Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs.
41-44)

bron
Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44). De Bezige Bij, Amsterdam 1988

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_ras001198801_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Bij Raster 41
Dit nummer van Raster, het eerste van een nieuwe jaargang, is gewijd aan
‘denkbeeldige reizen’: aan verplaatsingen, over langere afstand, in de geest. De
verslagen, of misschien beter vertellingen, van dergelijke imaginaire reizen kan men
ruwweg in tweeën verdelen: die van de pseudo-realistische en die van de fantastische
reis. Een saillant voorbeeld van de eerste categorie is Kafka's Amerika, een roman
over een land waar de schrijver nooit een voet heeft gezet; een voorbeeld van de
tweede Gulliver's Travels van Swift.
De aantrekkelijkheid van de reis als literaire vorm ligt voor de hand: ze brengt een
veelheid van anekdotes en beschrijvingen in een schijnbaar logisch verband. Satirici
en utopisten biedt ze de mogelijkheid op ongedwongen wijze zoveel mogelijk
raakpunten en tegenstellingen te laten zien tussen een imaginaire wereld en de
bestaande.
De bloei van de imaginaire reis aan het eind van de zeventiende en het begin van
de achttiende eeuw en aan het eind van de vorige en het begin van deze eeuw valt
samen met een hausse in de reële ontdekkingsreizen. Het lijkt alsof de exploraties
in de Poolgebieden en de binnenlanden van Afrika en Azië worden begeleid door
schaduwexpedities vanachter de schrijftafel; een soort van kritisch contrapunt. Met
het verdwijnen van de witte plekken op de wereldkaart en de gedaanteverandering
van reiziger in toerist bleven er steeds minder gebieden over waar de moralist of
utopist de vlag der verbeelding kon planten, en hij week uit naar de toekomst. De
nieuwe Gulliver reist in de tijd en interstellair: men zie het opstel van Dautzenberg.
De meeste bijdragen in dit nummer cirkelen rond gedroomde of gedachte reizen.
Ze tonen hopelijk aan dat, hoe wáár de wijsheid ‘Wie verre reizen doet, kan veel
verhalen’ ook is, de thuisblijvers minstens zoveel te vertellen hebben.
De redactie
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Gert Mattenklott
Denkbeeldige reizen - reisverbeelding
Vertaling: J.F. Vogelaar
‘Luister eens goed. Niet naar mijn woorden, maar naar het tumult dat in
je lichaam opstijgt wanneer je naar jezelf luistert.
René Daumal: Poésie noire, poésie blanche
Op weg naar katechisatie en naar de kerk moest ik als kind twee keer in de week een
tamelijk steile heuvel over, en meestal was ik buiten adem als ik boven kwam; tot
ik leerde de werkelijkheid met mijn fantasiebeelden te slim af te zijn. Voor mijn
geestesoog laste ik namelijk een film in waarin ik lichtvoetig door een brede vlakte
moest lopen. Om dit verzinsel houvast te geven, hoefde ik alleen maar mijn blik - in
plaats van over de steil oplopende weg - zijwaarts langs de horizontaal lopende
betonnen sokkels van een draadafrastering te laten glijden. Elke twintig meter hoefden
mijn ogen alleen maar de sprong omhoog te volgen in hetzelfde ritme als de sokkel
van de afrastering, om nadat de stijging ongedaan was gemaakt weer ongestoord
horizontaal door te kunnen lopen. In mijn innerlijke film was dit sprongetje niet meer
dan een kleine vertraging van het beeld en een minimale verstoring van mijn illusie,
te gering om die serieus te bedreigen, net voldoende om nog van het onschuldige
zelfbedrog te kunnen genieten. - Hoe vaak zien we ons niet genoodzaakt in ons
binnenste op reis te gaan, om het werkelijke bestaan aan te kunnen, zoals mijn zware
lichaam een nieuwe impuls kreeg door de beelden die ik in mijn binnenste toeliet.
Daarom had later Huysmans' Des Esseintes voor mij ook niet veel woorden nodig
om uit te leggen waarom hij op weg naar de trein naar Londen op het idee kon komen
dat hij het beste van Engeland eigenlijk al achter de rug had. De tocht per koets door
mist en regen, het bezoek aan een Engels restaurant in de buurt van het station en
het bladeren in de Baedeker had hij tot een complete reisfantasie samengevoegd,
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zo rijkelijk aangekleed dat daarmee vergeleken elke werkelijkheid wel moest
verbleken. Nam zijn koffers, maakte rechtsomkeert en reed rustig naar huis. - Of
Pierre in Tolstoi's Oorlog en vrede, wiens reisfantasie na zijn toelating tot de
Petersburgse vrijmetselaarsloge - in plaats van esthetische werelden zoals bij Des
Esseintes - nieuwe morele werelden in het verschiet ziet: ‘De zitting was afgelopen,
en toen Pierre weer thuis was, kwam het hem voor alsof hij zojuist van een reis was
teruggekeerd die hem zowat tien jaar had gekost, in welke tijd hij volledig veranderd
was en zijn vroegere leefwijze en vroegere gewoonten ontwend was.’1
Niet altijd zal men zoals Des Esseintes met de denkbeeldige reis in plaats van een
echte reis genoegen willen nemen, en ook Pierre moet weldra pijnlijk ervaren hoe
slecht zijn verbeelding met de werkelijkheid te verenigen is. Maar is dit vermogen
om zich het Elders en Eéns voor te stellen niet een voorwaarde voor iedere reis - in
letterlijke en figuurlijke zin? Het is het vermogen om het gewone leven te
onderbreken. De imaginaire reis is niet alleen maar een surrogaat voor de echte reis
of het enige dat overblijft wanneer iemand uit noodzaak of overtuiging daarvan afziet.
Ze is eerder een belangrijke - zoal niet noodzakelijke - aanvulling. Het echte reizen
is een slijtageslag: we verslijten de plaatsen doordat we hun onbekende verlokking
tenietdoen (met elke stad waar we aankomen zijn we een doel armer), en een slijtage
van onze afgematte krachten. Al reizend verslijten we de objekten van onze wensen,
verbruiken we onze levenskrachten. En inderdaad, er is alleen maar dit ene reservoir
waaruit de reisenergie nieuwe kracht kan putten; het is precies deze innerlijke ruimte
van onze verbeeldingskracht, waarin we stil naar binnengaan wanneer we hijgend
de bergen overgaan of ons in de giftige lucht van de grote steden uitputten.
In een bespiegeling over ‘de innerlijke onmetelijkheid’ geeft Bachelard in zijn
‘Poetica van de ruimte’ een verslag weer van de enthousiaste duiker Philippe Diolé
over zijn reiservaringen in een woestijn (‘le plus beau désert du monde’): ‘In mijn
verbeelding liet ik de ruimte om mij heen waar ik midden doorheen liep overstromen.
Ik leefde in een verzonnen overstroming. Ik bewoog mij midden in een vloeibare,
glinsterende, draagkrachtige, dichte massa, die gevormd werd door zeewater, de
herinnering aan het zeewater. Deze kunstgreep was voldoen-
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de om een afstotelijke droge wereld voor mij een menselijk aanzien te geven, ze
verzoende mij met het rotsgesteente, de stilte, de eenzaamheid, het gesmolten
zonnegoud dat uit de hemel neerdaalde. Zelfs mijn vermoeidheid werd er voor mijn
gevoel minder door. Mijn lichaamsgewicht liet zich dromend door dit imaginaire
water dragen.2 Bachelard interpreteert deze fantasiebeelden als een ‘psychologische
techniek’ - tegelijk is het een esthetische -, waarmee we de gevangenis van het hic
et nunc openbreken, en hij staat erop deze beelden niet als louter illusies af te doen.
