OF CONTENT’. En, vervolgt Olson, in zijn beste Poundiaans:
‘There it is, brothers, sitting there, for USE’. Het is de enigszins terzake kundige lezer
evenwel duidelijk dat dit princiepe al sinds de dagen van Ralph Waldo Emerson
gangbaar is geweest en dat vrijwel ieder respektabel literair kritikus in de twintigste
eeuw hier, in ieder geval in theorie, vanuit is gegaan. De manier waarop, en het
tijdstip waarop Olson dit nogmaals ekspliciet geformuleerd heeft, verklaren zijn
invloed.
Hoewel ‘projective verse’ volgens Olson ook een vernieuwing van inhoud moet
brengen, houdt zijn essay zich voornamelijk bezig met de vorm. Hij verzet zich in
feite tegen het traditionele jambiese ritme en tegen strikte rijmschema's. Hij schaart
zich daarmee onder de ontevredenen die in 1960 aan het publiek werden voorgesteld
in de door Donald M. Allen uitgegeven bloemlezing, The New American Poetry
1945-1960 (Grove Press), als antwoord op de meer traditionele bloemlezing van
Donald Hall, Robert Pack, Louis Simpson, The New Poets of England and America
(Meridian Boooks, 1957). De wisselwerking tussen deze verzamelbundels, die geen
enkele dichter gemeenschappelijk hadden, staat nu reeds in de literaire handboeken
bekend als ‘the war of the anthologies’.
Olsons theorie heeft voor een aantal dichters nieuwe inspiratie opgeleverd, maar
de praktijk van zijn ‘Maximus’ gedichten is onbevredigend. Wij vinden een
markantere illustratie van de alom gesignaleerde vernieuwing in de Amerikaanse
poëzie in de ontwikkeling van Robert Lowell. Nu ligt het niet in mijn bedoeling mij
bezig te houden met Lowells tijdgenoten wier werk reeds een goede mate van
bekendheid geniet, zoals Richard Wilbur, John Berryman (die met ‘77 Dream Songs’
[1964] een nieuwe richting heeft gekozen), Karl Shapiro, Elizabeth Bishop, Howard
Nemerov (wiens recente
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boek, The Blue Swallows, Chicago University Press, 1967, aller aandacht verdient),
en Richard Eberhart, maar ik maak een uitzondering voor Lowell zelf... dit zowel
vanwege het feit dat Lowell de beste Amerikaanse dichter van het ogenblik is, als
om taktiese redenen. Zijn ontwikkeling als dichter weerspiegelt nl. de veranderingen
in het literaire klimaat in de Verenigde Staten op een dermate intelligente en
persoonlijke wijze, dat deze veranderingen natuurlijk en onvermijdelijk lijken, en
dat iedere schijn van opportunisme of modezucht wordt gelogenstraft.
Lowell was een protégé van Ransom en Tate, en zijn tweede boek, Lord Weary's
Castle (1946) was ongetwijfeld het hoogtepunt van het formalisme der veertiger
jaren. Het bevat moeilijke, uiterst erudiete en gemaniereerde poëzie die algemene
en verstrekkende problemen belicht. Van de lezer wordt een hoge graad van algemene
ontwikkeling verwacht, indien hij de symboliek en de verreikende allusies wil
begrijpen. Maar hoewel hij worstelt met verbale en formalistiese problemen die
eenvoudigweg ontmoedigend zijn, zal hij ongetwijfeld gevoelig zijn voor Lowells
intensiteit en zijn fenomenaal retories talent.
In zijn volgende boek, The Mills of the Kavanaughs (1951), eksploreerde Lowell
de verste grenzen van formalistiese en intellektuele densiteit, en bewoog zich
vervolgens in Life Studies (1959) in tegenovergestelde richting, naar een verregaande
relaksatie van zowel vorm als inhoud. Deze dramatiese ommekeer is, zoals wij reeds
eerder hebben vastgesteld, representatief voor een vrij algemene tendens in de recente
Amerikaanse poëzie, en Lowells prestige heeft deze tendens zonder twijfel versterkt.
Zijn vroegere pessimisme en rebellie zijn verzwakt, maar zeker niet verdwenen, en
zijn bezorgdheid over het lot der mensheid heeft plaatsgemaakt voor belangstelling
voor zijn persoonlijke voorgeschiedenis en voor zijn persoonlijke reaktie op de
realiteit van verleden en heden. De onaflaatbare ernst van de vroegere gedichten
wordt nu verlicht door humor en ironie, die zijn nieuwe relativerende houding
onderschrijven; waar deze ernst voorheen werd geaksentueerd door hechte vorm en
kompakte, geladen ekspressie, vinden wij nu een lossere vorm, veelal zonder rijm,
en een techniek van ‘understatement’. Ter illustratie citeer ik de eerste strofe van
‘Grandparents’, waar ritme, rijm en half-rijm de konversatietoon eleveren, maar niet
wezenlijk aantasten:
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They're altogether otherworldly now,
those adults champing for their ritual Friday spin
to pharmacist and five-and-ten in Brockton.
Back in my throw-away and shaggy span
of adolescence, Grandpa still waves his stick
like a policeman;
Grandmother, like a Mohammedan, still wears her thick
lavender mourning and touring veil;
The Pierce Arrow clears its throat in a horse-stall.
Then the dry road dust rises to whiten
the fatigued elm leaves the nineteenth Century, tired of children, is gone.
They're all gone into a world of light; the farm's my own.

De regels roepen een deels nostalgies, deels ironies beeld op van het leven van enkele
generaties terug dat ons reeds eksoties aandoet. Life Studies bevat een reeks gedichten,
alsook een zeer onderhoudende prozasektie, die, evenals ‘Grandparents’, over het
familieleven van Lowell gaan, over een oom, over vrienden van zijn ouders, over
zijn vader:
He smiled his oval Lowell smile...
His head was efficient and hairless,
his newly dieted figure was vitally trim,
(‘Terminal Days at Beverly Farms’)

en zijn moeder:
...still her Father's daughter.
Her voice was still electric
with a hysterical, unmarried panic...
(‘Commander Lowell 1887-1950’)

De uiterlijke rust van distantie en ironie in deze gedichten wordt soms doorbroken
door een emotionele intensiteit en een aggressief sarkasme, die deze gedichten in de
ware zin konfessioneel maken. Dit is nog aperter in gedichten als ‘Waking in the
Blue’ en ‘Skunk Hour’, die van begin tot eind vibreren met nauwelijks bedwongen
heftigheid:
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I hear
mij ill-spirit sob in each blood cell,
as if my hand were at its throat....
I myself am hell;
nobody's here -

only skunks...
‘These are the tranquillized Fifties’ schreef Lowell, maar in de wereld der poëzie
heeft hij voor de nodige opwinding gezorgd. In het laatste gedicht in Life Studies
verdringt zijn bredere maatschappelijke belangstelling de mikrokosmos der
autobiografie. Wederom wordt hij geobsedeerd door het verleden van New England
en het verval van het nieuwe Amerika:
Everywhere,
giant finned cars nose forward like fish;
a savage servility
slides by on grease.
(‘For the Union Dead’).

Maar hij schijnt voorgoed te hebben afgedaan met ‘masks’ en ‘impersonality’; zijn
onverbloemde ervaringen, gedachten en gevoelens vormen de kern van zijn poëzie.
Deze laatste opmerking kan men, in verschillende gradaties, toepassen op de
meeste karakteristieke poëzie van de zestiger jaren, nu de individualiteit van de
dichter zelf een nieuwe bron van inspiratie is gebleken. Dit kan zich uiten in
autobiografiese gedichten waar de dichter niet schroomt zijn meest intieme en, soms,
vernederende ervaringen en die van zijn familie openbaar te maken. Het belang van
zulke gedichten is o.a. sterk afhankelijk van de houding van de dichter tegenover
zijn ervaring. Zo publiceerde W.D. Snodgrass nog vóór Life Studies een reeks
gedichten, Heart's Needle (1957), over zijn scheiding, zijn dochtertje en zijn tweede
vrouw, die, evenals zijn latere gedichten, zeer leesbaar zijn, maar niet geheel vrij
van sentimentaliteit en zelfbeklag.
Dit kan men zeker niet zeggen van de poëzie van Anne Sexton; haar drang tot
konfessie staat weinig zelfbedrog toe. Haar poëzie is zuivere, misschien zelfs
therapeutiese konfessie, en zo persoonlijk
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dat de lezer zich soms een voyeur voelt. Zij heeft veel met Lowell gemeen; beiden
hebben bijvoorbeeld tijd doorgebracht in krankzinnigengestichten, en beiden
onderzoeken hun relatie tot hun naaste familie, waaraan Anne Sexton haar psychiater
toevoegt. Ook vinden wij regelmatig echo's van Lowell in Sextons poëzie - de
volgende regels, bijvoorbeeld, over haar vader
Each night at home
my father was in love with maps
while the radio fought its battles with Nazis and Japs.
(‘And One for My Dame’).

hadden door Lowell geschreven kunnen zijn. In haar recente Live or Die (1966)
vinden wij een gedicht ‘Man and Wife’ met als ondertitel ‘To speke of wo that is in
mariage’, dat ons herinnert aan Life Studies, waar ‘Man and Wife’ en ‘To Speak of
Woe That Is in Marriage’ de titels van twee achtereenvolgende gedichten zijn. Toch
is er een essentieel verschil tussen de twee dichters dat zich, in de vroegere poëzie
van Anne Sexton, misschien primair voelbaar maakt als een verschil in techniek,
maar dat, naar mijn mening, uiteindelijk een verschil in maatschappelijk engagement
is. Vergelijken wij bijvoorbeeld Anne Sextons gedicht ‘All My Pretty Ones’ (uit haar
gelijknamige bundel, 1962) met Lowells ‘Commander Lowell 1887-1950’, dan
bewonderen wij Lowells techniese superioriteit die wij duidelijk in verband kunnen
brengen met de uitwerking die zijn gedicht op ons heeft. Hij vertelt ons niet alleen
interessante details over zijn familie maar objektiveert deze details tot een beeld van,
en kritiek op, een maatschappelijke kaste en een bepaalde levenshouding. De talrijke
typerende details, daarentegen, die Anne Sexton ons verschaft over de wereld van
haar vader, die kort na haar moeder in 1959 gestorven is, maken de indruk van een
fotoreportage, en wij interpreteren ze als autobiografie in de enge zin, als dingen die
de auteur aangaan en waar wij min of meer belangstellend naar luisteren.
Nu kan men hiertegen inbrengen dat Lowells autobiografiese prozatekst, die deel
uitmaakt van Life Studies, de lezer reeds een beeld gegeven heeft van zijn
familie-achtergronden, zodat hij zijn gedichten niet met teveel details hoeft te belasten.
Deze uitleg bevredigt evenwel niet. Laten wij ter illustratie twee andere gedichten
vergelijken waarvoor wij elders geen bronnen vinden: Lowells
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‘Waking in the Blue’ en Sextons ‘Flee on Your Donkey’ (in Live or Die). Beide
gedichten gaan over een verblijf in een krankzinnigengesticht. Wanneer Lowell zijn
‘Waking in the Blue’ besluit met de strofe:
After a hearty New England breakfast,
I weigh two hundred pounds
this morning. Cock of the walk,
I strut in my turtle-necked French sailor's jersey
before the metal shaving mirrors,
and see the shaky future grow familiar
in the pinched, indigenous faces
of these thoroughbred mental cases,
twice my age and half my weight.
We are all old-timers,
each of us holds a locked razor.

dan slaat het ‘we’ en ‘each of us’ van de laatste regels niet alleen op de medebewoners
van het gesticht, die voor de uiterste wanhoopsdaad, zelfmoord, behoed moeten
worden, maar op ons allemaal.
Lowell is evenzeer observator als patient, Anne Sexton uitsluitend patient. Voor
haar is het gesticht een toevluchtsoord, de laatste barrière tegen de wanhoop:
Because there was no other place
to flee to,
I came back to the scene of the disordered senses,
came back last night at midnight,
arriving in the thick June night
without luggage or defenses,
giving up my car keys and my cash,
keeping only a pack of Salem cigarettes
the way a child holds on to a toy...

Het is onmogelijk dit gedicht te objektiveren; het is geheel en al persoonlijk, en
realiteit en hallucinatie zijn niet te scheiden:
Today an interne knocks my knees,
testing for reflexes.
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Once I would have winked and begged for dope.
Today I am terribly patient.
Today crows play black-jack
on the stethoscope.

De strijd van Anne Sexton tegen de wanhoop is fascinerend, maar de expressie die
zij hieraan geeft is niet altijd vrij van pretentie. Tot op zekere hoogte kan de lezer
zich met haar situatie identificeren maar af en toe struikelt hij over regels als
Once,
Outside your office,
I collapsed in the old-fashioned swoon
between the illegally parked cars.

waar ‘the illegally parked cars’ teveel riekt naar het obligatoire realistiese detail
waarop de ‘graduate school’ docent insisteert.
Toch zijn dergelijke gekunstelde effekten in haar recente bundel Live or Die slechts
sporadies, en zij heeft er ook geen behoefte aan; de materie van haar gedichten is zo
aangrijpend dat techniek niet de aandacht op zichzelf hoeft te vestigen.
‘Flee on Your Donkey’ is het langste gedicht in Live or Die. Het beschrijft de
initiële vlucht naar de geborgenheid van het gesticht maar ook de rebellie tegen deze
al te gemakkelijke overgave:
I have come back,
recommitted,
fastened to the wall like a bathroom plunger,
held like a prisoner
who was so poor
she fell in love with jail.

In het gesticht vegeteert zij slechts en zij ‘hongert’ naar een aktiever leven:
Turn, my hungers!
For once make a deliberate decision.
There are brains that rot here
like black bananas...
Anne, Anne,
flee on your donkey,
flee this sad hotel...
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In haar voorwoord tot Live or Die biedt Anne Sexton ons haar gedichten aan ‘with
all due apologies for the fact that they read like a fever chart for a bad case of
melancholy’. Ik ken inderdaad geen somberder Amerikaans boek van recente datum.
Al lezend raken wij bekend met het leven en lijden van Anne Sexton; met haar jeugd
die kennelijk niet erg gelukkig is geweest:
being the unwanted, the mistake
that Mother used to keep Father
from his divorce.
(‘Those Times’)

met haar moeder - ‘and mother died using her own bones for crutches’ - met haar
dochters Linda en Joy, met haar verlangen naar een zoon (in ‘Menstruation at Forty’
en ‘KE 6-8018’), maar bovenal met haar drang naar vergetelheid en haar strijd voor
zelfbehoud. Toen haar vriendin, Sylvia Plath, met wie zij zoveel gemeen had, begin
1963 zelfmoord pleegde, schreef zij:
Thief! how did you crawl into,
crawl down alone
into the death I wanted so badly and for so long...
(‘Sylvia's Death’)

Maar, zoals ‘Flee on your Donkey’ reeds illustreerde, de drang om niet toe te geven,
‘to endure, somehow to endure’, is sterker. Dit wordt duidelijk gedemonstreerd in
het laatste gedicht van deze bundel, ‘Live’. De dichteres kijkt terug op het leed van
de afgelopen jaren, maar herkent in de zon het symbool van het leven en van
hernieuwde levensvreugde:
I say Live, Live because of the sun,
the dream, the excitable gift.

Toch klinkt deze resolutie geforceerd. ‘Live’ is gedateerd ‘February the last, 1966’,
maar aan het begin van diezelfde maand schreef zij ‘The Addict’:
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Yes
I try
to kill myself in small amounts,
an innocuous occupation.
Actually I'm hung up on it.
But remember I don't make too much noise.

De poëzie van Denise Levertov toont ons een geheel andere houding tegenover het
leven. Zij biedt wederom een variatie op ons tema ‘vernieuwing in de Amerikaanse
poëzie’. Ook hier vinden wij een ontwikkeling van formalisme naar vrijere,
persoonlijkere ekspressie. De overgang had plaats tussen de publikatie van haar eerste
bundel, reeds in 1946, en haar tweede elf jaar later. De ontwikkeling van haar poëzie
gedurende deze jaren ging vergezeld van ingrijpende veranderingen in haar
persoonlijke omstandigheden. Engelse van geboorte, trouwde zij met een Amerikaans
schrijver, vestigde zich in de Verenigde Staten en kwam onder de invloed van William
Carlos Williams en Charles Olson. Zij heeft in Amerika haar volle wasdom als dichter
bereikt.
In haar recente bundel, The Sorrow Dance (1966), vindt zij bij Thoreau het
volgende motto voor een van haar gedichten:
You must love the crust of the earth on which you dwell. You must be able to extract
nutriment out of a sandheap. You must have as good an appetite as this, else you will
live in vain.
Met deze gevoelens kan Denise Levertov volledig sympatiseren. Zij beziet alledaagse
dingen met nieuwe ogen en vindt soms schoonheid in dingen die bijna per definitie
lelijk zijn.
The quick of the sun that gilds
broken pebbles in sidewalk cement
and the iridescent
spit, that defiles and adorns!
Gold light in blind love does not distinguish
one surface from another, the savor
is the same to its tongue, the fluted
cylinder of a new ashcan a dazzling silver,
the smooth flesh of screaming children a quietness, it is all
a jubilance, the light catches up
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the disordered street in its apron,
broken fruitrinds shine in the gutter.

(‘Six Variations’, no. 5, in The Jacob's Ladder, 1961)
De zon, die ook voor Anne Sexton symbool van levensvreugde werd, transformeert
alles. Toch hoef ik de lezer van bovenstaande passage nauwelijks te vertellen hoe
verschillend van elkaar Anne Sexton en Denise Levertov zijn: na de storm zoeken
wij nu onze toevlucht in een gerieflijk tuinhuisje. Denise Levertov heeft een dermate
verfijnd taalgevoel en een zodanige techniese virtuositeit dat inhoud en vorm een
onverbrekelijke eenheid vormen. Zij is een bewonderaarster van Olson, maar blijkt
het niet eens te zijn met het voornaamste princiepe van de meester, dat vorm een
natuurlijk uitvloeisel van inhoud is. Zij schrijft: ‘I believe content determines form,
and yet that content is discovered only in form’; m.a.w., de restrikties die de techniese
princiepes van de versvorm opleggen, beïnvloeden ook de manier waarop de inhoud
gestalte krijgt. Nu is natuurlijk wat een dichter zegt niet zo belangrijk als wat hij
doet, maar de praktijk van Denise Levertov kennend, luister ik ook met een zeker
respekt naar haar theorieën.
Haar poëzie is zowel elegant als persoonlijk, niet persoonlijk in de autobiografiese
zin, zoals dit het geval is bij Anne Sexton, maar als een sensitieve, originele reaktie
op het leven van alledag. Zij tracht het autentieke van de dingen, wat Hopkins
‘inscape’ noemde, in haar gedichten te vangen. ‘Matins’, haar morgenzang opgedragen
aan ‘Marvellous Truth’, begint als volgt:
The authentic! Shadows of it
sweep past in dreams, one could say imprecisely,
evoking the almost-silent
ripping apart of giant
sheets of cellophane. No.
It thrusts up close. Exactly in dreams
it has you off-guard, you
recognize it before you have time.
For a second before waking
the alarm bell is a red conical hat, it
takes form.

(in The Jacob's Ladder)

Raster. Jaargang 3

445
Dit is het impressionisties noteren van zuiver intuitieve waarnemingen. Even verder
komt zij tot een soort definitie van ‘the authentic’:
That's it,
that's joy, it's always
a recognition, the known
appearing fully itself, and
more itself than one knew.

‘Matins’ heeft iets fris-jong-meisje-achtigs dat niet helemaal echt klinkt. In een
parodie, ‘Soirées (with Denise Levertov),’ heeft Felix Pollak gedemonstreerd hoe
gevaarlijk dicht ‘Matins’ - ‘pronounced by her in a public reading to sound like
“Matings”’ - het schilderachtige en sentimentele nadert:
Shit! I said
squatting on the toilet seat.
The authentic! I said
observing the results of my endeavors
with genuine satisfaction: That's it,
that's joy, it's always
a relief, the bowels
appearing empty, the bowl
full, more fully full than
I had expected.

(in: Kulchur. V, 18, zomer 1965, 52)
‘Soirées’ is een heel grappige tour de force waarin het speels talent van Felix Pollak
goed tot zijn recht komt, maar het is niet bedoeld als een aanval op haar gehele oeuvre.
Een van haar betere gedichten, ‘The Mutes’ (in The Sorrow Dance) toont ons dat
haar poëzie niet als ‘charmant’ afgedaan kan worden.
Those groans men use
passing a woman on the street
or on the steps of the subway
to tell her she is a female
and their flesh knows it,
are they a sort of tune,
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an ugly enough song, sung
by a bird with a split tongue
but meant for music?
Or are they the muffled roaring
of deafmutes trapped in a building that is
slowly filling with smoke?

De eerste reaktie is afkeer en minachting: ‘Such men most often/look as if groan
were all they could do’, maar voor de dichter is het ook een kompliment aan haar
vrouwelijkheid en een manifestatie van leed:
if she were lacking all grace
they'd pass her in silence:
so it's not only to say she's
a warm hole. It's a word
in grief-language, nothing to do with
primitive, not an ur-language...

De scène transformeert zich voor haar tot de droeve waarheid, die door het gedicht
een nieuwe dimensie krijgt:
‘Life after life after life goes by
without poetry,
without seemliness,
without love.’

De poëzie van Denise Levertov is een overtuigend antwoord op dichters die van
mening zijn dat poëzie in een krisistijd zich noodzakelijkerwijs met de krisis moet
bezighouden. Levertov zegt ekspliciet dat ‘a violent imitation of the horrors of our
time’ niet tot het domein der poëzie behoort, en wanneer wij een recente bloemlezing,
Where Is Vietnam: American Poets Respond (Anchor Book, 1967) doorkijken, zijn
wij geneigd haar gelijk te geven. Toch wordt het steeds moeilijker voor de kunstenaar
zich afzijdig te houden, en de ironie wil dat Denise Levertov zelf een bijdrage heeft
ge-
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leverd tot Where Is Vietnam. Haar dilemma is het dilemma van vele Amerikaanse
dichters van vandaag; hun groeiend engagement is onvermijdelijk, en, naar men
hoopt, heilzaam.
Langzaam wordt de na-oorlogse traditie van politieke afzijdigheid doorbroken.
Misschien zal in de komende jaren het nieuwe engagement de meest revolutionaire
vernieuwing in de poëzie der laatzestiger jaren geweest blijken te zijn; misschien
ook zal blijken dat de wil prijzenswaardiger was dan de praktijk. De volgende woorden
van de dichter Barbara Gibson spreken voor zichzelf:
‘Committed’ poems are hard to write. We know too much of the horror and have
experienced too little. Denise Levertov told an audience how intensely she had felt
she ‘ought’ to write an anti-war poem, but she was blocked. She didn't really want
to write it; finally two mysterious, soulful, non-political dream poems broke through.
They in turn released, at last, the Vietnam poem.
De toekomst van de Amerikaanse poëzie laat zich niet voorspellen, maar de huidige
praktijk is zo gevarieerd dat een relatief kort overzicht de lezer slechts enkele wenken
kan geven, die hij zelf moet opvolgen. Ik heb hem niet met reeksen namen willen
overrompelen, maar heb getracht de meest interessante ontwikkelingen af te bakenen
en meer diepgaande aandacht te besteden aan het werk van slechts enkele dichters,
die zowel representatief als boeiend zijn. Zoveel dichterlijke taboes zijn doorbroken
dat men de vernieuwing in de Amerikaanse poëzie van de laatste jaren misschien
revolutionair kan noemen. Een zeer belangrijke rol bij deze vernieuwing is gespeeld
door James Wright, Robert Bly en Louis Simpson. Het is niet mogelijk hun werk
hier uitgebreid te bespreken, en ik zal het dan ook bij enkele korte, impressionistiese
notities moeten laten.
Louis Simpson is een immigrant die het Amerikaanse leven met nieuwe ogen
verkent en in al zijn rijke schakeringen vastlegt. Zijn Selected Poems (1965) behoort
tot de interessantste publicaties van de laatste jaren. Wederom worden wij getroffen
door een geleidelijke verwijdering van de klassieke angelsaksiese versvormen. Zo
heeft zijn vroege gedicht, ‘As Birds Are Fitted to the Boughs’, het ritme en rijmschema
van ‘A Valediction: Forbidding Mourning’ van de 17de eeuwse dichter John Donne,
en herinnert ‘The Man Who Married Magdalene’ ons aan ‘To Althea from Prison’
van Donnes tijdgenoot, Richard Lovelace. Daarentegen heeft een
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van de laatste gedichten in de bundel, ‘Tonight the Famous Psychiatrist’, de vrije
vorm die wij associëren met de nieuwste Amerikaanse poëzie, behalve dat alle regels
met een hoofdletter beginnen:
Tonight the famous psychiatrist
Is giving a party.
There are figures from the sporting world
And flesh-colored girls
Arriving straight from the theater.
And many other celebrities...
The Jew looks serious,
Questioning, always questioning, his liberal error;
The Negro laughs
Three times, like a trumpet.
The wife of the host enters slowly.
Poor woman!
She thinks she is still in Hungary,
And clings to her knitting needles.
For her the time passes slowly.

Simpson, Bly and Wright worden vaak in een adem genoemd, soms ook samen met
William Stafford en W.S. Merwin, als dichters die zeer subjectieve beeldspraak
gebruiken. Het is inderdaad soms moeilijk vat op hun gedichten te krijgen via de
rationele methoden van de ‘new criticism’. Dit betekent niet dat zij irrationeel zijn,
want wij onderkennen een duidelijke techniek van compositie, maar dat de beeldspraak
dikwijls geheel gevoelsmatig is. Wij moeten haar letterlijk ‘aanvoelen’, want rationeel
ontleden is onmogelijk; wij kunnen de dichter niet stap voor stap volgen. Ter illustratie
een kort, imagisties, en vrij precieus gedicht van James Wright:
Two athletes
Are dancing in the cathedral
Of the wind.
A butterfly lights on the branch
Of your green voice.
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Small antelopes
Fall asleep in the ashes
Of the moon.

(‘Spring Images’, in The Branch Will Not Break, 1963)
Wright en Bly wonen beiden in de staat Minnesota, in het middenwesten, en voelen
zich er thuis. Hun vroegere poëzie is vaak landelijk idyllies zonder per se anti-steeds
te zijn. Het is inderdaad frappant hoe vaak zowel het middenwesten als de stad in de
nieuwe Amerikaanse poëzie hun conventionele pejoratieve bijbetekenis hebben
verloren. Als ik tussen deze twee dichters moest kiezen, zou mijn voorkeur zonder
aarzeling naar Wright uitgaan. In de poëzie van Robert Bly wordt te vaak een
simplistiese lading door pretentieuse beeldspraak gedekt. Zijn positie evenwel als
redacteur van het avantgardistische tijdschrift The Sixties en als eigenaar van The
Sixties Press, en zijn brede dichterlijke en maatschappelijke belangstelling hebben
hem een invloedrijke plaats verworven onder de jongere Amerikaanse schrijvers.
Dat ook zijn poëzie bewonderaars heeft, blijkt uit het feit dat hem de National Book
Award is toegekend voor zijn bundel The Light Around the Body (1967). Het is
typerend, zowel voor Bly als voor de sfeer in de Amerikaanse literaire wereld van
vandaag, dat hij het geld dat bij deze onderscheiding hoort aan een jonge student
heeft gegeven en hem op het hart heeft gedrukt ‘not to enter the U.S. army now under
any circumstances’.
De poëzie van James Wright toont een bewonderenswaardige vooruitgang die,
technies gezien, volmaakt aansluit bij de trend die wij reeds enige malen geanalyseerd
hebben. Wright was een vriend en bewonderaar van Ransom en Tate, en in zijn
vroegere gedichten vinden wij wederom de strikte vorm die hij, zoals in de volgende
regels over appel-stelende jongens, soms onhandig tracht te doorbreken:
Behind the orchard, past one hill
The lean satanic owner lay
And threatened us with murder till
We stole his riches all away.
He caught us in the act one day
And damned us to the laughing bone,
And fired his gun across the gray
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Autumn where now his life is done.

(‘An Offering for Mr. Bluehart’, in Saint Judas, 1959)
Wrights gedichten worden ook steeds persoonlijker en zelfverzekerder zowel in
beeldspraak als in betrokkenheid. De lezer kan dit zelf nagaan in The Branch Will
Not Break (1963) en in Shall We Gather At the River (1968). Een van zijn bekendste
gedichten heeft de karakteristiek lange titel ‘Lying in a Hammock at William Duffy's
Farm in Pine Island, Minnesota’:
Over my head, I see the bronze butterfly,
Asleep on the black trunk,
Blowing like a leaf in green shadow.
Down the ravine behind the empty house,
The cowbells follow one another
Into the distances of the afternoon.
To my right,
In a field of sunlight between two pines,
The droppings of last year's horses
Blaze up into golden stones.
I lean back, as the evening darkens and comes on.
A chicken hawk floats over, looking for home.
I have wasted my life.

De laatste regel komt als een schok, die evenwel door het gedicht als geheel wordt
geabsorbeerd.
Het laatste woord over de vernieuwing in de Amerikaanse poëzie is hiermee niet
gezegd. Om vooral niet de indruk te wekken dat de hier besproken dichters
alleenheersend zijn en om een zo breed mogelijk spectrum te geven van het talent
van zovele jonge dichters, heb ik voor de bloemlezing dichters gekozen, die niet in
het overzicht besproken of vernoemd worden. Een van hen, Lisel Mueller, heeft,
voorzover ik weet, slechts één bundel gepubliceerd. James Dickey, daarentegen, is
een van de bekendste dichters van het ogenblik. Het is mogelijk dat geen van hen in
de literaire geschiedenisboeken van de toekomst vernoemd zal worden, maar voor
ons, in 1969, behoren zij ongetwijfeld tot de dichters die de toekomst van de
Amerikaanse poëzie personifiëren.
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Adrienne Rich
Two Songs
1
Sex, as they harshly call it,
I fell into this morning
at ten o'clock, a drizzling hour
of traffic and wet newspapers.
I thought of him who yesterday
clearly didn't
turn me to a hot field
ready for plowing,
and longing for that young man
pierced me to the roots
bathing every vein, etc.
All day he appears to me
touchingly desirable,
a prize one could wreck one's peace for.
I'd call it love if love
didn't take so many years
but lust too is a jewel
a sweet flower and what
pure happiness to know
all our high-toned questions
breed in a lively animal.
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2
That ‘old last act’!
And yet sometimes
all seems post coitum triste
and I a mere bystander.
Somebody else is going off,
getting shot to the moon.
Or, a moon-race!
Split seconds after
my opposite number lands
I make it we lie fainting together
at a crater-edge
heavy as mercury in our moonsuits
till he speaks in a different language
yet one I've picked up
through cultural exchanges...
we murmur the first moonwords:
Spasibo. Thanks. O.K.

Uit: Necessities of Life, W.W. Norton & Company, 1966
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Galway Kinnell
Hunger unto death
Her underarms
Clean as washbasins,
Her folds of fat resting
On layers of talcum-powdered flesh,
She proceeds towards cream-cheese-on-white,
Jelly pie, gum brownies, chocolate bars,
Rinsed down by tumblers of fresh milk,
Past the Trinity Graveyard
Filled with green, creepy plants,
Shiny-necked birds waddling about,
Monuments three-humped like children playing ghost,
Blackstone slabs racked with dates and elegies,
At which,
In the dark of the wide skirt,
First left then right,
Like a political campaigner pulling out of a station,
Her heavy rear rolls out its half-smiles of farewell,
While the face wheezes for grub,
And sweat skips and splashes from hummock down to hummock,
And inconceivable love clasps the fat of life to its pain.

Uit: Flower Herding on Mount Monadnock, Boston 1964.
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Lisel Mueller
A nude by Edward Hopper
For Margaret Gaul
The light
drains me of what I might be,
a man's dream
of heat and softness;
or a painter's
- breasts cozy pigeons,
arms gently curved
by a temperate noon.
I am
blue veins, a scar,
a patch of lavender cells,
used thighs and shoulders;
my calves
are as scant as my cheeks,
my hips won't plump
small, shimmering pillows:
but this body
is home, my childhood
is buried here, my sleep
rises and sets inside,
desire
crested and wore itself thin
between these bones I live here.

Uit: Poetry, vol. 110, no. 4, july 1967.
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James Dickey
Adultery
We have all been in rooms
We cannot die in, and they are odd places, and sad.
Often Indians are standing eagle-armed on hills
In the sunrise
open wide to the Great Spirit
Or gliding in canoes
or cattle are browsing on the walls
Far away
gazing down with the eyes of our children
Not far away
or there are men driving
The last railspike, which has turned
Gold in their hands. Gigantic forepleasure lives
Among such scenes, and we are alone with it
At last. There is always some weeping
Between us
and someone is always checking
A wrist watch by the bed to see how much
Longer we have left. Nothing can come
Of this
nothing can come
Of us: of me with my grim techniques
Or you who have sealed your womb
With a ring of convulsive rubber:
Although we come together,
Nothing will come of us. But we would not give
It up, for death is beaten
By praying Indians
by distant cows
historical
Hammers
by hazardous meetings that bridge
A continent. One could never die here
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Never die
never die
While crying. My lover, my dear one
I will see you next week
When I'm in town. I will call you
If I can. Please get hold of
please don't
Oh God, Please don't any more I can't bear... Listen:
We have done it again
we are
Still living. Sit up and smile,
God bless you. Guilt is magical.

Uit: Helmets, Wesleyan University Press, 1966.
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Mark Strand
Eating Poetry
Ink runs from the comers of my mouth.
There is no happiness like mine.
I have been eating poetry.
The librarian does not believe what she sees
Her eyes are sad
and she walks with her hands in her dress.
The poems are gone.
The light is dim.
The dogs are on the basement stairs and coming up.
Their eyeballs roll,
their blond legs burn like brush.
The poor librarian begins to stamp her feet and weep.
She does not understand.
When I get on my knees and lick her hand,
she screams.
I am a new man.
I snarl at her and bark.
I romp with joy in the bookish dark.

Uit: The New York Review of Books, 1967
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May Swenson
The Secret in the Cat
I took my cat apart
to see what made him purr.
Like an electric clock
or like the snore
of a warming kettle,
something fizzed and sizzled in him.
Was he a soft car,
the engine bubbling sound?
Was there a wire beneath his fur,
or humming throttle?
I undid his throat.
Within was no stir.
I opened up his chest
as though it were a door:
no whisk or rattle there.
I lifted off his skull:
no hiss or murmur.
I halved his little belly
but found no gear,
no cause for static.
So I replaced his lid,
laced his little gut.
His heart into his vest I slid
and buttoned up his throat.
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His tail rose to a rod
and beckoned to the air.
Some voltage made him vibrate
warmer than before.
Whiskers and a tail:
perhaps they caught
some radar code
emitted as a pip, a dot-and-dash
of woolen sound.
My cat a kind of tuning fork? amplifier? - telegraph? doing secret signal work?
His eyes elliptic tubes:
there's a message in his stare.
I stroke him
but cannot find the dial.

Uit: Half Sun Half Sleep, Charles Scribner's Sons, 1967
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Kenneth White | Engelse poëzie 1950-1969
korrektie, pop en konkreet
1 Achtergrond
de jaren der modernen
De engelse viktoriaanse poëzie sleept zich kwijnend voort tot aan de eerste
wereldoorlog wanneer zij ergens in de buurt van Passchendaele tot gruzelementen
wordt geslagen.
Geplaatst in de hel, temidden van mytologiese schaduwen, heeft de britse poëzie
de hele wereldkultuur tot onderwerp en wordt zij geschreven in een gesynkopeerd
Babel van talen door dakloze en psychotiese kosmopolieten (Hart Crane spreekt van
de ‘amerikaanse psychose’).
‘We kunnen alleen maar zeggen,’ schrijft Eliot in zijn essay The metaphysical
poets (1921), ‘dat het waarschijnlijk lijkt dat in onze beschaving - zoals die nu bestaat
- de dichters moeilijk moeten zijn. Onze beschaving omvat grote verscheidenheid en
kompleksiteit, en deze verscheidenheid en kompleksiteit - inwerkend op een verfijnde
gevoeligheid - moet uiteenlopende en ingewikkelde resultaten opleveren. De dichter
moet veelomvattender worden, allusiever, indirekter, met het doel de taal in zijn
betekenis te dwingen, zo nodig te ontwrichten.’
Dat is Eliots programma van hyper-impressionisme.
De praktijk is The Waste Land en de Cantos - het ene een hoop gebroken beelden,
tegen ruïnes geschraagd, het andere geschreven door ‘een eenzame mier uit een
verstoord mierennest, uit het puin van Europa.’ Beide fascinerend.
Maar betekenis?
Musil ziet het wezen van de situatie aldus: niet langer de gehele mens, maar een
ongevormd iets dat ronddrijft in een universeel kultuurmedium. Yeats (hoewel de
integratie welke hij zoekt vermoedelijk minder kompleks en verregaand is dan die
van Musil) zegt iets soortgelijks: ‘We hebben onze vreugde verloren in de gehele
mens - in het samengaan van bloed, verbeelding, intellekt.’ Een stervende kultuur,
zegt een van Engelands zeldzame marxisten (Christopher Caudwell); doodsstrijd,
zielsangsten, zwakzinnige zwanezangen. Eliot (de eerwaarde Eliot zoals Pound hem
noemt)
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die geen centrum van bestaan vindt, neemt zijn toevlucht tot een orde (royalisme,
klassicisme, anglikaans-katholicisme). Pound trekt ons nu waarschijnlijk meer aan
daar hij niet zozeer betrokken is bij een orde (door Eliot geproduceerd akademies
voer in Groot-Brittannië) als wel bij ‘de vroegste wortels van ideeën die in aktie
zijn’, de worsteling om zich door de verbijstering en kakafoniese mengelmoes van
moderniteit heen te bewegen naar een nieuwe integratie en volledigheid. Maar, zoals
Pound zegt, ‘je gaat niet op een holletje door de hel’ en de Cantos vervolgen hun
dolzinnig makende ideografiese opstapelingen, ongelukkigerwijs met iets als een op
de achtergrond opdoemende fascistiese konklusie (net als bij Yeats die tenslotte
zingend voor O'Duffy's Blue shirts voor de dag komt). De Dertigers, gekenmerkt
door een militant bewustztijn van dit opdoemende fascistiese onheil, en door de
kinderlijk uitgedrukte hoop op een nieuw millennium, opteren voor een poëzie van
onmiddellijke kommunikatie met een social(isties)e inhoud:
‘Deze nieuwe dichters,’ schrijft Louis Mac Neice (in This modern poetry)
‘kondenseerden Eliots “verscheidenheid en kompleksiteit” en bemerkten dat het hen
met bepaalde, betrekkelijk helder omschreven uitkomsten achterliet. In plaats van
een greep te doen naar een impressionisties panorama van de hedendaagse wereld...
vereenvoudigden zij deze, vervormden ze die misschien... tot een wereld waar men
speelt op praktiese idealen, een wereld waarin men partij kiest...’
Spender (Poetry since 1939):
‘Bewust poogden zij modern te zijn door in hun gedichten beelden te kiezen die
ontleend waren aan machinerieën, achterbuurten en de sociale omstandigheden die
hen omringden... Hun poëzie benadrukte de gemeenschap en, bedwelmd als zij was
door het gevoel van een gemeenschappelijke ziekte, zocht ze naar een
gemeenschappelijke genezing in psychologie en linksgeoriënteerde politiek... In
sterke mate drukte hun poëzie - hoewel linksgeoriënteerd - het probleem uit van de
liberaal die werd gespleten door zijn individuele ontwikkeling en zijn sociale
bewustzijn.’
Deze laatste zin is een stuk zelfkritiek van Spenders kant. Feitelijk is deze
‘marxistiese’ poëzie weinig meer dan een neurotiese flirt van de liberaal met het
proletariaat en verbleekt zij tot onbeduidendheid in vergelijking met een Brecht of
Neruda. Fundamenteel onserieus en inkonsekwent komt zij tot een bleke slotsom in
Audens New Year Letter van 1940:
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We hoped: we waited for the day
The state would wither clean away,
Expecting the Millenium
That theory promised us would come.
It didn't...

MacDiarmid somt het op in ‘British leftist poetry 1930-40’:
Auden, MacNeice, Day Lewis, I have read them all,
...
You cannot light a match on a crumbling wall.

De Veertigers op hun beurt markeren een reaktie op de journalistieke verslaggeving
en leuzenspinnerij der ‘Pylon poets’:
Herbert Read, de voornaamste teoretikus van deze periode schrijft (in Surrealism
and the romantic principle), ‘Kunst is meer dan beschrijving of reportage; ze is een
dialektiese aktiviteit, een daad van vernieuwing. Zij vernieuwt visie, zij vernieuwt
taal; maar, wezenlijker, zij vernieuwt het leven zelf door de sensibiliteit te vergroten,
door de mensen bewuster te maken van verschrikking en schoonheid, de verwondering
en de mogelijke zijnsvormen.’
Brits surrealisme en een hernieuwde bevestiging van het romantiese beginsel:
‘Er is een beginsel van leven, van schepping, van bevrijding en dat is de romantiese
geest; er is een beginsel van orde, van kontrole en beteugeling en dat is de klassieke
geest.’
De voornaamste dichter is, natuurlijk, Dylan Thomas (met George Barker en David
Gascoyne ver weg in de schaduw):
This day winding down now
At God speeded summer's end
In the torrent salmon sun
In my seashaken house
On a breakneck of rocks...

Terwijl deze periode - in ieder geval in de figuur van Dylan Thomas - de grootste
belofte van de drie besproken periodes inhield (vanuit het franse ekwivalent zouden
dichters als Breton, Char en Eluard voortkomen) drong zich het gemis op aan de
kracht en intellektuele ruimte die het franse surrealisme kenmerkten, en flad-
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derde het britse surrealisme rond in zelfekspressie, vele pluisjes wol vergarend, niet
het minst door Dylan zelf in zijn eigen wild en wollig Wales.
Dit is het wat tot de reaktie en korrigerende houding leidt van de generatie van
vijftig.
Zoals Geoffrey Grigson schrijft (in een essay in ‘Polemic’, geciteerd in New Lines,
de poëtiese bloemlezing der Vijftigers):
‘De romantiese literatuur waar wij naar terugdrijven is een romantiek zonder rede:
zij is in alle opzichten vloeibaar en toegeeflijk voor zichzelf. Een inktzwam groeit
op, wit en sterk, en ploft dan in een warboel van inkt in elkaar...’
Thomas' vraag: ‘Shall a white answer echo from the roof-tops?’ was in elk opzicht
onbeantwoord gebleven.

2 New lines
de restauratie van het engelse vers
De poëzie van de Vijftigers zoals die is vertegenwoordigd in de twee New
Lines-bloemlezingen (1956, 1963) begint met zichzelf helder te onderscheiden van
de drie hiervoor geschetste periodes: ze weigert de subjektieve anarchie van Thomas
(en Read), ze weigert de overheersing van een teorie (het marxisme en freudisme
van de Dertigers), en ze weigert de universele kultuur-handel en het eksperimentalisme
van de Twintigers.
In tegenstelling hiermee bedoelt zij een herstel van de engelse traditie in de poëzie
te zijn (‘de voornaamste tradities van het engelse vers’) en een terugkeer tot de ‘britse
kultuur’ waarvan is afgeweken door amerikanen, marxisten, keltiese anarchisten en
andere onordelijke ‘fremdkörper’.
New Lines' eerste en belangrijkste zorg is: zich te onderscheiden van het
onmiddellijk voorafgaande, de poëzie der Veertigers.
‘In de veertiger jaren,’ schrijft Robert Conquest in zijn inleiding tot New Lines I,
‘werd de fout gemaakt het onderbewustzijn (onder een strenge dirigent een
betrouwbare speler bij het slagwerk) teveel zeggenschap te geven in de gedragingen
van het orkest als geheel. Zoals bleek, kon het alleen het eenvoudiger deel van melodie
en ritme hanteren, en was het volledig de kluts kwijt met betrekking tot harmonie en
orkestratie... De verzwakkende teorie dat poëzie metafories móest zijn verwierf alom
bijval. Dichters werden aangemoedigd een diffuse en sentimentele woordenvloed te
produceren
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of holle techniese pirouettes te maken.’
Met betrekking tot de Dertigers geeft New Lines blijk van een minder duidelijke
afkeer door het ‘grote en rationele talent’ van Auden te bewonderen en zijn techniese
invloed toe te geven; maar niettemin wordt aanzienlijke afstand gehandhaafd daar
men ‘weinig van de Auden-tendens vertoont om abstrakties te veranderen in dingen
met een eigen bestaansrecht’ en men à la George Orwell op zijn hoede is voor elke
doktrine.
Wat de Twintigers betreft is er wederom minder direkte afkeer (‘de beste auteurs
onder de twintigers volgden tenminste hun eigen aanleg en deden iets nieuws. Men
kan e.e. cummings geen frisheid ontzeggen of beweren dat de vroege Eliot geen
effekt sorteert’), maar desondanks een stevig afwijzende houding:
Pasternak citerend in New Lines II zegt Conquest: ‘Al dit geschrijf van de
Twintigers is verschrikkelijk verouderd... veel van het stilisties eksperimenteel werk
der Twintigers heeft opgehouden te bestaan. De meest buitengewone ontdekkingen
worden gedaan wanneer de kunstenaar wordt overspoeld door wat hij te zeggen heeft.
Dan gebruikt hij de oude taal in haar uiterste noodzaak en wordt de oude taal van
binnenuit getransformeerd.’
Pound in het bijzonder komt er slecht af:
‘...een absurd opgeblazen zoeken naar vernieuwing door een zeker mengsel van
onbelangrijkere en meer de aandacht trekkende kenmerken van voorbije scholen’
en een bepaalde ‘amerikaanse’ poëzie in het algemeen (‘poëzie die reeds lang
berucht is om afwijkingen van grammatika, woordgebruik, struktuur en zin’).
Samengevat:
‘Wij werden allen grootgebracht in de traditie van de veronderstelde poëtiese
revolutie van de twintiger en dertiger jaren. Al onze voorkeuren en oorspronkelijke
deelgenootschappen gingen uit naar dit “modernisme”. Het is pas nu - wellicht met
het voordeel van het perspektief - dat de vernieuwingen van die tijd worden gezien
als perifere toevoegingen aan de hoofdtraditie van de engelse poëzie, voorzover ze
überhaupt waarde hebben, maar voor het grootste deel worden ze als volslagen
nutteloos beschouwd. Voor elke periode geldt het als vanzelfsprekend dat het meest
“eigentijdse” zoals men in de meubelwereld zegt, wordt overschat. Maar zulke smaken
hebben natuurlijk een kortstondig leven.’
Nadat New Lines aldus zijn grenzen heeft vastgesteld, stelt het
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zichzelf voor; níet als een nieuwe inspiratie, niet als een groep van nieuwe stemmen,
maar op een nogal vormelijke en stijve manier als een verbeteraar van de smaak van de britse publieke smaak welke (wat onderscheidingsvermogen, diktie en
sentiment betreft) zó onherkenbaar is bedorven door de principes en praktijk van de
poëtiese literatuur die hem (de smaak) in de voorafgaande decennia van de 20ste
eeuw zijn voorgezet. Om de situatie te herstellen zal men zorgdragen voor de
vervaardiging van ‘keurig werk’, dat ‘het centrale beginsel van de engelse poëzie’
volgt, zal men ‘kreet noch cijfer, maar de taal van mensen’ gebruiken, zowel
‘afgezaagde traditie’ als ‘eksperimentalisten-vernuft’ vermijden, zich ‘niet
(onderwerpen) aan grote systemen van teoretiese konstrukties of opeenhopingen van
onbewuste wensen’, vrij zijn van ‘zowel mystieke als logiese dwang’, en ‘als de
moderne filosofie empiries in zijn houding.’ New Lines stelt in zijn twee
bloemlezingen het werk van ongeveer dertig dichters voor als representatief voor
wat het noemt: ‘een nieuw en gezond algemeen standpunt.’
Met deze poëzie zijn we wel ver verwijderd van Dylan Thomas' ‘seashaken house’.
In plaats van het ‘seashaken house’ schijnen wij ons vaak te bevinden in een
universitaire stafkamer, midden in een intelligente (maar niet te zwaar intellektuele)
konversatie (‘Had Freud wel helemaal gelijk?’ D.J. Enright), in ieder geval in een
‘gematigd klimaat’ (Kingsley Amis), waar kommunikatie over dit of dat onderwerp
wordt voortgezet op ‘een neutrale toon’ (Donald Davie), met ‘een rustig
onderscheidingsvermogen’ (Thom Gunn), vol van ‘een korrekte deernis’ (James
Kirkup - niet in New Lines maar dichtbij genoeg om deel te nemen aan het gesprek),
af en toe met een ‘gepaste twijfel’ (Elizabeth Jennings), en misschien zelfs een
‘toegestane onjuistheid’ (Philip Larkin).
Indien we al ver verwijderd zijn van Dylans huis, van zijn welshwhitmanachtige
barbaarse gezwets, van zijn poëzie als ‘een brandend, schuimend ding’, dan zijn we
even ver verwijderd van Eliots krankzinnige dooltocht in de uitgestrektheden van de
kulturele woestijn. Met hun voorzichtigheid weten deze dichters dat ‘het woord het
meest verleidelijk is wanneer het spreekt van de woestijn’ (D.J. Enright: The waste
land) en - afstappend van romanticistiese taferelen welke doortrokken zijn van ‘een
grootse betekenis’ (Kingsley Amis: Against romanticism) dan wel een groots gemis
aan betekenis - geven zij er braaf de voorkeur aan hun eigen achtertuin te verzorgen,
of - nog braver - het keurig en korrekt
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geknipte, gewone engelse gras van het begrensde engelse grasveld te onderhouden.
Zijn ze al op hun hoede voor de verleidingen van de wildernis en elke kreet in de
woestijn, ze zijn dit evenzeer ten aanzien van elke algemene teorie of aktie welke de
maatschappij in haar geheel betreffen. Wat hen boeit is het ‘individu’, met zijn
individuele gedachten, zijn individuele gevoelens en zijn individuele aktiviteiten;
hun ideaal is de mens die temidden van massale beroering en verbijstering ‘toch nog
een privé-bestaan leidt’ (D.J. Enright: The queer fellow). Zij kennen geen algemene
antwoorden, geen fundamentele vragen en zijn alleen maar bezig met het konserveren
van een beetje fatsoen onderwijl ‘de dwaze oude gewoonte in leven houdend’ (D.J.
Enright: Words without songs). ‘De moed erin houden, dat is je streven,’ zegt Enright
opnieuw (Bright young dull old things), terwijl Donald Davie (Rejoinder to a critic)
schrijft: ‘Hoe durven we nu iets anders te zijn dan verkleumd?’
In deze poëzie is geen wereld (of, als we daar de voorkeur aan geven, geen
fundamentele ervaring van de wereld) er zijn slechts kommentaren op een milieu het naoorlogse Engeland - en op de ‘privé-levens welke deel uitmaken van dat milieu’.
In technies opzicht is deze poëzie, met schaars aanwijsbare fouten, goed genoeg,
maar er is weinig of niets in te vinden van de kracht der poëzie. Eties bezien wemelt
het van de sekundaire zedelijke deugden, maar in eksistentieel opzicht is zij vlak.
Het is mogelijk - en tenslotte was dit de bedoeling - dat de New Lines-beweging
de ergste fouten van de Veertigers gekorrigeerd kan hebben (in feite de poëtiese baby
wegwerpend met het literaire badwater) maar het staat vast dat zij niets vormgeeft
wat op een frisse start of stuwkracht voor de britse poëzie lijkt. De verdiensten van
New Lines zijn volslagen negatief. En als dit de engelse poëzie is, dan zal de
dichtkunst in Brittannië iets anders moeten zijn dan engels.
Twee dichters evenwel rijzen op uit de algemene saaiheid van wat De Beweging
werd genoemd: Thom Gunn en Ted Hughes.
De eerste met zijn poëtika van ‘rule and energy’:
You keep both Rule and Energy in view,
Much power in each, most in the balanced two:
Ferocity existing in the fence
Built by an exercised intelligence

(Tribute to Yvor Winters)
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de tweede met zijn dommere, dierlijke ervaring buiten de omheiningen (fences):
The month of the drowned dog. After long rain the land
Was sodden as the bed of an ancient lake,
Treed with iron and birdless. In the sunk lane
The ditch - a seep silent all summer Made brown foam with a big voice: that, and my boots
On the lane's scrubbed stones, in the gulleyed leaves,
Against the hill's hanging silence...

(November)

3 De pop scene
nieuwe kommunikaties?
De New Lines-beweging had het zeker niet alleen voor het zeggen, zelfs niet in de
vijftiger jaren: er was ook De Groep (Hobsbaum, Redgrove, Macbeth...) - soms naar
verwezen als ‘teddy bards’ omdat zij mikken op een hatelijker, pittiger, meer ‘with
it’ toon; en, in regelrechte tegenstelling daarmee de Mavericks /Zwervers, eenzamen/
met hun gelijknamige bloemlezing, strevend naar een wildere, minder ortodokse
poëzie. (Jon Silkin, Michael Hamburger...) Maar voor een groeps-optreden dat
vergeleken kan worden met de New Lines-school, moeten wij ons wenden tot de
Pop scene - die grote sociale gebeurtenis van de zestiger jaren - en in het bijzonder
tot het grote Liverpool eksperiment.
Viel de nadruk van New Lines op de smaak, het aksent van de Pop scene valt op
kommunikatie - hetgeen ons herinnert aan Thoreaus opmerking in zijn Journaal:
‘Er zijn twee groepen mensen die dichters worden genoemd. De ene groep
kultiveert het leven, de andere de kunst - de ene zoekt eten om het voedsel, de ander
om de geur; de ene stilt honger, de andere streelt de tong.’
De Pop scene is er op zijn eigen niveau op uit het leven te kultiveren en honger te
stillen. Zelfs als de voeding die wordt verschaft min of meer baby-voedsel blijkt te
zijn, eet een groot deel van het britse publiek het op voor zoete koek. En het
verschijnsel is op zijn minst genomen sociologies, zo niet wezenlijk poëties,
interessant.
Dat poëzie haar publiek aan het verliezen is, of heeft verloren, is iets waarover de
kritici nu al lange tijd klagen:
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‘...de dichters?’ schrijft bijv. Margaret Schlauch (in: Modern english and american
poetry, 1956), ‘ze zijn hun publiek in de breedste zin van het woord kwijt... De kloof
tussen hen en de mannen en vrouwen om hen heen is thans wijder en dieper dan ooit
het geval is geweest in de geschiedenis van de engelse taal - en de meeste
beroepsdichters doen niets om die te overbruggen... Kommunikatie is tot een minimum
teruggebracht. De situatie is niet gunstig voor de ontwikkeling van een krachtige en
veelomvattende dichtkunst.’
Pop-poëzie sluit aan bij een gehoor dat in wezen hetzelfde is als dat van de
popmuziek: de leeftijdgenoten.
Zoals we lezen in de inleiding tot de pop-bloemlezing ‘Love, love, love’ (weet je
wel?) die het werk van 31 jonge schrijvers presenteert (bij monde van Pete Roche:
de popdichters hebben een zwak voor afgekorte voornamen - Pete, Mike, Spike, Ted,
Geoff en Tony):
‘Ik geloof dat hun werk zowel naar stijl als naar inhoud in belangrijke mate afwijkt
van de soort poëzie welke de laatste vijftien jaar in dit land is gemaakt... Vele van
de hier vertegenwoordigde dichters voelen zich meer verbonden met enkele van de
betere, hedendaagse popzangers dan met het merendeel der dichters die in de vijftiger
en vroege zestiger jaren in de mode waren... Het is deze geheel nieuwe situatie jonge dichters die hun werk voor overwegend jonge toehoorders lezen - welke de
poëzie van de “middenzestigers” haar afwijkende karakter verschaft en haar (welke
fouten men ook in afzonderlijke gedichten kan aantreffen) een kracht en gevoel voor
de realiteiten van het leven schenkt die in de engelse poëzie té lang afwezig zijn
geweest.’
We houden ons dus bezig met ‘levende poëzie’ over ‘de realiteiten van het bestaan’,
meegedeeld op een levendige wijze.
De etika van deze poëzie is een algemeen humanitair-sentimentele (met meer
‘bathos’1 dan pathos) in de trant van ‘maak liefde, geen oorlog’, waarbij het leidende
gedicht van de bloemlezing (in de inleiding beschreven als een ‘machtig argument
voor wat Universele Liefde zou kunnen worden genoemd’), getiteld: Vrede is melk
- door Adrian Mitchell - ons vertelt dat:
...even Socrates

1

overgang van 't verhevene tot het alledaagse
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Couldn't turn the hemlock into a banana milk-shake
With one high-voltage charge
From his Greek-sky eyes.
Even Socrates, poor bugger

en suggereert dat de oplossing van de wereldproblemen is gelegen in de komst van
evangeliese melkboeren die burgers zullen aanmoedigen in
Making good love, making good good love

We kunnen deze dichters, die (nu al) kenmerkend zijn voor het verwateren van de
Pop-poëzie en die de minihand van hun vriendinnetjes vasthouden, meer sentimenteel
dan eroties het ‘loveyou-foreverbed’ zingend, verlaten, om te komen tot het beste
van de Pop-school: de dichters uit Liverpool (de Mersey Sound) - waar het allemaal
vandaan is gekomen.
Hier vinden we een zekere herkenbare eenheid (de mytologie van een stad) en de
poëzie stijgt vaak tot een hoger peil.
Ze kan wat haar inspiratie betreft met vrucht worden vergeleken met de terugkeer
naar ‘soul’ in de jazz van de zestiger jaren. Zoals Philippe Koechlin m.b.t. Cannonball
Adderley schrijft (in: Le nouvel observateur, 24/30 maart '69):
‘Terwijl sommigen het heelal eksploreren en anderen oosterse filosofieën stopt
hij alles in zijn groentemixer en serveert hij ons zijn mengelmoes...’
De dichters uit Liverpool serveren voor de voeding van de britse ziel een mengsel
van dezelfde soort. Als er naar de jazz kan worden verwezen (Adrian Henri bijv. is
weg van Charlie Mingus) dan ligt natuurlijk de meer onmiddellijke verwijzing voor
de hand naar de popmuziek van de Beatles, daar het boek ‘The Liverpool Scene’ is
opgedragen aan ‘De Beatles zonder wie, enz....’ Maar als deze Beatles de
beschermengelen van de Liverpool scene zijn, dan is Allen Ginsberg de
patroonheilige.
En Ginsberg is niet alleen; er is een kohorte van poëtiesliteraire figuren die
mytologies en mysterieus door deze Liverpoelse topografie heen zwerven:
I have seen Pere Ubu walking across Lime St
And Alfred Jarry cycling down Elliott Street

(Adrian Henri: ‘Liverpool Poems’)
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Prostitutes in the snow in Canning St like strange erotic snowmen
And Marcel Proust in the Kardomah eating Madeleine butties dipped in tea

(idem: ‘Liverpool Poems’)
And you ‘familiar compound spirit’ moving silently down Canning St
in a night of rain and fog...

(idem: ‘In memoriam T.S. Eliot’)
Guillaume Apolinnaire in Piccadilly Bus Station
watches the unlikely couple walking the cold streets...

(idem: ‘Love poem’)
Het is grotendeels de aanwezigheid van deze vertrouwde geesten welke pleit voor
de poëzie en Liverpool verandert in iets als een baudelairiaans Parijs:
Cité fourmillante, cité pleine de rêves
Où le spectre en plein hour raccroche le passant.

of, op zijn minst, in een Cultural Scene, met Adrian Henri als gids. En hij heeft plezier
(‘Dichters schijnen geen plezier meer te hebben’ - Blaise Cendrars), schrijft een
kleurrijke, gevoelige, luchtige (of buigzame) lichtelijk anarchistiese poëzie, met
voldoende irrationalisme en rimbaldiaanse ‘verstoring der zinnen’ om de toehoorders
te prikkelen. Een mytologie van Liefde (belichaamd door fraaie schoolmeisjes) en
Dood:
And I saw Death in Upper Duke St
Cloak flapping black tall Batman collar
Striding tall shoulders down the hill past the Cathedral
brown shoes slightly down at heel

gesitueerd in de smerige straten van Liverpool.
De twee andere belangrijke dichters van de Liverpool Scene zijn Roger McGough
en Brian Patten: over het geheel genomen rustiger dan Henri, en minder gelijkend
op een slordige T.S. Eliot met zijn haren naar beneden (of, soms, een komiese Blake).
McGough zwerft door zijn stad en maakt rustige, droefhumoristiese opmerkingen
over dingen en mensen:
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There's something sad
about the glass
with lipstick on its mouth
that's pointed at and given back
to the waitress in disgust
Like the girl with the hair-lip
whom
no one
wants
to
kiss

(There's something sad)
en vervalt gemakkelijk in sentimentaliteit, waarbij zijn onopvallende verzen een heel
klein beetje met nieuwigheidjes worden versierd. Wat Brian Patten betreft - die zijn
dichterlijke slag ‘ergens tussen Hemel en Hema’ slaat, zich bewust van het feit dat
‘de laatste merel is geschoten in Smethwick’, met een paar van dezelfde
eigenaardigheden als McGough, dezelfde algemene door gevoelvolle humor
aangeraakte sentimentaliteit - deze Brian Patten neemt ons mee door regen en smeer
en vuilheid van Liverpool terwijl hij poëtiese momentopnamen maakt van wat hij
ziet, voelt en doet:
He said:
Let's stay here
Now this place has emptied
& make gentle pornography with one another,
While the partygoers go out
& the dawn creeps in,
Like a stranger...

Patten heeft de tijd om te ontwikkelen. Ondertussen geeft hij ons zijn poëties
programma in ‘Prozagedicht naar een omschrijving van zichzelf’:
‘Wanneer de poëzie zich in het openbaar van haar kleren zou ontdoen en naar de
dichtstbijzijnde persoon zou wuiven, zou zij eerder worden gezien in het gezelschap
van dieven en minnaars dan in dat van journalisten en uitgevers... Zij zou ONHEIL!
ONHEIL!
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schreeuwen van de daken der beursgebouwen in de wereld. Zij zou niet doen alsof
ze een kantoorklerk of bibliothekaris was... De poëzie zou worden opgemerkt terzijde
van straatongelukken, sissend uit niet aangestoken gasfornuizen. Zij zou het geheim
van de nymfomane op het bord van haar leraar krabbelen... Ze zou staande op de
rand van een wolkenkrabber worden gezien, op een brug met een steen om haar hart
gebonden. Zij is het monster dat zich schuilhoudt in de donkere kamer van een kind,
zij is de schram op een mooi mensengezicht. Zij is de laatste grashalm die geplukt
wordt uit het stadspark.’
Deze laatste zin doet ons er evenwel aan denken dat die poëzie in Liverpoolstijl
eerder het einde van iets is; een pittoreske eksploitatie (Henri) van de laatste kulturele
revoluties, of een droef, wanhopig humoristies klauwen naar restanten, een poëties
allegaartje (Eliots ‘uitdragerszaak van het hart’ - deel van het Wasteland).

4 Konkrete poëzie
een wezenlijk nieuwe koers?
Sedert het surrealisme is de eerste internationale poëtiese beweging die van de
Konkrete Poëzie - welke in 1953 begint met Eugen Gomringers Konstellationen,
terwijl de teoretiese basis wordt gelegd in het manifest van dezelfde auteur uit 1955,
getiteld: Vom Vers zur Konstellation. Het is in hetzelfde jaar dat de naam Konkrete
Poëzie met toestemming van Gomringer door de Noigandres-groep in Brazilië voor
het eerst werd gebruikt. Sindsdien heeft de beweging zich over vele landen verbreid,
met inbegrip van Engeland (de eerste internationale tentoonstelling van konkrete
poëzie werd in 1964 te Cambridge gehouden) waar zij wordt vertegenwoordigd o.a.
door Dom Sylvestre Houédard, Ian Hamilton Finlay en Bob Cobbing.
In 1964 werd een deel van het manifest dat door Decio Pignatori en Augusto en
Haroldo de Campos in 1958 was samengesteld, in het Edinburghse tijdschrift Cleft
afgedrukt onder de titel: ontwerpplan voor konkrete poëzie. Het uittreksel luidt als
volgt:
konkrete poëzie: produkt van een kritiese evolutie van vormen. aannemend dat de
historiese cyclus van poëzie (als formele-ritmiese eenheid) is afgesloten, begint de
konkrete met zich bewust te zijn van grafiese ruimte als struktureel middel,
gekwalificeerde ruimte:
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ruimte-tijd struktuur in plaats van louter lineair-temporele ontwikkeling; vandaar het
gewicht van het begrip ideogram, hetzij in zijn algemene betekenis van ruimtelijke
of visuele syntaxis, hetzij in zijn specifieke betekenis (fenollosa/pound) van
kompositiemetode die is gebaseerd op het direkt-analoge, niet logies-rechtlijnige
naast elkaar plaatsen van elementen, ‘onze intelligentie moet eraan wennen
synteties-ideografies in plaats van analyties-rechtlijnig te begrijpen’ (apollinaire).
eisenstein: ideogram en montage.
voorlopers: mallarmé (un coup de dés, 1897): de eerste kwalitatieve sprong:
‘subdivisions prismatiques de l'idée’; ruimte (‘blancs’) en typografiese vindingen
als zelfstandige kompositie-elementen. pound (the cantos): ideogram-metode. joyce
(ulysses en finnegans wake): woord-ideogram; organiese wederzijdse doordringing
van tijd en ruimte. cummings: atomisering van woorden, fysiognomiese typografie;
ekspressionistiese nadruk op ruimte. apollinaire (calligrammes): de visie eerder dan
de praktijk. futurisme, dadaisme: bijdragen aan het levend model van het probleem.
in brazilië: oswald de andrade (1890-1954): ‘in pillen, minuten van poëzie.’ joao
cabral de melo neto (geb. 1930) - de ingenieur en de psychologie van de kompositie
plus anti-ode: direkte taal, ekonomie en funktionele versbouw.
De teorie is boeiend. De gedichten die erin werden gepresenteerd als illustratie uit
de praktijk (bijv. ‘Chinese kat’ van Edwin Morgan:
pmrkgniaou
pmrkgniao
pmrkniao
pmrniao
pmriao
pmiao
miao
mao)

waren lichtelijk amusant maar weinig meer dan dat. Deze diskrepantie is een probleem
waar wij op terug zullen komen. Ondertussen is het de moeite waard de teorie wat
beter te bekijken.
Daar de essentie van poëzie in een kulturele verwarring was verloren gegaan verdronken in het gevoel alle perken te buiten te zijn gegaan - en deze meer en meer
werd belegerd door de sekundaire
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disciplines der verschillende menswetenschappen, verdoofd door een taal die steeds
meer lijfelijk getuchtigd en dood naar de geest was, hebben vele dichters gemeend
de situatie te saneren door terug te keren tot de zuivere discipline van het schrijven,
tot het woord op en voor zichzelf.
‘Poëzie wordt gemaakt met woorden,’ zei Mallarmé reeds, toen hij iemand
antwoordde die dacht dat poëzie met humanisties-humanitaire ideeën en gevoelens
werd vervaardigd. William Carlos Williams is zijn echo: ‘Men moet met woorden
beginnen indien men wil schrijven.’
De meest algemene omschrijving van Konkrete Poëzie is dan, dat zij iets nieuws
behelst dat met woorden is gemaakt, of, zelfs wezenlijker, met taal als materiaal vrij van literaire associatie en (zoals de amerikaan John Cage van zijn muzigrafiek
zegt) ‘zonder psychologiese impuls’ - ‘matematiese precisie vervangt de kapricieuze
kronkelingen van menselijke metodes.’
Gedachten als deze hebben op z'n minst sedert de duitse Romantiek in de lucht
gehangen - daar Novalis het reeds heeft over een gebruik van de taal, níet bestemd
om iets anders uit te drukken of mede te delen, maar om te bestaan - als matematiese
formules - in een vrij spel op en voor zichzelf, ‘een wereld in zichzelf’ vormend
welke (al of niet onmiddellijk) ‘het vreemde spel van relaties weerspiegelt dat dingen
met elkaar onderhouden.’
Konkrete poëzie kan worden gezien als de vervulling van deze ‘in de lucht
hangende’ ideeën en de logiese konklusie van spontane bewegingen, sedert Novalis
op gang gebracht, over - laten we zeggen - Rimbaud, de italiaanse futuristen
(Marinetti's: parole in libertà) naar Artaud (‘zich bedienen van het woord in een
konkrete en ruimtelijke zin’). Inderdaad, zij mag niet alleen worden gezien als het
samenraapsel en de slotsom van verstrooide elementen en pogingen, maar als het
besluit van de gehele ontwikkeling der moderne poëzie, vanaf logiese beeldspraak
in een strikt prosodiese struktuur, naar een logiese beeldspraak in een ‘vrije’
vers-struktuur, en tenslotte naar de ontbinding van syntaxis en woord; het laatste
literaire ‘woord’ van Dada is bijv. een gedicht door Aragon getiteld ‘Alphabet’ dat
simpelweg bestaat uit de zes en twintig naakte letters.
Konkrete poëzie is datgene wat gedaan wordt met deze letters.
Vertoont de konkrete poëzie deze grondslagen en voorlopers in de poëtiese
ontwikkeling, zij valt eveneens samen met bepaalde mo-
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derne ontwikkelingen in de filosofie. We hoeven slechts te denken aan Wittgenstein
en de teorie van het logies positivisme.
Een zin van Wittgenstein zou kunnen dienen als motto voor het beste van de
konkrete poëzie: ‘Wat niet gezegd kan worden toont zichzelf.’ Want hebben we al
over de teoretiese achtergronden van konkrete poëzie gesproken, en over ideeën die
in de lucht hangen - de praktijk van de konkrete poëzie houdt de verwerkelijking van
deze ideeën in, nl. dit idee: het maken van ‘wat niet gezegd kan worden (m.b.v.
traditionele metoden) toont zichzelf.’
Indien traditionele literaire metode en gros betekent: tijdelijke handeling, zinnen
in opeenvolging, dan mikt de konkrete poëzie op een meer globale en onmiddellijke
realiteit, een gelijktijdigheid - een beweging, voorzover het de poëzie betreft, van
het gedicht naar de konstellatie (met het imagisties ideogram ‘een intellektueel en
emotioneel geheel in een oogwenk tijd’ /Pound/als tussenstap).
In feite betekent dit het huwelijk van poëzie en schilderkunst of, algemener,
grafiese, beeldende kunst; van typografiese kompositie tot voorstellingen in hout,
glas en andere materialen. ‘De wereld van letters’ moet letterlijk worden genomen,
en wordt konkreet verwerkelijkt (nogmaals: dit zou gezien kunnen worden als een
logiese ontwikkeling van het imagisme, het ‘maken van konkrete objekten, geluiden
en gezichten’ - Ford Madox Ford).
Maar wat is het dat volgens Wittgenstein ‘niet gezegd kan worden’? Geen
individuele biografie, niet de ziel, niet de mensheid - maar het universum zelf, de
wereld, de kosmos: Mallarmé's ‘orfiese verklaring van de aarde’ (explication
orphiques de la terre) - de eerste volledige poging in konkrete poëzie is misschien
zijn ‘Un coup de dés’. Deze moet het diepste streven van de meest serieuze konkrete
dichters uitdrukken (cf. Dom Sylvestre Houédard: ‘de kosmos is een mooi konkreet
gedicht’).
In feitelijke zin bereikt de konkrete poëzie voorzover tot nu toe beoefend zelden
iets van dit niveau. Te vaak schijnen de doorwrochte technieken die bij de
verwezenlijking van konkrete gedichten, bladen enz. in het geding zijn, niet
gerechtvaardigd te worden door het uiteindelijke triviale resultaat, en blijven we niet
met de gewaarwording van een ‘orfiese verklaring van de wereld’ zitten, maar met
een louter esteties woordspel, aardig, boeiend maar niet meer dan dat. Met deze
opmerking wil niet gezegd zijn dat de waarde van het eksperiment wordt ontkend.
Het gaat er vooral om de dingen in perspektief te blijven zien. Een perspektief dat
de meest konsekwente
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van de konkrete kunstenaars zelf in het oog houden (bijv. degenen - wellicht de
minderheid - die zich niet enkel naar de laatste mode hebben gevoegd).
Konkrete poëzie is éen mogelijk antwoord op het vraagstuk van de moderne poëzie.
Het is niet het enige. Het als 't enige beschouwen, het geabsorbeerd worden door de
technieken op zichzelf, betekent dat men de konkrete poëzie zelf van haar wortels
berooft en in een zuiver kunstmatige bloem verandert.
Zoals de konkrete dichter Peter Grimm schrijft: ‘Het spreekt vanzelf’ - maar het
moet toch worden gezegd - ‘dat er in de traditionele, taalkundige strukturen nog
steeds een levenskrachtige poëzie bestaat. Zij bezit nog steeds een rijk gamma van
mogelijkheden... Menen dat alleen de nieuwe poëzie mogelijk of toegestaan is, zou
een fundamentele vergissing zijn.’
De vitale kwestie is niet een onbenullige literaire onenigheid tussen ‘ouderwets’
en ‘modern’, maar de benadering - met verschillende middelen, verschillende soorten
poëzie - van het fundamentele vraagstuk.
Het fundamentele vraagstuk is datgene waarnaar ik heb verwezen als
wereld-kosmos.
Poëzie betekent verwereldlijking (worldification).
‘We moeten ons realiseren,’ schrijft William Carlos Williams, ‘dat het een wereld
is waartegen wij duidelijk spreken, of waar tegen wij het zouden kunnen als we er
voldoende toe in staat waren.’
De konkrete poëzie kan in dit perspektief zeer vruchtbaar worden bestudeerd. Als
nieuwe technieken en eksperimenten (William Carlos Williams wederom: ‘We
moeten met techniek eksperimenteren lang voordat de beslissende alomvattende
kunstenaar komt’) die voeren naar de oplossing van het fundamentele vraagstuk,
naar de verwezenlijking of de onthulling van de wereld die de onze moet zijn, onze
‘nieuwe wereld’.
Met dit ‘wereld’vraagstuk in de lucht hangend kunnen wij dit exposé van de britse
poëzie van de laatste twintig jaar gepast besluiten. Verdergaan betekent zich van
kriticisme in kreatie begeven. Daar zijn dichters bij betrokken - voorbij het britse
schouwtoneel en de engelse kultuur, in de nieuwe wildernis of wereld in wording.
Maar dat zou het onderwerp van een ander opstel zijn.
Vertaald door H.C. ten Berge
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Thom Gunn
Human Condition
Now it is fog, I walk
Contained within my coat:
No castle more cut off
By reason of its moat:
Only the sentry's cough,
The mercenaries' talk.
The street lamps, visible,
Drop no light on the ground,
But press beams painfully
In a yard of fog around.
I am condemned to be
An individual.
In the established border
There balances a mere
Pinpoint of consciousness.
I stay, or start from, here:
No fog makes more or less
The neighbouring disorder.
Particular, I must
Find out the limitation
Of mind and universe,
To pick thought and sensation
And turn to my own use
Disordered hate or lust.
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I seek, to break, my span.
I am my one touchstone.
This is a test more hard
Than any ever known.
And thus I keep my guard
On that which makes me man.
Much is unknowable.
No problem shall be faced
Until the problem is;
I, born to fog, to waste,
Walk through hypothesis,
An individual.

Uit: The Sense of Movement. London, Faber & Faber, 1957
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Ted Hughes
The Hawk in the Rain
I drown in the drumming ploughland, I drag up
Heel after heel from the swallowing of the earth's mouth,
From clay that clutches my each step to the ankle
With the habit of the dogged grave, but the hawk
Effortlessly at height hangs his still eye.
His wings hold all creation in a weightless quiet,
Steady as a hallucination in the streaming air.
While banging wind kills these stubborn hedges,
Thumbs my eyes, throws my breath, tackles my heart,
And rain hacks my head to the bone, the hawk hangs
The diamond point of will that polestars
The sea drowner's endurance; and I,
Bloodily grabbed dazed last-moment-counting
Morsel in the earth's mouth, strain towards the masterFulcrum of violence where the hawk hangs still.
That maybe in his own time meets the weather
Coming the wrong way, suffers the air, hurled upside down,
Fall from his eye, the ponderous shires crash on him,
The horizon trap him; the round angelic eye
Smashed, mix his heart's blood with the mire of the land.

Uit: The Hawk in the Rain, London, Faber & Faber 1958
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D.J. Enright
The Waste Land
However real it is, it is not true.
Its owner knew
Better than to stay there long: left it for others
to waste their sweetness on.
For the word is most seductive, when it speaks
of the desert.
If there are many entrances,
So are there many exits. It lies across no maps,
relentless Is only a state of mind; not mine, not yours, perhaps.
And if it bores or charms you, do not linger there:
Dogs know better than to give themselves bad names.
Do you let literature dictate your lecheries, or likes,
or loathings?
Slam doors in front of nervous faces? O sentimental reader,
Worse than hypocrite. So gently forced along rats' alleys,
Or into sallies up the unlit interesting stairs.
And do you find
All life is lost in lost weekends, a whole world in a Metropole?
Read much, or not at all. That other images may maze
Your unfound ways. That haggling signposts throw you back
upon yourself Upon a world beyond the dust-cover.
Lover of nature,
Cultivate your own back-garden lest you be known as wastrel, waster,
And the night-worm take you seriously, raise its ready head.