En inderdaad: zouden het Elders en het Eéns alleen al omdat ze nu eenmaal niet hier
en niet nu zijn, illusies genoemd moeten worden?
Op allerlei manieren worden voor ons de ruimten van het innerlijk ook door andere
mensen ontsloten en ingericht, en ook dan bestaan ze echt voor ons, ofschoon ze in
zekere zin fictief zijn. Dank zij psychoanalytische onderzoekingen weten we hoezeer
onze ruimtelijke waarneming zelfs in kleine alledaagse aangelegenheden door de
wensen en angsten van het onbewuste bepaald is. Wanneer men afwezig zijn
gedachten laat afdwalen is dat een slechts af en toe opvallend voorbeeld van de
algemene relativiteit van zowel ruimte- als tijdwaarneming, een psychosociale
relativiteit in tegenstelling tot de esthetisch-fenomenologische, zoals ze bijvoorbeeld
in de onderzoekingen van Erwin Strauss behandeld wordt. - Zo heeft men in gevallen
van hysterie drastische veranderingen in de ruimtelijke afmetingen in de
belevingswereld van de patiënten kunnen vaststellen. Van bijzonder belang zijn
dergelijke modificaties ook bij angstneurosen: ‘Bij typisch angstneurotische patiënten
is de ruimte tussen het liefdesobjekt en de persoon zelf de enige reële ruimte. Wanneer
het liefdesobjekt ver weg of uit beeld is, wordt de ruimte onmetelijk groot.’3 Tussen
de ruimten die in het innerlijk van de mens zichtbaar worden en die welke men om
zich heen waarneemt, bestaat een rechtstreeks verband. De primaire ruimtebeleving
heeft betrekking op de lichaamsopeningen, passages waardoor inwendige en
uitwendige ruimten met elkaar in verbinding treden: ‘Bij fobieën die met het lopen
samenhangen’, schrijft Schilder, ‘dromen de patiënten soms dat hun voeten de grond
niet raken. Dat symboliseert de verwijdering tussen hun genitaliën en de moeder.’4
De fantasieën van innerlijke reizen, waarvan de analytici melding maken,
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treden steeds onwillekeurig op. Het zijn reflexen van het beruchte Es die zich niet
zomaar laten sturen. Ze komen hier alleen maar bij wijze van toelichting en gelijkenis
ter sprake, want de reisverbeeldingen waar het in dit opstel om gaat, zou men met
het oog op de escapades van het Es het beste als simulatie van psychische reflexen
kunnen bestempelen. Ze ontstaan in die ruimten van de voorstelling die wanordelijk
zijn gestoffeerd met flarden herinnering uit vroegere religiositeit, recent verworven
privé-mythologie en kunst. Er zijn experts voor nodig om hier een nauwkeurige
scheiding aan te brengen, misschien ook alleen maar schoolmeesters. Waarom mensen
reizen en waarheen, wordt hier beslist, niet achter het bureau van planning en
rechtvaardiging. Want hier is het geheime strategische centrum waar de
verbeeldingskracht van de reiziger wordt opgetuigd die in feite heel wat meer over
welslagen of mislukken beslist dan alle uiterlijke omstandigheden tezamen. Ze maakt
stilletjes hardnekkig de plannende rationaliteit aan zichzelf ondergeschikt. Wil de
werkelijkheid voor ons bestaan, dan moet zij betrekking hebben op het arsenaal aan
idées fixes en obsessies. Hier blinkt het laatste geheim van de reisalchemie, bladgoud.
Voor reizen is meer nodig dan tijd en geld. Het is een kunst, en het valt ten zeerste
te betwijfelen of die kunst kan worden aangeleerd. Tijd, geld en gelegenheid mogen
kloppen, en de reis gaat ook van start, maar zonder de reiziger kan de rekening niet
worden opgemaakt, zoals uiterlijk bij terugkeer blijkt. Men kan vertrekken zonder
echt op reis te gaan, en weer aankomen zonder te zijn weggeweest. - Voor het reizen
is de reiziger nodig, en juist die ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid is in
werkelijkheid het moeilijkste. Wat hiervoor vereist is, is de kunst afwezig te zijn, en
hoe moet men die leren? Sinds Sternbald en Heinrich von Ofterdingen moeten de
schrijvers hun helden in hun slaap verschalken om ze er op uit te kunnen sturen. Pas
in hun dromen overwinnen ze de traagheid van hun burgerlijk leven, een innerlijke
logheid, want het uiterlijke leven is immers juist sinds het begin van de vroege
moderne tijd in de greep van een allesomvattende mobilisatie. Als we al iets leren
over de voorwaarden van het reizen, dan is dat sinds de tijden van Tieck en Novalis
hooguit nog van de dromers en fantasten, de extatici en bezetenen, van Emily Brontë's
Catherine Earnshow bijvoorbeeld, wanneer zij in Wuthering Heights, een roman
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met allerlei toespelingen op het verband tussen innerlijke en uiterlijke reizen, bekent:
‘I've dreamt in my life dreams that have stayed with me after, and changed my ideas,
they've gone through and through me, like wine through water, and altered the colour
of my mind.5 Ook dit een alchimistisch protocol.
Helemaal aan het begin staat echter allereerst het vermogen tot afscheid nemen.
De reiziger moet duizend doden kunnen sterven zonder verloren te gaan; dàt hij ze
sterft is zelfs de voorwaarde om te kunnen vertrekken èn behouden terug te keren.
Zoals literaire droomreizen een aanwijzing zijn voor de bedreiging van het echte
reizen, zo zijn symptomen voor de achteruitgang in deze eeuw het verdonkeremanen
van afscheid en scheiden, het uitwissen van doodssignalen, waarvan de waarneming
en bevestiging toch juist ieder vertrek, wanneer het niet alleen maar gefingeerd wil
zijn, dienen te begeleiden.
Wanneer vroeger iemand op reis ging, stelde hij orde op zaken alsof het definitief
zou kunnen zijn. Maar hangt het geluk, iets als eerste of voor het eerst te zien, niet
af van het besef het misschien ook voor het laatst te hebben gezien? Natuurlijk zijn
gelukkig de tijden voorbij waarin het gebruikelijk was voor een reis naar Rome zijn
testament op te maken, omdat de tocht door de levensgevaarlijke Abruzzi ging. Voor
de reiziger blijft evenwel de dood een struikrover en reisgenoot, ook al zijn de straten
veilig en de security instructions waterdicht.
Het is de dood van de gewoonte.
Of wij deze dood doorstaan, daarvoor is het reizen een proef op de som, omdat
hier buitengewoon duidelijk de contouren van de vertrouwde omgeving vervagen
ten gunste van de onbekende en vreemde, veelbelovende of gevaarlijke
omstandigheden - in elk geval gold dat voor Neckermann. Eén proef op de som maar,
niet meer. Ook al mag sindsdien het toerisme voor deze proef niet meer deugen, toch
worden wij als reizigers niet alleen onderweg, maar - en zo mogelijk nog radicaler
- in alle situaties op de proef gesteld waarin we geacht worden met het gewone leven
te breken: reizen dus niet louter als bezigheid binnen een bepaald tijdsbestek maar
als een levenshouding. Het kunnen reizen is in die zin een concreet voorbeeld van
de voorstelling van een leven dat de dood in zich opneemt. Als zodanig behoort het
tot de archaïsche beelden van onze cultuur, zoals er al in haar oudste ritue-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

13
len en mythen naast de echo van werkelijk plaats gevonden reizen de imaginaire
reizen bestaan. Veelzeggender en betekenisvoller dan de sociale geschiedenis van
het reizen van de volksverhuizing tot aan het massatoerisme in onze dagen, zijn voor
de geschiedenis van het bewustzijn de documenten van die imaginaire reizen, die
ons iets meedelen over de innerlijke voorwaarden die al het reizen mogelijk maken.