Uit: The Laughing Hyena, London, Routledge & Kegan Paul, 1953
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Adrian Henri
Mrs Albion You've Got a Lovely Daughter
(for Allen Ginsberg)
Albion's most lovely daughter sat on the banks of the
Mersey dangling her landing stage in the water.
The daughters of Albion
arriving by underground at Central Station
eating hot ecclescakes at the Pierhead
writing ‘Billy Blake is fab’ on a wall in Matthew St
taking off their navyblue schooldrawers and
putting on nylon panties ready for the night
The daughters of Albion
see the moonlight beating down on them in Bebington
throw away their chewinggum ready for the goodnight kiss
sleep in the dinnertime sunlight with old men
looking up their skirts in St John's Gardens
comb their darkblonde hair in suburban bedrooms
powder their delicate little nipples wondering if tonight will
be the night
their bodies pressed into dresses or sweaters
lavender at The Cavern or pink at The Sink
The daughters of Albion
wondering how to explain why they didn't go home
The daughters of Albion
taking the dawn ferry to tomorrow
worrying about what happened
worrying about what hasn't happened
lacing up blue sneakers over brown ankles
fastening up brown stockings to blue suspenderbelts
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Beautiful boys with bright red guitars
in the spaces between the stars
Reelin' an' a-rockin'
Wishin' an' a-hopin'
Kissin' an' a-prayin'
Lovin' an' a-layin'
Mrs Albion you've got a lovely daughter.

Uit: The Mersey Sound. Penguin Books, 1967
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Nathaniel Tarn
Ely Cathedral
O to laze and to lie down in my soul,
to rest on the hard light of a fen morning!
But pheasants scurrying, wet tails
tucked low behind them in the steaming grass,
tough crows choking the furrows' throats,
pigeons cooing into their breast mirrors beaks scratching their metallic image of the earth disturb the fields, ruffle the sky. The farms,
hugging their acres to their walls,
spit out thin populations, cycle or tractor mounted,
towards spine-breaking tasks:
their blood's still tea and mist
in the awakening tendrils of their veins.
Delicate animals, bred for a millionaire,
in Indian file potentially the paragons of motion,
touch empty roads with froth and whips
and rainbow silks. All at this early hour
remorseless glides into the morning's grooves
and rest is out. Why! over all the Isle of Ely
even the stones, virgin or cut, still wait
an evolution into higher states; even their queen the dream of immemorial saints, the sleep of kings at anchor: yearns towards the earth's high tides;
rich: she would sell her towers for Christ's limbs
and be as free as birds thrashing the sun
when, swerving, they turn winter over with their wings.

Uit: Old Savage Young City. London, Jonathan Cape, 1964
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Kenneth White
Interpretations of a Twisted Pine
‘Learn of the pine from the pine’ (Matsuo Basho)

1
I started off
by growing up
like everybody else

2
Then I took
a bend to the south
an inclination east
a prolongation north
and a sharp turn west

3
Now, approaching me
be prepared for grotesquerie
there are more than pines in my philosophy

4
Yes, I'm something more than a pine
I'm a cosmological sign

5
I'm idiomatic
I'm idiosyncratic
I'm pre-socratic
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6
I'm maybe Chinese too
like Li Po, Tu Fu
and Mr Chuang-tzu

7
I live quietly
but storms visit me
I do a metaphysical dance
in the heart of existence

8
The branches of my brain
are alive to sun and rain
my forest mind
is in tune with the wind
there is reason in my resin

9
Behold the mad pine
stark on the skyline

Uit: Work in Progress
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Charles Grivel | Het eigenlijke revolutionaire in (Franse) literaturen
1970 of bijna1
Wenn wir alte Formen übernehmen, müssen wir Teile eliminieren. Wenn wir Teile
eliminieren, müssen wir neue hinzufügen.
Das Ergebnis sind neue Formen. Dies ist Erneuerung. (Lu Hsun)
1 - Wellicht van onvermijdelijke premissen uitgaan. Er kan (bijvoorbeeld) geen
sprake van zijn een vlakke, ‘neutrale’, bloemlezingachtige beschrijving te geven van
wat ‘zich’ op het ogenblik laat publiceren, met immers veel ertussen dat puur rommel
en parasitair is, men kan zich beter de moeite van een schiftingsprocédé besparen
waarvan het nut pas laat blijkt en dan alleen nog maar wanneer de noodzaak zelve
van de veelheid aan woorden die het zou willen splitsen en ontwarren, zich zou laten
zien voor wat ze is, op haar plaats, als schijnvrijheid, loze konkurrentie, snoevend
liberalisme, affiche, voorgrond van een toneel dat zelf heel anders, ‘uniek’ is. Ik geef
er dan ook de voorkeur aan direkt het nieuwe aan te wijzen. Niet de laatste literaire
nieuwigheid, de mode, de nieuwste pleisterlaag van oude thema's met hun latente
mogelijkheid te worden herleid tot het gelijkvormige. Ook niet een nieuwe fase in
de ‘geschiedenis der letterkunde’, een voortgaan op dezelfde weg naar het aloude
licht. Veeleer iets heel anders, het nieuwe, dat voortaan produkt van teksten is die
niet te assimileren, onherleid-

1

De hier vertaalde tekst is in verschillende opzichten opmerkelijk. Vooreerst wil hij zowel
proeve als beschrijving van een bepaalde literatuur zijn. Als proeve is dit soort literatuur in
het nederlands onbekend, als beschrijving niet helemaal: in twee artikelen door T.A. van
Dijk (Tel Quel en het telquelisme, Raster, zomer, 1968; Taaltheorie en literatuurtheorie,
Raster, zomer 1969, vooral blz. 176-177) komt deze literatuur ter sprake en worden enige
sleutelbegrippen toegelicht. Daar komt nog bij dat deze tekst (zoals het gehele genre) bepaald
niet makkelijk toegankelijk is, en mede met het oog op de beschikbare ruimte nogal
gekomprimeerd is geschreven. Verder heb ik gemeend het nogal onkonventionele taalgebruik
van de schrijver - eveneens kenmerkend voor deze literatuur - ook in de vertaling duidelijk
te moeten laten uitkomen. De nederlandse tekst is ook niet ‘mooier’ geworden dan het
origineel. Wel heb ik hier en daar, in overleg met de schrijver enigszins verduidelijkend
vertaald. Geen overbodige luxe zal de lezer merken.
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baar, ‘anders’ zijn, en dat Geschiedenis heet. Wat men van het wisselen der literaturen
zegt, nu eens tegen, dan weer voor, dan weer realistisch, dan weer niet, formalistisch
of het tegendeel, enz., heel deze woordenlijst houdt geduldig iets in stand dat niet
bestaat, nl. dat schrijven steeds getrouwelijker nabootst naarmate de tijd vordert (deze
slingerbeweging van de idealistische methode maakt het mogelijk er ik weet al niet
wat in te zien, golven, de op en neergaande beweging van de golven, het geheel van
een statische zee...), en verhult zodoende. Alsof het ‘ware’ al bij voorbaat in urnen
of in stembussen (op kerkhoven, stadhuizen) lag opgeslagen. Alsof men onder
‘schrijven’ kon verstaan: naderen tot vaste punten en dan vooral die punten die de
burgerlijke maatschappij wil opgeven als ‘onderwerpen’. Alsof het erop aankwam
de merktekens te ontdekken die sedert lang geschreven staan ‘in de bestemming van
de mens’. Of anders: de al dan niet verborgen omwegen vermijden van een aktieve
herhaling van de wereld ‘zoals die is’. Terzake komen, literaturen die niet bezig zijn
met het maken van literatuur hoe ‘nieuw’ die ook mag zijn, maar die direkt zelf
‘nieuw’ maakt. En wel van deze gedachte dat, waar er sprake is van slaafse boeken,
men zich (helaas) eenvoudig gekonfronteerd ziet met de onvermijdelijke geschiedenis
(zegt Althusser) van het verplaatsen van de oneindige herhaling van een spoor dat
er niet is, waarvan de uitwerking reëel is (want gelijkvormig), stilstand dus en
opgeschreven handhaving van wat dikteert. Zodat die andere literatuur waarover ik
het niet zal hebben - die luid is en luidruchtig, die volledig opgaat in het niet onthullen
van wat onthuld zou moeten worden (hoewel ze ervan getuigt), en die geheel en al
een theoretische loochening van eigen praktijk is (Althusser) en in fiktieve
inspanningen (inspanningen die fikties zijn door middel van het drama) zich oefent
(die ook met zich meebrengt) om deze loochening vast te leggen in samenhangende
betogen (van de wereld) - aan de tegenstrijdigheid gestalte geeft, waar men bij uit
de buurt moet blijven. Deze stortvloed van woorden die het er dik oplegt staat in
tegenstelling tot de tekst als praktijk waarvan de proeven volgen.
2 - Ditzelfde ideologische besef van een ‘loyale’ woordenkonkurrentie, van een
‘normale’ afwisseling der richtingen, van een ‘juistheid’ van de zorg, die welke ze
ook zijn ze drijft, heeft iets van een sprookje: er waren eens poëzie en proza die
elkaar om beurten zagen voorbijgaan, waarbij de een de ander gewoonlijk
onaanvaardbaar
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achtte. Zo was er een scheiding der machten, het ‘intuïtieve’ stond tegenover het
‘deskriptieve’, de nutteloosheid van de ‘droom’ tegenover de ‘prozaïsche’
doeltreffendheid. Dit pseudo-, dit namaakonderscheid - dat overigens onzeker is:
‘roman’, die onder proza valt, blijkt immers op éen lijn te staan met ‘droom’ die
onder poëzie valt - dient om ‘schriften’, om ‘lezingen’2 in te voeren die zich met de
oorspronkelijke ideologische kode laten verenigen. De kategorische burger dringt
hier zijn normen op: hij scheidt de schrijfakt in twee onverenigbare helften, verzwakt
haar bijgevolg, ontkracht haar. Zo wordt door de reële kracht van een theoretische
fiktie het schrift in toom gehouden door middel van de canon (het kanon) van wat
er tegenover staat: ‘proza’ verklaart ‘poëzie’ onecht, ‘poëzie’ verraadt ‘proza’, enz.
Het proces is reduktief van aard: zowel poëzie als proza kunnen alleen
vergelijkenderwijs bestaan, waarbij de vergelijking echter de toepassing bepaalt, de
uitoefening beperkt. Er zijn hier dus (ten onrechte, als gevolg van de kategoriële
kunstgreep) specialisaties van de taal, dat wil zeggen slaafse taal, waaraan alle kracht
onttrokken is, stomme taal. Daarom is het beter dat zodra het spel een aanvang neemt
men het beloop ervan niet laat bepalen door de reaktie, maar dat men in de franse,
westerse, kulturele chaos alleen die boeken voor zich vindt die deze kunnen afwijzen.
Met andere woorden, dat men uitsluitend teksten voor zich vindt.
3 - Het is dan ook naar aanleiding van teksten dat er eindelijk iets gebeurt in de
literatuur, men kan vanuit dit sleutelbegrip - dat in zijn literaire versie is ontwikkeld
rondom de groep Tel Quel - aan elk geschrift een al dan niet voldoende graad van
aktiviteit toekennen. En dus het eigenlijke (revolutionaire) scheiden van het
oneigenlijke (in bovengenoemde zin). Wij zullen de tekst definiëren als een
translinguistisch apparaat dat de taalorde opnieuw distribueert, door verband te
leggen tussen een kommunikatief, op direkte informatie gericht woord, en
verschillende typen van vroegere of synchronische uitingen. De tekst is dus een
produktiviteit wat zeggen wil: 1. de relatie tot de taal waarvan ze deel uitmaakt is
her-distributief (afbrekend-opbouwend) /.../, 2. ze is een omvorming, een kruising
van teksten:3 binnen het tekstbestek ontmoeten

2
3

Frans: écriture en lecture, twee sleutelbegrippen. Zie T.A. van Dijk, Tel Quel en het
telquelisme.
Frans: il est une permutation de textes, une inter-textualité.
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en neutraliseren verschillende aan andere teksten ontleende uitingen elkaar/1/. Wel
verre van terug te leiden naar een eeuwige ‘waarheid’ of naar een kreatieve
subjektiviteit, verwijst elke tekst naar haar historische situatie met betrekking tot
andere teksten, waarvan ze min of meer in staat blijkt de uitwerking te lezen of te
herschrijven/2/. De tekst is dus geen massief frontaal objekt dat een laatste zelfstandig
subjekt uitdrukt, maar het restant, de schuine lijn bij een differentiaal rekenspel /.../,
de rest van een op te bouwen of opnieuw aan te vangen berekening/3/. Deze tekst, de
enige die waardig, die niet gelijkvormig is, biedt zich aan als her-lezing: ze is cijfer
en ontcijfering op dezelfde regel4; wat ze schrijft ontleent ze, wat ze zegt bedenkt ze.
Zodat het boek zich niet meer voordoet als een wereld van zorgvuldig afgewerkte
betekenis, maar als een inbreuk daarop. Volgens deze theorie bestaan er teksten van
vóor de tekst, - erbarmelijke werken van ideologische gelijkschakeling, die de lezer
het (pseudo)natuurlijke van zijn eigen woord ter herkenning voorleggen - en teksten
van ná de tekst - werken die door hun schokeffekt geruchten en geluiden van het
ogenblik ter lezing trachten voor te leggen. Zo wordt het mogelijk dat men in elke
tekst een ‘theoretisch-formele koëfficiënt van kontestatie’/4/ van bepaalde grootte
vinden kan. En de breuk die elke tekst te bieden heeft te meten aan ‘die welke is te
zien in het westers denken en zijn geschiedenis dankzij Marx, dankzij het in werking
stellen nl. van de materialistische dialektiek’, teneinde haar gelijktijdigheid te vinden/5/.
Ter beschikking staat een theorie van het literair objekt die nauw bij die van het
ekonomische aansluit: in beide gevallen wordt de ruilwaarde (van de koopwaar, van
het boek) op hetzelfde fiktieve niveau aangegrepen om weerlegd te worden. Dat
levert dan een middel op om het ‘literair verleden’ te herlezen teneinde - voorbij de
graven van het zogenaamde ‘kritische’ woord, onder de olievlek van een stilte waarvan
het ideologisch nut niet meer valt aan te tonen - daarin de revolutionaire akt van het
schrift te ontdekken (Lautréamont, Mallarmé, de Sade, Arthaud, anderen); zo wordt
dan beschreven wat te allen tijde, dat wil zeggen aktueel funktioneert, waardoor de
tekstuele her-lezing van het huidige ogenblik, zoals het hoort, bevestigd wordt. Niet
dat het erom gaat nog meer betekenis toe te voegen aan een wereld die er boordevol
van is (zo-

4

Frans: ligne = 1. lijn, 2. regel. De term speelt door de hele tekst een belangrijke rol, maar
kon niet uniform vertaald worden.
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zeer dat hij vol ledig is) of nog subtieler te interpreteren (na Marx, na Freud is de
burgerlijke maatschappij daar openlijk verzadigd van), het gaat erom de lezer de
betekenis van die betekenissen, de inspanning van de materialistische omkering der
argumenten te doen gevoelen. Het kommentaar is dan niet langer het woord van de
wijze waarvan men hopen mag dat hier en daar een enkeling verlicht genoeg is om
het te kunnen vatten, het kommentaar is dan niet meer afkomstig van een ‘schrijver’,
maar voortaan hangt het van de tekst af, dat wil zeggen, van de kritiek die van die
tekst als betekenis het produkt is. Geen sprake meer van een ‘te zien geven’, of zelfs
van een te kennen geven, de lezer is gedwongen zijn eigen wording, geheel en al zijn
eigen vrijheid te kreëren.
4 - Omdat men niet begrijpen wil, of liever maar al te goed begrijpt op welke
steunpunten een dergelijke wil tot wetenschap berust, benevens op welke punten ze
druk uitoefent, besluit men in de traditionele ‘République des Lettres’ (uitvloeisel
en versterking van die andere) wat snel dat het om jeugdige provokatie, om
beeldenstormerij moet gaan; ten aanzien van dit werk dat eindelijk anders is,
verkondigt de reaktie op luide toon (in alle staten en standen, in alle tijdschriften)
dat de ziel eraan ontbreekt, dat het menselijke verloren gaat, dat van jargon,
gezochtheid, dogmatisme sprake is (typisch ‘picardeske’ verwijten/6/) en spant zich
in het als bevlieging af te doen door met de vinger erbij de ‘meesters’ aan te wijzen
(die er zijn: Barthes, Foucault, Lacan, Derrida, Althusser/7/, daarbij de eigen ogen (en
die van anderen) echter sluitend voor het reëel gebruik dat van dit werk gemaakt
wordt. Deze ‘reduktie-refleks’ die een proces van vernieuwing tot kinderachtige
proporties wil herleiden, de censuurverschijnselen waar dit mee gepaard gaat (op
alle niveaus, uitgevers inkluis) dit veralgemeniseren van het wantrouwen geven
voldoende het belang te kennen van de ideologische inzet waar het om gaat, dat de
bescherming, de kulturele deklaag dit keer is aangetast: wanneer het gevaar is
onderkend, geeft de burgerlijke kode haar bewakers volmacht. Maar, zo zal men
zeggen, welke kans is er dat ‘literatuur’ een aanslag pleegt op de sociale orde, die
beroert? Erkend moet worden dat de schrijver die gaarne grootspreekt, gewoonlijk
de absorptiemogelijkheden van de wet die hij in twijfel meent te trekken onderschat,
echter de literaire uitwerking overschat, zonder de mogelijkheden te zien die hem
door het voorzichtig staatsbestel feitelijk gelaten worden. Maar we
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dienen hier te onderscheiden tussen het aktieve, het militante woord, en de praktijk
van het schrift, tussen een ‘Mei-woord’ dat ‘eenvoudig’, ‘direkt’, ‘doeltreffend’ is,
in staat om ‘duidelijk’ zijn doelwit aan te wijzen, zijn strijders mee te slepen, te
overtuigen, en anderzijds de wetenschappelijke inventie, tussen een politiek verklarend
woord dat opinievormend tracht te zijn, en het theoretische (al evenzeer politieke)
werk dat verder naar de ideologische bron terugvoert, daarheen waar onze geest
vervaardigd wordt: een pamflet is geen tekst, men komt tot de ontdekking dat men
ze niet kan vergelijken. De noodzaak van een realistische weergave, - in een taal die
de kommunikatie niet in de weg staat - van de reële, sociale stand van zaken en
verhoudingen, die door de kennis die ze verschaft zich ertoe leent ‘zoals Marx zei,
de reële druk nog drukkender (te) maken’ voor diegenen die haar te dragen hebben,
wordt niet betwist. Toch mag men zich wel afvragen of een dergelijke beslissing op
de lange duur doeltreffend en mogelijk zelfs reëel is. Als Revolutie betekent omkering
der verhoudingen en inventie van de socialistische natuur, dan is niet goed te zien
hoe deze krachttoer niet verplicht gepaard zou gaan met de uitholling (van binnen
uit) van de burgerlijke droom waar onze hoofden vol van zijn. Welnu, daarop nu
juist is het INWENDIG schrift (écriture INTESTINE) waar ik het over heb gericht.
Gegeven zij dan ook de voorwaarde tot instelling van een wetenschap, die inhoudt
een objekt te hebben en daar een kennis van aan te bieden. Als een literatuur, in haar
hoedanigheid van literatuur, voorzover ze zich beperkt tot wat ze zijn kan en op haar
eigen niveau wil funktioneren, zich zelf als wetenschap wenst in te stellen, welk
ander objekt zal ze dan moeten kennen, en welke kennis van welk ander objekt zal
ze dan moeten bieden, dan zichzelf, dan van zichzelf? Of: waarvan kan er letterlijk
sprake zijn tenzij van letterkunde? Maar (natuurlijk) met deze belangrijke nadere
bepaling dat al houdt ze zich ook met zichzelf bezig, onderzoekt ze ook zichzelf en
spreekt ze ook zichzelf tegen, ze toch niet een ‘kunst’ beoefent (en vooral niet dat
waanidee van ‘un art pour l'art’), maar de wereld: beperking en gegeven. En op dit
punt van de geleding boek/maatschappij is de (hierboven geschetste) teksttheorie het
sterkst gericht. Enerzijds is de tekst een bepaald proces van betekenisinventie;
anderzijds ligt de wereld van het westen/zoals die wordt beleefd in het verlengde
van wat de heersende klasse voorschrijft als de betekenis die ze de beste vindt: die
wereld is dus zelf het gevolg
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van betekenis-inventie, anders gezegd in-geschreven5 betekenis, in al haar produkten
leesbaar, op alle niveaus herhaald. Zodat van deze realiteit die we menen te beleven,
gezegd zal worden dat ze in-skriptie, affiche van het ongepaste is. Wanneer de
literatuur zich dus op haar objekt wil koncentreren, dan is dat omdat dit objekt niets
anders is dan het genereren van de betekenissen die op ideologisch niveau werkzaam
zijn. Zo gezien spreekt de literatuur over wat spreekt, over wat woorden en korrekties
distribueert. Terwijl ze zich als tekst realiseert, dus erin slaagt om kennis van zichzelf
te produceren, is wát ze kent en weet het ideologisch zuiveringsproces in werking,
de in-skriptie en pro-skriptie der opinies in het algemene denken. Men zal dus zeggen
dat dit strikte soort van literatuur het onmogelijke volvoert, de reële praktijk van
haar eigen theorie is. Rest nog te bepalen wat de voorwaarden van realisatie zijn
voor een dergelijk samenvallen zeggen/doen. En daar wil dit artikel een bijdrage toe
zijn door met betrekking tot de vraag in welke mate nu een tekst een tekst is, een
systematisch onderzoek in te stellen naar de verschillende schriftprocédés (in Frankrijk
op het ogenblik) waarvan het het objekt is. Met sukses een wetenschappelijke
literatuur bedrijven mag wel een fraaie prestatie schijnen: enerzijds immers gaat het
om het onmogelijk maken van het ideologisch funktioneren binnen de tekst, en dus
om het neutraliseren van betekenissen, waarvan de tekst altijd al de gelegenheid heeft
ze aan het licht te brengen, derhalve om de vernietiging van de formele gietvorm, in
staat ze voort te brengen, en anderzijds is het toch zaak om bij een onderneming die
niets met ook maar enig obskurantisme heeft uit te staan, na dit proces van afbraak
ook duidelijk de gewenste nieuwheid te doen uitkomen; een betekenis-produktie
volgt op een destruktie van betekenissen. Hoe is dat mogelijk, op dezelfde plaats, in
hetzelfde boek, en wat is dat voor een onvervreemdbare produktiviteit? Tot het
onderzoek hiernaar nodig ik uit/8/.
5 - Gewaarwording van het tekort aan tekst. Een groot deel van het werk van Michel
Butor, een romancier bekend als een van hen die voor de ‘nouveau roman’
verantwoordelijk zijn, is in dit opzicht veelbetekenend. Mobile (Etude pour une
représentation des Etats-Unis), 6810 000 litres d'eau par seconde (Etude
stéréophonique)/9/,

5

Frans: inscrit; inscription, inscrire. Vertaald met: in-schrijven, in-skriptie, enz. Erin speelt
mee de gedachte (ontwikkeld door Derrida) dat er iets wordt ingekrast, ingekerfd, zodat er
een ‘spoor’ achterblijft.
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Portrait de l'artiste en jeune singe (Capriccio) zijn dan ook tot op zekere hoogte
onregelmatige literaire lichamen. Hier is het boek niet meer geheel en al het boek.
We vinden niet langer die unieke zin die langs een ingenieuze omweg ons naar de
goede afloop voert. Een ontknoping laat zich niet langer zo heel duidelijk opmerken,
terwijl de slaafse literatuur, in die tendens juist nog gestijfd door wat erbij gebaat is,
slechts als verhaal gezien kan worden, als gesloten kring van de betekenis, als toename
van 's lezers ideologische bijval. Butors gedachte is hier heel eenvoudig de sporen
uit te wissen, en met het oog daarop verscheidene ‘doorlopende verhalen’ tegelijk
te schrijven. Met als gevolg verstrengeling, polyvalentie, polytypografie, en niet het
‘naturalistisch’ degelijk verhalende dat gebruikelijk is: een vervaging, een vervloeiing,
een ‘monument liquide’, een fuga (fugue) benevens alle eigenschappen der
vluchtigheid (fugacité). Een tekst dus die niet langer eenduidig is, ofwel omdat de
schrijver de vele leeskanalen die mogelijk zijn met naam en toenaam aangeeft, zoals
men met een toestel doet waarbij alles (het luisteren ernaar, het resultaat daarvan)
afhangt van hoe men instelt, ofwel omdat hij zich ertoe beperkt zorgvuldig de
‘sekwenties’6 op te bouwen door middel van het type letter dat hij gebruikt om deze
op de bladzij aanschouwelijk te maken. Zo ontstaat een polyfoon gezang dat door
het oog beheerst wordt, volstrekt ongelijksoortig aan die ‘geschiedenis’ van de romans
waarin de lezer als in een afgrond wordt gestort. Een boek waarvan we kunnen zeggen
dat het samenvloeit, bijeenvoegt, verbindt. (Niet de platte vlakte van een literair
gezegende betekenis.) Zelf een en al spiralen, wervelingen, distels, kiemvormingen,
thema's en antwoorden. (Geen betreden pad, geen uitgezette kennis van een wegtracé,
geen katalogisering.) Maar samenvoeging van allerhande woorden, eventueel gezegd
door personen, of eenvoudig ‘uitgesproken’, afkomstig uit de meest verscheiden
bronnen, die een schrijver aanhaalt, die elkaar oproepen, die elkaar (typografisch)
in-schrijven op de bladzij zodat ze min of meer geslaagd (in een plat vlak) de rusteloze
en verwarde massa weergeven die het boek probeert opnieuw te zijn. Zo krijgt men
zoiets als een partituur waarin het mogelijk is in een afzonderlijk veld het aparte
verloop der stemmen te lezen waarvan bij uitvoering het samenklinken het muziekstuk
vormt. Maar wat hier aan het oor geboden wordt is alleen een massa woorden, van
alle soorten, van alle horizonten, uit

6

Frans: séquences. Een stuk tekst dat in lengte grofweg kan variëren van een regel tot een
bladzij.
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alle boeken, uit iedere mond gehoord, kakofonie derhalve. (En toch in tegenstelling
tot wat ik zeg, via een onverwachtse sluipweg, harmonie.) Vandaar die lange lijsten
van alles wat er over alles wordt gezegd, staat geschreven, is gedroomd, op
verschillende niveaus, naar het leven of uit de boeken, zo een landschap vormend
dat knippert van verlichte woorden, aan, uit, en weer opnieuw: reclame. Feit is dat
een ‘mobile’ uit mobiliteit bestaat. Dat die zichzelf beweegreden van deze mobiliteit
noemt, anders gezegd (in het hongaars): butor, dat wat aankleedt,7 van nut is voor
de opbouw van het boek, en hoe: deze ‘Mobile’ als mozaïek van stoffen, draden en
kleuren, is zo ongeveer vervaardigd als een ‘kilt’, zegt de schrijver zelf, stukje voor
stukje met het oog op een geheel. Of: verandering van toon, afwisseling in uitdrukking,
ja zelfs volledige versplintering van het betoog. Men staat voor de als het ware los
herhaalde, hardnekkige hervatting der x verhalende kanalen, der x niveaus van
informatie die de tekst vormen. Afwisseling en ontregeling stellen samen.
Veranderingen, verwisselingen, haperingen, hakkelingen, onderbrekingen van de
honderd en een woordenstromen als van een kontrapunt waarnaar het luisteren steeds
ingewikkelder wordt, doordat steeds moeilijker te scheiden melodische fragmenten
gekombineerd worden. Al die woordkanalen worden meegesleurd in een steeds
snellere molekulaire beweging. De versnelling van de verhalende deeltjes neemt zo
vlug toe dat, aangezien de rustpunten van enige duur verdwijnen, de overgang van
het ene naar het andere bestendig wordt, nu juist de leesstof wordt, énige leesbaarheid
van de tekst. Het boek, dat inzet met het samenbrengen van verschillende taaldraden,
slaat deze zo snel door de schering, laat zo snel de schietspoel vorderen (dat wil
zeggen de heen en weergaande bewegingen die worden teweeggebracht door
onderbreking der verhalende banen), slaagt er dus in het immobiele, het stabiele op
te heffen van de verschillende betogen waaruit het boek bestaat. En daarin is het
tekst. Gekrioel. Dorstrommel. Wiel dat is dolgedraaid. Duizeling. En dus wordt
uitgewist de realistische manier van zien, die zich vanouds erin bekwaamt die
‘onverenigbare’ sporen te ontwarren, wordt deze eenheidscheppende, totalitaire
lezing onmogelijk gemaakt, dankzij dit lijnenspel van het schrift, dit onafgebroken
aanpassen, dit onophoudelijk bijstellen.
We zitten hier dus midden in de tegenspraak: de oorspronkelijke

7

Frans: ce qui meuble. Meuble = 1. werkwoordsvorm: (dat wat) stoffeert enz. 2. bijvoeglijk
naamwoord: beweegbaar, mobiel.
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lezing is niet mogelijk. Het boek is hier het boek een parasiet, verteert de stam der
talen die het citeert, drinkt uit hun bronnen en put die uit. Zo biedt het tegelijk zich
aan als (bijna) simultaan rekonstruktie en destruktie, herschrijft, maar dan uit het
verband gerukt die plaats, die staat, dat leven/10/. En niet alleen kondigt het aan dat
het min of meer hun betekenis vervalst, er tegenin gaat (zoals te doen gebruikelijk),
maar doet dit door de betekenissen naar onbruikbare registers af te leiden: Ik heb er
steeds meer zin in om beelden en klanken samen te stellen met behulp van woorden.
Het kleurregister door allerhande inlichtingen en informaties (automerken, jurken,
bloemen, metalen, alchemistische manipulaties, volken en stammen) tot
kleurenvariaties te herleiden. Het toonregister door deze zelfde inlichtingen (dikwijls
tenminste) tot de simpele klankuitingen van hun naam terug te brengen. Zodat
verkregen wordt de (bijna) integrale onderbreking der betekenis, dankzij de
verschuiving die de schrijver in een neutraal veld, waar ze niet meer werkt, tot stand
Maar zo'n beschrijving doet naast wat is, de mobiliteit van Butors boeken uitkomen.
De schrijver wijdt zich inderdaad aan het samenstellen van (‘mobile’) voorwerpen
waarvan alle delen zich globaal en zonder schokken voortbewegen binnen een geheel
dat konstant brengt.
wentelend wordt meegesleept; de elementen (de woorden, het stramien van de
citaten, de informaties) verschuiven niet, neen, ze verschillen slechts, ze blijven
vergelijkenderwijs gerangschikt in het algemene kader dat ze tesamen vormen. Dat
kader niettemin is natuurlijk ingewikkeld, vormt een net van kanalen, door duizend
en een stemmen doorlopen, die allen telkens worden onderbroken. Maar het staketsel
dat erachter zit blijft tot het eind onwrikbaar op zijn plaats. Het is een karkas, een
struktuur die de ontwikkeling van de betekenissen (en lezingen) alleen volgens
bepaalde van te voren vastgestelde wegen toelaat (er is keuze tussen dat of dat spoor
in het boek, tussen die of die kombinatie van sporen). Men heeft dus een geheel, een
werk, een gesloten systeem, iets eindigs dat men vrijelijk en naar believen doorlopen
kan, een klavier waarop men ontelbare akkoorden aan kan slaan, die allen reeds
geschreven staan. De lezer (als ik goed lees) hoeft alleen maar te reproduceren, alleen
maar te interpreteren: uit het oogpunt van de tekst is de handeling nul: als bij het
orgel laat hij de voorgeschreven klanken klinken. Het is dus niet voor niets dat al die
luchtige konstrukties een cirkel tekenen, een af te leggen weg vormen, van nacht tot
nacht, van
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januari tot december, van het eerste tot het laatste uur, van de aankomst tot het vertrek,
van de natuur tot de metamorfose: Butor beschrijft lussen: de Niagara loopt op een
katastrofe uit, het absorberen van de vloeistof uit een fles leidt tot verdriet met tranen,
enz. Het boek volgt zijn sporen ver terug om met sukses een gigantisch samentreffen
te arrangeren: het eindigt met het drama, het aankondigen, verwachten of betreuren
van het drama. Op kennelijke aandrang van een ‘zonde’. Met herinnering aan Adams
ballingschap. Dat betekent dan precies dat deze tekst niet produktief is, dus slechts
de schaduw van een tekst is; wat ze te lezen biedt ligt als moraal pas in het verlengde
van haar ontboezemingen. Met andere woorden, er moet gezegd worden dat ze de
aansluiting gemist heeft: alle taalniveaus (hoewel gevarieerd) vervolgen
onverstoorbaar zonder invloed op elkaar hun weg, totdat ze zo de ‘val’8 van het boek
thematisch aangeven, met de figuurlijke betekenis die hierin stellig meeklinkt. De
elementen staan dus naast elkaar en overlappen niet, de betekenis hoopt zich op en
wordt niet geproduceerd. De schrijver voegt aaneen, pint vast, zet in een kas, maar
een vermeerderde betekenis ontbreekt. Thematische overeenkomsten en verbanden
zijn er in overvloed, maar het schrift dient alleen om op de lijst te zetten (in een
kontaminatie die niet mogelijk is). Tekst zonder rendement, maar met de slaafse taak
om slecht een mythische betekenis verweg te leveren. Tekst die zo van zichzelf
vervreemd is/11/.
6 - Uitwerking van de tekst als dubbele plooi. Jean Pierre Faye: Couleurs pliées
(poèmes, Gallimard, 1965)/12/, Analogues (récit autocritique, Seuil, 1964), Le Change
(In: Change 1: Le Montage, Seuil, 1968) noodt tot een verkenning in alle richtingen
- om de grenzen ervan waar te nemen (niet erbij stil te houden) - van die taalgebieden
waarvan geldt dat het dit feit (is) dat we allen als een vat omhoepeld zijn en zo
gehouden worden. Terwijl het dagelijks verhaal (van de boeken en berichten) om
onverschillig wie zijn magische cirkel sluit, in zulke omstandigheden, zegt Faye, een
‘autokritisch verhaal’ schrijven, zelfkritiek, in staat zichzelf te horen spreken, ‘de
overgeleverde normen en kaders (te) ondervragen’, ‘in het voorbijgaan naar de
spelregels ervan (te) kijken’. Het verhaal zo inrichten dat iets waarneembaar wordt
wat er niet zijn mag, in de geheel uitgewerkte ons dwingende roman. De konventie,
het ‘Woord’

8

Frans: chute = 1. afloop, einde. 2. (zonde)val. 3. (water)val.
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dat voortbrengt laten zien, midden in wat als roman gewoonlijk erop uit is deze te
realiseren. Maar hoe kan een roman niet een roman zijn? En hoe erin een nieuwheid
te voorzien die deze keer beslissend is? Gegeven het feit dat de romanschrijver
gewoonlijk een betekenis (een ‘leven’) opbouwt, gegeven ook de staatsgezinde
strekking van dit ‘moet worden gelezen zoals het hoort in de betekenis die wordt
verlangd’, waarom dan niet een verhaal verzonnen (Analogues) dat hier het tegendeel
van is, dat evenzeer de formele rangschikking in een kwaad daglicht stelt als de
ideologische belangenovereenkomst die door die rangschikking tersluiks gesteund
wordt? Daar de roman zich immers als een opsomming van gebeurtenissen aandient,
laten we nu dan, zegt Faye, eens een roman maken van de veronderstelde tussenpozen
tussen die gebeurtenissen, waarover door de schrijver uit hoofde van een niet geheel
verklaarbare voorzichtigheid gezwegen wordt. Laten we ons dus een aantal
(eenvoudige, alledaagse) aanvangssituaties denken (zo van die heel gewone dingen),
laten we ons een ‘gamma’ van die situaties denken, en dan maar spelen, thema's in
wording gevolgd door kontrapunten, om er misschien oneindig vele series uit te
halen. En niet deze begrenzing (clôture) van de tekst, dit samenvloeien in een
gelouterde betekenis waarvan de geloofwaardigheid moet worden aangeleerd. Van
zulke uitgangspunten is niet éen verhaal het resultaat maar een veelheid, niet éen
(dramatisch) verband het resultaat maar een verscheidenheid en zonder overheersend
leidmotief. Zo slaagt het boek erin niets aan boek voorbij te laten gaan: de ‘maas’
kan worden gewijzigd, fijner of minder fijn, beperkend maar verstelbaar worden
aangewend. Als kaartspel: het oude gaat er telkens samen met het nieuwe. Alle
mogelijke verhalen schuddend. Of althans hun eerste aanzet, en nooit hun verdere
verloop tot aan dat punt waarop iemand voldoende houvast wordt geboden om te
zeggen - omdat een eerste indruk van de ‘geschiedenis’ zich bij hem vormt - dat hij
precies de draad van de ‘geschiedenis’ te pakken heeft, en dus duizend en een
verschillende handelingen weergevend, maar dan langs andere banen, maar dan
telkens verschillend (zoals die blouse die steeds een andere man bij steeds een andere
vrouw losknoopt). Met geen ander resultaat dan gekrioel: De krassen en de sporen
(de letters) mengen op de lege rechthoeken (de bladzijden) allerhande tekens door
elkaar die men niet langer (ver)tellen kan. Niet dat de waarnemer (de lezer) proberen
kan zich op een willekeurige post te installeren vanwaar zijn blik door
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uit te zien de gegevens zou verzamelen om ze leesbaar te maken, wel verre daarvan,
en het beeld van de satelliet dat verscheidene malen terugkomt bevestigt het: wat
kijkt is een beweeglijkheid, elke figuur is zelf die beweeglijke beschouwing, het
verhaal registreert slechts overgangen, onverbindbare momentopnamen, troebelen:
‘ze’ bewegen, hun woorden rijgen zich niet meer aaneen, hun handelingen kloppen
niet. Fayes idee is dus wel allereerst om met betrekking tot een feit x ‘de opeenvolging
van stilzwijgend uitgekozen tussenpozen (te) doorlopen’ dus een chromatische
behandeling te geven (zeven maal gelijk betaamt), maar zonder regelmaat, waarmee
hij zo (wellicht) vermijdt dat de een of andere harmonie of eenheid van toon ontstaat,
vervaardigt wat de schrijver ‘afwijkingen van de verwachting’ (écarts d'espérance)
noemt, en aan de roman de gestalte geeft van een teleurstellende vorm van de roman.
Hier verplaatst de betekenis zich dus. Het schrift brengt een konstant te doorlopen
weg op schrift. Een ‘bericht’ zal erdoor niet worden gegeven, en ook geen oordeel:
het boek heeft geen slot, de draden breken af, de stralen worden verstrooid, vuurwerk.
Zodat in de tekst verhalende stukken waar men niet in gelooft de overhand hebben,
stukken die vals schijnen, misplaatst van toon, als parodiërend, onoprecht en verdacht.
Maar dat is het nu juist, schrijft de schrijver, ik vertel niets want het laat zich immers
niet vertellen, maakt geen enkele geschiedenis af, laat zo'n ordening niet toe. Verre
daarvan. Het boek wil zijn: praktijk van een verandering (change). De scenes,
ontmoetingen, gesprekken zijn niet alleen geschikte stukken om ‘het verhaal af (te)
breken’, maar maken kombinaties mogelijk van de personen die erbij betrokken zijn,
verplaatsing, omvorming: wie is nu wie in het boek, en wie verandert niet in die en
die ander dan hijzelf? De dialektiek of men nu is of dat men niet degene is die men
westers helaas is, is niet tot redenering teruggebracht maar wordt (betrekkelijk
vergaand) gerealiseerd dankzij het kontrapunt van de personen dat deze in een ‘raster
van gekruiste namen’ plaatst. Zo moet men de belangrijkste bladzijden (van
Analogues) opvatten over ‘de Afrikaan’ en zijn blanke tegendeel, waar deze (gelijk
de Hun uit een ander boek van dezelfde schrijver) dát voorstelt wat de blanke zijn
kan, maar dan genezen van zijn kwaal, nadat zijn kwaal geamputeerd is. Blijft nog
de vraag of 'n genezing van zo'n krankzinnigheid ooit komen kan en door welke
operatie of chirurgie: de personen die hun verhaal aan anderen vertellen, die ‘hun’
geschiedenis proberen te vatten, beschrijven en
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ontdekken al doende hun gebrek: ze zijn wat hun verhaal ze belet te zijn. Afrikaan
worden, met andere woorden, een ‘naar alle kanten’ kompleet verhaal verwezenlijken,
‘dat van alle kwade spanningen bevrijdt’, speelt zich af op het niveau schrift/lezing;
het boek maakt van de lezer deze nieuwbakken Afrikaan. Zo wil het boek althans
gelezen worden.
Men kan dan onder verwijzing naar Marx de werkelijke betekenis van een
dergelijke kunstgreep begrijpen: Ik mag, schreef hij, mijn geestesgezicht tonen, maar
op voorwaarde dat ik het eerst in de voorgeschreven plooien trek! Wat hij afwijst.
Gesteld dus, zo zegt Faye, dat het voornemen aanwezig is dit plooien te verhinderen,
door enerzijds te ontdekken dat het bestaat, en anderzijds zich in de tekst, dankzij
de tekst (is het proza? poëzie? het doet er nauwelijks toe) te oefenen in het ont-plooien,
het dubbel plooien, en welzodanig dat door middel van voortdurende verwijzing,
vormen en lezingen worden omgewerkt. De ‘roman’ levert verschillende symmetrisch
ontwikkelde versplinteringen op; de ‘bundel’ verschillende niveaus, die overal met
assen zijn doorsneden die zich door het thematisch veld verplaatsen. Nooit brengt
dit een of ander eenrichtingsverkeer met zich mee, een of andere duidelijke tendens.
Men ziet dus dat de schrijver - ofwel chromatisch Analogues), ofwel door middel
van meetkundige vlakverplaatsingen (Couleurs pliées, Le Change) - zich inspant om
de overgang, de verandering, de wording (de omwenteling) tot stand te brengen. De
verschillende teksten (of stukken) dienen zich aan als verschillende staten of versies
van elkaar, zonder enige verwijzing van welke aard ook maar naar een of ander hoger
patroon: ze laten zich als ‘vierkant’ aanzien, maar eindigen in een ‘punt’, wat niet
alleen een serie beweringen (die de tekst vormen) betuigt, maar die door een adekwate
typografie (de in een van zijn dimensies onderbroken rechthoek van de bedrukte
bladzij) wordt gesteund. Er staat dus geschreven met behulp van vormen en figuren
dat ‘het weefsel uitrafelt’. Het ontbreken van werkwoorden behalve in de vorm van
het tegenwoordig deelwoord verwezenlijkt van zijn kant ook de onafgebroken
overgang die moet worden meegedeeld, deze ‘dwarse’, deze ‘scheve’ beweeglijkheid
die noopt tot de vereiste leeswijze ‘op losse grond’.9 Zodat alleen te lezen valt de
voortdurende beweging van de ‘oppervlakte’ (gekozen woorden, namen, thema's,
akties) met behulp waarvan de verandering tot stand komt/ korrel naast