Tot de oudste reizigers van dat soort behoren de sjamanen. Hun sporen reiken tot
in onze dagen. De jongste berichten uit de twee laatste decennia zijn afkomstig uit
Tibet en de socialistische volksrepubliek Mongolië alsook uit het westen van de
Himalaya. -‘De sjamaan’, zo luidt een definitie, ‘moet als een extaticus worden
gezien, die in dienst van een gemeenschap in trancetoestand in staat is een hogere
of onderwereld binnen te gaan, waarbij hij van de hulp van... geesten gebruik maakt.’6
Het doel van dergelijke reizen kan verschillen. Bij de Tinkit en Haida, twee
indianenstammen uit Noordwest-Amerika dienden ze nog in onze eeuw medische
doeleinden. Als iemand ziek is, bericht Ernst Fuhrmann, ‘schrijft men dat toe aan de
roof van zijn ziel, en de sjamaan moet de ziel terughalen. Daartoe begeeft hij zich
in de onderwereld. Er wordt met plankjes een boot voor hem afgebakend, en hij
maakt daarin een fictieve tocht naar de onderwereld, dat wil zeggen: hij raakt in een
toestand van schijndood waardoor hij toegang krijgt tot de wereld aan gene zijde, en
reist de zon en de ziel achterna. De ziel brengt hij in een hol bot terug en geeft haar
weer aan de zieke.’7 Zulke zielereizen ondernemen plaatsvervangend voor zieken
ook de sjamanen in Tibet, die hun reis schrijlings op trommels gezeten beginnen en
met het lawaai de boze geesten bezweren. Michael Oppitz heeft nog onlangs dergelijke
seances uit het Tibetaans-Birmaanse taalgebied met teksten en foto's gedocumenteerd.
De ‘Noordelijke Magar’, de stam die Oppitz bezocht heeft, noemen hun leefruimte
het ‘blinde land’; dat is tevens het begrip voor het vierde en slechtste historische
tijdperk, waarin de mensen hun gezichtsvermogen zijn kwijtgeraakt en waarin ziekte
en ongeluk heersen. Tijdens de diverse rituelen ter afweer van de boze krachten slaat
de sjamaan - een namens allen - in de duisternis de ogen op. Ook hier de metafoor
van de Verlichting, zij het in een heel andere betekenis.8
Behalve medische taken krijgen de sjamanen de functie van een ora-
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kel. Althans vóór het conflict met de Volksrepubliek China hield de Tibetaanse
regering er nog een staatsorakel op na. H. Harrer, door wie we daarover meer
bijzonderheden weten, vertelt over zijn irritatie wanneer hij dit staatsorakel in het
dagelijkse leven tegenkomt: ‘Ik kon er nooit helemaal aan wennen met hem aan een
tafel te zitten en hem net als alle anderen zijn vermicellisoep te horen slurpen.
Wanneer we elkaar op straat tegenkwamen, nam hij zijn hoed af en hij glimlachte
mij met een hoffelijk knikje toe. Zijn gezicht was dat van een aardige man van zijn
leeftijd (negentien jaar) en herinnerde in niets aan de rode, opgezwollen tronie van
de extase.9
De reis van de sjamanen naar de onderwereld gaat soms met gebaren gepaard die
hen van de profane omgeving distantiëren - het afschermen van de ogen - en
openstellen voor de influisteringen van de onzichtbare wereld - de hand die als een
trechter aan het oor gehouden wordt. De reis culmineert in een collaps, waarvan de
symptomen op een epileptische aanval lijken - denk aan Valéry en Dostojevski - en
ze eindigt ermee dat de sjamaan buiten bewustzijn raakt. Alleen onbegaafde mediums
gebruiken daarvoor drugs als hasjies en rode peper. - Ter bewapening tegen de
gevaren van de trance behoort vaak een bovenmenselijk zware zilveren of gouden
helm en een zwaard. De helm, zoals in het algemeen de hoofdbedekking, beschermt
en verbergt, zoals al van oudsher in de mythologie, en is altijd een privilege van
uitverkorenen. ‘Verdwijnen’, zo heeft Jacob Grimm ook uit verschillende Germaanse
bronnen opgemaakt, ‘is dus zich vrijwillig verwijderen, een vermogen van goden en
geesten, soms ook van helden die in het bezit zijn van een masker (grima) of een
helm die hen onzichtbaar maakt.10 - In Siberië heeft de sjamaan ook een plaats in het
heldenepos, waar zijn geestelijke avonturen blijkbaar als militaire veroveringstochten
beschreven worden. Hier waren de sjamanen tot hun socialistische heropvoeding
veelal intellectuelen die - samen met een militaire aanvoerder, de beste jager en de
smid - een soort van ‘functionarissenbewind’ over hun sibbe voerden.11 Bijzonder
gezag genoten de sjamanen - op zich een erfelijke waardigheid - zodra ze de eerste
reis door de dood heen achter de rug hadden, die in krasse termen als in stukken
hakken, uitkoken, uitkrabben, uit elkaar nemen enz. beschreven wordt. - Grimm,
speurend naar idiomatische uitdrukkingen, geeft
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eveneens zeer lichaamsgerichte fantasieën uit de Duitse mythologie weer: ‘ongeduldig
verlangen naar vervoering geven we te kennen door de uitdrukking: ik zou in de
grond willen kruipen, uit mijn vel willen springen.’12 - Degenen die zijn teruggekeerd
- volgens een overlevering worden de uitgeholde botten door strikken bijeengehouden
- leiden vervolgens een tweede of meervoudig leven als herborenen, vaak hoog in
aanzien als travestieten. - In Siberië was het geloof zeer verbreid dat Christus een
broeder der sjamanen is geweest. - Volgens alle berichten bereiken de sjamanen op
grond van hun grote inspanningen geen hoge leeftijd. Bij hun dood geraakt de
gemeenschap in een crisisstemming, die pas nadat een nieuwe sjamaan benoemd is
en de proef heeft doorstaan, weer voor het oude gevoel van geborgenheid plaats
maakt.
Er zijn een paar redenen die ons doen aarzelen om het sjamanisme in zijn geheel
als een uit de tijd zijnd relict van een oud bijgeloof en een bewijs van de verderfelijke
invloed van het irrationalisme af te doen. Zeker, hier worden demonische krachten
bezworen, waanzin en bezetenheid, ziekte en doodsangst. Maar niet zij triomferen
in de drama's van deze seances. Want plaatsvervangend voor de sibbe, het dorp, de
stam trotseert de sjamaan uiteindelijk de krachten van de onderwereld. De krachten
die het hem mogelijk maken van de innerlijke reis terug te keren, blijken sterker dan
de centrifugale trance-energieën. Zo weert hij de bressen af die ziekte, onweer of
wat voor vijandige macht ook in het gewone leven geslagen hebben.
Praktisch-technisch kan hij dat bereiken door medische kennis, ervaring,
levenswijsheid, intelligentie, dus in overeenstemming met de rationaliteit van de
Verlichting. Maar het aanstootgevende is dat de verstandelijke elementen ervan in
dit geval van een gezag zijn voorzien dat niet op dit bondgenootschap met de
instrumentele rede berust, maar op de openlijk voor aller ogen tentoongespreide
vertrouwdheid van het medium met de dood. Op de overtuigingskracht daarvan berust
de bijzondere invloedrijkheid van de sjamaan.
Door middel van hem, de imaginaire reiziger als instituut, kijkt de sibbe de machten
van het verval en de dood recht in de ogen; niet ééns en voor altijd maar in een ritueel
herhaalde krachtmeting. De boze geesten zijn overal en altijd tegenwoordig, maar
de mensen zijn tegen hen opgewassen, wanneer er maar één is die tegen hen in het
krijt treedt.
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Door zijn tussenkomst ervaren ook degenen die alleen maar toekijken, wat het
betekent Niet-Ik te zijn, gegrepen en weggevoerd te worden uit de gewone wereld
van het bewustzijn en het vertrouwde. - Aan de echte reizen wordt doorgaans een
tijdslimiet gesteld. De datum van vertrek en terugkomt staan gewoonlijk min of meer
vast. In tegenstelling tot deze imaginaire tochten. Iemand die het te pakken heeft,
kan ‘wegblijven’. Er zijn berichten over sjamanen die zich in een toestand van
bezetenheid het zwaard in het eigen lichaam gestoken hebben. Zo bergt het
dramatische spel van de trance steeds het gevaar in zich dat iemand wegglijdt in de
echte dood. Het ritueel is per se niet alleen maar onschuldige folklore ter
nagedachtenis van de oude goden, eerder een spelen met vuur, waarin men het uiterste
aan tegenwoordigheid van geest moest opbrengen om te ontkomen aan de zuigkracht
van het chtonische vacuüm.
Overigens zijn in Siberië de rondtrekkende barden, zangers van heldendichten die
van dorp naar dorp reisden, met de sjamanen verwant geweest in hun stijl van optreden
en het gebruik van bepaalde gebaren en attributen. Hun gezangen leggen de
‘gezichten’ van de sjamaanse mediums vast. De kunst dient dan als dienstmaagd van
de profetische mediums, zoals volgens andere berichten priesters met schrijfgerei
het gestamel en gelai van de in vervoering geraakte extatici afluisterden om de
recepten, aanwijzingen en profetieën in een hanteerbare vorm vast te leggen.
Geen marginale bezigheid wanneer we bedenken hoe belangrijk het schriftelijk
vastleggen van ervaringen voor de geschiedenis van onze westerse Verlichting is
geweest. Het ogenblik waarop de hallucinerend gestamelde ervaring de serieuze, te
allen tijde te controleren vorm van het schrift aanneemt, het moment waarop levensen (doods)ervaringen in reisverslagen hun neerslag krijgen en geciteerd kunnen
worden, is het keerpunt waarna de Verlichting eerst iets wordt dat verdient algemeen
geaccepteerd te worden en vervolgens als regel en wet gecanoniseerd wordt. - Ook
in dit opzicht bewaart het sjamaanse ritueel een levenswijsheid die het herinneren
waard is. De opvatting van het leven als reis, wat inhoudt dat het zijn betekenis
ontleent aan de voortdurende strijd met de dood, staat geen eens-en-voor-altijd toe.
Op z'n minst verscherpt ze het wantrouwen tegen het optimisme van de wetmatighe-
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den. Wat van de mededelingen van de sjamaanse mediums als boodschap en
aanwijzing opgeschreven in omloop raakt, is daarom niet meer dan een
interpretatievoorstel en een mogelijke verklaring. De institutionalisering van de
imaginaire reizigers schept wat dat betreft niet alleen een instantie voor een
regelmatige confrontatie van de levenden met de dood; ze houdt bovendien een
voorstel in hoe men belevingen vast kan houden zonder ze in regels te laten verstarren.
De esthetiek van de sjamaanse recepten en orakelspreuken wijst in de richting van
een dynamische, zich op grond van gegeven aanleidingen voortdurend actualiserende
Verlichting.
Een toetssteen voor het welslagen van Verlichting schijnt te zijn of het lukt de
ervaring van de dood levend te houden, haar noch hygiënisch te verdringen noch
zwijgend tot een taboe te maken, ofte wel - wat op het zelfde neerkomt - haar in de
verschillende vaktalen van de theologische en medische, chemische en biologische
wetenschappen met veel omhaal van woorden te neutraliseren.
In tegenstelling hiermee, maar vooral uit actuele historische ervaring heeft in 1919
Ernst Fuhrmann in een lyrisch drama de mythe van de minotaurus opnieuw
geïnterpreteerd. De dreiging van het monster wordt hier een allegorie van pijn, verdriet
en zorgen die de mensen uit hun dagelijkse leven verbannen hebben. Alles wat
gemeden wordt, wat in het leven van alledag bedwongen had kunnen en moeten
worden, heeft zich tot een overmacht samengebald en dreigt nu als mythisch onheil
van buitenaf. Minotaurus dat is de gewelddadigheid van het verachte lijden en
veronachtzaamde zorgen, die mettertijd zulke reusachtige vormen heeft aangenomen
dat ze een recht op ieders leven heeft verworven - dat ze elk offer schijnt te kunnen
opeisen. De schuld van de mensen aan dit ongeluk ligt in de miskenning van het
aandeel dat de dood in zoveel aspecten van ieder individueel leven heeft. Het Zelf
dat denkt zich met een technische en medische bewapening tegen de pijn te kunnen
verschansen, moet voor deze precaire zekerheden duur betalen: met de toename van
de macht van de mythe. - Jünger beschrijft dat later net zo en stemt ermee in als
voorbereiding op het verschijnen van iets onbenoembaars in de vorm van magie. In
tegenstelling tot Fuhrmann die tot inkeer maant.
Hij heeft wellicht het doodsverlangen voor Langemarck [van de
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jonge Duitse soldaten aan het front in Westvlaanderen, november 1914, n.v.d. vert.]
op het oog gehad, toen hij een held bedacht die - in plaats van, zoals tallozen voor
hem, de grote vijand op Kreta als een offer tegemoet te treden - het labyrint in zichzelf
opzoekt, om daar het middelpunt van de angst op te sporen. Deelname van de mens
aan het lijden van de schepselen, zo luidt hier het advies, net zoals - Dostojevski's
helden indachtig - bij de jonge Lukács. Theseus, zo verkondigt diens priester tot slot,
is iedereen, en zo hier al een filosofie van het offer geformuleerd wordt, dan is niet
de zelfopoffering in donderbuien van staal bedoeld, maar frenetieke goedheid zonder
eigenbelang:
Jullie alleen, alleen jullie allen kunt Theseus zijn.
Jullie alleen hebt de minotaurus laten ontstaan, jullie hebt hem gezaaid,
jullie hebt hem laten groeien, jullie hebt hem alle vruchtbaarheden gegeven
in ieder labyrint van woestijn, verlatenheid, van verschrikking, armoede,
honger en dorst.
Jullie alleen kunt de minotaurus weer klein laten worden. Brengt jullie
zelf ten offer. Neemt lijden, neemt ziekte, neemt honger, armoede, neemt
alles wat een offer kan verdragen.