9

Frans: en terrain meuble. Zie ook noot 7.
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korrel en blad/ aan flarden of verkreukeld heel het/ rooster van binnen bewegend
en/ omdraaiend, te voorschijn springend. Al schrijvende beweegt een boek, vervormt
het zijn opeenvolgende ‘tegenslagen’/‘malversifikaties’ (mésaventures, malversions),
schrijft maar versplintert de tekens, schrijft in maar gomt achtereenvolgens de
in-skripties weer uit, draagt elders licht. De gedachte is tot vertellen te komen, dat
wil zeggen ertoe te komen het begin, het streven naar verplaatsing te tekenen. Vandaar
het duizend en een maal opnieuw beginnen (van de bladzijden, de ‘hoofdstukken’)
evenals de onderbrekingen die deze beide met dit doel aanbrengen. ‘Iets’ moet er
toch, zo zal men zeggen, wel gezegd, verteld worden ter ondersteuning van een
dergelijk plan, een aantal thema's moet als inhoud ter beschikking staan, al was het
maar voor even, bij gebrek waaraan het schrift het meest abstrakte aller betogen
oplevert, iets waartoe zulk werk zich niet geroepen acht. En inderdaad maakt Jean
Pierre Faye gebruik van heel een leksikon dat specifiek voor hem is, dat de
daadwerkelijke verandering, die anderzijds al door de tekstversplintering als lezing
voorgeschreven wordt, te hulp komt. Maar dit leksikon, deze associatieketens, deze
verbale waarborgen drukken het - liever dan figuurlijk te verwijzen naar wat gezegd
moet worden - letterlijk uit; ze zijn er de wijzen van: de verandering die de
verschillende versies van de tekst thematisch voorschrijven, dient ze als materiaal.
Breekt de tekst, produceert ze een klopping.10 Wat het mogelijk maakt om zelfs in
haar verandering haar nog uit te spreken is breuk, afbraak, diverse handelingen die
dit te verstaan geven, zoals behakking, inkerving, kras, spleet (bijvoorbeeld van een
mijn: tot op het moment van de mijnaderbreuk: Faye?11) of in andere leksikale
richtingen: boog, verkreukeling, gekrabbel, verschuiving, spoor, klauw, ‘grafe’12
enz., en wel zodanig dat de zinnen een allure tekenen, een vooruitgang, een
versteviging, en dat de tekst ‘besluit’ met de omschrijving van een overtocht, een
overrompeling, een omstrengeling, een schending (met het zwaard, de seks); de
handeling van de tekst als vorm wordt dus geduldig door de zinnen (of gesprekken)
weergegeven: de boeg splijt de zee, de boot vaart naar de andere kant, het zeil klieft
de lucht, de groef breekt open, het spoor speelt tegen de ‘veranderbare’

Frans: Le texte casse-t-il, produit-il un battement? Cassure en Battement zijn twee eerder
verschenen ‘romans’ van Jean Pierre Faye.
11) Faye is natuurlijk de auteur, maar men kan ook horen faille = spleet.
12 De hiergenoemde termen zijn allen teken van het schrift als materiële arbeid, als handwerk.
10
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oppervlakte, de ‘lettersoort’ tegen het raster; een nieuw(e) punt; wat er geschreven
staat zegt het geschrevene/13/. Derhalve alles in alles, en zonder de vroegere verplichte
tussenruimte zeggen-betekenis-doen: Dus het is de waarheid, het verhaal - maar op
deze wijze -. De waarheid waar men niet van weten wil. En ‘alles’ als produkt van
de tekst die eindelijk vermenigvuldigt. De meetkundige bewerking (van de vertelling,
van de leksikale series) komt met sukses hier het ontbreken van een eigen slot te
boven. Een boek dat non-stop is geschreven. Doen komt non-stop tot stand/14/.
7 - De tekst van de overgang. De wereld is de wereld van het woord, er valt slechts
(werkelijk) te leven wat wij erover lezen, alle verhalen uit alle boeken herhalen om
het hardst hoezeer het onze plicht is om te zijn, waarbij ze hun bedoeling door middel
van de onuitstaanbare realistische regel (‘ik zeg wat is)’ aan het oog onttrekken en
deze schijnbeweging dekken door openlijk te koop te lopen met de oprechtheid van
het betoog dat de grondslag daarvoor legt (‘wat ik zeg is waar omdat ik het zeg’); de
literatuur is dus de literatuur van de subjektiviteit - van de waarheid van de
(burgerlijke) kode. Daaruit volgt natuurlijk - zoals ik heb uiteengezet - de noodzaak
om zich dialektisch rekenschap te geven van de relatie tussen de literatuur en de
konventie (die haar fundeert, die zij fundeert) en in een theorie de inbreuk hierop
weer te geven die ze eventueel in staat is te ontdekken/15/. Dit is langs verschillende
wegen mogelijk, waaronder die welke is voorgesteld door Marcelin Pleynet in
Paysages en deux, suivi de Les Lignes de la prose (Seuil, 1963) en Comme (Seuil,
1965). Hier verklaart de schrijver, laat hij lezen, laat hij ondergaan wat de theorie al
elders voorschrijft in de verklarende wijs. Ten eerste dat - in strijd met wat men ons
omtrent het boek leert - de regel4 (van tekens, materieel besloten tussen twee lege
marges) de absolute maat is van wat er wordt verteld, hiervan volledig de begrenzing
vormt, achtereenvolgens alles aangeeft wat begrepen moet worden, zonder te
verwijzen naar enige grondslag, diepste grond, symbolische of andere achtergrond.
De regel schrijft achtereenvolgens in wat er te zeggen valt, het zegbare, zonder enige
rest of berusting; de ‘enige kennis’ bestaat in wat platweg en zonder perspektief staat
aangegeven: het is in zijn dichtheid het hele schrift dat tot ons komt wordt meegedeeld,
tegelijk, evenzeer, dubbelop, evenals, restloos, integraal, volgens een kunst van het
‘woord voor woord’ (of letterlijkheid) gelijk de woorden woor-

4

Frans: ligne = 1. lijn, 2. regel. De term speelt door de hele tekst een belangrijke rol, maar
kon niet uniform vertaald worden.
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den aanduiden en aan elkander toeschrijven hetgeen u hoort. Het luisteren
vermenigvuldigend. Maar - hoe zullen we nog zien - het binnen zijn oevers houdend.
Zo biedt de bladzij zich in haar geheel ter lezing aan. Geen afwijking valt te bespeuren
tussen wat er gezegd wordt en wat er zogenaamd gedacht zou zijn: slechts iets
geschrevens is er, derhalve valt er slechts ‘te’ lezen. Ik ben slechts woorden, zegt de
schrijver: ‘de uitvoerder staat geschreven in de teksten’, de dingen zijn ‘juist’ wat
ze hier op deze bladzij zijn, uitgesproken, daarom volkomen ‘helder’, er hoeft immers
geen referentie te worden afgeleid uit het betoog, en volkomen ‘feiten’ (Woorden
zijn lijnen der feiten13) immers geen enkele Geschiedenis kan ze bevestigen, omdat
ze geenszins gelijkvormig zijn aan wat erbuiten spreekt. Vandaar het beslissende
‘wat het boek tekent bestaat niet’, dat ons heel duidelijk aan het verstand brengt van
welke kwaliteit een ‘literatuur’ is die zich níet laat rechtvaardigen als teken van een
sterke man die als model zich aanbiedt dat aangeleerd moet worden, maar van de
lezer eist dat hij zichzélf macht van de tekst vindt, verantwoordelijk voor de betekenis
(deze niet langer nabootsend). En kritikus.
Om zoiets met sukses te ondernemen wendt Pleynet aanvankelijk betrekkelijk
eenvoudige middelen aan. Omdat het boek altijd geschikt gemaakt is om de
eenduidige, reduktieve (in hoofdbetekenis ‘realistische’) lezing te ondergaan is het
om dit proces te stuiten zaak het te verdubbelen, door twee boeken tot een te doen
versmelten (‘twee boeken zijn genoeg om te schrijven’), enerzijds blijven ze zo de
door de lezer gewenste eenheid vormen, anderzijds stellen ze deze wens bij iedere
stap grondig teleur, omdat ze immers telkens in elkaar grijpen. De gestelde eenheid
wordt zo ontmanteld door twee tot een gekomprimeerde boeken: poëzie blijkt door
proza herhaald te worden, en omgekeerd, met een hinderlijkheid die altijd weer erin
laat lopen alwie zich bij het lezen opmaakt om op het genre af te gaan. Gegeven dus
een scheiding die geschreven wordt (‘Paysage en deux’ of ook die (scheidings-)‘lijn’
in de titel van het tweede boek): versplintering is de oorsprong, en deling van de
tekst dankzij de tekst, waarbij ze elkaar verwringen, verbeteren, verdraaien, telkens
wederzijds en omgekeerd een afgrond produceren, en wel zodanig dat de lezer telkens
weer bedrogen en verstrikt in dit veelvuldig

13

Frans: Les mots sont des lignes des faits. Men zou ook kunnen vertalen: Woorden zijn lijnen,
feiten. Voor ligne zie noot 4.
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uitstel14 van betekenis, niet het totaal bepalen kan. Maar de boosaardigheid van de
schrijver is er natuurlijk helemaal niet op uit om een of andere ‘surrealistische’
ongerijmdheid te produceren, de bedoeling is hier niet om zo maar ineens een geest
(die trouwens onafwijsbaar is) af te wijzen maar deze ten aanzien van zichzelf te
desoriënteren door hem op het moment dat hij in aktie is, als hij zich leest, bedrogen
te doen uitkomen. Zo zijn de teksten van Pleynet opmerkelijk doordat ze net doen
of ze iets zeggen wat ze toch niet zeggen: de zin bij hem belooft, trekt dan terug,
beweert maar neemt terug of laat haar voornemen voortijdig varen, een verhaal begint
zich af te tekenen, de lezer raadpleegt tevergeefs de bladzij waar het vervolg of slot
zou moeten staan. Alles komt hier met stukjes en brokjes. Alsof een schrijver haastig
aantekeningen op papier verzamelt ‘voor zichzelf’, met naar men aanneemt de
gedachte het later aan te vullen: de stoplappen ontbreken, verspreide aantekeningen
op de bladzij lijken het, proza met zijn normale typografische regelmaat maar in
flagrante tegenspraak met de stroming van de tekst, of ook wel iets anekdotisch
zonder kontekst, zoals informatie die voortaan niet meer bruikbaar is/16/, enz. In die
omstandigheden vindt de lezer niet zo maar iets (maar alles!) in het boek: hij heeft
te lezen; de ‘gedichten’ die hij voor zich heeft zijn uit te voeren lezingen (en geen
ontdekkingen van al dan niet ver afgelegen Amerika's van betekenis). Welnu, de
schrijver stoort met het oog hierop de betekenis, doet haar afwijken, verstrooit haar.
Want het is immers ook te danken aan dit konstante, dit door de tekst geproduceerde
onderscheid tussen de tekstniveaus dat een aktiviteit kan plaats hebben. Dit blokkeren
van de kommunikatie - door sommigen als onduidelijkheid ervaren - dient zoals men
ziet om tot een heel andere werkzaamheid in staat te stellen; het is niet langer cijferen
of ontcijferen wat telt (iets wat trouwens onuitvoerbaar is gemaakt), maar vormgeven
en vervaardigen. Hier in de tekst, zo zegt Pleynet, is dankzij deze storing, deze
onzekerheid die ze met dit galop teweegbrengt - waardoor de lezer, gezien de
systematisch geproduceerde schok, op geen enkele post met rust gelaten wordt - hier
is hetzelfde niet hetzelfde; ontstemd als het hier is, kunnen de woorden niet langer
aanspraak maken op het verband, noch navolgen of het insluiten; het boek bestaat
niet in een min of meer volledig ‘aksentueren’ van wat te zien zou zijn, maar schrijft
nu juist
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Frans: demeure = 1. uitstel. 2. verblijfplaats!

Raster. Jaargang 3

504
de afwijking van het woord tot zijn realistisch dienstbetoon. ‘Meervoudig’ boek,
anders gezegd ‘ruïneschrift’ dat de betekenis niet hoeft te ‘verklaren’, maar juist met
zijn verduistering genoeg geeft om die zo te ontdekken: de woorden die wij horen
zijn antwoorden. Van daaruit laat de hele aksiomatiek van Pleynets werken zich goed
plaatsen, van de schaduw (der gelijkvormige klaarheid) naar het licht (dat door zijn
tegendeel verduisterd is): lezen, zegt hij, staat gelijk aan ‘zon die is aangeraakt’,
opmerkelijke verblinding. Zo funktioneert dit hele boek als schrift van deze afwijking
van het schrift: de termen die het gebruikt, de gebaren die het telt, beogen in alle
gevallen een figuurlijke verwijzing hiernaar. De relaties tussen ‘hij’ en ‘zij’, uiteraard
ervaren in termen van afstand, die onmogelijke ontmoeting op de weg tengevolge
waarvan de hindernissen zich opstapelen, die bontheid van het ongrijpbare voor wie
begrijpen wil, beschrijven het boek als aktiviteit. Anders gezegd, ze verklaren deze
‘muur’ (bladzij) zowel leesbaar (als de plaats waarop de schaduwen geprojekteerd
worden) als ondoordringbaar (unieke materie), ‘de kennis en haar beest’, waarbij het
beest de kennis niet kan overweldigen, de kennis niet geweten worden kan. Het boek
beoogt zichzelf dus aan te wijzen als plaats (ligne) van samentreffen, als geleding,
als scharnier, en zo (zo alleen) is het mogelijk ‘voor te stellen’ wat er gebeurt: zich
aan de metafoor onttrekken die zijn aktiviteit van boekzijn uitdrukt - COMME is wat
men moet en niet moet lezen - vat goed samen wat het boek leert. De ‘aangeleerde’
cirkel is uit dien hoofde er niet een van ongeschiktheid of berusting maar is de cirkel
van een voortdurend aangewakkerd ‘verder’ gaan: ‘niets is veranderd’, omdat
naarmate het wordt uitgesproken alles zich voortaan in praktijk laat brengen. De
betekenis is per slot van rekening steeds aan het eind van het verhaal gekomen, als
‘objektieve’ maar fiktieve som der delen. Hier oefent de tekst zich als direkte kennis
uit. En dat nu juist is het objekt van wat ze meedeelt. Heel haar inspanning is door
middel van ontwrichting erop gericht om zich tot lezing te maken. Wat ze van haar
aktiviteit omschrijven kan, dat vormt precies alwat ze zeggen kan: verbruik, vertering.
Ik zal politiek schrijven, verzekert de schrijver; hij hoort zich spreken door de tekst:
Alwat tenslotte machtig werd en stom was, spreekt/17/.
8 - Idee van een komplete tekst. Gegeven de drie boeken van Denis Roche, Récits
Complets (Seuil, 1963), Les idées centésimales de
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Miss Elanize (Seuil, 1964), Eros Energumène (Seuil, 1968/18/. Het betoog hier rijgt
feilloos, aan een stuk door, tot in het oneindige, stelsels van alledaagse woorden
aaneen, telt ‘ontelbare ongesorteerde - verbale - mogelijkheden’ bij elkaar, stapelt
niet verwante zinnen op, hecht ze in de vorm van een voortdurende beweging aaneen.
Gekoppelde, in elkaar geschoven fragmenten. Montage van een massa taalresten.
Zonder waarachtige samenhang, zonder de as van een syntaktische geleding. In
blokken: Ainsi des grandes fosses de sédimentation et s'en iront/ Avec le même
découpage la même compacité de forêt,15 want omsloten samengeperst in de bladzij
en bladzij na bladzij (een tekst die binnen haar grenzen blijft), zonder zichtbaar plan
vermenigvuldigd, wel onderbroken echter en met onbeschaamdheid waar de titel
juist het tegendeel verklaart van wat ze zijn; ‘kompleet’ (volgens de oude betwistbare
canon tenminste). Er bestaat dus tegenspraak tussen hetgeen het gedicht als inhoud
aankondigt (stukken taal van allerhande herkomst) en de vorm die het (traditioneel)
bestempelt als gedicht. Immers, poëzie wordt in de westerse beschaving onmiddellijk
als echte poëzie herkend op grond van een bepaalde typografische willekeur (grofweg
de strofe met vaste versmaat). De bedoeling van die strofe is geweest, zo zegt de
schrijver, ‘het betoog in te perken’; waaruit we opmaken dat het hier zaak is, door
middel van dit proza dat onophoudelijk verklaart zijn tegendeel te zijn, daar eindelijk
de zo begeerde vrijheid van te ontdekken of te stichten. De storing die voortvloeit
uit het gebruik van een (volgens de theorie der genres) ‘klare’ vorm, produceert een
‘ongelijk aan wat verwacht mocht worden, ontgoochelend van openhartigheid, ontdaan
van elke betekenis waardoor ze aangepast aan zichzelf zou zijn. Ik ben zelf alsof,
verklaart de schrijver, bedrieger dus, toneelspeler achter wat ik zogenaamd wil zeggen,
om het nog beter ‘aan te tonen’. Et les vers mangent tes dires16, schrijft hij nog om
de verminking van de (poëtische) konventie aan te geven die ze door net te doen of
ze die volgen teweegbrengen. We hebben te maken met ‘gesimuleerde’ teksten, hetzij
op het niveau van de typografische inskriptie (die het sterkst in het oog loopt), hetzij
door ironiseringen zodat geen enkele ‘ernstige’ of ‘serieuze’ opmerking kan wortel
schieten: het ‘Waaraan ligt ze te denken in het streekzwembad’ (bijvoorbeeld) boort
elke neiging tot lyriek onmid-

15
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Het lijkt mij weinig zinvol om in deze kontekst te proberen het citaat te vertalen.
les vers = 1. de verzen. 2. de wormen.
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dellijk de grond in; het burleske maakt de kunst (de ‘artistieke’ kompositie)
onmogelijk; de superieure minachting, de slordigheid (‘slecht schrijven voor de lol’),
het familiaire taalgebruik veroorzaken de afwijking waardoor het ontoelaatbare
poëtische zich niet kan realiseren. Zo dient de tekst zich aan als onafgebroken spot:
‘niet erin geloven’ zegt hij, niets wettigt het zich vast te leggen op enige betekenis
die ik ben. Het praten hoopt zich op tot het kompleet is, plaatst op de regel eindeloze
ketens van beweringen met bijbehorende negativiteit, vormt ‘om zo te zeggen een
oord van ongebreidelde losbandigheid’, want dit ‘proza’ dat alles zegt, moet - wil
het met zichzelf samenvallen, restloos en integraal de volzinnen bevatten (‘konkreet’,
‘materiëel’ worden) - aan zijn schriftduur gelijk worden, zuiver geschreven snelheid
worden, het geheel van taal-‘doorsneden’ die het oproept uit het hoofd vertellen. De
schrijfsnelheid maakt mogelijk het rangschikken der volzinnen tot éen betekenis te
omzeilen; hun lijn snelt zo gebroken voort en vormt bij die ononderbroken verbale
gang (allure) een boek ‘met alles inbegrepen’. Nauwkeurig. Vol. En dit omdat het
gebroken is en binnen zich geen afwijking van betekenis produceert tussen de
onderscheiden taalfragmenten die het bijeenvoegt. Dit ‘alles zeggen’ bewerkt, zoals
men zal begrijpen, een blijvende neutralisatie van het gereproduceerd betoog;
waardoor het des te duidelijker wordt afgebroken: dient gelezen, geleefd te worden:
Luister naar dit tumult terwijl u het maakt/19/.
9 - Probleem van de geëigende-term. Of het instrument (dat de taal is) op zoek naar
zijn instrumentaliteit: een dergelijk voornemen spreekt uit de werken van Maurice
Roche (Compact, Seuil, 1966/20/; Calques (In: Change 1, 1968); Caches (In: Change
2, 1969)).
Allereerst moet opvallen het oorspronkelijk alternatief: De nacht van zand17 - lees:
zwarte nacht -, moeder van schrik en gruwel... houdt het licht in haar kelders
gevangen. Enerzijds moederschoot, anderzijds verblinding. Geboorte weliswaar maar
ook afwijking, kontaktverlies, verlies van het eigen-lijke samenvallen. Het boek
beschrijft die uiterste paradoks des levens (doet op zijn beurt ‘het daglicht’ zien). In
grote trekken, dat er ‘licht’ is - algemeen en overvloedig - dat het niet is, ‘vals’ licht
dus, feitelijk nacht en zoals de

17

La nuit de sable. Sable = 1. zand 2. (heraldiek) sabel, zwart.
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schrijver zegt ‘petite nuit’, duisternis die doorgaat voor haar tegendeel (wereld die
‘gezien’, kennis die ‘zegbaar’, regeringsvorm die ‘onfeilbaar’ zouden zijn - demokratie
is gelijk aan ‘land der blinden’ -), dat er overeenkomstig deze leegte gebrouw van
onbegrijpelijke woorden is, luidruchtige storing maar volkomen stom gerucht. Hierop,
op dít beeld van de wereld (onze), schrijft de schrijver, daarbij zijn best doend om
een spoor na te laten met behulp van een effekt dat hij blindheid noemt, een juiste
naam want het is zaak om niet te zien wat zich (ten onrechte) aan het oog biedt, en
waar te nemen wat verborgen is (niet in de diepte, in de lijn daarentegen van de
toekomst): blind worden is het objekt van het boek, de hier beoogde ‘echte’ nacht is
synoniem met haar tegendeel licht, de te verwerven stilte analoog aan spreken. Uit
dien hoofde maakt de kernspreuk Het leven is er slechts ter herinnering18 (die centraal
staat in Compact) het mogelijk om duidelijk de altijd weer ironische en omgekeerde
leessituatie te onderkennen: dit ‘ter herinnering’ wijst op de nietigheid, maar evenzeer
op de absolute hulpwaarde ervan: wat ‘in de herinnering moet worden opgenomen’
- aangeleerd moet worden! - wordt herinnering, dat wil zeggen nacht, het aanvankelijk
uitwissend om er vervolgens licht uit te halen. Deze omzetting (of ze ook mogelijk
is blijft een open vraag, waartoe ze leidt blijft een open vraag) zou moeten slagen in
het boek, en niet in de overdrachtelijke zin van betogen die gebruikt worden om hun
uiterlijke vorm vast te leggen: deze overgang van de meest duistere dag naar de
klaarste nacht ligt voor ons, dankzij dit denkbeeldig middel dat het boek is om met
zichzelf te verkeren, om de eigen geest (de herinnering) in alle richtingen te
doorkruisen, wat heel precies wil zeggen om ‘in slaap te vallen’, ‘in de nacht te
zinken’ totdat, zo zegt de schrijver, het gat, de spleet, het onmogelijke adekwate
wijkpunt wordt gevonden vanwaaruit men (aan de ‘juiste’, de ‘ge-eigen-de’ term
toe) is. De roman, zo zegt Compact, is deze nachtwacht: De hele nacht zul je voor
je hebben om aan de slapeloosheid te wennen, aan de blindheid, aan een eenzaamheid
ontdaan van nauwkeurige herinneringen, ZOVEEL NACHT(EN) ALS ER NODIG (WAREN)
OM DE AFWEZIGHEID TE BEWERKEN VAN DE NACHT DIE GISTER NOG VANDAAG,
DAAR... En schrijft het dubbelop in de intrige dat de verschillende (verplichte,
grammatikale) personen van het boek elkaar her-
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Frans: La vie n'est là que pour mémoire. Men kan ook vertalen: ‘voor de herinnering’ en
vooral ook ‘pro memorie’.
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halen, opnieuw leren: dat een ongetwijfeld mefistofelische japanse dokter middels
aankoop eigenaar wordt van de tatoeëring (de ‘huid’) van de eerste persoon (‘ik’);
een ‘als vrouw verklede’ sekretaris aan zijn zijde vormt het onpersoonlijk element
(de vulgarisatie, het spektakelstuk). Konditie van het pakt: dat ‘ik’ zijn herinnering
doorloopt, dat hij zijn verhaal vertelt, zichzelf in de herinnering opneemt. Doel van
het pakt: (in financiële zin) iets om van te leven hebben. Paradoks van het pakt:
sterven, want immers zich in de herinnering opnemen, om te leven. In deze vicieuze
cirkel opgesloten, geeft het verhaal zich moeite die aan te wijzen maar te doorbreken.
Praktisch geeft schrijven dan een volstrekt onlineaire tekst. Men heeft - en dat is
de eerste indruk - een typografische mengeling waarin de verschillende
genres/wijzen/tonen (en tijden) van de persoonsvorm zijn bijeengebracht. Geen
verhaal. Of heroïek. Noch individu. Maar alles en iedereen loopt gelijktijdig op de
zin van het geheel uit, die men aan de hand van het gebruikte lettertype in staat is
terug te vinden en te volgen. De velen die zo maar iemand (en ook ‘ik’) zijn, spreken
hier, dat wil zeggen, vertellen hun verhaal en zijn herkenbaar, alnaargelang de
perspektieven die ze ten aanzien van de feiten innemen. Zo is ‘jij’ - in de toekomende
tijd - degene die zich aanspoort, (deze ‘jij’ vormt de inwijdingsinstantie van het
boek); ‘men’ in de tegenwoordige tijd is deze zelfde ‘figuur’ maar wakend in het
valse licht van de kode (‘men weet... omdat men het gelezen heeft’, ‘men loopt in
onbegrijpelijke zinnen vast’, ‘men is de som van dit alles’, ‘men neemt afstand van
zichzelf’): de ‘men’ vertegenwoordigt de kode ‘in persoon’: ‘ik’ in de verleden tijd
realiseert het in herinnering brengen van de handeling van de intrige, geeft gestalte
aan de ‘dirigent’, de schrijver: ‘Ik was een soort archeoloog’, Opmerkenswaard is
ook dat het natuurlijk deze persoonsvorm is die het volledigst het (uit te vlakken)
objekt van het boek kan uitdrukken: Ik voelde heel goed dat ik de eigenlijke zin was
van de onderbroken klacht. Plus ‘het’, dat tot het onpersoonlijke behoort, tot de
gebeurtenis, tot het historische (uitgevoerd in monumentale hoofdletters), en als
zodanig in de verleden tijd. Plus de meervouden (die tegen het einde van het boek
hun intree doen), ‘u’ - in de voorwaardelijke wijs - de persoon van de (eventuele)
lezer der gebeurtenissen uitdrukkend, ‘wij’ - als bij een nadrukkelijke reportage dankzij een ‘geobjektiveerd’ verhaal de realiteit van de fiktie (het boek) garanderend,
zoals het hoort in de tegenwoordige
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tijd. De tekst is dus in alle mogelijke persoonsvormen geschreven en het perfekt
vervoegd verhaal stelt in staat het objekt van het boek niet te herkennen aan het
denkbeeldige epiloog maar letterlijk aan alle kanten. Zeggen dat men verscheidene
bladzijden in éen heeft, dat de schrijver met behulp van een abrupte onderbreking
zijn personen deklineert in een onafgebroken weer opnieuw beginnen, beschrijft in
feite niet, hoewel het voor de hand ligt, het eksperiment dat aan de gang is in de
boeken van Maurice Roche. De steeds opmerkelijker poging om alles tussen haakjes
samen te vatten, ieder ekspressieplan als noot bij het voorafgaande weer te geven of
als verwijzing naar het volgende zonder dat er enige draad door het verhaal loopt, ja
zelfs een betoog tot diepzinnige tekens te herleiden waaraan ruimtelijke steunpunten,
waaraan een areaal (zoals duidelijk blijkt in Calques en Caches) voortaan ontbreken,
mag niet de essentiële daad van verandering doen vergeten op de verwezenlijking
waarvan deze vorm van ‘fiktie’, zoals ik heb uiteengezet, gericht is. Het ‘gekalkeerde
beeld van een nachtelijke stad in de leegte’ tekenen (in Calques), en daartoe ‘IN DE
DIEPTE DRIE-DIMENSIONALE ZWARTE BLADZIJ’ produceren is de uiterlijke zijde (die
waarover de kritiek natuurlijk valt) van een projekt dat er hierin naar streeft de
omzetting ‘in licht’ waarover ik het heb gehad tot stand te brengen: de bladzij geeft
hier onderricht, maar niet met woorden (‘DE UITGEHOLDE, BEWEEGLIJKE WOORDEN,
HET MOEST WEL WORDEN VASTGESTELD, KONDEN VOOR EEN ONTDEKKINGSTOCHT
19
IN HET VERLEDEN NIET VAN NUT ZIJN’), ook niet door middel van een verhaal (want
dit boek ‘maakt (immers) een einde aan de bibliotheek’ door eraan de grondslag van
een ‘doolhof’ te geven); de tekst houdt de lezer nimmer op zijn plaats aan het eind
der regels, ze drukt haar mogelijke herinneringen en voorspellingen kompakt tesamen
in deze doos (dit hol) die het boek is en brengt zo de (niet-verhalende, niet-historische)
handeling die ze omschrijft tot stand. ‘...Of het gebeurt? Als men het leest vanzelfsprekend, want het is immers niet waar!’
De overgang van het duister daglicht naar de klare nacht, van het gebrek aan
overeenkomst tussen het woord en dat wat het - volledig - onder zich meent te vatten
(al wil het ook voor adekwaat doorgaan, het is in werkelijkheid vervaging en
verstrooiing) naar