Kon ik woorden vinden, opdat ieder zichzelf als offer aanbiedt, opdat hier
eenieder alle lijden van een offer verdraagt: Allen, jullie allen zou ik
ongedeerd en stralend weer van de offerplaats laten weggaan.
Elk van jullie kan stralender zijn dan onze God Theseus, wanneer hij in
zichzelf deze vijand vernietigt, wanneer hij tot in de verste diepten van
zijn labyrint doordringt en met deze lammeren, met deze geitjes lijdt wat
het schepsel vermag te lijden.13
Minotaurus, zo komen de ontdekkers van labyrintische binnenwerelden te weten, is
als bedreiging van buitenaf een fantoom en in feite de naam voor het raadselachtige
in het eigen zelf, voor datgene wat voor het Ik een gevaar vormt en het met de krachten
van de ontkenning bedreigt. Het is niet louter een eerbetoon aan een expressionistische
stijlfiguur, wanneer Fuhrmann over hen in de hartstochtelijk oververhitte taal van
de priester spreekt. Het probleem hoe het onbewuste onder woorden te brengen, raakt
rechtstreeks de vraag, in welke gedaante de chtonische krachten voor het sociale
leven toelaatbaar zijn.
Hoe kan men adequaat over deze ervaring van het volledig vreemde

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

19
spreken, hoe moet Ik de ervaring van het Niet-Ik, hier van het negatieve zonder meer
meedelen? In de taal van het Ik? Daarmee wordt het Andere meteen op het vertrouwde
betrokken, tot iets bekends gemaakt, waardoor het verre en vreemde eraan niet meer
waarneembaar is. In principe is er daarom een nieuwe manier van spreken nodig,
een taal die geen beslag op het vreemde legt. De mededelingen van het sjamaanse
orakel worden dan ook slechts onder het heftigste verzet van het medium uitgebraakt,
een dubbele weerstand naar men mag aannemen: van het vreemde dat zich niet naar
de taalvorm wil voegen, en van het ordenende bewustzijn dat door het gebrabbel en
gerochel van de extase letterlijk geschokt wordt. De priesters dienen dan te zorgen
voor de vertaling in de taal van alledag.
Wederom schijnen het in onze cultuurkring allereerst de schrijvers van de
vroegromantische generatie te zijn geweest, voor wie de verbale uitdrukking van het
Niet-Ik problematisch is geworden, ook bij hen steeds weer in verband met het reizen
als feitelijke aanleiding of als denkbeeldige vorm. De taalordening van Hölderlin
raakt na een reis in het ongerede, en Henze heeft de laatste versfragmenten uit de
tijd van de verstandsverbijstering wellicht op de juiste wijze geïnterpreteerd, wanneer
hij ze in de zin van een imaginaire reis onder begeleiding van de dood heeft getoonzet.
Diepzinniger dan de losse toon waarop het naar voren wordt gebracht doet
vermoeden, is ook Jean Pauls voorstel van ‘peripathetische privaatdocenten’ in
Siebenkäs. Wat hij daar wil is dat niet de dingen bij de geleerden belet moeten vragen
om aan het woord te komen, maar de geleerde wereld dient mobiel gemaakt te worden
en haar taal tussen de dingen gespannen als een web dat verbanden en vervlechtingen
aanbrengt. Jean Pauls reizigers - ook zij onderweg in een labyrintische wereld moeten ‘als levende schietspoelen tussen de steden op en neer reizen en overal de
draad van Ariadne, op z'n minst van de rede, willen ophangen en tot iets verweven’,
zoals ook de professoren in de fysica om de zon zelf zouden moeten cirkelen, willen
ze over haar doceren.14 Volgens deze fantasie is het reizen zowel een voorwaarde
voor levende kennis als ook in imaginaire zin een beeld voor de uitbreiding van deze
kennis in de taal. Deze gedachte houdt in dat de dingen niet in de al bestaande taal
bijeengebracht worden, maar deze moet - als
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een tapijt waaraan degenen die spreken steeds verder weven - over de terra incognita
van de verste continenten worden uitgespreid. - Deze conjunctie van spreken en
reizen behelst nog iets meer: het ontdekken van het vreemde in de betekenis van
blootleggen, zodat we het beeld van het taalweefsel, dat de imaginaire reiziger
vervaardigt, alleen paradoxaal kunnen begrijpen: het bedekken met taal is tegelijk
een ontdekken en openhouden van zin. - Op z'n laatst hier zouden we echter naar
een andere zegsman moeten omzien, temeer daar Jean Paul toch eerder een pleidooi
voor een ambulante pedagogie wilde formuleren dan een filosofie van het reizen.
Het verband tussen het reizen en een nieuwe adequate taal is uitdrukkelijk door
Nietzsche gelegd in een notitie uit ‘Menselijk, al te menselijk’:
‘Wij moderne mensen moeten allen voor onze geestelijke gezondheid veel reizen:
en men zal steeds meer reizen, hoe meer er gewerkt wordt. Degenen die aan de
verandering van de algemene opvattingen werken moeten zich daarom tot de reizigers
richten.
Uit deze specifieke overweging volgt een specifieke uitdrukkingsvorm; want bij
het bevleugelde en onrustige karakter van de reis passen niet die lang uitgesponnen
denksystemen... Het moeten boeken zijn die men niet doorleest maar veelvuldig
opslaat... Geleidelijk ontstaat uit een dergelijk geanimeerd - echt, want niet
afgedwongen - nadenken een zekere algehele verandering van mening: en daarmee
dat algemene gevoel van geestelijke ontspanning, alsof de boog weer met nieuwe
pees bespannen is en strakker dan ooit gespannen staat: men heeft met vrucht
gereisd.’15
Er moet geschreven worden alsof men voortdurend onderweg is en alsof men in
de eerste plaats voor reizigers schrijft. Het is gericht tegen het vastzitten aan
gemeenplaatsen, tegen de versuffing in het al te vertrouwde, alsook tegen de
uitputtende langdradigheid, in plaats daarvan: filosofische reislectuur. - Hier krijgt
het afscheid nemen en scheiden, het doodsgevaar, een positieve wending als belofte
van een nieuw leven. De gedwongen orde van uit en te na bekende opvattingen kan
door de onrust die de reiziger in het bloed heeft vruchtbaar in beweging komen.
Reizen betekent zich voorstellen dat de dingen anders kunnen zijn dan ze momenteel
zijn, betekent weggaan naar een geeste-
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lijk Elders of een Niet-meer of Nog-niet. Reizen ontspant. Voor het imaginaire reizen
heeft deze frase haar betekenis behouden.
Op goede gronden komen hier de plaatsen waar de heen reis moet, niet ter sprake.
Want Nietzsche's ideologie-kritisch radicalisme heeft het reizen niet nodig als een
middel voor bepaalde doeleinden, maar als een vorm van voorstellen, denken en
spreken. Geen toeristische aanbeveling dus - noch letterlijk noch in ideologisch
overdrachtelijke zin -, maar de therapie van een vermoeide patiënt door een prikkeling
van zijn voorstellingsvermogen; een esthetische kuur, waarvoor het echte reizen niet
meer dan een voorbeeld is.
Zaratoestra, de dronken danser, waarzegger, dromer en droomuitlegger, filosofeert
als een imaginaire reiziger wiens afdaling uit de bergen de baan van de zon volgt:
een ‘ondergang’ in de duistere mensenwereld waarop hij het licht van zijn inzicht
laat schijnen. Zijn spreken bestaat uit stamelen, lallen en zingen of is ook wel een
extatische rit naar de waarheid - zij het niet op trommels zoals de sjamanen - maar
in de taal van hun orakels: ‘op de rug van de gelijkenissen’ (‘De terugkeer’). Als
verlosser kan Zaratoestra naar de mensen gaan, omdat hij de kunst beheerst, afwezig
te zijn. Wanneer hij ‘huiswaarts keert’, dan is dat naar de eenzame verte van het
gebergte. Zo is de verhouding tussen thuis en vreemd provocerend aan een revisie
onderworpen. De plaats waar hij zich thuis voelt is die van geestdriftige vervoering,
het heden van de mens is de door geesten bevolkte onderwereld, tegen de
verzoekingen en beproevingen waarvan hij bestand moet zijn. De omstandigheden
van het heden zijn voor de imaginaire transitreiziger alleen draaglijk, indien hij ze
als een naar verlossing snakkend schimmenrijk kan bereizen. De werkelijkheid is
voor deze reiziger een uitdaging omdat hij daarin ontkend ziet wat voor hem het
leven uitmaakt. Daarom kan hij haar alleen ‘als esthetisch fenomeen’ voor
gerechtvaardigd houden. - Zijn en schijn zijn verwisseld, net zoals voor de reiziger
de bodem wankelt wanneer hij na een lange zeereis voet aan wal zet; op het schip
had hij vaste grond onder de voeten. Maar de horizon blijft ook daarna rijzen en
dalen. Ook Zaratoestra, deze omgepoolde sjamaan, heeft kracht nodig om terug te keren,
geen terugkeer uit maar in de trance. De ontspannende kracht ervan geeft ruimte aan
het onwillekeurige. Maar daar valt het
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Ik niet in als in een zacht bed dat altijd al klaar stond, om er met degene die de
werkelijkheid moe is in de paradijzen van archaïsche droomfantasieën vandoor te
gaan. Want daar ons bewustzijn op tegenwoordigheid van geest is afgericht, komt
er de nodige vastberadenheid en ervaring in de omgang met zichzelf bij kijken,
wanneer we deze al te tegenwoordige geest tot afwezigheid willen brengen - let wel,
niet alleen zelfvergetenheid, een regressie zonder terugkeer -, maar tot de absenties
van Zaratoestra in de bergen of van Orpheus in de onderwereld, van de sjamanen
aan gene zijde en van de dichters in de paradis artificiels. Zoals van oudsher het
tijdstip van vertrek voor de grote reizen aan de hand van bottenorakels of
vogelingewanden, zoal niet rechtstreeks uit de stand der sterren wordt vastgesteld,
zo ook bij de imaginaire excursies, waarbij het erom gaat door de keuze van het
gunstige ogenblik de gewoonte te verschalken - tot aan de ‘Adventures’ van Alice
of de ‘Reis naar het middelpunt van de aarde’ bij Verne. Bij Zaratoestra is het het
schaduwloze middaguur - de voetreiziger werpt zijn schaduwbeeld niet meer achter
zich noch vooruit, en de tijd lijkt vervlogen te zijn -, dat voor het onbezwaarde geluk
van een pure absentie garant staat. (‘'s Middags’)
Het losmaken van het Ik bij het openbreken van zijn omhulsels vindt hier plaats
op een heel andere manier dan die van de verslaving en verstrooiing, niet naar buiten
gericht en teruggrijpend of vooruitlopend op voorbije of toekomstige dingen, maar
door het ‘inwendige heelal’ te ontsluiten waarin het tijdsbesef niet wordt afgemeten
naar de voorbijgaande of verwachte gebeurtenissen, maar naar de sterkte van de
beleving. Daarom kan het reële reizen er ook helemaal niet als een vergissing en
misverstand uitzien en een tegenbeeld bieden voor het ontsluiten van innerlijke
ruimten door extase of contemplatie. Bij-zichzelf-kunnen-wonen is een metafoor
voor het geestelijke avontuur van de zelfopenbaring zoals in Pascals kritiek op de
‘divertissements’: ‘Un homme, qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer
chez soi avec plaisir n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place.’16
- ‘Tussen het weer en mijn stemmingen is weinig verband: ik draag mijn mist en
mijn zin in mij’, heet het op een andere plaats.17 - Vol wantrouwen tegenover alle
wereldse mobiliteit en onrust- ‘een vlucht zonder einde’ - geeft Pascal zijn filosofie
niettemin
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juist die literaire vorm welke Nietzsche voor het denken op reis aanbeveelt:
fragmenten, spreuken en aforismen. Evenals die van Nietzsche zijn het reisnotities
van een spirituele veldtocht, onderweg naar nieuwe tegenwoordigheid, een andere
dan de profane alledaagse. Daarvan beweert Pascal dat ze in de grond van de zaak alles behalve tegenwoordigheid van geest - een vlucht is in tijden die niet de onze
zijn, of ijdele hoop op een toekomst die niet binnen ons bereik ligt. Zo zouden we
de tegenwoordigheid van het leven mislopen: ‘Que chacun examine ses pensées. Il
les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point
au présent, et si nous y pensons ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer
de l'avenir... Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et, nous
disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais.’18 Pascals contemplatieve reis reikt tot diep in het tegenwoordige zijn van de mens. In
zichzelf draagt hij de afgronden, ‘de chaos’, ‘het tumult’ die hij abusievelijk - eeuwig
op de vlucht voor de zelfkennis - in het kosmische dwalend wil verkennen. Maar
terwijl hij in de onmetelijke ruimte van de kosmos als een zandkorrel verloren gaat,
verprutst hij de kans om de eigen ziel als een onmetelijke wereld te ontdekken. De
Pensées geven - volgens dit ontwerp - een topografie van dat innerlijke landschap.
De voorstellingen van de sjamanen van hun reizen in de onderwereld onderscheiden
zich wellicht alleen uiterlijk van deze expedities in het eigen zelf. Weliswaar laat de
sjamaan het lichaam van de onopvallende dorpsgenoot volledig in het extatische
lichaam opgaan, ofte wel verlaat hij het in de trance van zijn reis, want de
metafysische ruimte ligt buiten de stabiele intimiteit van de sibbe- of
dorpsgemeenschap; Pascals geestesonderzoeker keert zich daarentegen geheel van
elke externe verstrooiing af, en zijn reis is inkeer. Maar deze tegengestelde richtingen
komen toch alleen maar voort uit het verschil in historisch en sociaal milieu, waar
het identieke fantasma doorheen schemert. Vanuit het perspectief van de
dorpsbewoner ligt de latent tegenwoordige, bedreigende of veelbelovende tegenwereld
buiten en onder zijn zelf. Hij projecteert haar in de onbetreden verten, die men alleen
van horen zeggen via de barden kent. Voor Pascal is deze externe ruimte principieel
ontsloten. Zij is bezet door de diverse activiteiten van het
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zelfvergeten leven, de jacht, de expeditie, de veldtocht. Daarom moet het extatische
Ik het nauwe ogenblik van het ‘divertissement’ aanhouden en tot vervelens toe rekken,
opdat het door deze poort de binnenwereld kan betreden.