19
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het ‘eigen-lijke’ van een terminologie ‘zonder leugen’ (d.m.v. koncentratie) blijkt
voortdurend als betekenis van het boek te zijn omschreven. Dit najagen van het
samenvallen - en ik zou zeggen van de waarheid - is het gebeuren: we lezen het als
geschiedenis. De gebruikte thema's vallen dan niet moeilijk te begrijpen: een bundel
motieven beschrijven daadwerkelijk het reële - paradoksale - doel van de vertelling
of liever ze houden het in (het boek is zijn motieven). Zo moeten we het lezen, dit
‘zoeken naar de (“onheugelijke”) naam’ (‘voor wie hun geheugen kwijt zijn’), dit
verlangen naar een ‘blazoen’ (‘m i j n g e s y n t h e t i s e e r d e d w a a l t o c h t e n
m i j n g e k o m p r i m e e r d e h a r t s t o c h t e n ’), deze poging met sukses een paraaf,
een handtekening te zetten, deze zin voor de erotische hyperbool (‘het ging door het
plafond, het dak, en scheurde weg’, enz.) deze aandacht voor de sterkte van alarmklok
en sirene, voor het woord, de woordklank, zijn intensivering (en niet voor niets
kulmineert Compact in een komplete chaos of veldslag van geluiden) evenzeer als
zijn verstikking (‘niets bestaat er meer dan het beklemd verlangen van door zichzelf
gesmoorde kreet’) waardoor het boek van het begin tot aan het eind een zeker ritme
krijgt, als steeds herhaalde taktiek van een schrift dat tracht samen te vallen met zijn
objekt. De ‘gezochte (japanse) naam’ die de schrijver tenslotte schrijft - ‘deze wordt
“ku” uitgesproken en betekent smart!’ - stuit, uniek verschijnsel! op zijn eigenlijke
betekenis daar hij in zich immers de afwijking aan het licht brengt tussen het woord
en wat het kan omvatten: het ‘verschil’ hiertussen is het ondergane leed. Hetgeen de
schrijver alleen kan laten zien door de term en zijn vertaling in een andere (japanse)
taal naast elkaar te zetten. Het resultaat van deze strakke machinerie is een
geheugen-boek, een ‘kompakt apparaat’, anders gezegd ‘schedel’, in staat, niet om
verslag te doen, maar wel om te doorkruisen en te doen doorkruisen. Schrijven hoeft
vanaf dat ogenblik niet langer een verhaal te geven: Calques en Caches doen voor
de ogen van een verblufte lezer omdat hij niet meer lezen kan, niets anders dan ten
volle iets verwezenlijken wat Maurice Roche de ‘doodskans’, eksekutie, zelfmoord
van alle geest noemt: Zich niet tevreden stellen met ontcijferen: de sporen/ van
vernietiging vastleggen. Vervolgens in zich zelve keren. Dus uitkomen bij dat ‘fantôme
de roche’. Maar eveneens dwars door die slachting uitkomen bij dat wat het verandert:
wie dood is is wie de toekomst is. Het hoeft maar gezegd te worden/21/.
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10 - De methode onderweg. Van Philippe Sollers. Men moet Drame (Seuil, 1965)
en Nombres (Seuil, 1968) nemen. Deze twee ‘romans’ volgen op elkaar/22/ door hun
identieke doelstelling, maar geven hier in het eerste geval een wat terughoudende,
in het tweede een meer geprononceerde versie van. En ook zij, om het kort te houden,
komen er weer toe de Revolutie (te) schrijven - wat betekent - het zal wel duidelijk
zijn, de hierboven gehouden uiteenzettingen moesten ervan overtuigen - dat ze zich
afvragen wat en hoe te schrijven. Geen sprake ervan het doodgewone relaas van een
geschiedenis te beginnen, geen sprake ervan eens te meer de rompslomp van de
roman op gang te brengen. Veeleer tot de realiteit komen, zegt de schrijver. Daaraan
vasthouden: gegeven het gegevene. Maar niet ernaar verwijzen als het model dat al
dan niet nauwkeurig dient te worden nagevolgd: ‘Ik geef niet weer.’ Er niettemin
aan vasthouden als aan het enig mogelijke onderwerp. En de literatuur, - nog altijd
om het kort te houden - herleiden tot deze handeling van eraan vasthouden. Eerst is
er die helse ‘irrealistische’, onbeschrijflijke situatie, want hoe zou het individu ‘zijn’
leven weergeven, juist ‘zijn’ leven, zonder zich te storen aan de orde, de enige die
hem in staat stelt het te overzien, doordat ze zijn ‘zicht’ beperkt tot het geoorloofde
gezichtsveld: ‘funktioneert de algemene organisatie om ons te verhinderen het
probleem te stellen’? Rest ons de beslissing welke uitweg: ‘Ik vraag u de weg naar
het oosten.’ - en dat geeft Drame - vervolgens die weg in te slaan (in Nombres). Er
bestaat, zegt Sollers, ‘tweeledige geschiedenis’, het oude en het nieuwe, het slechte
dat te lang duurt, en het nabije dat op zich laat wachten, het uiteenvallen van het
eerste niettemin, naast het zeker groeien van het tweede, wereld met twee betekenissen
waar alles zich laat lezen, ofwel als obstakel, ofwel als teken, alnaargelang men is
(weg van de - burgerlijke - oorsprong, verkommerend in de schaduw ervan). Met
andere woorden, tegenspraak van twee termen. Dressuur en opstand tegen de dressuur.
Gevangen in het alfabet en het van de hand wijzend. Halverwege, onderweg, altijd
maar weer onderweg, tussen het eind en het begin. Het vertrek heeft plaats gehad
maar de andere oever is niet bereikt. Daarmee bezig. In een wereld die zijn verklaring
(door het geld) gekregen heeft maar die sedertdien - hoewel veroordeeld - koppig
doorgaat met die van de hand te wijzen. Al en nog niet. Of voortaan meer en toch
minder. Dat heet tegenspraak. Het boek schommelt om de evidentie, in een
voortdurend heen en
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weer gaan, terwijl het hier en daar zijn doelstelling bevestigt doch nuanceert, van
het ene beeld naar het andere snelt zonder kans te zien zich er bij een te bepalen,
daar immers de situatie niet ‘éen’ is: dialoog en doorgaan eigenlijk - heel precies met wat vasthoudt aan het tegengestelde van een verborgen horizon. De krankzinnige
let op, zo paradoksaal is het individu waarover ons gesproken wordt, een man met
twee gezichten (wij), onderworpen ondergaat hij het schouwspel, walgend verlangt
hij naar het eind ervan: ‘Zijn geschiedenis is niet langer zijn geschiedenis maar
eenvoudig deze bewering: er heeft iets plaats’ - dat er niet is - of er al is - sedert altijd
in aantocht is: revolutie. Wordt het definiëren van deze scheiding van een wereld die
op zijn toekomst afstormt maar in zijn verleden terugvloeit niet als ongrijpbaar objekt
van het boek gezien, dan blijft dit vruchteloos. Sollers spreekt voortdurend over het
punt van revolutie (het kookpunt). Elke lezing die niet het wachten daarop kent, kent
zichzelf niet, dwaalt rond op zoek naar onmogelijke motieven. Maar de lezer, dat is
de andere mogelijkheid, kan aan de zelfherkenning toegeven waarvan de tekst
onophoudelijk een spoor nalaat: Drame en Nombres bepalen hoe te lezen - en ze
doen het.
Het schrift biedt zich hier dan ook als onderbreking aan.... Heel een spel van
sekwenties heeft ten doel het betoog zijn lineair karakter te ontnemen, te verhinderen
dat dit de vorm krijgt van een integrerende orde van een geheel, van een reducerend
relaas: Drame bestaat uit 64 fragmenten (‘velden’), sommigen staan in het teken van
het citaat (met aanhalingstekens), anderen leveren kommentaar, waarvan alleen de
afwisseling de lezer al ertoe verplicht ‘zich te bewegen’, zonder dat hij zich kan
installeren op éen post. Zo ook Nombres waar de afwisseling in de sekwenties, met
vier vermenigvuldigd, bovendien verdubbeld blijkt te zijn door de in het betoog
gebruikte tijd: de verleden tijd dient hier als achtergrond van een tegenwoordige tijd
die deze verklaart en voortzet: ‘voor de toekomende tijd, omweg via de verleden
tijd’, die de ‘gebeurtenissen’ in het raam van een geordend verleden vertelt, terwijl
de tegenwoordige tijd dit tracht te overtreffen, door een aktuele lezing tracht in te
sluiten de observatie dat wij aan het proces deelnemen: hoe kan men punt voor punt
een ruimte transformeren in een andere ruimte, de verleden tijd in tegenwoordige
tijd, en hoe zichzelf in deze dood insluiten. Als zo iets kan, dan kan het alleen
voorzover elk stuk van het boek met sukses ‘kritiek van zichzelf’ is; al sprekend zal
het zijn
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woord aan de eigen praktijk hebben te onderwerpen op straffe van te doen vervallen
in de oude ontcijferingspraktijken: heeft de verklaring eenmaal plaats gehad, dan is
het zaak de lezer mee te slepen naar de transformatie die daaruit volgt. Vandaar dat
dit boek zich aandient ‘als veelzijdige bol die zijn lezing voorziet’, en ook hier toe
leidt, juist omdat het niet vertelt. Dan zal men de steeds duidelijker op de voorgrond
tredende rol van het citaat begrijpen (Nombres krioelt ervan) of juister, de rol van
de ‘monsters’ in de tekst van Sollers. Een tekst wordt met teksten geschreven, merkt
hij heel juist op, ze bestaat slechts in wat ze invoegt om het onderscheid te doen
uitkomen, ze is zelf slechts die gevoelige plaats des onderscheids (‘saamgetrokken
bibliotheek’). Enerzijds is de ‘roman’ verruiming, beoogt een aantal (oostelijke,
revolutionaire) proza's bijeen te brengen die hij verldaart; anderzijds, zonder van die
verzekeringen ook maar iets terug te laten nemen, maar door ze in de tegenwoordige
tijd te laten spreken, overeenkomstig het onleefbare westen, schrijft de roman de
dialektiek ervan: Dat zo telkens weer te herhalen, eindeloos... Dat zo eindeloos in
de beweging der organen, der gezichten, en der handen in te spuiten... Dat te
hergroeperen, te herdrukken, nog eens te laten lezen of horen, nog eens met alle
middelen te laten bewapenen, in iedere aparte en konkrete situatie, tijdens elk interval
en elke scene, wat hun afmeting, hun tekening ook mogen zijn. ‘Roman’, die men
dus niet moet nemen als de autoritaire manifestatie van een oorspronkelijkheid - de
schrijver legt zich daarentegen erop toe de anonymiteit in acht te nemen - maar als
poging tot reaktivering of animering van een ‘veelvormige’, ‘algemene’,
‘arbeiders’denktrant. Zo moeten we ook die in Nombres als interpunktie dienende
chinese ideogrammen lezen waarover de sekwenties struikelen als over hun
eksplosiepunt: sporen, zegt de schrijver, die geschikt zijn om de eeuwige verdringing
in onze taal te doen lezen, geschikt om de bladzij te laten domineren door middel
van het schrift, volledig en betrekkelijk alnaargelang hoe het er staat.
Men ziet dus hoezeer de centrale doelstelling - ‘de Revolutie schrijven’ onvermijdelijk problemen met zich mee moet brengen: enerzijds kan de schrijver
niet pretenderen (op de romantische wijze) geschiedenis te maken, anderzijds kan
er voor hem geen sprake zijn van (op de realistische, socialistisch-realistische wijze)
over de geschiedenis te spreken. Schrijven plaatst de schrijver tussen twee niet te
rechtvaardigen toestanden’, dat is tenminste de gedachte die in
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Drame overheerst waar men van ‘het - wat te doen staat nl. - kan eindeloos beschreven
worden’ op ‘niets is ooit werkelijk geschreven’ overgaat, en vandaar op ‘men zou
“het eerste” moeten schrijven’ (waarin zich laat herkennen de wil om de oorsprong
te bepalen maar ook de wil tot vernieuwing waardoor de twee boeken die we in
handen hebben feitelijk bijeen worden gehouden) om uit te komen bij de ‘hevige
storing’ die de tekst tenslotte met sukses teweegbrengt. Schrijven is dit trajekt, is uit
op deze afloop. Sleept ons erheen. Gegeven een verhaal dat onze geschiedenis bevat,
‘vergeven’/23/ van citaten van ‘oostelijke’ herkomst, dan is voortaan, zegt Sollers, op
alle illusie de aandacht gevestigd. Gegeven een ‘rood’, ‘gloeiend’ verhaal, in staat
tot zelfvertering (‘De roman moet dus alle sporen van de roman verbranden en
verteren ofwel erin berusten maar een roman te zijn’), dat ‘voortdurend aktief’ is,
dat niet de lezer over de gebruikelijke rails van het verhaal meevoert, maar hem op
een veilige afstand plaatst en onder zijn voeten achtereenvolgens de sporen uitwist
om hem te dwingen zichzelf als reëel objekt (en in het spiegelbeeld) van het boek te
ontdekken, en terwijl ik hem in die wankele positie uit zijn evenwicht breng, slaag
ik erin, zo zegt de schrijver, de zaak te vervalsen, - maar het is een vervalsen dat
zich aan dat andere, dat onophoudelijk in de omstreken gepleegd wordt onttrekt.
Tegen zo'n achtergrond, met zo'n ontkenningskracht gewapend, steekt (in Sollers
laatste werk) het bewijs op grond van het getal af, revolutionair bewijs der massa's,
wiskundig bewijs der sommen, te lezen als het verplicht produkt van de materiële
sekwenties en citaten van het boek. De verplichting tot verandering van ekonomie,
de oproep tot de revolutionaire daad, het oogmerk van een telkens weer zich weten
te verzetten, van een onophoudelijk reaktiveren van de strijd schijnen hier bewezen
door de cijfers, dankzij hun wetenschap: Wat vrijkomt uit dit boek is - kort en goed
- lucht/24/.
HET (GESCHREVEN) ANTWOORD OP

Wat te doen? IS HIER NU DUS PRECIES Dat te

doen.
Vertaald door P.Th. van Reenen
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Michel Butor
Je monte jusqu'à la rotonde:
‘...ie donnai du pied dans le talisman & le mis en plusieurs morceaux mais uoici le iour dit Scheherazade...’
(et je lui imaginais des yeux d'hypersthènes)
‘...en se reprenant ce qui reste est le plus beau du
conte le Sultan...’
(yeux d'onyx),
le ronronnement enfle...
‘....resolu d'en entendre la fin laissa uiure encore ce iour
Scheherazade la nuit suiuante Dinarzade...’
(pechblendes),
enfle comme si une énorme machine s'était mise
à tourner...
‘...fit a sa soeur la mesme priere...’
monte...
‘...que les deux precedentes...’
monte, envahit...
‘...ma chere soeur...’
devient perçant, insupportable, c'est comme un
incendie de bruit qui s'est déclaré; je descends l'es-

Uit: Portrait de l'artiste en jeune singe, p. 103
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Jean Pierre Faye
a.
tandis que tout, dans le verre, se déforme
et se tranche la couleur et que, du haut
des quatre verres je vois ville bleue et eau
collines et couleurs, et partout lignes
croisées ou mêlées s'activant et tirant
sur les masses, les matières juteuses, et
la grosseur de la langue ou dessous
ce qui est tiré là-dessous, la grosseur
de l'eau et qui est arquée par dessous
avec la langue tout enfouie: mais la coupe
de la couleur par dessus est dessinée, et en plus
la cassure du verre est figurée, et la figure
au propre est dessinée: le trait
dessiné sur le trait: le vent
mis par dessus le vent: ligne et tige
bougeant sur la tige: la ligne
et tirant la ligne sur le fond
avec le son: tirant sur la grosseur
et la masse de langue, par le son
ou, par le son: tirant la ligne sur le propre
trait qui est ici: tirant, sur la tige, le trait
qui est ici, avec le son effacé
effacé, le son dessine partout tiges et traits
partout redonne ce qui est
en l'effaçant: posant le son ligne sur la ligne
vent sur le vent: l'effaçant
pour le rapporter, portant
ailleurs lumière, ligne, vent qui sont ici
et aussi: feuilles, couleur, noir, masse noire
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b.
mais par la seule façon, par la seule
coupe des sillages à la poupe, se voit
ce qui force au travers de la nappe et qui
vire en tirant et qui lisse, et annule
le filet du métal très blanc en surface
et tirant sur la mer, tourne autoir du point et du croc
et de ce qui accroche la bête noire par dessus
la surface à droite dans l'air qu'escorte l'odeur
et l'éclaboussure en lâchant tout à coup la sorte
de mort aux cornes accrochées autour de quoi l'on
a viré très vite sans dire et convoyant le plomb
du sillage au bout de la bouche d'estuaire
sans interrompre ni dire en rien, ou par contre
juste après le moment doré ou très blanc
et long tout au long du large dans l'argent
à plat sur la surface et ce qui bouge
s'opère le change de la bête contre l'argent
et tout contre l'eau par dessus, pendue
et bête contre métal ou surface contre
plongée mais vacillant au-dessus et sans
s'interrompre et sans rien ni cesse en faisant
prendre le change, et pour l'autre l'un
en donnant la sorte tout contre, et contre
le réseau, ou le plan voyager ou les barres
et l'enchevêtrure, la sorte contre le réseau
le croc sur l'os ou les cornes et sur quoi, et

Uit: Le Change, fragment 13 en 2.18
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Marcelin Pleynet
Elle se tient en retrait alors. Autour de la maison, près du mur rouge, dans la
bibliothèque, ou encore regardant la mer, regardant l'arbre qui s'immobilise, et
regardant. Déjà courant devant le mur rouge qui se trouve là-bas. Tout ce qu'elle sait,
tout ce qu'elle tait, parle. A eux deux (avec ces deux états) ce qu'ils cherchent doit
en quelque sorte surgir là. Près de la rivière, le visage encore à moitié caché par la
lumière, et ce qu'elle regarde penchée, et comme dans la douleur, ou derrière l'ombre
qui sépare la rive, une image froissée la captive.
Alors son discours devient plus clair quand elle s'explique. Quand elle tente de
s'expliquer reprenant chaque chose encore une fois, se détournant, revenant vers lui.
Et il l'attache, un moment il parvient à la retenir. Ce qui se fixe. Mais ce qui est dit
dans le va et vient de ces lignes qui coupent leur route, ce n'est jamais que quelques
règles élémentaires, quelques références banales à ce qu'ils ont lu, comment écrire,
la tentation de se lever d'ouvrir la porte, de sortir, de se trouver ensemble, c'est-à-dire
de plier le bras et... la difficulté change suivant certaines recommandations:
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suivre et casser le geste qui se propose puisque c'est là. Que la douleur se ferme
comme un livre qu'elle déchiffre. Puisque chacun retient de sa douleur ce spectacle,
cette lumière diffuse. Et côte à côte ils longent cette ligne et que l'ombre partage. Et
ce qui se déchire les désigne. Il croit que ce qui se déchire la désigne, c'est elle
pourtant. Et comme il marche derrière les vignes le feu sans doute se propage. Alors
évidemment son discours devient plus clair, sa voix devient plus claire: elle s'arrête.
Comme lui se demandant s'ils ont jamais vraiment formé un couple dans ce livre, si
jamais sa voix fut claire, si elle parle, si elle continue de parler. Il peut supposer un
moment qu'elle s'est tue. Non. Mais déjà il le souhaite, et il souhaite l'entendre... il
souhaite l'entendre seule, il souhaite se taire. Tout est là. Mais ce qui est dit dans les
lignes qu'il coupe ce n'est jamais ce qu'il attend, ce n'est jamais ce qui bat lentement
de l'autre côté. De l'autre côté les trembles sortent d'un épais brouillard.
Comme il lève la tête le ciel bleu se renverse vers le sud, tandis que le brouillard se
dissipe, qu'il évite de justesse un souvenir, la maison autour de laquelle ils tournent
sans savoir comment entrer, sans savoir que dire, se tenant l'un près de l'autre sans
anxiété pourtant.
Tout ce qui est fermé leur paraît souhaitable.
Uit: Le Change, fragment 13 en 2.18
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Denis Roche
/I/
La poésie est inadmissible. D'ailleurs elle n'
existe pas. Qui, d'eux au moins, jamais ‘timed’
Jamais inépuisables gallons d'eau entiers enterdEntrés (entered) interdits, enfal - enfalgalop
Enflant ma patience froide - - enfilant la porte
Etroite, le ruban impersonnel de l'insatisfaction.
Guérite, pieu qui fait le ballon, les deux suffoquent
Les beaux comme les laids semblent jubiler après
Toute la poussière, l'aimant, le somptueux repas,
L'allumage, le repassage des manteaux des rois mages
Après tout le mouvement d'allée et venue des magots
A leur éternelle stabilité. Comme Gobineau analysant
La durée, l'étanchéité, la soif d'altération au
Pied de la falaise de Terre-Neuve. J'aimerai ainsi
L'étonnant genou tremblant des vies courtes et
J'irai jusqu'à faire semblant
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/II/
La poésie est inadmissible. D'ailleurs elle n'
existe pas. Je l'ai quittée une semaine auparavant
Disant: ‘cette vie vécue des nues d'entre nous’
Et répétant qu'il le minéral du temps du vent
Je regarde par la fenêtre de ce flambant neuf
Hélas, pot, crassier, enflure gigantesque appeau
Je remonte, sans m'en donner la peine, l'épais
Tapis de chemins étroits, confondus, oléagineux
Coulis de saine envie enfilant fesse après fesse
A l'écharpe agitée depuis le bastingage d'août
Dernier, Rien n'y fait. De toutes façons. Le
Marbre surgit et soutire tout à l'haleine. Et
Elle sourit parce que visiblement elle ne peut
Rien faire d'autre. Sinon, évidemment me jeter
A la tête quelque aliment dont la vulgarité ne
Fera qu'ajouter au mystère

Uit: Manteia, no. 4, p. 8-9
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Maurice Roche
Quand on n'a pas de quoi payer son loyer, on doit avoir une maison à soi.
On est posé comme une mouche immobile sur le plan. On ne bouge pas.
On veut rester là.
On n'ose pas rentrer.
On craint de retrouver la douleur sans pareille. On gagne si peu à avoir mal.
On est fatigué de travailler pour la peau - pourquoi a-t-on accepté d'écrire -...
On sait qu'on ne peut pas.
On passe la main sur l'inscription lapidaire - - rien, dit une bonne fois (et personne
pour te voir.1 IL ÉTAIT TROP TARD. IL FALLAIT Y PASSER, IL N'Y AVAIT PAS D'HISTOIRE.
PAR CONSÉQUENT Je n'y comprenais rien.
[Vous tiendriez cette tête, boîte vide désormais - grenier de poche où vous mettriez
toute votre pensée au milieu des coffres cadenassés, des noms hétéroclites peu à peu
délavés, illisibles.]1 IL CONVENAIT DÈS LORS DE SONGER AUX FAIRE-PART, D'IMAGINER
UNE ÉPITAPHE POUR QUELQU'UN N'AYANT JAMAIS EXISTÉ (CF. AU CIMETIÈRE SAINT
CROSS, LE CÉNOTAPHE RÉCLAME:) ‘I'm not in thanks to the
Ortho-Vaginal-Diaphragm...’)
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[‘...nous enterrons l'année pour nos auditeurs dans une cave ‘sise
Impasse des Catacombes.
Nous sommes attablés côte
‘à côte, notre compagne et nous, tournant le dos à l'entrée.
‘Nous voyons dans la grande glace, en face, au fond de la
‘salle, le tableau que nous formons dans ce décor: la voûte
‘en berceau assez basse; juste au-dessous, nos deux têtes,
‘pas trop rapprochées; à droite et à gauche la pointe d'une
‘épaule saille légèrement. Au centre de la table une bou‘teille (de la bière, plaisanterie maison!) entre deux verres.
‘Nous avons la sensation d'être le moule de quelque calli‘gramme fantôme: notre image réduite à la dimension d'un
‘crâne (et nous sommes dedans).
‘Nous avons une boîte de nuit dans la tête...]
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*
Impasse des Catacombes: un cabaret-caveau. Tour‘nant le dos à l'entrée ( ) la sortie, nous sommes,
‘notre compagne et nous -côte à côte- assis devant une ta‘ble en bois, rectangulaire - 1 × 2 -. La surface patinée, ci‘rée est criblée d'entailles...... On l'a sous la main: Une
‘texture de signes, de cicatrices, un tissu tactile se dé‘compose.

Uit: Compact, p. 163-165
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Philippe Sollers
3.75.
... et pensant au travail concret et cruel produit en dernier ressort dans le vide, et pour
cela même plus concret et universel, sans au-delà, sans limitation, sans appel... ‘Je
ris si je pense que ces yeux persistent à demander des objets qui ne les détruisent
pas’ / ‘La caractéristique d'une voyelle est l'absence d'obstacle ou d'empêchement;
celle d'une consonne est l'établissement d'un obstacle et le franchissement de cet
obstacle’ /... Chaque silhouette, chaque squelette se découpant alors sur un fond
massif, explosif, et l'histoire restant formée de caractères encore indistincts tracés
comme au pinceau dans le plan réel... ‘Les usines et les quais que vous voyez dans
ces pages pourront être rasés, les colonnes de fumée blanche cesser de monter dans
le ciel, mais ce port ne saurait être dominé’ / ‘le peuple seul est l'auteur de l'histoire
universelle’ /... Voyant désormais les deux mondes enfin en présence, comme si le
soleil se levait ainsi pour la première fois en retrait de l'est, comme si la nouvelle en
parvenait maintenant à travers un enchevêtrement de plus en plus sec, celui où l'on
est dévié, employé et utilisé et celui qui tient finalement l'avenir à l'oeuvre dans le
passé: ‘Ici, des barres d'acier tordues sortant des pans de murs dont le béton tient
encore, là des entonnoirs béants, là encore des monceaux de terre barrant les allées’
/...Celui où il est encore question d'une vérité et celui qui s'inscrit déjà dans les armes
multipliées, et le premier déterrant la force en papier mais le second n'étant pas réduit
à cette mince couche en train de brûler, de détruire toute représentation imagée: ‘Son
lever n'est-pas rayonnant ni son coucher obscur. Opérant en ramifications infinies
qui ne peuvent être exprimées par des termes, elle retourne à l'immatériel’ / ‘Qui est
capable de présenter son surplus à ce qui manque?’ / ‘Produire sans s'approprier,
agir sans tirer d'assurance, faire croître mais sans diriger’ /-
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2.90.
Air / / A cause d'une parole dite dans une autre langue, accentuée, répétée, chantée
- et aussitôt oubliée -, je savais qu'un nouveau récit s'était déclenché... Combien de
fois cela s'était-il passé? J'étais arrêté au bord de mon propre rythme / / Air / / C'était
bien quelque chose d'entièrement inconnu et nouveau qui venait de se prononcer.
Attendu depuis longtemps? Non. Ce que j'avais attendu n'avait pas ce voile absent,
net, ce silence. Je devais faire effort pour reconnaître ce qui m'entourait, son corps
nu et tendu, par exemple, le visage comme souillé de terre / / Air / / Cela se posait,
s'enfuyait, transparence retenue on ne sait comment... Détaché du courant, j'étais
venu jusqu'ici, hors de l'étendue et du son, empruntant mes mots à la vibration de
l'ancienne nuit immobile, et je savais qu'ils étaient déjà tous fermés, que tout était
déjà joué dans leur chute, cercles gris dont le sifflement à peine entendu contiendrait
le temps... Parmi eux et l'un d'eux et ne pouvant plus compter qu'avec eux... Rejeté
par eux et prisonnier d'eux... Recoupant ainsi mon trajet, mon temps, et me relevant
à l'intérieur de mon temps de sang, et reprenant le travail tournant et patient qui peut
aussi bien s'appeler roman, et réactivant l'énergie de poudre, les rubans d'encre et
d'action frappés par les grains tombant dans les vibrations du temps... ‘Ils changent,
prennent et quittent seulement des parties: ce qui arrive peu à peu, et pu petites
parcelles insensibles, mais continuellement, dans la nutrition’ / ‘il n'y a qu'une
transformation d'un même animal, selon que les organes sont pliés différemment et
plus ou moins développés’ / ‘les situations n'ont pas de quantité, ce sont plutôt des
affections des lieux que des lieux proprement dits’ /... Cherchant l'opérateur de
négation et d'implication, les règles de dérivation, de substitution, les schémas de
récursion simultanée, croisée, indirecte -, laissant passer les variables, les propositions
- ‘théorie ramifiée des types’ - ‘axiome de sélection’ -, et ranimant l'ampleur de ce
que j'appelais encore l'ébranlement ou le flot, fond de corps, fond

Raster. Jaargang 3

529
d'histoire, fond de travail amplifié jusqu'à la disparition de l'écho, fond actif et rapide
- ‘le ciel violet jusqu'au fond des yeux’ / ‘cieux sans corps et vides’Uit: Nombres, p. 94-95, en 112-113

Eindnoten:
/1/ Julia Kristeva, Problèmes de la structuration du texte. In: Théorie d'ensemble, Seuil, 1968, p.
300. Collection Tel Quel.
/2/ Réponses à la Nouvelle Critique. Ibid. p. 389-390.
/3/ Philippe Sollers, Survol/Rapports (Blocs)/Conflit. In: Tel Quel, no. 36 (Winter 1969), p. 8. Zie
ook in Théorie d'ensemble, Le Réflexe de réduction: Les catégories d'‘oeuvres’ et d'‘auteur’
deviennent ainsi de plus en plus périmées par rapport à cette production visant à faire de
l'écriture un acte soutenu REEL, non plus ‘automatique’ mais organique, DANS UN TEXTE QUI
DEBORDE INCESSAMMENT LES CADRES QU'IL RECONNAÎT. La ‘réalité’ n'est plus, ainsi, l'éternel
morceau préexistant à découper dans tel ou tel sens, mais LE PROCES DE GENERATION QUI
TRANSFORME (p. 393).
/4/ Philippe Sollers, Programme. In: Logiques, Seuil, 1968, p. 10. Collection Tel Quel.
/5/ Ibid.
/6/ Raymond Picard, auteur van een ongelukkig vlugschrift tegen Roland Barthes en de strukturele
tekstopvatting; het boek heeft in Frankrijk een onthullende weerklank gekregen. De verbittering
krijgt bij gelegenheid een openlijk fascistisch aksent: ‘Nous voilà donc, entre Romain Gary,
tireur d'éléphants à la bêtise éloquente, et certains bouzins de Tel Quel puant la médecine légale
qui reconstruisent le labyrinthe pour y répandre leur sciure /.../ Ecrire, ce n'est ni faire carrière,
ni prolonger ses humanités, IL FAUT AVOIR LA FORCE, ne servir que sa vision’ (Dominique de
Roux).
/7/ Een korte bibliografie kan hier nuttig zijn: R. Barthes: Essais critiques (Seuil, 1964), Critique
et Vérité (Seuil, 1966), Système de la mode (Seuil, 1967), Eléments de sémiologie (Gonthier,
1965); J. Derrida: L'écriture et la difference (Seuil, 1967), De la grammatologie (Minuit, 1967);
M. Foucault: Les Mots et les Choses (Gallimard, 1966); L. Althusser: Pour Marx (Maspéro,
1965); Lire le Capital (Maspéro, 1965) J. Lacan: Ecrits (Seuil, 1966).
Men vergewisse zich van de enorme invloed der huidige semiologische et linguistische theorieën
op de ontwikkeling van het tekstbegrip in R. Jakobson, Une microscopie du dernier spleen dans
les Fleurs du Mal (Tel Quel, no. 29 (Voorjaar 1967)), La Sémiologie aujourd'hui en U.R.S.S.
(Tel Quel, no. 35 (Herfst 1968)), Jean Starobinski, Le texte dans le texte: Extraits inédits des
cahiers d'anagrammes de Ferdinand de Saussure (Tel Quel, no. 37 (Voorjaar 1969)), N.
Chomsky, Contributions de la linguistique à l'étude de la pensée (Change 1: Le Montage, 1968).
/8/ Voor de teksttheorie waar het hier om gaat raadplege men: J. Ricardou, Problèmes du nouveau
roman (Seuil, 1967), Jean Pierre Faye, Le récit hunique (Seuil, 1967), Philippe Sollers, Logiques
(Seuil, 1968), Tel Quel: Théorie d'ensemble (Seuil, 1968), Jacques Derrida, La dissémination
(In: Critique, februari 1969 en maart 1969), Julia Kristeva, L'engendrement de la formule (In:
Tel Quel, no. 37 (Voorjaar 1969)), Julia Kristeva, Le Texte clos (In: Langages, december 1968),
Ch. Grivel, Question ou non de littéralité (In: Critique, mei 1969), de tijdschriften Tel Quel
(Seuil), Le Change (Seuil), Manteia (Marseille, 39 allées Léon-Gambetta).
/9/ Zie voor de gedetailleerde beschrijving van het boek: Het Franse Boek, 4 (1968).
/10/ Het is de moeite waard Butors belangstelling voor ‘rekonstrukties’ op te merken: zijn boeken,
die op verschillende niveaus er voorbeelden van zijn, zijn er vol van (Freedomland in Mobile,
de ‘patiences’ van het Portrait). Deze wijze van de voorstelling uitrekken door middel van heel
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een spel van uitschuifbare uitzichten, maakt tot op zekere hoogte de vrijheid van de tekst
mogelijk.
Zie proeve p. 517.
Zie voor de gedetailleerde beschrijving van het boek: Het Franse Boek, 3 (1968).
Zie proeven p. 518.
S'engager dans l'exploration de la pratique narrative et du langage poétique, ce n'est pas un
surplus dont on peut on non se priver - c'est explorer le pouvoir le plus surprenant: le pouvoir
le plus immédiat de la pensée, celui auquel et par quoi tous les autres sont liés. C'est prendre
le risque de s'engager dans les matrices de toute transformation (Destruction, Révolution,
Langage. In: Change 2, p. 119).
Cf. M. Pleynet, La Poésie doit avoir pour but... Dans: Théorie d'ensemble, p. 98.
Vanuit deze gezichtshoek bestudere men bepaalde fragmenten van de Paysages en deux als
ontwrichte poësie van Réné Char.
Zie proeven p. 520.
Men kan eraan toevoegen de verschenen fragmenten van La Poésie est inadmissible. D'ailleurs
elle n'existe pas (In: Tel Quel, no. 37 (Herfst 1967)); Manteia, no. 4 (1968); Théorie d'ensemble
(Seuil, 1968), benevens Entretien suivi de Origine, entente et destruction des causes (In:
Promesse, no. 22 (zomer-herfst 1968). Men vulle de schets die volgt aan met: M. Pleynet, La
Poésie doit avoir pour but... (In: Théorie d'ensemble), Ch. Grivel, Comme au cours de physique
littéraire (In: Manteia, no. 6 (1969)).
Zie proeven p. 522.
Cf. mijn bespreking in Het Franse Boek, 4 (1967), die van J. Henric in Les Lettres Nouvelles,
juillet-septembre, 1967, en S. Sarduy, L'aventure ‘textuelle’ d'un collectionneur de peaux
‘humaines’. In: Escrito sobre un cuerpo, Buenos Aires, 1969.
Zie proeven p. 524.
Wat eerder gepubliceerd is komt hier niet ter sprake. Men houde zich noodzakelijkerwijs aan
de artikelen verzameld in Logiques of herdrukt in Théorie d'ensemble.
Sekwentie 4.40 van Nombres: Cependant, ici, le récit continue, et il est comme une colonne
vide, une suite de cadres vides conçus pour aider l'ennemi/en profondeur, pour vous porter un
coup plus secret, plus empoisonné, destiné à vous retirer l'usage des vos produits, la maîtrise
de votre discours chargé de tout masquer, de tout arranger en formules soignées et réglées...
Zie proeven p. 527.
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C. Ouwehand | Over naoorlogse, moderne Japanse poëzie
1
De op het eerste gezicht misschien wat vreemd lijkende titel van dit opstel behoeft
enige verklaring. Zo zal de vraag of naoorlogse poëzie iets anders dan ‘modern’ kan
zijn in het geval van Japan bevestigend beantwoord moeten worden. Want de brede
stroom van meer dan tien eeuwen traditionele dichtkunst vloeide ook ná 1945 gestadig
voort. De tanka, haiku en senryû dichtkunst, gehoorzamend aan bepaalde, vaste
prosodische wetten en steunend op een in de loop der eeuwen wel steeds aan discussie
onderhevige, maar in zijn japanse wezen toch bijzonder resistente poëtiek, bleek de
geestelijke en materiële ontreddering van oorlog en naoorlog zonder schade - maar
ook zonder positieve vernieuwing - te hebben doorstaan. De productie van traditionele
poëzie is enorm; alleen al het aantal uitsluitend aan tanka en haiku gewijde
tijdschriften moet in de honderden lopen. Verwonderlijk is dit alles niet! Het ritme
van elkaar afwisselende regels met 5 en 7 lettergrepen, dat deze dichtkunst beheerst,
is de Japanner in het bloed overgegaan. Hij voelt dit ritme in zijn wat zwaarmoedige
5-7 volgorde of in de lichtere, blijere 7-5 alternatie ook zonder tellen aan. Het is
zozeer deel van het japanse leven geworden, dat ook verkeerswaarschuwingen,
verkiezingspropaganda, ja zelfs schuttingtaal - om maar enkele voorbeelden te noemen
- zich vaak automatisch van het 5-7 schema bedienen. Het is ook deze levende en
op allerlei manieren in het leven doorwerkende traditionele dichtkunst met zijn
gebonden, betrekkelijk simpele, korte vorm en zijn beperkte, zij het ook oneindig te
variëren thematiek, die zoveel Japanners gemakkelijk tot ‘dichter’ maakt. Vanaf de
lichtelijk aangeschoten professor, die penseel en inkt laat komen om op de papieren
schuifdeur van het restaurant een tanka te kalligraferen tot aan het meisje uit de
wereld van het rosse leven, dat met een stompje potlood haiku's krabbelt op
toiletpapier.
Hiertegenover staat de moderne poëzie, waar het ons in dit opstel
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uitsluitend om te doen zal zijn. Het woord modern kan in dit verband op verschillende
manieren worden geïnterpreteerd. In de eerste plaats is de moderne poëzie jonge
poëzie en als zodanig een vrij laat bijproduct van de modernisering van Japan in
westerse zin. Westerse dichtkunst in japanse vertaling vormde het medium, dat bij
het ontstaan van de moderne japanse poëzie door de jaren heen een belangrijke rol
bleef spelen. De enige ‘vreemde’ poëzie, die Japan kende en ook zelf beoefende, de
chinese, leende de benaming: shi, die voortaan de moderne van de traditionele
dichtkunst zou onderscheiden. De in 1882 verschenen bundel met vertaalde engelse
en amerikaanse gedichten van o.a. Shakespeare, Longfellow, Tennyson, Gray,
Bloomfield, Campbell, heet dan ook Shintaishi-shô, gedichten in een nieuwe, dat wil
zeggen een andere dan de japanse of chinese stijl. Shimazaki Tôsons vroege
dichtbundel Zaailingen (Wakana-shû) uit 1897 wordt meestal beschouwd als een
eerste schuchter gebaar in de richting van een moderne poëzie. Westerse invloed is
duidelijk merkbaar (hoezeer roept bv. het bekende Lied van de herfstwind Shelley's
Ode to the West Wind op), maar de taal is de aan het klassieke japans ontleende
schrijftaal, de vorm en de thema's blijven grotendeels traditioneel bepaald. De
populariteit van Tôsons gedichten - ook nu nog - lijkt daarom eerder een bewijs voor
de taaie kracht der traditie dan voor het nieuwe, dat deze traditie zou moeten
doorbreken. Die doorbraak lukte pas later. Met zijn bundel Blaffen naar de maan
(Tsuki ni hoeru) uit 1917 opende Hagiwara Sakutarô (1886-1942) het tijdperk van
de moderne japanse dichtkunst. Voor het eerst werd de omgangstaal ook de taal van
de dichter, werd de versvorm een vrije vorm waarin een wijdere ervaringswereld
symbolisch zijn neerslag vond. Een nieuwe taal, waarmee alles gezegd kon worden,
vrije versvorm, andere gevoelens dan de traditioneel toegestane, ja, alle gevoelens
en alle ervaringen, daarin ligt vooral het ‘moderne’ van deze nieuwe dichtkunst.
Modernisme, sterke, zij het ook dikwijls verlate invloeden van vrijwel alle ‘ismen’
waar de westerse dichtkunst niet zuinig mee pleegt te zijn, hebben intussen niet
kunnen verhinderen, dat de beste uitingen van deze nieuwe poëzie toch een volstrekt
eigen, japanse identiteit bleven behouden en dat in sommige gevallen zelfs weer
bewust op het overwonnen, traditionele patroon werd teruggegrepen.
Juist zoals een klassieke tanka van de ‘maandichter’ Myôe (1173-1232):
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Aka aka ya

O helder helder

aka aka aka ya

o helder helder helder

aka aka ya

o helder helder

aka ya aka aka

helder o helder helder

aka aka ya tsuki.

helder o helder de maan.

als een stameling van klanken, waarbij de dichter de maan en de maan de dichter
lijkt te worden, verrassend modern aandoet (en misschien daarom ook door Kawabata
Yasunari in zijn stockholmse rede bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs 1968
werd aanhaald), zo kan ook een hedendaags dichter als Kurota Saburô in

Verstoppertje spelen
Plotseling wordt de wereld stil
laaghartig vervalt
iedereen in zwijgen
langs het zachte dons van de wangen
strijkt een lauwwarme wind.

(uit: Hoger, 1964)
met een modern beeld en in moderne taal toch de onverwachte wending van een
klassiek gedicht suggereren.
Tot zover de tegenstelling traditioneel-modern. De tweede wereldoorlog heeft ook
in Japan een duidelijke scheidingslijn getrokken. Het tijdperk van de vooroorlogse
dichtkunst werd afgesloten. Na het dode oorlogstij hebben de maatschappelijke en
geestelijke omstandigheden zich zodanig gewijzigd en heeft de moderne dichtkunst
zich voor het eerst zó autonoom ontwikkeld, dat men het - ondanks alle versplintering,
en dit is in Japan géén nieuw verschijnsel - misschien mag wagen om de jaren tussen
1946-1966 als een samenhangend geheel te overzien.
De grote moeilijkheid is echter, dat het voor de betrekkelijke buitenstaander, die
niet in Japan zélf leeft en werkt, een vrijwel onmogelijke opgave is om zelfstandig
zoekend, kiezend en keurend zijn weg te vinden in het voortwoekerende oerwoud
van poëziepublicaties in boekvorm, tijdschriften en blaadjes. Als men weet, dat in
1965 tenminste zo'n 300 min of meer regelmatig verschijnende tijdschriften en
tijdschriftjes zich op de een of andere manier met de moderne poëzie bezighielden
en men dan nog afziet van de naar
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schatting 200 (een schatting anno 1957, het aantal is inmiddels sterk teruggelopen)
zogenaamde ‘Sâkuru’-blaadjes (waarover straks meer), dan is het duidelijk dat men
voor een overzicht van en eigenlijk ook voor een oordeel over wat belangrijk is en
wat niet, min of meer is aangewezen op de gelukkig regelmatig verschijnende
anthologie-achtige series poëzie en poëzie-critiek. Het grote nadeel daarvan is, dat
alleen de naar japanse maatstaven gevestigde namen en reputaties aan bod komen
en de jonge en jongste dichters nauwlijks of (nog) niet vertegenwoordigd zijn.
Afgezien van de feitelijke onmogelijkheid om in een overzicht als dit naar volledigheid
te willen streven, bevat de aanduiding ‘over’ (naoorlogse, moderne japanse poëzie)
dus nog de veel minder te verontschuldigen, zojuist gereleveerde restrictie van een
beperkte keuzemogelijkheid.
Tenslotte een laatste moeilijkheid, die van de vertaalbaarheid van het moderne japanse
gedicht. Hoewel ik niet behoor tot degenen, die alle poëzie onvertaalbaar achten
noch ook tot hen, die een vertaling alleen als herschepping kunnen waarderen, ontmoet
men bij de vertaling van japanse poëzie toch moeilijkheden, die opnieuw restricties
opleggen. Dit geldt vooral voor die poëzie, waarbij woord en/of klank alleen in het
Japans zélf een zinvolle, vaak meervoudige functie bezitten. Een gedicht van Naka
Tarô (geb. 1922) is hiervan een prachtig voorbeeld. Het vormt één lange keten van
hoofdzakelijk met behulp van het genitief-partikel no aan elkaar geregen woorden,
waarbij het ene beeld het andere oproept, ja, alleen maar kán oproepen door de stroom
van in elkaar overglijdende klanken. Snel gelezen is het van een merkwaardige,
zangerige monotonie, die aan rituele aanroepingen (norito) doet denken. Ik geef het
hier in transcriptie weer.
Nagu umi no urei no nabiku mo no modae no
nadareru nami no nageki no shiroi shibuki no
mu no awadatsu ami no me no
mugen no murasaki no murasame no genkin no
sha no samishisa no yuki no hanabi no
utsusemi no unaji no furueru Fuji no
tômei no tô no tôsa no hate no hakuchô no hane no
hajirai no kurenai no yûgumo no yume no yukue.

(Werk B, uit: Muziek, 1965)
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Dergelijke poëzie is inderdaad onvertaalbaar. Hetzelfde geldt ook voor de weergave
van het ‘calligram’, typografische ‘beeldtaal’, die in het gedicht een functie bezit en
waartoe het japanse schrift zich zo uitermate goed leent. Wanneer Kusano Shimpei
in een van zijn kikkergedichten een groot aantal schrifttekens voor de syllabe ru op
een rij onder elkaar zet en daarmee in klank én beeld kikkerdril en de geboorte van
kikkervisjes suggereert, kan men in de vertaling het rurururururu natuurlijk laten
staan, maar men mist dan de voor dit gedicht juist zo karakteristieke visuele dimensie.

2
De moeilijke jaren onmiddellijk na de oorlog, jaren waarin verwoeste steden,
ondervoeding en armoede het troosteloze decor vormden voor de wijd verbreide,
frustrerende gevoelens van doelloosheid en leegte, kwamen allereerst enkele oudere
dichters, die de oorlog in gevangenissen of in de verbanning overleefden, weer aan
het woord. Vooroorlogse anarchisten en communisten als Ono Tôsaburô (geb. 1903)
en Kaneko Mitsuharu (geb. 1895) stichtten in april 1946 het idealistische, sterk links
gerichte tijdschrift Kosmos (Kosumosu), dat met enkele onderbrekingen en
vernieuwingen tot begin 1963 zou blijven bestaan. Kaneko werd in de laatste
oorlogsjaren naar Susono aan de voet van berg Fuji geëvacueerd. Enkele gedichten
uit deze tijd vinden we in de in 1948 gepubliceerde bundel Motten (Ga). Het hier
volgende Fuji behoort daartoe.
Als een stapeldoos
benauwend klein, dit Japan.
Tot in de verste hoeken
worden we krenterig geteld
om ons dan bruutweg
onder dienst te roepen.
Burgerlijke Stand! Snel verbranden.
Niemand mag zich mijn zoon herinneren.
Mijn zoon.
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Blijf klein in mijn handen weggekropen.
Verdwijn voor een tijd onder de bol van een hoed.
Een hele nacht in de herberg van Susono
hebben je vader en moeder daarover gepraat.
Het regende die hele nacht.
In Susono werden de kale bomen nat.
Het regende met een geluid
of duizend twijgen knapten.
Mijn zoon. Jij, doorweekt,
sjouwend het zware geweer, hijgend,
sjokkend alsof je jezelf verloren had. Waar?
We weten niet waar. Maar je vader en je moeder
gaan zonder te weten waarheen naar je zoeken.
Een ellendige nacht vol van zulke dromen.
En eindelijk dag wordt de lange, rusteloze nacht.
De regen hield op.
In een lege hemel waar mijn zoon niet is:
wat wél? Vervloekte grap.
Als een fris gewassen katoenen kimono:
berg Fuji.

Geen felle aanklacht, dit ‘gezicht op berg Fuji’, wel opstandigheid en ook resignatie
en het zeer japanse einde. Kaneko's zoon kwam niet terug uit de oorlog.
Kosmos was nauw verbonden met die culturele triomf der herrezen vakbonden, het
unieke naoorlogse verschijnsel van de zogenaamde Sâkuru-shi, de Kringpoëzie (het
woord sâkuru gaat terug op het engelse circle) van amateurdichters uit
werknemerskringen. Begonnen onder de spoorwegarbeiders en -beambten, breidde
de beweging zich vooral in de grote steden snel over allerlei industrieën, bedrijven,
banken, scholen en publieke instellingen uit. De activiteiten werden door
poëziebijeenkomsten, wedstrijden, ‘gedichten van de maand’ (groot neergeschreven
of aangeplakt op de wanden van een kantine of clublokaal) gestimuleerd en vormden
hun neer-
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slag in een groot aantal gedrukte of gestencilde tijdschriftjes en krantjes. Hier scheen
inderdaad iets van de slogan ‘volk van dichters’ waar te worden. De Kringbeweging
met haar idealen van poëzie als geestelijk voedsel voor een zichzelf zoekend volk,
bereikte in de vijftiger jaren een hoogtepunt. Daarna, achterhaald door de toenemende
welvaart, zijn betekenis en omvang van de beweging sterk teruggelopen, al bestaat
zij nog steeds. Verschillende grote tijdschriften steunen niet alleen de Kringpoëzie
door er regelmatig aandacht aan te besteden, maar waren ook voortdurend op
talentenjacht. Een op die manier ontdekt talent is bv. de uit de Kring van
bankbediendes in Tôkyô voortgekomen dichteres Ishigaki Rin (geb. 1920). Haar
gedicht Verlaat je huis werd in 1954 geschreven. Men moet het begrijpen als een
stormloop tegen de bijna heilige tradities van de hechte japanse familiegemeenschap,
de ie (het ‘huis’), waarin het individu als deel van die gemeenschap zijn kleine rol
vervult. Pas tegen deze achtergrond krijgt de hartekreet van de dichteres zijn volle
betekenis.
Het huis is een korst op de aarde
kinderen die puisten hebben
krabben de korsten kapot.
Het huis is van goudbrocaat
zelfs een paardenknecht staan mooie kleren
lelijke meiden dirken zich op voor het bal.
Het huis is een bloempot
met water en mest
gedijen de plantjes
nee, straks stoten hun wortels kapot.
Het huis is een steen op de inmaakpot
geef er een menselijk smaakje aan
maar o, wat zuur is het.
Het huis is een wieg van de droom
zelfs in de wieg
vreet de ene sprinkhaan de andere op.
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Het huis is een brandkast
waar niemand anders iets uithalen mag.
Het huis is een aandoenlijke basis
iedereen is er veilig
met zijn gestolen buit.
Het huis is een dagelijks graf
maar er wordt gezegd
dat het niet de laatste plaats is
waarheen je terugkeren mag.
Toch houden de mensen van hun huis
hóe houden ze van hun huis.
Houden van is als een korst
kinderen die puisten hebben
...
Verlaat dan je huis
laten we naar buiten gaan
laten we spelen in de velden
verlaten we het enge, enge huis
waar gesloten deuren belangrijk zijn.

Ishigaki Rin behoort nu, evenals Kaneko trouwens, tot de grote groep van dichters
rondom het tijdschrift Rekitei (de naam is moeilijk te vertalen; Continu zou een
mogelijkheid zijn). Al in 1935 opgericht door toen jonge dichters als Kusano Shimpei
(geb. 1903), werd het in 1947, weer met Kusano als de centrale figuur, voortgezet.
Rekitei geldt als een onafhankelijk, niet-academisch tijdschrift. Het legde zich ook
nooit vast op een beginselverklaring, die trouwens - zoals in de practijk bij vele
andere poëzietijdschriften gebleken is - zelden onverkort gehandhaafd kan worden
en misschien daarom ook in de vaagste termen gesteld pleegt te zijn. Bovendien zijn
bij Rekitei, in vergelijking tot andere tijdschriften, de directe buitenlandse invloeden
gering en tracht men op het eigene, japanse de nadruk te leggen. Zo werd het tot een
forum van moeilijk te vangen vogels van diverse pluimage. Het verschijnt nog steeds,
zij het op ongezette tijden.
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Kusano's ‘kikkergedichten’ werden al terloops genoemd. In 1928 verscheen zijn
eerste bundel De honderdste klasse (Daihyaku kaikyû), toen door vrijwel niemand
opgemerkt. Sindsdien werden de ‘kikkergedichten’ bijna ‘klassiek’. In 1948 kwam
de definitieve versie van Kikkers (Kaeru) uit. Bedoeld als een zachtbijtende satire,
als een - juist ook door het optreden van de kikkers in menselijke vermomming zeer japanse persiflage op de toenmalige klassestrijd, openbaart het kikkerperspectief
van de ‘honderdste klasse’, van deze ‘vrolijke anarchisten’, van dit ‘naar de goot
stinkend proletariaat’ ons het leven van ‘onderaf’ en wordt Kusano's onuitgesproken
mededogen met de mens evident.
Ik koos hier het Gesprek op een herfstavond.
Kil.
Ja, 't is kil.
De krekels sjirpen.
Sjirpen doen ze.
Binnenkort gaan we onder de grond.
Niks aan onder de grond.
Je bent mager geworden.
Jij anders ook.
Wat zit me toch zo dwars hè
Zal je buik wel zijn.
Zonder buik ga je dood hè.
En doodgaan wil je niet.
Kil.
Ja, de krekels sjirpen.

Tot de belangrijkste dichters van de Rekitei-groep behoort ongetwijfeld ook Anzai
Hitoshi (geb. 1919). Het hier volgende gedicht is uit zijn bundel Nachtelijke regenbui
(Yoru no shû-u), 1964.

Blinde stad
Picasso, dacht ik. De foto van een oude man
kluivend aan de graten van een vis, een tong.
Uit een profiel vol rimpels
puilt naakt het bolle oog.
Ineens zijn ze afgescheurd
die affiches
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van vochtige muren in de stad
uit de broeihitte van metrostations.
Het oog! Waar zijn de bolle, ronde ogen
zachtgloeiende koeienogen.
Wanneer zijn ze weggeroofd uit de hemel
boven de blikken daken van deze stad.
De groene Nicolaikoepel is er nog.
De rivieren, stinkend als dode zielen, stromen nog.
Maar zulke ogen zijn weg.
En iedereen kamt
met blinde gebaren
rusteloos het uitvallende haar.

Dit is een van Anzai's Tôkyô Blues, waarin het door velen gedeelde nostalgische
verlangen naar het vroegere Tôkyô nog wel een romantisch element vormt (Anzai
behoorde vroeger tot de kleine groep van neo-romantici rondom het tijdschrift Aardbol
[Chikyû]), maar beeld en taal toch zoveel ‘tegenwicht’ bieden, dat ook de nostalgie
aanvaardbaar wordt.
Groepvorming en groepsgebondenheid spelen in het japanse maatschappelijke,
politieke en culturele leven een bijzonder grote rol. Dit geldt ook in sterke mate voor
de wereld der dichters. Kenmerkend is hier de vorming van steeds vlottende groepen
rondom de zogenaamde dôjin zasshi, de tijdschriften der bentgenoten, der - althans
tijdelijk - gelijkgestemde geesten. Die tijdschriften komen en gaan; sommige
verdwijnen voor een tijd om dan plotseling, met een nieuwe staf, nieuwe dôjin, vaak
met een andere naam en een andere beginselverklaring weer op te duiken.
Factionalisme binnen de dôjin-groepen en afsplitsing van kleinere groepen van
dichters, die óf een eigen tijdschrift oprichten dan wel naar een andere groep rondom
een ander tijdschrift overgaan, zijn verschijnselen, die het de toekomstige
geschiedschrijver van de moderne japanse poëzie bijzonder moeilijk zullen maken.
En toch zal alleen door middel van de poëzietijdschriften, de belangrijke én minder
belangrijke, de wording en groei van deze moderne dichtkunst in al zijn schakeringen
en met zijn nu nog schijnbare wisselvalligheden getraceerd kunnen worden.

Raster. Jaargang 3

540
Enkele tijdschriften werden al genoemd. Andere wil ik alleen vermelden in verband
met dichters, waarvan men de ‘Werdegang’ door meerdere tijdschriften heen kan
vervolgen. Zo'n dichter is bv. Kurota Saburô (geb. 1919). In 1947 treffen we hem
aan als dôjin van het merkwaardige VOU, een avantgardistisch tijdschrift met geen
andere signatuur dan ‘onverzoenlijkheid’. Op de titelpagina van het eerste naoorlogse
nummer (December 1946) lezen we: VOU. REVUE DES INTRANSIGEANTS. VOU CLUB.
POEME, PEINTURE, MUSIQUE, NOUVELLE. Een muziekstuk Prélude à VOU CLUB kroont
het zeldzaam snobisme (want van ironie is geen sprake), dat hier tot uiting komt. De
naam VOU schijnt iets met het engelse ‘vow’ te maken te hebben, maar het is ook
zeer wel mogelijk, dat hier van een bewuste reminiscentie aan het al eind 1945
opgerichte (en in 1948 weer verdwenen) FOU (aanvankelijk: Hô, Phoenix!) sprake
is. Nog voordat VOU in 1948 zijn titel veranderde in Sandoru (Cendre), om zich in
het daaropvolgende jaar weer tot VOU te bekeren, hadden bekende dichters als
Ayukawa Nobuo, Kihara, Kôichi, Tamura Ryûchi en Kurota Saburô het al de rug
toegekeerd. Sindsdien zoekt VOU het voornamelijk in de abstracte regionen.
Kurota trad toe tot de Arechi (Braakland)-groep. In 1939 opgericht, tijdens de
oorlog verdwenen om in september 1947 weer te herleven, maakte Arechi zijn naam
in zoverre waar, dat het ‘braakland’ van na de oorlog inderdaad de ‘lege’
voedingsbodem voor deze dichtersgroep vormde. Met T.S. Eliots Waste Land (door
de Arechi-dichter Nakagiri Masao in 1953 voor het eerst integraal vertaald) heeft de
groep echter meer de naam dan de geestelijke achtergrond gemeen. Maar wel kan
men zeggen, dat de japanse belangstelling voor de engelse poëzie (Eliot, Auden,
Spender, thans ook Dylan Thomas) grotendeels aan de in Arechi verschenen
vertalingen te danken is. Als maandschrift beleefde Arechi nauwlijks één jaargang,
maar sinds 1951 verschijnen regelmatig de Arechi shishû, jaarlijkse anthologieën
met eigen en vertaalde poëzie en essays van hoog niveau. Merkwaardig en tegelijk
tekenend voor de (in onze ogen op zijn minst verwarde) situatie is echter, dat de
Arechi-groep zijn oorsprong in het marxistisch-communistische Nieuwe dichtkunst
(Shinshi-ha, dat tussen 1946 en 1950 een kommervol bestaan leidde) vond, om dan,
via de tussenweg der Pure dichtkunst (Junsui-shi, 1946.3-1949.9), die de
‘transplantatie en beheersing van de symbolische poëzie’ in haar vaandel
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schreef, ten slotte het beloofde braakland te bereiken.
Kurota's volgende en misschien laatste vluchthaven werd - wie zijn gedichten leest
verwondert zich daarover niet - Rekitei. Naast het al eerder gegeven, korte
Verstoppertje spelen, volgt hier uit dezelfde bundel:

In de bus
De rivier de Ob en de Jenissei
de Don en de Donau
de Seine, de Nijl
de Solo, de Jangtse
de Sumida rivier...
van al die rivieren
wist het kleine meisje
op een herfstavond
haar vader de namen te noemen.
In de stadsbus dacht hij
aan weer andere namen
van gisteravond en er speelde
een glimlach om zijn mond:
de Mississippi
de Hudson rivier...
Hoeveel bruggen
ging de stadsbus
langs altijd dezelfde wegen over.
Hoeveel maanden, hoeveel jaren
gingen voorbij zonder de namen
van grote en kleine rivieren
van de bruggen te weten.
Hij was eraan gewend ze niet te weten
alle huizen en parken en straten
met namen ongeweten
de bus rijdt door al die namen heen.
Eens gaat de glimlach om zijn mond verloren
de Ganges, de Mekong rivier...
verdwijnen de namen van rivieren
die de vader nooit zag
uit zijn hart.

Het ‘lege’ Braakland-imago leidde tot critiek en de uittreding van
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een aantal dichters, die in het door hen opgerichte Vandaag (Konnichi,
1954.6-1958.12) ‘in de diepte van het ego een nieuwe realiteit trachtten te ontdekken’.
Via diepte-psychologie en de poëtische verkenning van de droomwereld leidde dit
streven tot een vorm van surrealisme, tenslotte ook tot ruzie en het uiteenvallen van
de groep.
Vijf jongere dichters uit Vandaag, waaronder Ôoka Makoto (geb. 1931), stichtten
nu het tijdschrift Krokodil (Wani, 1959.8, sinds 1962 voortgezet onder de naam Wani
no kai), dat, aanvankelijk beïnvloed door surrealisten als Robert Desnos en René
Char, een grote activiteit ontwikkelde en tot nu toe ook de jongste dichters rondom
het tijdschrift Verdoemd domein (Kyôku, opgericht in april 1964) wist te stimuleren.
Ôoka Makoto is ongetwijfeld een der belangrijkste dichters en essayisten van het
hedendaagse Japan. Met hem bereikt de moderne japanse poëzie een hoogtepunt,
waarvan het hier vertaalde Kazoku (Gezin) uit de bundel Mijn gedichten en mijn
waarheid (Waga shi to shinjitsu) uit 1962 (herdruk 1966) naar mijn mening zeker
getuigenis aflegt.
De moeder een rivier
maar de vader boomtop
op een eenzaam eiland
de vlakte is de zijne niet.
De tuin vervallen tot modderdomein in middernacht
het kind de scherpe
stenen pijlpunt schietend
keert terug naar het diepste bos van nacht.
Het wilde barensbloed
langzaam stollende
mist-afgesloten eigraf, daarheen.
Daar is het kind nog
blinde lichtbron
klinkende stilte
wiel dat stilstaand razend ronddraait.
Aan de verre benedenloop van de
moederrivier de golvende doodszee.
Herinnering aan watersnood
is denken aan geboren worden.
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Bij het moeizaam zwemmen
doet het kind de vissen na
door nadoen wordt het groot
zal zijn einder verder strekken
maar als zijn liefde
geen ontmoeting vindt als een mes snijdend in vlees de weerstand
als zijn ogen
zijn dichtgestoven door eeuwig schuivend gewoontezand
wordt het dorstig
schreeuwt het
zal het oorlog willen.
Zou de vader dan
als vaders vroeger deden
voor het kind in de tuin
geen waterbuffel houden
te zachtaardig om in deze wereld
te kunnen bestaan?

Ôoka's gedicht besluit een wel zeer onvolledig, noodzakelijkerwijs ook onbevredigend
en - wat de keuze der vertaalde gedichten betreft - tamelijk subjectief uitgevallen
overzicht.
Het ene was onvermijdelijk, voor het andere trachtte ik mij vooraf te
verontschuldigen, het laatste ligt in de aard der niet te verloochenen dingen.
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Karl Krolow | Duitse lyriek na 1945
De poging de ontwikkeling te schetsen die de duitse lyriek tussen 1945 en 1969
doorgemaakt heeft, kan niet ondernomen worden zonder dat enkele principiële
opmerkingen over het wezen van deze lyriek in onze eeuw gemaakt worden, of
zonder dat een blik geworpen wordt op datgene wat aan het eind van de oorlog - in
het beruchte uur nul - van het duitse gedicht was overgebleven. De poëzie van ons
land heeft, op haar manier, het geïmproviseerde en provisorische van de politieke
en maatschappelijke verhoudingen weerspiegeld doordat ze zelf vaak geïmproviseerd
en provisorisch leek. Kontinuïteit heeft ook vroeger niet tot het wezen van het gedicht
bij ons behoord. Het had - ook in zijn goede eigenschappen - steeds iets overspannens
en in zijn overspannenheid momentaans. Zijn bloei was steeds snel voorbij. Een
zeker ongeduld m.b.t. zijn mogelijkheden en grenzen, dat hinderlijk aandeed en niet
zelden pure onbekwaamheid was, verstoorde de rust die voor de ontwikkeling van
het gedicht binnen een bepaalde periode noodzakelijk is. Het is opvallend hoe de
gedichten op de schokken van de jaren 1914, 1918 en 1933 reageerden. Ze deden
hoofdzakelijk een stap opzij - enkele uitzonderingen bevestigen de regel - of
transponeerden de schok onmiddellijk naar het estetische. Dit kon alleen gebeuren
omdat ze in het algemeen slechts zeer bepaalde reaktievormen verwoord hadden.
Het duitse gedicht van de laatste zestig jaar is op een gevaarlijke manier geïsoleerd
gebleven. Het gaf er de voorkeur aan zich terug te trekken op zichzelf en van deze
vlucht - die okkasioneel tot zijn volkomen, tot een ridikule isolatie leidde - ook nog
te genieten. Het bleef in elk geval ongeëngageerd. Als het uit deze
zelfgenoegzaamheid, opgeschroefdheid of uit dit onvermogen loskwam, reageerde
het - net als in het begin van de eerste wereldoorlog - overdreven, hysterisch en
verwrongen. De katastrofen die het ten deel vielen verwonderen daarom niet.
Een belangrijk voorbeeld van de zelfvernietiging van haar talenten en vaardigheden
leverde de lyriek in de opkomst en het snelle ver-
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val van het ekspressionisme. Het decennium waarin deze onstuimige, door verbale
en humanitaire hartstocht gedragen literaire beweging floreerde, die in ruime mate
door het gedicht bepaald en geschraagd werd, is tegelijk het decennium van
aanhoudende pogingen tot paralysering van dergelijke voorkeuren. Dit gebeurde op
de manier waarop bij ons paralyseringsprocessen makkelijk beginnen: iets wordt zo
geforceerd dat het eraan te gronde gaat. Onverwacht konstateert het zich door zijn
eigen verworvenheden weerlegd.
Het krachtenspel der literaire potenties heeft men zich bij ons graag voorgesteld
als op elkaar inwerkend, in plaats van zich te bundelen tot een geheel en tot de werking
die van dat geheel uitgaat. Het duitse gedicht is eerder het gedicht van belangrijke
eenlingen, die de dwalingen ervan achteraf rechtvaardigen. Het is altijd het gedicht
van Benn en Brecht geweest. De eenling vertoonde - tot in de jaren dertig toe geregeld markante en rabiate of absurde kenmerken van dit eenlingschap. Hij werd
steeds begrijpelijk vanuit een literaire kontekst waarin hij opgegroeid was, die hem
verwekt had, die hij echter van een bepaald ogenblik af aan losliet, waarmee hij,
meer of minder duidelijk zichtbaar, het kontakt verloor. De jonge Brecht is door de
dialoog met het ekspressionisme van zijn beginwerken gegaan om het des te grondiger
te ignoreren daarna. Benn kreeg - daarvoor reeds - voeling met de berlijnse neopatetici,
met von Hoddis, bovenal met Heym. De sporen van Heym duiken in gedichten van
Gottfried Benn nog later op (vooral ritmisch). Nochtans heeft het lyrische werk van
deze man iets dat het doktrinair wordende ekspressionisme van Becher, Wolfenstein
en Ehrenstein radikaal afwijst. Het ging zijn weg in onafhankelijkheid en kenmerkende
eenzaamheid.
Sedert de dagen van het zich paralyserende ekspressionisme heeft het duitse gedicht
gekwijnd. Het had volstrekt niet geëksperimenteerd maar onzeker zijn jaren gerekt:
in zijn literaire gevoelloosheid en radeloosheid een makkelijke prooi voor het
fascisme. Het enige opmerkelijke dat zich na het ekspressionisme in onze lyriek
begon af te tekenen - een nieuwe verhouding tot de natuur - viel de handicap van het
nationaal-socialisme ten deel. Het natuur- en landschapsgedicht, dit naar zijn
oorsprong toch al buitengewoon duitse produkt der lyriek, modificeerde zich
weliswaar globaal genomen niet gedurende de heerschappij van het geweld, maar
het zocht al te wanhopig toevlucht bij zijn eigen artistieke middelen, die slechts pover
waren, in ieder geval niet opgewassen tegen de brutaliteit en
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simpliciteit van het toenmalige artistieke geschipper. Maar niettemin was de vaak
bekritiseerde, uitgelachen, weggewuifde of misverstane nieuwe duitse natuurlyriek
na 1945 zo ongeveer het enige wat zich - hoe slecht ook - door terreur en katastrofe
heen had kunnen redden. Ze was, afgezien van de genoemde eenlingen, sedert het
eind van het literaire ekspressionisme de enige noemenswaardige prestatie van het
moderne duitse gedicht. Met haar zal ieder overzicht sedert 1945 zich bezig moeten
houden.
Nu behoort ongetwijfeld tot het beeld van een literatuur ook dat wat er niet op uit
is deze literatuur te verwijden en te nuanceren, maar in de als wettig ervaren toestand
te bewaren. De konservatieve krachten hebben - niet alleen in onze lyriek - een taai
leven. Ze hebben, onder alle omstandigheden, ook onder de ergste: de twaalf jaar
onder het Hitlerregime, zich staande weten te houden doordat ze de genoemde neiging
tot vlucht-in-zichzelf als noodzakelijk deden voorkomen, die zo nu en dan zelfs tot
program lieten worden. Een literaire restauratie bestaat, zoals in de streekliteraturen,
ook in Frankrijk, Engeland en Spanje. Maar de hardnekkigheid van dergelijke
tendenzen in het duitse gedicht van onze eeuw is bijzonder in het oog springend. Het
spreken vanuit een blijvend ‘gekalmeerd’ taalgebied, dat zeer snel tot een luchtledige
ruimte dreigt te worden, heeft iets prikkelends in een tijd waarin, in het proza als in
de lyriek, strukturele veranderingen plaatsvonden (we bevinden ons heden middenin
dit proces!) als totnutoe niet in deze mate te zien geweest zijn. Het nu van een behoudend - konservatisme wordt op deze wijze steeds minder geloofwaardig. De
vasthoudendheid, de eigenzinnigheid van zulk een vasthoudendheid krijgt onvoorzien
iets verleugends.
Het is symptomatisch dat de eerste poging tot een nieuwe fundering van het duitse
gedicht, in het jaar 1945, stamde van de zijde van auteurs met een ongetwijfeld zich
in verschillende graden uitende konservatieve gezindheid. De eerste suksessen
kwamen uit hun midden. Het waren of reeds bekende namen (als Werner Bergengruen,
die toen zijn bundel ‘Dies irae’ publiceerde) of jonge stormachtige talenten van
dezelfde literaire konveniëntie (bv. Rudolf Hagelstange, wiens ‘Venetianische Credo’
- een van de weinige getuigenissen van literair verzet in de duitse poëzie van die
jaren, zoals overigens ook gedichten van Friedrich Georg Jünger - de levendige echo
van een grote lezerskring vond).
In deze humanistisch georiënteerde, pure, mooi in de vorm zittende,
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meer of minder met retorische ambities behepte verzen, poogde het gedicht in de
kolossale debakle voet aan de grond te krijgen. Het probeerde zijn bestaan te
rechtvaardigen door op zeer bepaalde, weinige, noodzakelijkerwijs ‘aktuele’
onderwerpen, motieven en gedragspatronen gefikseerd te blijven. Deze radikale
beslissing kon op literair niet voldoende vruchtbare wijze getransponeerd worden.
De ‘überlebensgrosse’ tematiek liet dit klaarblijkelijk niet toe. Jarenlang, tot ongeveer
1950, bleef het globaal genomen bij de geschetste toestand. Het improviseren van
die eerste jaren was in de ware zin van het woord een zich boven water houden ten
overstaan van een vernietigende shock, onder de invloed waarvan iedereen stond.
Hierbij kwam dat zich in deze situatie de gebreken en de zonde die verzuim heet van
vele tientallen jaren wreekten. Het op zichzelf gerichte duitse gedicht reageerde door
allereerst te pogen zich terug te trekken op een illusionaire geheime kern: een camera
obscurawereld van klassicistische taal en gedachten, die reeds - uit eendere, trouwens
vaak nobele motieven - in de voorbije aera van het nationaal-socialisme in onze
lyriek gedijd had.
Op deze wijze was geen literaire verhouding tot de radikaal veranderde
buitenwereld te vinden, laat staan een nieuwe ontwikkeling in te leiden. De jaren der
goedbedoelde maar schrale verzen van de gereserveerde geestelijke oppositie tot
1945 waren voor de opkomst van een andere lyriek verloren jaren, of in ieder geval
zo goed als verloren jaren, want de klassicisten, de dichters van een schamel
alledagsleven van zwarthandelarij en geld-voor-levensmiddelen waren niet de enige
auteurs die het gedicht praktiseerden. Hun start bleek reeds spoedig na 1945 een
valse start geweest te zijn. De eerste lyrici die dit door hun werken duidelijk maakten
waren eveneens overlevenden uit de Hitlertijd. Wat ze met de klassicistische literaire
reaktie gemeen hadden was de niet zeer in gevaar geraakte literaire achtergrond, die
amper als ondergrond aangemerkt kon worden. De natuurmagische school, zoals
men ze sindsdien, onnauwkeurig genoeg, steeds weer genoemd heeft, hoefde na 1945
geen nieuw aanknopingspunt te vinden. Ze had enkel bepaalde kwaliteiten en
eigenschappen verder te ontwikkelen. Dit gebeurde ook. Maar hieraan moet
onmiddellijk toegevoegd worden dat de zogenaamde natuurlyrici geen ogenblik als
‘school’ naar buiten getreden waren, zoals ze ook in de toekomst (en tot op heden)
niet als een groep, een literaire kring, aktief zijn geworden. De ondubbelzinnige
invloed die van enige lyrici - die in hun werk
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landschap en jaargetijde tot kern van hun poëtische aandacht maakten - begon uit te
gaan, was een invloed die op individuele prestaties en individuele eigenschappen
berustte. De gemeenschappelijkheid van stof was eerder iets uiterlijks, ofschoon ook
niet in het minst iets toevalligs. Temperament en taalvermogen waren zeer
gedifferentieerd, zoals ook de herkomst van deze auteurs uiteenlopend was.
De invloed die van een hernieuwde koncentratie op natuur, landschap, jaargetijde
(in ruime zin) uitging, gaat terug tot de jaren twintig, in ieder geval tot de tweede
helft van dit decennium. Ze begint ongeveer met de eerste erkenning van het werk
dat Oskar Loerke in stilte (ondanks zijn werkzaamheid als lektor) na 1910 gemaakt
had. Maar de belangrijke vergaande invloed van Loerke werd voorlopig door
krachtigere, zichtbaarder naturen overschaduwd. In 1930 publiceerde Richard Billinger
zijn bundel ‘Die Sichel des Himmels’. Het werd een soort programmaboek voor een
bepaalde fase in de duitse natuurlyriek. Het gedicht werd hier tot een bont
geschakeerde beeldenboog. Landschap en mens werden bij Billinger en zijn navolgers,
later ook bij een lyrikus als Georg Britting, in een eenvoudige magische relatie
gebracht. De menselijke binding aan een landelijk-demonisch milieu - Billingers
hoofdtema - leidt spoedig tot clichématigheid in zijn voorstelling. De
‘bloed-en-bodem’-dichters der nationaal-soeialisten maakten zich meester van het
jargon en gaven het het politiek gewenste aksent.
Naast zo'n vulgaire vorm bracht het nieuwe natuurgedicht echter ook kompleksere
varianten voort. De ‘Kolonne’-kring bracht aan het begin van de jaren dertig een
falanks van jonge talenten bijeen, die onafhankelijk van elkaar het landschap in het
gedicht gestalte deden krijgen. Günter Eich, Peter Huchel, Horst Lange, Oda Schaefer,
Elisabeth Langgässer, Georg von der Vring en anderen - die gedurende de tijd tussen
1933 en 1945, praktisch in het verborgen, een optimale kwaliteit in het duitse gedicht
wisten te handhaven - doken hier voor het eerst als dichter op. Wilhelm Lehmann,
rechtstreeks Oskar Loerkes verworvenheden uitbouwend en op singuliere wijze
voortzettend en hoger opvoerend, publiceerde in 1935 zijn eerste gedichtenbundel
‘Die Antwort des Schweigens’. Eveneens in 1935 verschenen Elisabeth Langgässers
‘Tierkreisgedichte’ en Georg Brittings ‘Irdischer Tag’: publikaties die, elk op zijn
manier, het klimaat van de naoorlogse natuurlyriek hielpen voorbereiden. Ook al
grepen bij tijd en wijle schrijfverbod (Elisabeth
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Langgässer) en aanvallen in de partijpers (‘Schwarzes Korps’) in de schrijfwijze van
deze auteurs in, toch bleven ze globaal genomen ongemoeid. Wie kon lezen kon hun
onafhankelijke, politiek onverdachte verzen hier en daar gepubliceerd vinden. Andere
nieuwe talenten, die niet tot de landschapslyriek te rekenen waren (Marie Luise
Kaschnitz, Wolfgang Weyrauch e.a.) vonden opmerkzame lezers met een
onafhankelijke smaak.
De ‘aktualiteit’ van de niet meer zo heel nieuwe duitse natuurlyriek uit 1950 en
de daaropvolgende jaren was derhalve gefundeerd. Nadat de eerste lyrische noodkreten
- als produkten van een noodsituatie - verklonken waren, begon het natuurgedicht
het vakuüm te vullen. Het moest - geheel op zichzelf, zonder kontakt met de
niet-duitse lyriek - mislukken, zoals hieraan meteen toe te voegen is, of kon toch
slechts kortstondig een ontwikkeling ignoreren die - als het politieke gebeuren - van
buiten af in de duitse, literair hulpeloos geworden, verhoudingen ingreep en ze
diepgaand wijzigde. Voorlopig echter was het natuurgedicht bij ons in staat het
niemandsland, de dode zone van de lyriek, met zijn immense stoffelijkheid, met de
veelheid aan details die het mobiliseerde, met zijn felle detaillisme te vullen.
Een gevolg van de sprongsgewijze ontwikkeling die het natuur- en
landschapsgedicht nu doormaakte, was beslist ook het naar voren komen van de
feilen, waaraan het in toenemende mate begon te laboreren, eerst bijna ongemerkt,
daarna echter toch steeds duidelijker voelbaar: de dwang van het detail, die iets
verstikkends had. Het detail had door de verhoging van de zintuiglijke
waarnemingskapaciteit een betekenis gekregen die haar voordien in gedichten niet
toegekend was. Wel was - in tegenstelling tot de verwarde differentiatie tussen stof
en verbale greep op de stof in de Not- und Trümmer-lyriek tot aan de
muntstandaardhervorming van '48 - in het natuurgedicht een ekwivalentie tussen
stoffelijkheid, tematiek en de greep op deze stoffelijkheid en tematiek voorhanden,
maar het evenwicht, de gelijkwaardigheid werd steeds meer verstoord naarmate ook
in het natuurgedicht een zekere ortodoksie, een metodiek, een neiging tot het
doktrinaire ontstond. De individuele schrijfwijze bleef gelukkigerwijs bewaard. De
verschillen tussen de woordvoerders en belangrijkste vertegenwoordigers van het
natuurmagische gedicht - zoals tussen de zuidduitser Georg Britting, de rheinhessische
Elisabeth Langgässer, de noordduitser Wilhelm Lehmann, de oostduitsers Günter
Eich, Peter Huchel, Oda Schaefer,
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Horst Lange, onder de jongeren Heinz Piontek - waren voorts in het oog springend.
Niettemin werden allen, voorzover ze zich niet door het lakonieke (bij Eich) of de
terughoudende stugheid van hun mededeling (bij Lehmann) beveiligden voor het uit
de proklamatie van het detail voortvloeiende gevaar, door de principiëel voor hen
allen bestaande tematiek gekweld. De ‘natuur’ werd, om zo te zeggen stilzwijgend,
tot een bovennatuur, tot natura naturata ontbonden. Ze werd autonoom. Dit geldt
speciaal voor de lyriek van Elisabeth Langgässer. In haar gedichtenbundels kan men
deze dwangmatige ontwikkeling eksakt aflezen (Tierkreisgedichte, na de oorlog
vooral uit ‘Der Laubmann und die Rose’, alsook uit de ‘Metamorphosen’). De
verzelfstandiging van het wezen der natuur in haar gedicht verdrong de mens bijna
volledig uit dit gedicht en met hem degene die hem moest vertegenwoordigen: de
auteur.
Het magische evenwicht tussen mens en natuur, dat in de gedichten van Loerke
geheerst had, was daarmee opgeheven. De woekerende verbijzondering van flora en
fauna was om verschillende redenen zo oppermachtig geworden. Loerkes natuurmagie
had iets bezwerends, temmends gehad, ofschoon ook in vele gedichten van deze
lyrikus het om zich heen grijpen van een zekere vegetatieve verdoving was vast te
stellen. De ‘precisie’ van het evenwicht, van het geven en nemen van mens en natuur,
was geweken voor een voorlopig onopvallende, daarna steeds sterker naar voren
komende onpreciesheid door verdoving via de inwerking van het natuurdetail. De
‘overstemming’ van de mens, van de menselijke stem (de stem van de auteur) in het
natuurgedicht voltrok zich met verschil in tempo en intensiteit. Wilhelm Lehmann,
in wiens eerste bundel, ‘Die Antwort des Schweigens’, dit gevaar hier en daar
bespeurbaar werd, gaf er vooral in zijn volgende bundel, ‘Der grüne Gott’ (die nog
in de oorlog verscheen, na het eind van de oorlog in een nieuwe editie uitkwam)
reeds sterker aan toe. Pas in zijn latere bundels (en thans in toenemende mate) werd
het materiaal in Lehmanns poëzie ekonomischer gehanteerd. De sereniteit, de
geestelijke monterheid, de droogheid, de brosse glans van de gedichten van Wilhelm
Lehmann winnen van de verstengelingen van een ‘groen’ detaillisme. Het gedicht
verpopte zich niet - als in de verzen van Langgässer - tot een kokon van lover en
mythe en verstarde niet in zo'n verpopping. Men kan de overwinning die de lyriek
van Wilhelm Lehmann behaalde op zichzelf, in de ‘Gesammelte Gedichte’ die in
1957 ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
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verschenen, ook in de komplete uitgave van zijn werk naar aanleiding van zijn
tachtigste verjaardag, enkele jaren geleden, volgen aan de hand van de ontwikkeling
in zijn nieuwere en nieuwste werk. Een zekere onverbiddelijkheid tegenover de
chlorofielgroene verzoekingen waaraan zich het natuurgedicht van midden deze
eeuw blootgesteld zag, heeft de beheerste ‘Jubel der Einzelheiten’ in de belangrijke
en in veel richtingaangevende poëzie van Wilhelm Lehmann tot stand doen komen.
De schijnbare toegevendheid van de natuurlyriek tegenover het detail is ook te
verklaren als uitdrukking van een toenemende ‘kunstigheid’ in het gedicht. De van
zijn middelen steeds zekerder wordende lyrikus had zich aan een artificiële routine
toevertrouwd die - nadat een bepaald routinekwantum bereikt was - zich
verzelfstandigde. De auteur was bij dit gebeuren, deze ‘infiltratie’ van de kant van
de tekst door de uitsluitende vaardigheid hem te produceren, op het punt zijn
auteurschap kwijt te raken. Juist de gedifferentieerde uitbeelding van individualiteit
bij de verschillende vertegenwoordigers van het duitse natuur- en landschapsgedicht
had een monotonie verhinderd die nu snel om zich heen kon grijpen en in een bepaald
natuurlyrisch ‘ritueel’ optrad: in de cirkel der details die steeds levendiger in beweging
kwam. De kondensering van deze misère kon men zien in de verschijning van de
‘Laubmann’, die tot de titel van de verzenbundel ‘Der Laubmann und die Rose’
(1947) bijgedragen heeft. Hij is een spookwezen, een nachtmerrie, een angstaanjagend
visioen, dat nog schrikwekkender wordt doordat het uitgesloten zijn van de mens en
van menselijke lichamelijkheid alom voelbaar is. Op een van haar hoogtepunten
ontwikkelde de natuurlyriek van de eerste naoorlogse tijd de volgende spookstoet,
waartoe de ‘Laubmann’-gestalte samenvloeit:
Wer bin ich? Hat meinen Leib das Gewitter
aus Espenblättern zusammengerauscht?
Der Elfe harkt meines Mantels Geflitter
mir unter die Füsse. Ich wanke schütter,
indessen mein Herze, noch grasgrün und bitter,
einem hohlen Sausewind lauscht.
Meine lappigen Hände greifen ins Leere,
ihrer Teller Gefühl ist ertaubt wie von Zwilch.
Das Rundblatt des Hasenohrs hilft mir: ‘Ich höre!’
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Die Riemenzunge verspricht mir: ‘Ich schwöre
mit krauser Lippe bei Nela und Hera
und der nickenden Vogelmilch!’
Meinen Bauch füllen Hühnerdarm, Klebekraut und Grütze,
dem Innern der Erdnuss entlieh mein Gesicht
seinen hängenden Schnauzbart, die spitzige Mütze.
Der Ackerholzzahn, zu anderm nichts nütze,
pfeift scheu meinen Namen durch rostige Ritze bin ich's, oder bin ich es nicht?
Ich bin der Laubmann. Ich same und schnelle
auf panischer Schleuder mein lautloses Wort.
Es zeugt meine Hüfte: sich selbst wie der Welle
Dahinfluss zeugt Bingelkraut, Gras, Bibernelle.
Es zeugt meine Sohle: von Schwelle zu Schwelle
zeugt sich Geissfuss und Huflattich fort.