De man die zich zo hartstochtelijk aan het vervormde heden wijdde en daarbij
misschien wel als eerste de innerlijke, de intensieve tijd ontdekte, droeg overigens
om de linkerpols een klokje, een soort polshorloge waarover hij af en toe niet zonder
trots vertelt.19 Een anachronisme zoals men dat wel eens heel even bij een niet al te
snuggere figurant in vroegere historische films kan zien? Een tegenstrijdigheid, dat
zeker, maar niet uit nalatigheid. Objectieve en subjectieve tijd gaan tegelijk voorbij,
zij het niet gelijktijdig, niet gelijkmatig. We ervaren steeds allebei, zoals we tegelijk
een stip in het heelal en in ons denken en beleven alomvattend zijn.
Dat wij in twee werelden wonen, is voor ons dank zij de gedachtenspelen van met
name de Freudiaanse psychologie een vertrouwde gedachte. De imaginaire reizen
evenwel, die dezelfde logica volgen, blijven toch altijd herinnerings- en wensreizen,
en de rationale maatstaf en het doel ervan is de overbrenging van herinneringen en
verwachtingen naar een onproblematische werkelijkheid. - In Kiplings Brushwood
Boy bijvoorbeeld, een sprookje waarin Ernst Bloch de poëzie van het ‘Prinzip
Hoffnung’ vond, maakt de brushwood boy kennis met zijn brushwood girl als jongetje
in een droomland waar hij - met de vinger over de landkaart gaande - inslaapt, tot
policeman Day hem wegjaagt. Vele jaren later vinden de twee elkaar dan echt - ook
al kenden zij elkaar al hun hele leven. Daar baart dus de droom het leven, en het
leven kan pas bestaan, policeman Day ten spijt, wanneer het even werkelijk geworden
is als het gedroomd werd. Bij Kipling houdt het dromen dan echter op, doordat het
door het leven geheel en al wordt uitgeput. - Net zoals in de door Freud beroemd
geworden imaginaire reis van doctor Norbert Hanold, docent in de archeologie in
Wilhelm Jensens novelle Gradiva (1903). De wegwijzer voor deze reis is het reliëf
in een antiek verzameling, waarop de archeoloog een meisje ontdekt waarop hij
verliefd wordt. Hallucinerend reist hij terug naar het antieke Pompeii - in
werkelijkheid als toerist naar de ruïnes - en ontmoet daar het meisje dat hij het hof
maakt. Terwijl hij
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meent dat zij in het Pan-uur van de schaduwloze middag uit de oudheid is opgestegen,
is zij in feite een jeugdliefde die in het huis naast hem woonde, wier beeld de
archeoloog terwille van de wetenschap der oudheid verdrongen had. Nu vindt hij
haar via de omweg over Pompeii terug. ‘Dat iemand eerst moet sterven, om levend
te worden’, concludeert het meisje. ‘Maar voor een archeoloog is dat kennelijk
noodzakelijk’.20 Die mening was Freud ook toegedaan. Voor hem was nochtans iedere
patiënt een student archeologie.
Het resultaat van de herinneringsarbeid is dat er iets is blootgelegd, en de analyse
is met deze opgraving ten einde, zij het niet meteen een happy end zoals Jensens
Norbert Hanold. Als er iets wordt opgegraven hoeft dat nog niet per se te betekenen
dat het wordt vrijgemaakt, feitelijk wordt er alleen iets blootgelegd - en zakt Pompeii
juist niet helemaal terug in de natuur? - Wanneer de imaginaire reizen in de zin van
een psychologische archeologie verlopen, monden ze tenslotte uit in de reële levensreis
helder als de dag. Dat is niet alleen daarom zo weinig overtuigend, omdat het
optimisme van zulke definitieve ophelderingen ons inmiddels als weinig gefundeerd
voorkomt. We weten intussen bovendien, dat wat begraven is vaak beter bewaard
blijft dan wat is blootgelegd. Wie beschermt de onderwereld tegen de archeologen?
- Wat te voorschijn wordt gehaald kan uit elkaar vallen wanneer het met lucht en
licht in aanraking komt - is het daarom minder werkelijk geweest? -, en het kan
gestolen worden, ten prooi aan elke vorm van vandalisme tot zelfs volledige
verwoesting. Bijna zouden we niet zozeer de mensen voor de afgronden alswel deze
voor de mensen veiliggesteld willen zien, zoals het wellicht toereikend is ze aangeduid
in plaats van beschreven te krijgen: aanwijzingen en schetsen in plaats van schrift.
Voor de Documenta 1977 heeft Jochen Gerz een reis met de Transsiberië-express
van Moskou naar Wladiwostok en terug ondernomen: 16 dagen en nachten, 16000
km; tot aan het einde van Europees-Azië in een coupé met geblindeerde ramen, de
voeten op dagelijks verwisselde platen leisteen. Alle documenten en aanwijzingen
van de reis behalve de leisteenplaten werden daarna verbrand. Niets werd vastgelegd
wat niet in het innerlijk van de reiziger bewaard was gebleven als herinnering aan
een Eéns en Elders. Van de treincoupé
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was op de tentoonstelling een kopie aanwezig, de leien het enige dat werd
tentoongesteld.
Een aanslag op de mediacultuur.
Was Gerz echt weggeweest? Het antwoord weet alleen hijzelf, de levende getuige:
‘De ruimte heb ik minder ervaren als de kerker of als een gevangenis of in de
middeleeuwse zin dat iemand zich opsluit en afsluit, maar alleen simpel als 'n ruimte
die je kunt vullen met jezelf, ik heb mezelf gevoeld. Dat is heel mooi, de reis gaat
immers naar het Oosten, dat wil zeggen dat elke dag de tijd verandert, dus de
objectieve kloktijd en bovendien spreek je de taal van de Russen niet, ik kan die nog
niet eens lezen, zelfs het spoorboekje kan ik niet eens lezen, dus dat de gebieden die
we zo dringend nodig hebben dus til die talen, de visuele gebieden, dat ze allemaal
in de loop van de tijd afgereisd zijn, dat je dus in een situatie was die relatief geen
aanknopingspunten meer bood dus waarin je niet wist of je moe was, of dat het zinvol
was op te staan of in bed te blijven of iets te doen of niet. Het is dus 'n reis een beetje
uit ons westers cultuurbegrip weg eenvoudig in 'n situatie waar je geen media meer
hebt, waar je alleen nog zelf bent en eenvoudig eruitkomt uit het coördinatensysteem
van ons denken, ons voelen..’21
Wat dit ‘zelf’ is, staat daarmee even duidelijk voor ogen als de donkere omtrek
op de leisteenplaten.
Men zou zulke reizen - en zovele van de eerder genoemde - als voor de hand
liggende en in principe al veel langer bekende variaties op een kunsttheoretisch thema
kunnen beschouwen, dat zo oud is als het verval van de antieke polis-cultuur: de reis
van de kunst naar binnen. - Erich Heller heeft onder deze noemer een traditie
gememoreerd die van de middeleeuwse kathedralen tot in onze tijd reikt.22 Het is de
vormenloze kunst van een innerlijk leven waaraan - om met Hegel te spreken - niets
uitwendigs meer beantwoordt. Zo overweldigend is de gevarieerdheid van het
innerlijk, dat iedere keuze voor één uitleg, zoals dat kenmerkend is geweest voor de
klassieke sculpturen, het geweld zou aandoen. Het verborgene mag aan het licht
gebracht en gedemonstreerd worden, van het leven maakt het geen deel meer uit,
tenzij het door de ervaring verinnerlijkt wordt.
‘Zichtbaar

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

27
wensen wij het geluk, tastbaar te tillen, terwijl toch het zichtbaarst geluk zich pas
aan ons voordoet als wij het van binnen herscheppen.’ heet het in ‘De zevende elegie
van Duino’ van Rilke. De realistische code, in de andere sfeer van de wereld van de
kunst, is hiervoor geen tegenargument maar alleen een verschuiving naar het indirecte.