Zoals hier de door kruid en onkruid ‘gekonditioneerde’ loofman, wordt de maker
van het natuurgedicht op bedenkelijke wijze door zijn groene dwaaltuin
gekonditioneerd, waarin hij zich in een halve schemertoestand, bladerend in zijn
plantenkatalogus, dreigde te verliezen. Het dus gehypertrofiëerde landschapsgedicht
bedierf voor zichzelf heel wat kansen door het feit dat het de in zijn wezen manifest
wordende begrenzing niet waarnam en waarschijnlijk ook niet wilde waarnemen.
Het overschatte de reikwijdte van zijn aktiviteit. Deze reikwijdte was ondertussen bij alle onmiskenbare intensiteit - zeer beperkt. De duitse natuur- en landschapslyriek,
in Engeland een dozijn jaar geleden half ironisch als ‘verbitterde idylle’
gekarakteriseerd, is noch op idylle noch op bitterheid stukgelopen, maar - in haar
ekstreme gevallen - op het al te grondige plan van het labyrint der details. Ze kon om het beeld te handhaven - na het passeren van een bepaalde ekonomie- en
routinegrens, de weg niet terugvinden naar de buitenwereld en mensenwereld, en
daarmee naar de wereld van een gedicht dat intussen op het punt stond zich in kontakt
met de internationale lyriek van deze tijd van zijn nationale lasten en grenzen te
ontdoen. Want een verdere grond voor het trieste gebeuren der zelfontkrachting die
het doktrinair wordende natuurgedicht leverde moet gezocht worden in de
eigenaardige duitse neiging tot uitsluiting, tot bij voorbaat
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vastgesteld schijnende stofkeuze.
Het is thans - meer dan anderhalf decennium na het hoogtepunt van de nieuwe
natuurlyriek-konjunktuur - evenwel beslist niet zo dat men van het einde van deze
lyriek zou kunnen spreken. Het landschapsgedicht heeft sedert de dagen van Elisabeth
Langgässer, wier eigen ontwikkeling door haar vroege dood (1950) voortijdig
afgebroken werd, voor zijn levensvatbaarheid van belang zijnde, ja beslissende
veranderingen doorgemaakt. Zijn jongere vertegenwoordigers hebben het gevarieerd
en verbijzonderd. De oudere generatie der natuurlyrici - haar nestor Wilhelm Lehmann
buiten beschouwing gelaten - was tevoren op grond van temperament en
politiek-maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden uit elkaar gevallen.
Günther Eichs interesse voor de mens werd nooit in het gedicht opgegeven op de
manier waarop dat bij Elisabeth Langgässer en Wilhelm Lehmann had kunnen
gebeuren. Men kan hem slechts onder voorbehoud in verband brengen met de intenties
van de konsekwente natuurlyrici. Eichs ‘chinese’ wijsheid van een bezorgde
mensenliefde verbond zich met zijn verontruste verbale nuchterheid, die vaak dichter
bij Brecht dan bij Loerke of Lehmann stond. Peter Huchel - lang als zuiver specimen
van de natuurlyrikus te beschouwen - liet in de oorlog en vooral daarna, in de
hermetische wereld van zijn Wendische landschappen, tijd en geschiedenis
binnendringen. Sindsdien bewegen zijn verzen zich op het raakpunt van deze beide
komponenten.
Van de jongeren werd destijds als eerste Heinz Piontek gepubliceerd (‘Die Furt’,
1952, ‘Wassermarken’, 1957). Ook de zwitser Rainer Brambach (‘Tagwerk’, 1960)
ware te noemen. Gedurende de laatste jaren heeft de oostduitser Johannes Bobrowski
(‘Sarmatische Zeit’, 1960, ‘Schattenland Ströme’, 1962, ‘Wetterzeichen’, als
nalatenschap) snel naam gemaakt. In zijn werk komt het artistiek volwaardig geworden
natuurgedicht nogmaals op zijn magischlandelijke, ja regionale herkomst terug. Dit
gebeurt met de frisheid en vanzelfsprekendheid van een natuurlijk talent, dat aan
kompleksiteiten voorbijgaat. Bobrowski is er een voorbeeld van hoe onverbruikt
naar zijn substantie landschapslyriek en natuurpoëzie heden ten dage nog kunnen
zijn, voorzover ze niet zelfgenoegzaam geworden zijn en erin volhardden de mens
buiten spel te goochelen. Het surrealisme is op een gegeven moment het duitse
landschapsgedicht van de jaren vijftig binnengedrongen, zoals - enige tijd later Dada als late tierelantijn, als grapje (bij Günter Seuren bv, in zijn ‘Winter-
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klavier für Hunde’, 1961). Veel in de verzen van Dieter Hoffmann (‘Eros im
Steinlaub’, 1961) heeft met een tierelantijnachtige preciesheid en komprimering van
een tot ernst geworden dada-lichtzinnigheid en -spel in het natuurgedicht te maken.
Op dermate uiteenlopende manieren - Walter Helmut Fritz' rustige, grafisch tere en
precieze, in weinige lijnen samengetrokken landschapskunst, een kunst van lakonieke
koelte, van zeer gedempt spreken, mag niet buiten beschouwing gelaten worden! verwijderde men zich in de late jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig van
de ‘absolute’ natuurlyriek. Tenslotte ontwikkelde Peter Rühmkorff (en met hem de
overleden Werner Riegel) het type van het ‘agressieve’ geëngageerde natuurgedicht,
dat een verbinding met de lyriek van Benn poogt teweeg te brengen, zonder de
morbiedheid van diens lange postludium over te nemen. Natuurlyrisch kermisgedeun
richt zich hier geraffineerd speels-nabootsend (‘Irisches Vergnügen in g’, 1959 e.a.)
tegen de onhebbelijkheden van de natuurmagie.
Tijdens dit vervolg van de geschiedenis der nieuwe duitse natuurlyriek had zich
in het kontemporaine gedicht sedert 1950 veel en in avontuurlijke zin gewijzigd.
Veel was in beweging geraakt. Improvisatie en vermogen tot imitatie hielpen deze
beweging verder.
Benn en Brecht waren gedurende enige jaren de lyrici van wie de grootste fascinatie
uitging voor de jonge auteurs. Benns terugkeer tot de literatuur (na het verschijnen
van de ‘Ausgewählte Gedichte’, 1936) gebeurde via Zwitserland. Daar verschenen
- voor men in Duitsland met het late werk kennismaakte - in 1948 de ‘Statistische
Gedichte’. De grote antistrofe in de poëzie van Benn dateerde van tussen de ‘Trunkene
Flut’ (1949) en de laatste tijdens zijn leven (hij stierf op zeventigjarige leeftijd, in
de zomer van 1956, in Berlijn) gepubliceerde verzen (‘Aprèslude’, 1955), waarop
bovendien uit de nalatenschap in 1958 nog de ‘Primäre Tage’ volgden. De roem van
de door hemzelf als fase II van het ekspressionisme bestempelde jaren, was in
verschillende opzichten een misverstand. Hij gold niet zonder meer de eigenaardig
morbide glamour der gedichten van een auteur die 30 tot 40 jaar tevoren de meest
rigoureuze lyriek van die epoche geschreven had. Het sterk gelaagde vokabulaire,
de uitdagende artiest Benn, wie de beschavingsslogan even vanzelfsprekend ten
dienste stond als de halcyonische geest van de Middellandse Zee-myte, ging onder
in het werk van de Benn uit de tijd na de oorlog. Brechts roem was taaier. Zijn
verzameld werk toont, zoals het voor ons ligt, Brecht als de enige duitse lyrikus die
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voor 1933 naam gemaakt had, ondanks emigratie en de radikaal andere voorwaarden
tot het schrijven in de emigratie in de uitbouw van zijn dichtwerk onverzwakt en
ongebroken. Het steeds lakonieker, in het didaktische ekonomischer, bondiger,
‘wijzer’ wordende gedicht van Bertolt Brecht oefende, juist door het wegcijferen
van zijn artistieke kapaciteiten, een bestendiger invloed uit dan Benns absolute
artisticiteit. Terwijl men Benns invloed thans als afgelopen kan beschouwen, is de
invloed van Brecht - speciaal ook voor het te beschouwen vernuchteringsproces in
het duitse gedicht van de laatste jaren - nog op geen stukken na te overzien.
Brechts lyrisch engagement hielp bovendien een groep van onze sterkste talenten
op weg. Het politieke gedicht als publiek gedicht, als maatschappelijk wapen, als
middel van grote effektiviteit binnen zijn gebied van geldigheid, dankt zijn
voortbestaan aan het voorbeeld dat Brecht in zijn werk gegeven had. Zijn uitdaging
werd zowel in het westen als in het oosten van ons land begrepen, aangenomen en
met nieuwe intenties en gewijzigd vokabulaire gekontinueerd. De daadkracht van
de lyrikus was in Brecht eksemplarisch geworden. En het ‘doen’ met behulp van het
gedicht is het geweest wat voor lyrici als Wolfgang Weyrauch reeds vroeg in eigenlijk
al zijn dichtbundels (‘Von des Glückes Barmherzigkeit’, 1946, ‘Lerche und Sperber’,
1948, ‘An die Wand geschrieben’, 1950, vooral in ‘Gesang um nicht zu sterben’,
1956 en latere publikaties) een eerste vereiste, een onvermijdelijkheid betekende.
En bijna alles wat Hans Magnus Enzensberger sedert zijn eerste dichtbundel
(‘verteidigung der wölfe’, 1957, ‘landessprache’, 1960, ‘schattenwerk’, 1964) te
zeggen had, is te verstaan vanuit een zodanig in poëtische aktie omgezet inzicht. Het
politieke gedicht, niet partijgebonden, maar maatschappelijke eisen formulerend, het
‘op de muur geschreven’ gedicht, het gedicht als graffitto, als vlugschrift, als
strooibiljet, als kassavie, is door auteurs als Wolfdietrich Schnurre, Christa Reinig,
bovenal door Erich Fried, tot een uitdrukkingsmiddel van de jaren vijftig en in het
bijzonder van de jaren zestig geworden. Zeker niet het enige, maar - dat impliceert
zijn wezen - een aandacht en diskussie verwekkend instrument van de poëtische
geest in ons land. Terwijl men zich in zo'n maatschappelijk bepaalde, ‘open’ lyriek
wezenlijk beroepen kon op één voorbeeld, een duits bovendien, op Brecht (het is
opvallend hoe weinig Eluard en Aragon - soms bij Stefan Hermlin - of zelfs Neruda
en anderen met hun politieke lyriek invloed kregen op het duitse gedicht), was het
poëem zonder
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maatschappelijke ambities voor de eerste keer in de geschiedenis van de nieuwere
duitse lyriek opengegaan voor het kontakt met de internationale kontemporaine lyriek.
Preciezer gezegd: spoedig na het eind van de oorlog - op zijn laatst met het bekend
worden van Eliot, Pound, Auden, Lorca, de eerste moderne fransen, spanjaarden,
italianen - werd deze lyriek binnen het beïnvloedingsbereik van een tot dan toe voor
haar onontdekt gebleven poëzie getrokken. In een merkwaardig fel, af en toe hektisch
‘inhaal’-proces voltrok zich deze beïnvloeding, soms tot aan de overweldiging van
ons gedicht door het niet-duitse poëem toe.
Waarschijnlijk als eerste duitse, uit de diaspora terugkerende lyrikus had de toen
jonge Stefan Hermlin (hij was aan het eind van de oorlog dertig jaar oud) in zijn
gedichten de invloeden van het (politieke) surrealisme der fransen opgenomen. De
gedichten uit de bundels ‘Die Strassen der Furcht’, 1946 en uit de ‘22 Balladen’,
1947, daarna de keuze uit zijn poëzie uit de jaren tussen 1940 en 1953, vertonen
duidelijke kenmerken van de lyriek van Paul Eluard. De verruiming van de
taalkundige uitdrukkingsmogelijkheden, van het vokabulaire, groeide door velerlei
kontakten onverhoeds en soms met gevaarlijke snelheid. Uit de konfrontatie met de
vreemde verskunst resulteerde bij niet weinig auteurs uit de jaren tussen 1948 en
1955 (de meesten zijn intussen weer verstomd, daar hun kracht efemeer bleek) een
bijna willoze overname van vreemde karakteristika. Men liet, bijna ongewijzigd, de
toon van Dylan Thomas evenals die van García Lorca op zich inwerken, van Ezra
Pound evenals die van Apollinaire. De nieuwheid (ten dele ging het om teksten van
auteurs die sedert tientallen jaren in de internationale poëzie in aanzien stonden, bij
ons evenwel onbekend gebleven waren) slorpte onze talenten een tijdlang tot aan het
opgeven van hun eigensoortigheid toe op. Slechts een handvol wist zich te handhaven
en doorstond deze op-de-proef-stelling van eigen weerstand en eigen taalvermogen.
Zij waren het ook die het literaire surrealisme wisten te amalgameren en de
watervallen van zijn metaforiek, de beeldeksplosies, het automatisme van de
beeldbehandeling, bij de duitse verhoudingen aanpasten. In ieder geval kan men dit
zeggen van Max Hölzer, die zich reeds vroeg - als geboren oostenrijker - het sterk
teoretische, ‘metodische’ surrealisme van André Breton en de met hem verwante
auteurs (Soupault e.a.) eigen maakte, ook in de prozagedichtvorm (‘Entstehung eines
Sternbilds’, 1958), vooral
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echter in de absoluut gestelde beeldwereld van zijn poëzie (sedert ‘Der Döppelganger’,
1959, o.m.). Minder doktrinair treedt het surrealistische element naar voren in de
lyriek van Kuno Raebers, die ook relatief vroeg surrealistische praktijken in zijn
gedichten liet opduiken. Ook, een betrekkelijk onopvallend producerende maar op
zijn manier zeer konsekwent surrealistische impulsen herontwikkelende lyrikus als
Johannes Poethen (‘Lorbeer über gestirntem Haupt’, 1952, ‘Risse des Himmels’,
1956, ‘Stille im trockenen Dorn’, 1958, ‘Ankunft und Echo’, 1958, o.m.) moet men
in dit licht zien. Hij verbindt op merkwaardige wijze George-achtige taalschoonheid
en -waardigheid met surrealistisch metafoorgenot, dat - niet alleen bij hem - zo
makkelijk tot metafoordwang dreigt te ontaarden. Vroeg, aan hem verwant naar taalen beeldwereld, dook ook Ernst Meister op. Zijn in 1964 verschenen ‘Gesammelte
Gedichte’ tonen aan hoe vroeg en los van de bemoeiingen van zijn literaire omgeving
deze westfaalse solitair (geb. 1911) openstond voor het lyrische surrealisme.
De sporen van surrealistische elementen in de duitse naoorlogse lyriek krijgen,
ook wanneer men er voorzichtig mee omspringt, nu en dan een fremdkörper-achtig
karakter. Ze passen zich, in hun resolute kunstmatigheid, in de chemische glans die
hen aankleeft, niet zonder meer aan bij de emotionele duitse beeldbehandeling. Zo
staan ze soms als het ware in de leegte temidden van een andere gedichtomgeving
binnen één en hetzelfde gedicht. Slechts bij één lyrikus kan men dit - afgezien van
zijn eerste, door hemzelf vernietigde dichtbundel - nergens zeggen: bij Paul Celan.
Celan - geboortig uit de Boekowina, maar sedert lang in Parijs woonachtig - zal men
in al wat hij schreef (‘Mohn und Gedächtnis’, 1952, ‘Von Schwelle zu Schwelle’,
1955, ‘Sprachgitter’, 1959, ‘Die Niemandsrose’, 1964, van de laatste tijd zijn zijn
‘Atemwende’ en ‘Die Fadensonnen’, 1968) slechts oppervlakkig met het surrealisme
in verband kunnen brengen, ofschoon hij daartoe schijnt uit te nodigen en niet alleen
door de lokale nabijheid van zijn werk m.b.t. het franse element zo'n misverstand
begrijpelijk wordt. Want het is een misverstand Celan tot het surrealisme te rekenen!
Achter de vermeende surrealistische praktikant staat iemand die zich weet te bedienen
van een taal van een spookachtige sensitiviteit, welke soms zeker met de
taalopvattingen der surrealisten verwant is. De zwevende toestanden, de labiele
woordweefsels als uitdrukking van dergelijke zwevende toestanden, hebben die
vertakte uitdrukkingswijze
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tot gevolg die voor de gedichten van Celan karakteristiek geworden is. Typisch voor
dit soort poëtische mededeling is misschien het volgende ‘Stilleben’ uit Celans bundel
‘Von Schwelle zu Schwelle’:

Stilleben
Kerze bei Kerze, Schimmer bei Schimmer, Schein bei Schein.
Und dies hier, darunter: ein Aug,
ungepaart und geschlossen,
das Späte bewimpernd, das anbrach,
ohne der Abend zu sein.
Davor das Fremde, des Gast du hier bist:
die lichtlose Distel,
mit der das Dunkel die Seinen bedenkt,
aus der Ferne,
um unvergessen zu bleiben.
Und dies noch, verschollen im Tauben:
der Mund,
versteinert und verbissen in Steine,
angerufen vom Meer,
das sein Eis die Jahre hinanwälzt.

Dit is een stilleven. Maar geheel ontleend aan het draaiboek van het menselijk
innerlijk. Schilderkunstige interieurs, pikturale prikkeleffekten zijn niet van belang,
veeleer wordt het portret van zo'n binnenlandschap gegeven. Weliswaar blijft het
‘objekt’ gehandhaafd, het subjekt wordt niet opgeheven maar ze worden van meet
af aan in een andere kontekst geplaatst waar objekt en subjekt niet meer bestaan, of
beter: waar ze niet meer erkend, waar ze betekenisloos worden. Celan - een van de
sterkste lyrici in de steeds onlyrischer wordende huidige duitse poëzie - is tegelijk
een van die auteurs die het abstraheringsproces, dat de poëzie van nu in verschillende
variaties moest doormaken, door dat wat ze schreven versnelden.
Paul Celan is dus symptomatisch voor een reeks van gebeurtenissen die voor de
ontwikkeling van de nieuwste lyriek kenmerkend zijn. Zijn poëzie beweegt zich vaak
op de smalle doorgang tussen een van betekenis overvol en daarvan volkomen ontdaan
zwijgen. Men proeft deze uiterst gevoelige poëzie in opstand tegen het op de loer
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liggende verstommen, zonder dat ze daarbij uitwijkt naar het simpele of absurde.
Het lyrische ‘gebaar’ verdunt zich in Celans gedichten (speciaal in ‘Sprachgitter’)
van tijd tot tijd tot iets schaduwen schimachtigs. Het gevaar te verstikken in de eigen
taalhantering, in de onophoudelijke en ernstige ondervraging van de eigen
taalsubstantie, is door Celan in nieuwer werk herkend, dat op verrassende en uiterst
schuwe wijze weer in staat is zich van een lyrische zangerigheid, van de zangerigheid
van het af en toe weer opduikende rijm te bedienen en op deze manier weer ‘bij stem’
probeert te komen, een stem waarover zolang ‘der Schnee des Verschwiegenen’ viel.
Naast dergelijke gekompliceerde verbale gebeurtenissen en daarmee
korresponderende gedragspatronen hebben we - in Ingeborg Bachmann, Marie Luise
van Kaschnitz of Nelly Sachs - dichteressen los van alle ‘moderniteit’. Ze bedienen
zich van een taal van lichtende helderheid en treurnis, van muzikaliteit, van hoog
bewustzijnsnivo temidden van de aanslagen waaraan het mensbeeld van onze wereld
blootstaat. Ingeborg Bachmanns grote sukses, dat haar destijds ten deel viel met haar
verzenboeken ‘Die gestundete Zeit’, 1953, ‘Anrufung des grossen Bären’, 1956 en
sindsdien ontstane nieuwe gedichten die in een verzameldeel van haar poëzie verenigd
werden (1964), dankt ze aan een poëzie die, in haar woorden ‘scherp van inzicht en
bitter van verlangen’ dient te zijn, teneinde de mens uit zijn slaap wakker te kunnen
schudden. ‘Het is een poëzie van vreesloosheid, van slapeloosheid, van niet-aflatende
intellektuele zo goed als musische bereidheid.’ De onverbiddelijke ernst van haar
zoeken naar waarheid, van haar peiling van de positie van de mens in de ons
toebeschikte wereld, had op haar tijdgenoten grote invloed. Aan dezelfde bronnen
laafde zich het woord van Marie Luise Kaschnitz. Zij, die vijfentwintig jaar ouder
is dan Ingeborg Bachmann, heeft sedert haar in 1947 verschenen ‘Gedichte’ (hierop
volgden o.m. ‘Totentanz’, 1948, ‘Zukunftsmusik’, 1950, ‘Neue Gedichte’, 1957 en
‘Dein Schweigen - meine Stimme’, 1962) in haar lyriek getuigenis gegeven van de
noodzaak wezen en gezicht van de mens temidden van menselijke onzuiverheid te
bewaren, zonder te vluchten uit het heden. De hartstochtelijk eruptieve taal van de
Nobelprijswinnares Nelly Sachs (geb. 1891) heeft overeenkomsten met de ontheemde
vluchtstem van haar opgejaagde joodse volk. Haar verzamelde gedichten, ‘Fahrt ins
Staublose’ (1961) lijken op kreten uit de brandende braambos, op stemmen van
wachters en
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profeten, ook zij tijdloos, hoe diep ze ook wortelen in onze epoche. Tot de eigenlijke
struktuurverandering in het huidige duitse gedicht voerden niet de metaforische
hemelvaarten der surrealisten. Het waren eerder de plotseling herontdekte krachten
van het spel, de vrije beschikking over deze krachten. Dit spelelement kreeg - op
zijn wijze - een aandeel in het algemene lyrische abstraheringsproces. Het wierp
gewichten overboord waaronder de maker van een gedicht gebukt gaat. Dit
spelelement droeg onder andere bij tot sterkere aksentuering van het afzonderlijk
woord, onder tegelijkertijd steeds verdergaande uitschakeling van het auteurschap
en van de individualiteit van dit auteurschap. Toch was dat een daaruit voortvloeiend
verschijnsel. Allereerst ging het erom de ‘betekenis’-ballast van het gedicht af te
werpen. Voortaan kende de poëzie ironische ekskursies als overgangsvorm.
Samenhangend met de herontdekking van de spelmogelijkheden in het gedicht volgde
de herontdekking van dada, de heruitgave van de gedichten en prozageschriften van
Hans Arp. Fritz Usinger en Walter Höllerer refereerden het eerst aan Arp. (Publikaties
na de oorlog o.m. ‘Wortträume und schwarze Sterne’, 1953, ‘Auf einem Bein’, 1955,
‘Worte mit und ohne Anker’- Gedichte 1918-1956, ‘Mondland’, 1959, ‘Zweiklang’,
1960, ‘Sinnende Flammen’, 1961). Aan deze auteur ontleende men - als voorbeeld
- dat wat men nodig had: zijn woordbeweeglijkheid, zijn woordkombinatievermogen,
de schier eindeloze variabiliteit van het lyrische woord ‘materiaal’. Jongere auteurs
als Günter Grass (‘Die Vorzüge der Windhühner’, 1956, ‘Gleissdreieck’, 1960,
‘Ausgefragt’, 1967) hebben in hun begin veel van Arp geleerd en op bij de tijd
aangepaste wijze omgevormd en gekondenseerd. Hun woordbuitelingen vallen
enigermate diskreter uit. Ervoor in de plaats komt (ook bij Peter Härtling zo nu en
dan, vooral in ‘Tamins Stationen’, 1955, minder in ‘Unter den Brunnen’, 1958 en
‘Spielgeist-Spiegelgeist’, 1962) de lichte verschuiving der betekenissen het gedicht
binnen, het zachte fopbeeld dat daarbij ontstaat. Dat alles draagt bij tot het spelachtige
wezen van het gedicht als geheel, dat - ondanks alle beweeglijkheid - toch de grond,
de betekenisgrond, niet onder de voeten verliest. De tere konkreetheid van het gedicht
(bij Härtling) houdt die grond bijeen, hoe gevaarlijk hij soms ook wankelt.
Maar ook dit als spel opgevatte gedicht is in de huidige lyriek bij ons slechts één
aspekt geweest, dat mogelijkerwijs als beginvorm van het verzet tegen de
bijmengingen van het individu in het af-
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zonderlijke gedicht kan gelden. Het gedicht blijft kapricieus en dat is niet het slechtste
getuigenis dat men van een lyrische tekst kan geven. Alleen heeft moedwil meestal
met toeval te maken, waaraan men weer zou willen ontsnappen bij de koncipiëring
van dit soort teksten. De teksten (tekstboeken) van de zogenaamde eksperimentele
lyriek reiken in hun bedoelingen boven de ‘spelachtige’ gedichten uit. De belangrijkste
eksperimenteel, Helmut Heissenbüttel (thans achtenveertig jaar), was met de twee
jaar jongere zwitser Eugen Gomringer (‘Konstellationen’, 1953, ‘33 konstellationen’,
1960) de eerste die in zijn bundels ‘Kombinationen’, 1954, ‘Topographien’, 1956
en de sedert 1960 verschijnende tekstboeken I-VI, konsekwent datgenene nastreeft
wat hij als volgt omschreven heeft: het gaat Heissenbüttel erom ‘binnen te dringen
en vaste voet te krijgen in een wereld die zich nog aan de taal lijkt te onttrekken. En
de grens die bereikt wordt is niet die van het niets, van de sprakeloosheid, van de
chaos (wat ook de redenen zijn die voor het doorstoten tot deze grenzen bedacht
worden), het is de grens met datgene wat nog niet zegbaar is’. Hiermee is de
problematiek, het ‘eksperimentele’ duidelijk tot uitdrukking gebracht. De auteur van
vroeger is bij tijd en wijle tot piloot, tot stuurman van de aan zichzelf overgelaten
poëtische tekst geworden, waarvan een andere woordvoerder van de konkrete lyriek,
Franz Mon, vaststelt: ‘niemand kan zijn begin bedenken... men zit er, terwijl men er
zich op koncentreert, reeds middenin.’ Het is begrijpelijk dat het ‘tabellarische toeval’
(in teksten van Claus Bremer, Ferdinand Kriwet, Diter Rot en anderen) een
opmerkelijke rol kan spelen. Er bestaan ‘Würfeltexte’1. Het typografische element
speelt een opvallende rol. De ontwikkeling juist binnen de konkrete poëzie is in een
hoog tempo gebeurd, zodat de woordvoerders en initiatoren van gisteren de
‘klassieken’ van vandaag dreigen te worden. Er zijn polemische grensbepalingen
van Gomringer, ook van Heissenbüttel aan de orde geweest (van Heissenbüttel bv.
n.a.v. het verschijnen der MOVEMS-antologie van Höllerer, de la Motte en Mon, in
1960). Een programmatische prototypische tekst als de volgende van Helmut
Heissenbüttel demonstreert het metodisch-logicistische van dit type poëzie:

1

Würfeltext: literaire toevalstekst, het woordgebruik wordt bepaald via een dobbelspelletje.
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das Sagbare sagen
das Erfahrbare erfahren
das Entscheidbare entscheiden
das Erreichbare erreichen
das Wiederholbare wiederholen
das Beendbare beenden
das nicht Sagbare
das nicht Erfahrbare
das nicht Entscheidbare
das nicht Erreichbare
das nicht Wiederholbare
das nicht Beendbare
das nicht Beendbare nicht beenden

Deze regels illustreren Heissenbüttels geciteerde teoretische uitlating zo eksakt
mogelijk. Ze verklaren ook de voortdurende beweging waarin dergelijke teksten
teneinde hun bestaan niet op te geven moeten blijven. - Zeker lijkt dat traditionele
voorstellingen betreffende het auteurschap ten overstaan van dit soort werk opgegeven
dienen te worden. Die behoren niet meer tot datgene waarnaar thans gestreefd wordt.
De verhouding tussen de ‘beweger’ van een poëtische tekst en het ‘bewogen’ materiaal
dwingt tot een radikaal ander denken. De individueelste woordkunst, de lyriek, heeft
hier haar individualiteit praktisch geheel uitgeschakeld. Zwitserse, oostenrijkse en
duitse auteurs gaan weliswaar uiteenlopende wegen (H.C. Artmann, Beyer, Ernst
Jandl, Gerhard Rühm, ook Friedericke Mayröcker) maar hun doel lijkt hetzelfde.
Toch is - zoals bij Celan in zijn meest recente gedichten - op andere wijze in teksten
van Heissenbüttel een zich afwenden van die uiterste bereidheid om vaste voet te
krijgen in de wereld van het sprakeloze waarneembaar. De poëtische tekst raakt weer
gevuld met ‘inhoud’, er wordt een vaak kollage-achtige ‘konkreetheid’ op geënt. Wil
men een bepaald dilemma ontlopen? Deze vraag is momenteel niet te beantwoorden,
de gevolgen van zo'n poging tot terugkeer, althans tot heroriëntatie op de inhoud,
zijn niet te voorspellen. Onafhankelijk en amper beroerd door de ekstreme
ontwikkelingen van het lyrische eksperiment, schrijven auteurs (van Günter Bruno
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Fuchs tot Günter Seuren, van Uve Schmidt tot Hilde Domin en Hans Jürgen Heise)
die van alle ontwikkelingspogingen en misgrepen van het duitse gedicht der laatste
twintig jaar, die van zijn improvisatorische bekoring, zijn imitatieve bereidheid tot
natuurlyriek en dadavarianten geleerd hebben en naar believen over deze
verworvenheden schijnen te beschikken. En tenslotte zij de energieke politisering
en daarmee een besliste tendens tot een nieuw poëtisch realisme, zelfs tot
‘Rollenlyrik’2 toe, hier tenminste aangestipt. Nieuwe namen van een geheel nieuwe
generatie lyrici! Men moet afwachten hoe auteurs als Nicolas Born, Rolf Dieter
Brinkmann, die hier in de plaats van vele andere namen staan, hun gedichten verder
ontwikkelen zullen.
Vertaald door Jacques Hamelink

2

Rollenlyrik: in de Rollenlyrik is een personage aan het woord dat zich plaatsvervangend voor
een bepaalde groep uitspreekt. Het Rollengedicht komt dichtbij de monoloog. Reeds het
middeleeuwse lyrische gedicht moet soms als Rollengedicht opgevat worden. Zie Heinz
Ischreyt: Welt der Literatur. Einführung in Gesetze und Formen der Dichtung. C. Bertelsmann
Verlag, Gütersloh 1961, blz. 103.
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Seiichi Niikuni
= ame = rain
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Jiří Kolář (1962)
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Eugen Gomringer (1954)
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skaglum
hackbraut
griffel
grootpot
potter
squint
kieloog
rjothe
lobb
burr
filburr
muuskarp
pillock
maugster
seekrey
benwahl
kilpo
duunkilp
rip

H.C. Artmann (1954)
‘fische: katwijk an see’ catalogues fish found in the waters off a resort in Holland.
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Josefina Vidal de Lorda | Een blik op de hedendaagse poëzie van
Latijns-Amerika
Dat de wereld steeds kleiner wordt, is een onweerlegbaar en daarbij ook nog
angstaanjagend feit. Hoewel we de geringe omvang van onze aarde ten volle beseffen,
lijkt het erop dat we nog niet geleerd hebben bepaalde dingen in de juiste
verhoudingen te zien. Ik denk hierbij vooral aan het enorme amerikaanse kontinent,
enorm natuurlijk in vergelijking met ons kleine Europa. Wanneer wij onze blik richten
op het land aan de overzijde van de Atlantische Oceaan is het eerste wat wij doen,
de nieuwe wereld in tweeën splitsen. De Verenigde Staten, waar de technische
ontwikkeling een hoogtepunt heeft bereikt, en Zuid- en Midden-Amerika, ook wel
tezamen Latijns-Amerika genoemd, dat er niet in geslaagd is deze ontwikkeling te
volgen en nu verkommert van ellende. Deze armoede die in geheel Zuid-Amerika
heerst, is een van de voornaamste oorzaken van het feit dat we, voorbijziend aan
grenzen, nationalistische gevoelens en etnisch-kulturele eigenschappen, het
latijns-amerikaanse kontinent als één kompakt geheel beschouwen, dat slechts een
uitdrukkingsmiddel heeft: het kastellaans en haar zustertaal, het portugees. Wij weten
wel dat alle mensenrassen, het blanke, bruine, gele en het rode ras in Latijns-Amerika
vertegenwoordigd zijn, zowel in de meest zuivere vorm, alsook gemengd. Wij weten
dat zich daar ook de bakermat bevindt van de interessante en tot hoge bloei gekomen
pre-columbiaanse beschavingen, maar dikwijls is dit kontinent voor ons gevoel maar
een ongeciviliseerde wereld met een grote vitaliteit, nu eens sluimerend, dan weer
tot uitbarsting komend met een onstuitbare heftigheid; die echter toch heilzaam is
en nieuwe vruchten begint af te werpen.
Desondanks staan in bijna geheel Latijns-Amerika de leidende klassen machteloos.
Zij zien hoe de armoede steeds maar toeneemt en hoe zij niet bij machte zijn een
eind te maken aan deze situatie. Dit omdat zij niet willen, of omdat zij niet in staat
zijn hun reaktionaire ideeën waar alleen zijzelf voordeel bij hebben, te laten varen
en met de tijd me te gaan, en over te gaan tot zinniger en meer revolu-
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tionaire systemen, waarvan iedereen in gelijke mate de voordelen zou kunnen plukken.
De ontwikkeling is even ongelijk verdeeld als de rijkdom. Een verfijnde
intellektuele minderheid staat tegenover een enorme massa die het ontbreekt aan elk
geestelijk voedsel en analfabeet of semi-analfabeet is. De problemen die voortkomen
uit deze situatie zijn ingewikkeld en de houding van de intellektueel tegenover deze
problemen komt uiteindelijk neer op escapisme, waarbij een toevlucht wordt gezocht
in de pure estetika, de ogen sluitend voor alles wat hem omringt, of op het ten volle
ondergaan van het leven, met de pen in de hand vechtend tegen de sociale, politieke
en kulturele misstanden in zijn geboorteland. En als hij er in slaagt hiermee kunst te
scheppen, zoveel te beter. Let wel, ik spreek hier van het land waar hij geboren is,
en niet meer van Latijns-Amerika. Vele landen maken hier deel van uit en de
problemen, als ook de manier om deze op te lossen, zijn voor elk van de landen
verschillend. Zo ook de kulturele evolutie, of liever gezegd het tempo waarin de
buitenlandse invloeden geassimileerd zijn.
De kulturele achtergrond van al deze landen is spaans; aan het eind van de vorige
eeuw was echter de franse invloed zeer groot en nu is dat die van de Verenigde Staten.
In geheel Latijns-Amerika wordt de invloed van noordamerikanen à la Henry Miller,
evenals die van de jonge spaanse dichters, scheppers van een sociale poëzie, die
volledig geïntegreerd is in de historische realiteit waarin zij leven of sterven. Het
zou derhalve juister zijn niet meer te spreken van latijns-amerikaanse, maar van
peruaanse, argentijnse, cubaanse dichtkunst, etc. En het zou ons zeker niet aan stof
voor diskussie ontbreken, maar, zoals ik hierboven al zei, hebben wij, europeanen,
de neiging om vanuit onze kleine oude wereld te generaliseren.
De intellektuele minderheid, waarover wij al spraken, heeft door de jaren heen twee
tendenties gekend in haar artistieke uitingen, die al in de dichtkunst van de 16e eeuw
zeer duidelijk naar voren traden; een klassiek-traditionele tendentie (kunstpoëzie =
poesía culta), ofwel poëzie ontstaan in het volk. Uit deze laatste komen de inheemse
en de schelmenliteratuur van de 17e eeuw voort; de satirische poëzie van de 18e
eeuw; en de poëtische folklore, de patriottistische poëzie - bij het uitbreken van de
oorlog tegen Spanje en het veroveren van de onafhankelijkheid op dat land -, benevens
de ‘gaucho’-poëzie, een belangrijk poëtisch verschijnsel, typisch voor
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Argentinië, omdat het voor het eerst een volkstype, de gaucho, op artistieke wijze
herschept, met zijn taal en zijn rebelse geest; deze laatste drie in de 19e eeuw.
Naarmate de verschillende landen een eigen gezicht gaan tonen ontstaat er
nationalistische poëzie, die zich in de 20e eeuw heeft ontwikkeld tot de poëzie van
het sociale protest. Uit de kunst-poëzie komt de barok voort, die een produkt is van
de scholastiek, de hoofse kultuur, de renaissance en de geest van de Middeleeuwen.
In de 18e eeuw richt de dichtkunst zich meer en meer op het ‘culturanisme’1, daarmee
het Neo-klassicisme uitlokkend en vervolgens doet de Romantiek haar intrede, die
in Spaans-Amerika twee duidelijk onderscheiden stromingen heeft gekend, bourgeois
of patriottistisch, en geëngageerd of revolutionair. De eerste heeft invloed op de
nationalistische poëzie, de laatste op de gaucho poëzie.
Het is vrijwel onmogelijk de grenzen van elk der stromingen in de
spaans-amerikaanse dichtkunst te trekken, daar deze meestal door elkaar lopen en
de dichters derhalve de invloed ondergaan van stromingen uit zeer verschillende
richtingen. Wij moeten hierbij tevens opmerken dat wanneer wij spreken over
amerikaanse barok, wij hiermede niet willen zeggen dat dit zonder meer zou zijn
overgenomen van de spaanse barok; en hetzelfde geldt voor de modernistische
stromingen die na de Romantiek kwamen en die zeer belangrijk waren in
Zuid-Amerika en de dichtkunst van het Iberisch schiereiland in grote mate
beïnvloedden. In dit spaans-amerikaanse modernisme, ontstaan uit het samenvloeien
van het parnassianisme en het franse simbolisme, herkennen wij een duidelijke
invloed van o.m. Edgar Allen Poe, Baudelaire, Gustavo A. Béquer en Heine, allen
uit de romantische school; en toch was, in Frankrijk zowel het parnassianisme als
het simbolisme een reaktie op de romantiek. José Martí (cubaan, 1835-1895),
geëngageerd romantisch dichter, was eveneens een belangrijke schakel voor de
modernistische tendenties in Spaans-Amerika. Hij wordt beschouwd als een voorloper
van het modernisme om de vernieuwingen die hij, zonder zich er al te zeer van bewust
te zijn en zonder enige pretentie origineel te doen, in zijn werk introduceerde. Hij
had van Walt Whitman geleerd hoe ongebonden en vrij van regels een gedicht kan
zijn en hij wist aan zijn gedichten zo'n emotie en frisheid mee te geven, dat de dichters

1

Noot van de vertaalster: Culteranisme is eig. een overdreven vorm van kunst-poëzie, begonnen
bij en voorgestaan door de spaanse klassicistische dichter Luis de Góngora y Argote
(1516-1627).
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van het modernisme met enthousiasme van de nieuwe mogelijkheden gebruik
maakten. Hij was bovendien politiek aktief en vocht in de oorlog tegen Spanje voor
de onafhankelijkheid van Cuba, waarbij hij tijdens een van de gevechten sneuvelde.
Aktief militant als hij was, geloofde hij in Amerika, in de authentieke waarden van
de nieuwe wereld en dit oprechte geloof en vertrouwen van Martí in Latijns-Amerika,
werd de hoeksteen van het zgn. ‘Mundonovismo’, dat gebaseerd is op de
pan-amerikaanse visie, die kenmerkend is voor de tweede helft van het Modernisme.
In de eerste periode was het modernisme exotisch - wat uit Frankrijk afkomstig was.
Gedurfd en revolutionair in het gebruik van het rijm, erotisch op het scabreuze af
bereikten ze, gegeven de maatschappij waarin ze leefden, grenzen die sedert vele
jaren door geen enkel spaans-sprekend dichter ook maar benaderd waren. De dichters
van het modernisme ontvluchtten de werkelijkheid echter nooit helemaal, zoals in
Frankrijk en hun ‘ivoren toren’ beschouwden zij veeleer als simbool voor de
ontwikkeling die binnen het bereik moest worden gebracht van de burgerij die zich
in die tijd aan het vormen was. De eigen nationaliteit was toen reeds een feit en het
land produceerde een aantal grondstoffen waar de gehele wereld een grote behoefte
aan had, en die er dan ook later de oorzaak van werden dat deze landen ten offer
vielen aan het buitenlands imperialisme. De burgerij bereikte hun ‘ivoren toren’ niet
en het was dit besef van de nutteloosheid van hun pogingen dat voor de artiest en de
intellektueel het begin betekende van gevoelens van frustratie, en escapisme, van de
vurige wens jong te sterven, ondanks het enorme verlangen om te leven en te strijden.
Het Modernisme, dat in geheel Spaans-Amerika grote dichters heeft voortgebracht,
beleefde zijn hoogtepunt in 1880 met de publikatie van het boek ‘Azul’ van Rubén
Darío (nicaraguaan 1867-1916), de meest representatieve figuur van de nieuwe
stroming, die voor de verbreiding ervan naar het Iberisch schiereiland heeft gezorgd,
en duurde voort tot het uitbreken van de oorlog van '14. Na deze oorlog had de wereld
van het gevoel en de verfijning, die de modernisten zo in de ban had gehouden, plaats
gemaakt voor die van het zintuigelijke en van materialisme.
In Latijns-Amerika wordt het voor het volk steeds moeilijker enig niveau van
ontwikkeling te bereiken, en neemt de armoede schrikbarende vormen aan. In het
noorden, en vooral in Mexico, treedt het nationalisme meer en meer op de voorgrond;
het zuiden stelt zich nog meer in op Europa, zeer waarschijnlijk dankzij de vele
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europese immigranten. De min of meer konstitutionele regeringen volgen elkaar met
grote snelheid op, maar deze wisselingen hebben geen enkele effekt gehad op de
evolutie van de maatschappijstrukturen. Diktaturen, kapitalisme en imperialisme
hebben zich blijvend gevestigd. De houding van de intellektuelen is onderling zeer
verschillend, het tegenovergestelde van wat er gebeurde tijdens het Modernisme toen
zij verenigd waren door hun ideeën omtrent estetika en hun pan-amerikanisme. Na
het einde van de oorlog heeft het estetisch ideaal voor velen wijzigingen ondergaan.
Het ‘schone’ op zich is een luxe voor slechts een selekte minderheid van snobistische
intellektuelen. De kunst wordt proletarisch en de pan-amerikaanse gedachte van het
Modernisme nastrevend, zijn de dichters anti-imperialisten en nationalisten, en houden
zij zich bezig met de sociale omstandigheden van het volk en komen zij op voor de
rechten van de autochtone bevolking. Zij proberen eenvoudige, volks(vulgar) taal te
gebruiken (vandaar de naam vulgaristische poëzie, waarmee velen deze tendentie
kenschetsen), maar dan ‘vulgar’ in die zin, dat woorden gebruikt worden die
begrijpelijk zijn voor een minder onderlegd publiek en niet in de zin van het gebruik
van platte, grove taal. Er wordt veel poëzie geschreven om te worden voorgedragen,
steeds met de bedoeling een nog groter publiek te bereiken, waarbij de auteurs dan
vaak in het larmoyante vervallen. Na 1930 verdient deze dichtkunst echter onze
belangstelling en krijgt zij een eigen gezicht wanneer aan de negroïde poëzie van de
Antillen, tot dan toe een ‘culterane’ uiting van het gesloten avantgardisme, een sociaal
element wordt toegevoegd en wanneer alle dichters, zowel de sociale als de
‘culteranos’ belangstelling aan de dag gaan leggen voor Spanje dat in een
burgeroorlog, die een zo tragisch einde had, een wanhopige en bloedige strijd levert.
Na de spaanse burgeroorlog stellen de sociale dichters zich radikaler op en worden
zij aktivisten.
De culturane poëzie volgt na het einde van de eerste wereldoorlog geheel andere
wegen. De spaanse dichters, Juan Ramón Jiménez - een van de estetisch meest
verfijnde dichters die de moderne spaanse dichtkunst heeft voortgebracht - en F.
García Lorca, worden met groot enthousiasme gelezen, naast het werk van Góngora,
wiens dood, 300 jaar tevoren, in 1957 wordt herdacht. De gongoriaanse metafoor,
nog geslotener en onbegrijpelijker, maakt opgang in de kring der dichter-culteranos,
wat ook hun verdere ten-
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denties mogen zijn. Er ontstaan dan drie belangrijke stromingen: het Avantgardisme,
het Culteranisme en het Autochtone Hermetisme.
Het Avantgardisme gebruikte uitzonderlijke, absurde metaforen, voor de rede
onbegrijpelijk en slechts begrepen door het onderbewustzijn en de zintuigen. De
twee belangrijke ‘ismes’ van de talrijke die in Spaans-Amerika uit het Avantgardisme
voortkwamen zijn het Surrealisme en het Creacionisme. Pablo Neruda (chileen, geb.
1904) was tot de spaanse burgeroorlog de belangrijkste vertegenwoordiger van het
surrealisme. Bij het zien van de ondergang van de spaanse republiek, die zozeer
gesteund werd door haar bevriende dichters, verlaat Neruda de weg naar zelfonderzoek
en begint hij, kommunistisch militant vol hoop en enthousiasme, zijn periode van
sociale en militante poëzie. Hij schreef drie gedichtenbundels die hij ‘Residenda en
la tierra’ noemde. De eerste en tweede ‘Residencia’, verschenen in resp. 1933 en
1935, zijn duidelijke voorbeelden van zijn surrealistische periode: uitzonderlijke
metaforen, verwrongen sintaxis, geen leestekens, enz. In de tweede ‘Residencia’
gebruikt hij, niettegenstaande de geslotenheid van zijn metaforen, vaak vulgaristische
taal.
De derde ‘Residencia’, verschenen in 1947 en geschreven in de jaren 1935-1945,
geeft al het begin aan van een nieuwe periode, en zoekt al de weg naar de aktie. In
‘Canto General’ (1950) is Neruda niet alleen een kommunistisch militant dichter,
maar blijkt hij tevens een amerikanist te zijn die ideeën verkondigt die veel
revolutionairder zijn dan de pan-amerikaanse gedachten van het modernisme, en
bovendien een anti-imperialistische ‘enragé’.
Het Creacionisme, gebaseerd op de theorie dat een gedicht waardevol is op zichzelf,
dat het een autonome realiteit is, een nieuw ‘artistiek’ objekt, had in Vicente Huidobro
(eveneens chileen, 1893-1948) zijn voornaamste exponent en theoretikus. ‘Altazor’
(El viaje en Paracaidas), volgens velen zijn beste werk en gepubliceerd in 1919, is
een groots gedicht waaruit, ondanks de somberheid die in het algemeen kenmerkend
is voor het werk van Huidobro, toch een zeker vertrouwen schijnt te spreken, zoniet
in de Mensheid, dan op zijn minst toch in de mens als individu.
In Peru stond de wieg van nog een belangrijk figuur uit het Avantgardisme: César
Vallejo (1892-1938), een mesties en aanvankelijk
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priester-student. Hij verliet later zijn land en vluchtte naar Parijs, waar hij in bittere
armoede stierf. In grote mate beïnvloed door Mallarmé en Apollinaire, geloofde hij
bovendien in de poëtische waarde van ieder woord op zich. Zijn gedichten waren
nooit onomatopoëtisch, doch hij plaatste de woorden op een willekeurige manier in
de zin, zoals hij ook de hoofd- en kleine letters gebruikte - de eerste verrassen ons
dikwijls midden in een woord - met de bedoeling een bepaalde sfeer op te roepen
door middel van een onlogische taal die in vele gevallen als een geheel genomen,
volmaakt onbegrijpelijk is. Nog voor Neruda, bekeerde Vallejo zich tot het
kommunisme, maar daar hij de geest der rebellie zelve was, kon hij zich nooit geheel
aanpassen aan het dogma dat hem vanuit Moskou werd opgelegd. In vele van zijn
gedichten krijgen wij de indruk dat, als hij zou moeten kiezen tussen twee kwaden,
dat van de kapitalistische wereld, die hem tot een onwaardig en vernederend bestaan
veroordeelde, en dat van de nieuwe kommunistische maatschappij, hij het laatste
zou kiezen omdat hierin, naar het hem toescheen, een weg open stond naar hoop,
liefde en medeleven dat hij ten opzichte van zijn medemensen en zichzelf voelde.
De vijftien gedichten ‘España, aparta de mí este cáliz’ worden algemeen erkend als
de beste uit de militante poëzie van Vallejo. Hij was bovendien, niettegenstaande
zijn overtuigd kommunisme, een personalistisch (hij schreef altijd in de eerste
persoon) en incoherent dichter. ‘Trilce’, een neologisme dat wellicht zoveel betekent
als ‘droevig-zoet’, verschenen in Lima in 1922, is een duidelijk voorbeeld van zijn
onsamenhangendheid en zijn neiging naar het abstrakte.
Het Culteranisme, gesloten, zoals we reeds zeiden, en puur gongoristisch, stond onder
invloed van Mallarmé, later van Paul Valéry en na het einde van de wereldoorlog,
van het grote gedicht van T.S. Eliot ‘The Wasteland’. Zich inferieur voelend aan
Europa, een komplex waaraan de zuid-amerikanen in meer of minder hevige mate
gedurende vele perioden van hun evolutie hebben geleden, streefden zij naar het
universalisme, om zich niet als spaans-amerikanen te laten kennen, naar de existentiële
levensbeschouwing en naar een godsdienst zonder positieve leerstelling. Het
Culturanisme had veel sukses in Mexico, waar Carlos Pellicer (geb. 1899) en Octavio
Paz (geb. 1914) de meest opvallende dichters waren. Na een zwerftocht door vele
‘ismes’ heeft Pellicer tenslotte zichzelf gevon-
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den in een sensueel en pantheïstisch misticisme, met een zeer eigen geluid.
Octavio Paz, surrealist en fundamenteel nationalist, toonde al vroeg een neiging tot
het universalisme, zeer waarschijnlijk onder invloed van zijn langdurige verblijf als
diplomaat in Parijs en India, terwijl hij toch altijd een mexicaans nationalist bleef.
Aanvankelijk beïnvloed door de linkse sympatieën van Neruda, zowel wat betreft
zijn dichtkunst als ideologie, vergat hij langzamerhand deze tendenties voor een
misticisme zonder God, waarbij hij zich intensief bezighield met het wezen der dingen
en de Kosmos. Na zijn verblijf in India krijgt zijn poëzie een dimensie erbij, wanneer
hij in kontakt treedt met de oosterse levensbeschouwingen en het hindoeïsme. Zijn
God is geen scheppende god, maar een getuige van ons vrij handelen. Zijn theorie
over de dood en de zaligmaking zijn nogal optimistisch, daar hij, uitgaand van een
absoluut geloof in de mens, tot de konklusie komt dat hij zijn verlossing in eigen
handen heeft. Hij valt met kracht alles aan wat de religieuze kommunikatie der
mensen belemmert, het kapitalisme, het nihilisme, etc. Derhalve gedichten met een
grote filosofische diepgang. In ‘Himno entre ruinas’ (1948), kunnen wij een voornaam
deel van zijn theorie terugvinden en in de door hem zelf samengestelde bloemlezing,
onder de titel ‘Libertad bajo palabra’ (1960), die zijn gehele werk tussen 1935 en
1958 omvat, blijkt steeds weer hoe belangrijk voor Octavio Paz de ‘liefde’ is voor
het bereiken van de totale kommunikatie,
Nog een groot dichter van het Culteranisme was Ricardo Molinari (argentijn, geb.
1898), gesloten en introspektief dichter met een sterke persoonlijkheid. Men vindt
duidelijke sporen van het surrealisme, het gongorisme en het folklorisme van F.
García Lorca in zijn werk. Het landschap, de eenzaamheid en vooral het gebrek aan
kommunikatie zijn de steeds weerkerende thema's in het werk van Molinari.
Existentialist in de geest van Unamuno, ziet hij zelfs in de liefde geen mogelijkheid
tot verlossing, maar veeleer het tegenovergestelde: de liefde is de oorzaak van
eenzaamheid en vergetelheid en deze zijn voor Molinari als voor D. Miguel
synoniemen voor de dood.2 Uit zijn omvangrijke bibliografie noemen wij de volgende
titels: ‘Hostetía de la rosa y el clavel’ (1933), ‘In finem carminibus’

2

Noot van de vert.: D. Miguel de Unamuno.
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(1938) en ‘El cielo de las alondras y las gaviotas’ (1964).
Een belangrijk verschijnsel van het Autochtone Hermetisme was de Negroïde of
Afro-Antilliaanse poëzie. Luis Palés Matos (portoricaan, 1898-1958) was de eerste
die systematisch negroïde poëzie schreef. In de jaren 20 publiceerde hij er enkele
van in tijdschriften en hij verzamelde deze later in een boek onder de naam ‘Tuntún
de pasa y griferia’*. Palés Matos ging uit van een culteranistisch modernisme en, de
avantgardistische tendenties nastrevend, slaagde hij erin een zeer originele en
authentiek latijns-amerikaanse dichtkunst te scheppen, waarbij het exotische en de
muzikaliteit van de modernistische taal, alsook het pan-amerikaanse nationalisme
en zijn, op zijn minst, auditieve kontakten met de Jazz en de noord-amerikaanse
negro-spirituals zijn voornaamste instrumenten waren. Het is belangrijk er tevens
op te wijzen dat men in die tijd in Frankrijk de afrikaanse kunst had ontdekt, en dat
sedert onheuglijke tijden Portorico nauwe betrekkingen had onderhouden met
Argentinië, en dat derhalve de gaucho poëzie van dit land de portoricaanse dichters
niet vreemd was. Het ritme, de onomatopee en het gebruik van creoolse of afrikaanse
woorden zijn beslist de basis-elementen van de negroïde poëzie, die in korte tijd tot
hoge bloei kwam, buiten de grenzen van de Antillen trad en zich over heel
Latijns-Amerika verbreidde. Het was echter in Cuba waar de antilliaanse of negroïde
poëzie er een dimensie bij kreeg. Nicolás Guillén (cubaan, geb. 1902) wist er een
belangrijk realistisch en sociaal element aan toe te voegen, een opkomen voor eigen
recht, iets wat de poëzie van Palés Matos nooit had gekend. N. Guillén, mulat en van
nature een rebel, zwierf tijdens de burgeroorlog door Spanje en ging direkt daarna
over tot het kommunisme. Onder invloed van het folklorisme van Lorca verfijnt hij
zijn estetiek en wordt in zijn boek ‘Sóngoro cosongo’ (1931) de negerkultuur een
sociaal verwijt. In ‘West India Ltd.’ (1934) zien wij, behalve dat hij zich liet kennen
als een anti-imperialist, ook dat hij links-militante poëzie begint te schrijven. Zich
geheel identificerend met de Cubaanse revolutie, schrijft Nicolás Guillén nu voor
een volk dat kort geleden nog analfabeet was, en de dichter bezingt samen met hen
de vreugde over de nieuwe tijd en de vrijheid.
Een afzonderlijk en lang hoofdstuk zouden wij aan de poëzie ge-

*

Van het afrikaanse ‘Tuntún de negros y mulatos’.

Raster. Jaargang 3

577
schreven door vrouwen moeten wijden, niet omdat de auteurs niet geschaard kunnen
worden onder de verschillende poëtische tendenties die zich in Spaans-Amerika na
het modernisme voordeden, maar omdat zij één punt gemeen hebben, dat hen van
de rest onderscheidt: hun liefdespoëzie, gedurfd, dominerend, vol van agressiviteit
en beschuldigingen tegen de man die haar gedurende vele eeuwen heeft behandeld
alsof zij een inferieur wezen was, of haar naar goeddunken heeft geïdealiseerd, al
naar gelang zijn behoefte. Synthese van een openlijke, onverholen erotiek, een zich
hartstochtelijk overgeven aan de geliefde, onder behoud van eigen persoonlijkheid,
een door tragedie en veelal schandaal gekenmerkt leven, is een liefdespoëzie
geschapen uit honing en gal, tederheid en haat, minachting en noodzaak; een poëzie
die vooral diep menselijk is. María Eugenia Vaz (1875-1924), Delmira Augstini
(1886-1914), Juana de Ibarburu (geb. 1895), Sara Ibañez (geb. 1918), allen uit
Uruguay; Alfonsina Storni (1892-1938), zwitserse van geboorte, vanaf haar vroege
jeugd opgegroeid in Argentinië, Julia de Burgos (1916-1953) en Clara Lair (geb.
1900) beiden uit Portorico; Gabriela Mistral (chileense, 1889-1957), onderscheiden
met de Nobelprijs voor literatuur, en Guadelupe Amor (geb. 1920), mexicaanse, zijn
enkele van de belangrijkste vertegenwoordigsters van de vrouwelijke
spaans-amerikaanse poëzie die zo bizonder is en een terdege studie zou verdienen,
wat wij, helaas, hier niet kunnen doen.
Nu rest ons nog slechts te praten over de jonge, hedendaagse poëzie. Wij hebben
gezien hoe in Chili en Peru resp. Neruda en Vallejo de belangrijkste
vertegenwoordigers waren van de avantgardistische tendenties, doordrenkt van
politieke geëngageerdheid, en hoe in Mexico, met Octavio Paz, de existentiële
tendentie van het avantgardisme voet aan de grond krijgt. Te beginnen bij deze
dichters is de dichtkunst in voortdurende strijd met de maatschappij, ook al houdt
de dichter er zichzelf afzijdig van, en dit natuurlijk des te meer als de dichter een
militant revolutionair is. In Argentinië vormden de dichters avantgardistische groepen
zoals ‘Martin Ferro’ en daarna, rondom het tijdschrift ‘Que’ een groep met duidelijke
surrealistische tendenties, die een kort leven beschoren was. In 1952 hergroeperen
zich de surrealisten rond het tijdschrift ‘A partir de O’, daarmee een onnoemelijk
aantal polemieken oproepend, en hetzelfde gebeurt met ‘Poesía Buenos Aires’, dat
uit dezelfde tijd
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dateert als het eerstgenoemde. Het laatste nieuws dat ons uit Argentinië bereikt, meldt
nieuwe koersen die minder estetisch en veel direkter en geëngageerder zijn en
duidelijk onder invloed staan van de jonge spaanse dichters. In Chili is Neruda nog
steeds het ‘monstruo sagrado’, naast een aantal min of meer revolutionaire en sociale
dichters die in nauw kontakt staan met het surrealisme. Het experimentele avontuur
heeft in Nicanor Parra wellicht zijn beste vertegenwoordiger. In Peru gebeurt ongeveer
hetzelfde als in Chili: Vallejo domineert het toneel der dichtkunst en de jeugd laat
zich min of meer op sleeptouw nemen door de oude non-konformist; in Mexico zit
Octavio Paz nog in de voorhoede. En toch is het moeilijk te geloven dat onder de
hedendaagse jeugd, die in Mexico City op zo'n barbaarse wijze door de politie werd
aangevallen, slechts enige dagen voor de opening van de Olympische Spelen 1968,
geen poëtische tendentie is ontstaan die veel meer op politiek en werkelijkheid gericht
is, dan bij de grote existentiële dichter. Er is ons nog niets onder ogen gekomen, maar
voor of na een revolutionaire daad, vooral wanneer deze in een tragedie eindigt zoals
toen in Mexico City, ontbreekt het nooit aan dichters die haar willen bezingen en
daaraan hun vleugels verbranden.
Equador, Columbia en Venezuela zijn op dit moment de landen van waaruit ons de
meest aktivistische en revolutionaire poëzie bereikt. Niet alleen vallen zij de
gevestigde orde aan maar ook de zeden en gewoonten en de kultuur die van hoger
hand in stand wordt gehouden door strukturen die zij als verouderd en verrot
beschouwen. In Equador zijn de dichters ‘Tzántzicos’, gegroepeerd om het tijdschrift
‘Pucuna’ (beide woorden zijn indiaans van oorsprong) aktief. Zij spreken niet van
Latijns-Amerika, maar van Indoamerika, en gebruiken de poëzie als wapen bij hun
revolutie en protest.
In Columbia laat de, nu verdeelde, nadaïstische groep het luidst haar stem van
protest horen. In Venezuela is de groep ‘El techo de la Ballena’, door het aantal
dichters dat er deel van uitmaakt en de aktiviteit die zij ontplooien, de belangrijkste
in dit land, dat nu een van de meest poëtische landen is van Latijns-Amerika. En
blijft nu nog over Cuba. De ‘parel van de Antillen’, zoals de spanjaarden dit land in
een poëtische of nostalgische bui noemen, is het enige land waar de revolutie heeft
getriomfeerd, niettegenstaande de enorme moeilijkheden die er nog zijn en die,
gegeven
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de huidige wereldpolitiek, waarschijnlijk niet gemakkelijk opgelost kunnen worden.
Vier generaties dichters, die van 1920, van 1940, die welke zich kenbaar maakte ten
tijde van de revolutie, en die daarna, in 1966 is ontstaan, hebben, ondanks het verschil
in de wijze van uitvoeren van hun poëtische schepping, een gemeenschappelijke
noemer, waarmee wij hen kunnen kenschetsen: het historisch realisme, waarmee ook
de huidige dichtkunst in Spanje wordt gekenschetst. Wij zien in hen allen een drang
tot vernieuwing, of tot sociale revolutie, maar in het werk van de Cubaanse dichters
is nog iets anders tot uitdrukking gekomen, wat wij helaas niet kunnen vinden in het
werk van de spaanse dichters, namelijk de ondernomen aktie en het werk dat binnen
het kader van de al bereikte en nog aan de gang zijnde revolutie nog verzet moet
worden.
Moge de stem van de jonge dichters zelf een leidraad voor u zijn bij het bepalen van
uw oordeel en het maken van opmerkingen. Wij voegen hier enkele voorbeelden van
hun werk bij. Daar zij nog te jong zijn om beoordeeld te kunnen worden, wagen wij
het niet de eerste steen te werpen of te leggen. Zij die in de toekomst, eenmaal tot
volle rijpheid gekomen of het aardse bestaan verlaten hebbend, gerekend zullen
worden tot de klassieken van de spaans-amerikaanse literatuur, zullen dit niet alleen
aan zichzelf te danken hebben, maar ook aan het historisch gebeuren, aan de betekenis
die aan hun werk wordt gegeven en aan het oordeel dat wij, de lezers, over hun werk
geven, wat ook hun nationaliteit, ideeën omtrent estetiek en politieke of sociale visie
zijn.
Wij willen dit stukje eindigen met de woorden van Pablo Neruda, geschreven in
1961, waarbij wij ons volledig kunnen aansluiten: ‘Het is de plicht van de dichters
met hun volk te zingen en de mens te geven wat des mensen is.’ Zo schijnen de jonge
dichters van Spaans-Amerika het ook te voelen.
Vertaald door Marijke de Feijter-van Nieuwenhuize
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J. Mario
Colombia
Poema
(de ‘Palabras al Viento Radioactivo’)
un día
después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
te tomaré en mis brazos
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra tengo brazos
y con amor te haré el amor
un día después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra hay amor
si hay con que hacer el amor.

J. Mario: Geboren in 1940 te Calí. Sluit zich op zeer jonge leeftijd aan bij de
Nadaïsten, een groep van avantgardistische dichters uit Colombia.
Heeft gedichten, korte verhalen, een roman en toneelstukken geschreven.
Zijn poëtisch werk is gepubliceerd in tijdschriften.
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Francisco Araujo Sanchez
Ecuador
Bitácora en país extraño
He contado hasta catorce clases de comidas
para el reino animal en el supermercado.
Os repito el título de los aperitivos?
‘Sabor auténtico de ternera’: para el perro.
‘Inconfundible gusto de leche fresca’: para el gato.
‘Pedacitos de delicioso buey’: para el mimado.
Oh tarros de vistoso color y asepsia llenos!
Se me haplantado en media sien el Juancho de Chaupicruz
llorando con su perro tísico
que anunció a pleno aullido
la muerte de su entenada.
No sé, ayer miré mi abrelatas y lo encontré homicida.

Francisco Araujo Sanchez: Geboren in 1937 te Quito. Publiceerde ‘Notas para Elías’
(1962). Zit in de redaktie van ‘Niziah’, dat als een van de beste litteraire tijdschriften
van Equador wordt beschouwd.
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Juan Calzadilla
Venezuela
Los métodos necesarios
Las costumbres han hecho de mí
un ser abominable
impaciente, aguardo todo el día como un funcionario
privado del sueño a quien se le obliga a permanecer amarrado
eternamente a su silla
el empresario ha cubierto el cielo con un paraguas
ha hecho del mundo un lugar apto para crimen
ha reducido increíblemente a los hombres al tamaño de una bala
más valdría hacer algo, te digo
dispararlos remover los escombros para buscar una salida
olvidar todo propósito inconcebible y constituir la felicidad
a cualquier precio y del modo más inmediato
con tablas de toda ley de todo naufragio de toda ferocidad
para tener sobre qué morir el día venidero
y adaptar esa muerte a un fin necesario hecho a su propia medida
reducir la dicha a términos humanos como mueble
que entra por casa de pobre
y crearla en nombre de todos
por todos los medios que estén a la vista por los medios lícitos
e ilícitos por medio del bien y por medio del mal
utilizando todos los métodos, los métodos pacíficos
y los métodos bélicos por los métodos más violentos
incluyendo el suicidio.

Juan Calzadilla: Geboren in 1931 te Altagracia de Orituco. Behoort tot de groep ‘El
techo de la Ballena’. Is verbonden aan het Museo de Arte van Caracas en is
kunstkritikus. Gepubliceerde gedichtenbundels: Primeros poemas, La torre de los
pájaros, Los herbarios rojos. Dictado por la jauría, Malos modales.
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Elmer Szabó
Progresio número uno
(fragmento)
bebo mi cerveza
como si fueran camisas
arrancadas del atardecer
depositadas como insultos en mi vaso
silenciosamente
me cago en el mundo
en las democracias constitucionales
en la poesía pura
en la alienación
hay que saber odiar el llanto ajeno
y desear que los labios se llamen alaridos
hay que saber odiar para que la risa y las lágrimas nazcan
hoy año 63
mil novecientos sesenta y tres avo de un tal Cristo
siempre y antes y después hay otros
cuya gran tarea
fue meter el año uno en el calendario......

Elmer Szabó: Geboren in Hongarije. Woont sedert zijn achtste jaar in Venezuela. Is
advokaat, en voltooide zijn studie in Frankrijk.
Er is nog geen boek van zijn hand verschenen.
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Edwin Illescas
Nicaragüa
Boceto de escritor
La mano traza una raya sin fe hace una forma.
Otra raya la modifica. Una tercera destruye el conjunto.
Sobre la pupila de los niños
el viento deposita una raya
y otra que modifica,
y una tercera que destruye.
Así una raya de polvo y otra de viento
dan patadas sobre el culo de un escritor

Edwin Illescas: Geboren in 1942 te Estelí. Oprichter van de groep ‘Generación
Tradicionada’ en voormalig hoofd-redakteur van het tijdschrift ‘Zarpa’, wijdt zich
nu aan de journalistiek.
Er is een nog niet gepubliceerd boek van hem: ‘Diario de la Navegación’ en hij
is bezig aan een tweede: ‘Espada de papel’.
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Erving Mayorga Masis
Chicago - 1o. de Mayo
Si tengo que llenarme los dedos
de sal,
Si hay que decirlo con todas
las contorsiones de la ira,
Si hay que ir a buscar más palabras
donde se esconden las palabras
irreconciliables,
si es que tenemos que escupir sobre
los huesos del primer hombre;
o, da lo mismo, sobre la desosificación
de la primera estrella:
que desde la crucifixión hasta la
primera internacional
o desde el mono que disparó la primera
piedra
hasta el chisporroteo de la pirotecnica
atómica
haya motivo, entiéndase, de la
protesta.
Y por los juicios sumarios,
por la bula de los procesos de nuestra
fábula de los sistemas,
(la prescripción o el precepto ridículo
hasta blanquear los huesos de la palabra
de un hombre)
tendrá que perpetuarse
la humedad de la sangre en la palabra.

Erving Mayorga Masis: Geboren in 1944 te Masaya. Oprichter van de groep ‘Cantera’
en van het tijdschrift met dezelfde naam. Studeert aan de Fakulteit der Letteren en
doceert aan de Nationale Universiteit. Zijn poëtisch werk is verschenen in tijdschriften.
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Antonio Cisneros
Peru
Poema sobre Jonás y los desalienados
(Fragmento del Canto Ceremonial...)
Si los hombres viven en la barriga de una ballena
sólo pueden sentir frío y hablar
de las manadas periódicas de peces y de murallas
oscuras como una boca abierta y de manadas
periódicas de peces y de murallas
oscuras como una boca abierta y sentir mucho frío.
Pero si los hombres no quieren hablar siempre de lo mismo
tratarán de construir un periscopio para saber
cómo se desordenan las islas y el mar.
y las demás ballenas - si es que existe todo eso.
Y el aparato ha de fabricarse con las cosas
que tenemos a la mano y entonces se producen
las molestias, por ejemplo
si a nuestra casa la arrancamos una costilla
perderemos para siempre su amistad
y si el hígado o las barbas es capaz de matarnos.
Y estoy por creer que vivo en la barriga de alguna ballena
con mi mujer y Diego y todos mis abuelos.

Antonio Cisneros: Geboren in 1942 in Lima. Studeerde litteratuur aan de Universiteit
van San Marcos, waarna hij als docent daaraan verbonden bleef. Redakteur van
‘Amaru’. Is momenteel beursaal in Engeland. Won in 1964 de nationale prijs voor
poëzie, in 1968 de prijs voor poëzie van ‘la Casa de las Américas’ van Cuba met het
boek ‘Canto ceremonial contra un oso Hormiguero’. Ander werk van hem is:
‘Destierro’, ‘David’ en ‘Comentarios reales’.
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Ruben Vela
Argentina
Public relations
Te mueres, te mueres
campesino de América
bajo el concreto
sol del trópico?
Te estás muriendo de sed
mi pueblo americano?
De hambre y a pedazos
se te mueren tus hijos?
No importa, no importa...
Coca-Cola refresca mejor!

Ruben Vela: Geboren in 1923 in de provincie Santa Fe. Diplomaat. Belangrijk dichter
van zijn generatie. Werk: ‘Poemas Americanos’ en ‘Poemas Australes’ (Uitgeverij
Losada).
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Guillermo Rodriguez Rivera
Cuba
Con todos
Está bien así.
Yo también hago la mismo,
también yo voy al mismo lugar.
He aprendido a llorar a lágrima viva
o muerta
contigo,
y a padecer y a odiar y a no ser escuchado.
He aprendido a aprender, a amar,
a contrariarme,
Soy uno más. No quiero
de ninguna manera
ser nunca nada más que uno más.
En el bien o en la desgracia,
en la hora del amor o en la de la cólera,
en el dolor o el miedo
que nadie salga.
La hora será para todos
o no será.

Guillermo Rodriguez Rivera: Geboren in 1943 te Santiago de Cuba.
Afgestudeerd aan de Fakulteit der Letteren. Redakteur van het tijdschrift ‘Cuba’
en ‘Casa de las Américas’. ‘Cambio de impresiones’ was zijn eerste gedichtenbundel,
uitgegeven in 1966.

Raster. Jaargang 3

589

Miguel Barnet
El Cristo
La familia se reúne en la gran mesa
murmuran sobre la existencia de Cristo,
lo sé.
Tras ellos el óleo de impávidos ojos azules
y rosadas mejillas.
¿Qué dirían si el Señor fuera negro
o chino tal vez
con los ojos cosidos de puro hilo de Shangai?
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Revolución
Entre tú y yo
hay un montón de contradicciones
que se juntan
para hacer de mí el sobresaltado
que se humedece la frente
y te edifica.

Miguel Barnet: Geboren in 1940 in Havanna. Was verbonden aan het Instituut voor
Etnologie en Folklore van de Academia de Ciencias, terwijl hij bovendien
kunstgeschiedenis doceert. Is vertaler en geeft regelmatig lezingen. De
gedichtenbundel ‘La sagrada familia’ kreeg in 1967 een eervolle vermelding bij de
toekenning van de litteraire prijs van ‘Casa de las Américas’. Andere gedichtenbundels
zijn: ‘La piedra y el Pavo Real’, ‘Isla de Güijes’.
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Belkis Cuza Male
Oh, mi Rimbaud
He aquí que Rimbaud y yo nos hacemos al mar
en un gran elefante blanco,
nos perdemos en la bruma inconsolable de unos ojos
y reincidimos - como un par de colegiales en el amor.
El me toma la mano, la rechazo, iluminada
por un grito.
Luego se abandona a las aguas,
cruza otros mares, otros ojos,
se queda sin mí,
me regala la cabellera roja de sus sueños,
el pálido colorete de sus mejillas,
un espejo.
Cuando aminore la tormenta, y su caballo
abra todos los caminos, volverá
dueño y señor del vellocino de oro,
jovial y para entonces harto de mí.

Belkis Cuza Male: Geboren in 1942 in de provincie Guantánamo.
Was bibliothekaresse bij de Escuela de Letras en is momenteel journaliste bij de
krant ‘Granma’. Uitgegeven werk: ‘El viento en la pared’. ‘Los alucinados’, ‘Tiempo
de sol’ en ‘Cartas a Ana Frank’. Alle dichtbundels.
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Victor Casaus
Resulta que Nosotros
Resulta que nosotros
resulta que habitamos este mundo y esta isla que recomendamos
como buena
resulta que mis padres mis abuelos que todos mis antepasados
que pisaron esta tierra
resulta que llegamos hace solamente un rato hasta este punto
y que habremos de seguir
resulta que todo el mundo nos conoce por el nombre de esta isla
y por los discursos y las frases y los más largos cintillos
resulta que somos responsables de los crímenes más justos
de las más bellas mentiras
y resulta que nos ha costado mucho guardar lo que hemos hecho
a ver si nos dejan en paz un día de estos.

Victor Casaus: Geboren in 1944 in Havanna. Werkt bij de radio en is redakteur van
het litterair tijdschrift ‘El Caimán Barbudo’.
Heeft slechts een gedichtenbundel gepubliceerd: ‘Todos los días del Mundo’.
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Gegevens betreffende medewerkers aan dit nummer
Josefina Vidal de Lorda, geb. 1932 in Tárrega (Lérida), Spanje.
Emigreerde naar Engeland in de 50-er jaren. Werkte o.m. voor de BBC (spaanse
uitzendingen), later voor de Wereldomroep te Hilversum. Doceert momenteel spaanse
taal- en letterkunde aan de universiteit van Groningen.
Publikaties: o.a. Fuera de mí, Santander 1964; en bijdragen aan dagbladen en
tijdschriften (Poesía de España).
Kenneth White, geb. 1936 te Glasgow, Schotland. Studeerde aan de universiteiten
van Glasgow, München en Parijs.
Publikaties: En toute candeur (gedichten en essays, Parijs, Mercure de France,
1964), The cold wind of dawn (gedichten, Londen, Jonathan Cape, 1966), Letters
from Gourgounel (proza, Londen, Jonathan Cape, 1966), The most difficult area
(gedichten, Cape Goliard, 1968), Poems of André Breton (vertalingen, Cape editions,
1969). Werkt aan nieuw proza en nieuwe poëzie, en opstellen over poëzietheorie.
Woont en werkt in Frankrijk.
G.A.M. Janssens, docent engelse en amerikaanse letterkunde aan de universiteit van
Nijmegen. Verbleef als Harkness Fellow twee jaar in de VS resp. aan de universiteiten
van Yale en Californië (Berkeley).
Promoveerde in maart 1968 op het proefschrift The American Literary Review: A
Critical History 1920-1950, Den Haag, Mouton, 1968.
Artikelen en recensies in The Yale review, English studies, Papers on language
& literature, Levende talen en Neophilologus.
Charles Grivel, geb. 1936, redakteur van het tijdschrift Manteia.
Publikaties o.m. in Le Change, 2.
C. Ouwehand, hoogleraar in de japanse taal- en kultuurkunde aan de universiteit van
Zürich. In Nederland vooral bekend door zijn vertalingen van Kawabata (Sneeuwland,
De duizend kraanvogels, De schone slaapsters) en Mishima (Het gouden paviljoen).
Karl Krolow, geb. in 1915 te Hannover, woont in Darmstadt. Lid van de Akademie
für Sprache und Dichtung in Darmstadt en van de Akademie der Wissenschaften der
Literatur in Mainz. Verwierf in 1956 de Georg Büchner-prijs.
Vooral vermaard door zijn lyriek, o.a. Zeichen der Welt (1952), Wind und Zeit
(1954), Fremde Körper (1959), Unsichtbare Hände (1962), Schattengefecht (1964)
en Landschaften für mich.
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