In het verlengde daarvan kan Jan van Eycks schildering van het huwelijk van de
Arnolfini - hoe nadrukkelijk waarheidsgetrouw het tafereel ook lijkt te zijn afgebeeld
- pas geïnterpreteerd worden vanuit de naar binnen gekeerde blik van de man ‘die
niet zijn vrouw ziet maar een landschap van de innerlijke ziel’.23 Het contrast van
deze blik met de gedifferentiëerde imitatio van de concreet geënsceneerde wereld
wijst op de zin van het schilderij als op een arcanum. Heller citeert daarna eveneens
uit Rilkes ‘Zevende elegie’ regels die volgens zijn uitleg evengoed al op het schilderij
van Van Eyck zouden kunnen worden toegepast:
‘Nergens, geliefde, zal wereld zijn dan van binnen. Ons leven gaat heen met
verinnerlijking. Steeds geringer verdwijnt wat buiten ons is.’
Zelfs Walt Whitman treft, als hij een hymne op de vreugden des levens aanheft,
voorbereidingen voor spirituele expedities: ‘A swift and swelling ship full of words,
full of joys’, het schip van de kunst met de woorden als kostbaarste vracht. De
buitenwereld is aanleiding en materiaal voor de genoegens van een spiritueel leven:
‘O the joy of my soul leaning pois'd on itself, receiving identity through materials
and loving them, observing characters and absorbing them,
My soul vibrated back to me from them, from sight, hearing, touch, reason,
articulation, comparison, memory, and the like,
The real life of my senses and flesh transcending my senses and flesh,
My body done with materials, my sight done with my material eyes,
Proved to me this day beyond cavil that is not my material eyes which finally see,
Nor my material body which finally loves, walks, laughs, shouts, embraces,
procreates.24
Het leven buiten verschaft nog slechts trefwoorden voor de innerlijke monologen
van de kunst, en hoe geroutineerder ook deze monolo-
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gen op hun beurt weer tot een uiterlijke conventie worden, des te dieper gaat de
vlucht in het duister, des te geheimzinniger, hermetischer worden de wegwijzers
waarnaar de interpretatiebehoefte zich kan richten.
Werner Heisenberg heeft Hellers diagnose met marginalia bij de ‘reis van de
natuurwetenschap in de abstractie’ aangevuld.25 Van deze complementaire reizen,
aldus Heisenberg, mag men uiteindelijk niet een verrijking met meer leven en meer
wereld verwachten - denk aan Kipling en Jensen -, ‘maar wel begrip en helderheid
ten aanzien van de ideeën waarnaar de wereld geconstrueerd is. Maar aangezien
vitale kennis ook altijd aanschouwelijk moet zijn, ontstaat er aan het eind van de reis
een onverbiddelijke helderheid omtrent de grenzen die aan het rationele begrip in
het algemeen zijn gesteld...’26 - De consequentie hiervan is dat het herwinnen van
aanschouwelijkheid ten koste moet gaan van begrip, zoals anderzijds dit begrip echter,
daar het van zijn kant de aanschouwelijke wereld de rug toekeert, indifferent ten
aanzien van het leven blijft, op alle manieren onproductief, dood; duidelijk een aporie.
Deze is zeker niet op te lossen door kordaat de ene of de andere richting uit te
gaan. Het is eerder nodig haar als aporie zichtbaar te maken, omdat er evenmin een
weg te zien is die aan haar voorbij gaat als een die verder reikt. Het is altijd
gerechtvaardigd en noodzakelijk zich over de mogelijkheid van een terugkeer zorgen
te maken, hetzij uit het innerlijk waaraan geen buiten beantwoordt, hetzij uit het
buiten waaraan geen innerlijk meer beantwoordt. - De expeditie naar Siberië met
geblindeerde coupéramen, heen en terug, is - zoals andere van onze voorbeelden van
imaginaire reizen - niet zomaar een voortzetting van de romantische traditie van
reizen van de kunst in het innerlijk, maar een drastische exegese van de beschreven
dubbele binding. Door aanschouwing krijgt men niets wezenlijks meer te pakken en toch moet de reis van start; ze voert naar iets buiten onze cultuur - met retourbiljet;
de documentatie van deze reis bewijst niet de realiteit en betekenis ervan - ze wijst
op de enige werkelijkheid die boven alle twijfel verheven is, de reiziger. Hij heeft
de geschiedenis van het reizen, die misschien wel aan z'n eind gekomen is, daar de
huidige vormen ervan niet meer onder het oude begrip passen, getranscendeerd.
Terwijl de echte
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reizen in abstracte elementen uiteenvallen zoals die eertijds op ideale wijze in het
begrip reizen samenviellen: initiatie en ontdekking, verbeeldingskracht en snelheid,
uitwissen en herinneren27, bewaart de reiziger dat hele complex als een gedenkteken:
als reisverbeelding.
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Anton Haakman
Naar binnen
Eerst is er het kinderboek. Daarin beleven wij denkbeeldige avonturen met
denkbeeldige wezens in denkbeeldige landen. Tot de eerste verhalen die werkelijk
tot de verbeelding van kinderen spraken, behoren de imaginaire reisverslagen zoals
die van Sindbad, van Gulliver, van de Baron von Münchhausen, van Alice; later
gevolgd door die van Bruintje Beer, van Karlsson en vele anderen. Wat opvalt is dat
de helden óf kunnen vliegen óf op de een of andere manier een weg vinden naar een
wereld onder de onze. Of allebei. Alice valt eindeloos lang door een konijnehol.
Bruintje volgt een kat die in een holle boom is verdwenen. Daarbinnen bevindt zich
een trap, Bruintje daalt af in een diepe put, en springt van de laatste trede op een
hoop bladeren, waar hij doorheenzakt. Hij komt terecht in een huisje aan een zomers
strand.
De reis naar de onderaardse wereld komt zo vaak voor in de literatuur voor kinderen
en ook in die voor iedereen, dat het vermoeden voor de hand ligt dat er kennelijk een
van onze diepste, en oudste droomwensen in wordt gerealiseerd. Een verlangen dat
even oud lijkt als de wens om het luchtruim te kiezen.

De onderwereld
Wie op reis gaat, kan op aarde blijven, zich boven de wereldbol verheffen, of zich
een weg banen naar het binnenste der aarde.
Wie een denkbeeldige reis wil beschrijven, kan kiezen uit de bestaande landen,
maar om contrôle te vermijden zal hij zijn avontuur liever situeren in een imaginair
land, al of niet op aarde. Nergenshuizen. Swift gaf ruwweg een geografie aan. Lilliput
was een eiland ten zuidwesten van Sumatra, Brobdignac lag bij Noord-Amerika. En
Butlers Erewhon lag ergens in Nieuw-Zeeland. Toen er nog onontdekte continenten
waren, beschikte de verteller van oncontroleerbare reisverhalen over de mogelijkheid
om te doen alsof hij was teruggekeerd uit een wonderland dat zich ergens in Azië,
of in de Middellandse Zee
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of, later, op een eiland in een van de oceanen bevond of, nog later, bij een van beide
ongenaakbare polen. Dit soort reizen speelt zich, ook sinds de aarde bolvormig blijkt
te zijn, af in een min of meer plat vlak, in tegenstelling tot de reizen omhoog, naar
de maan, de planeten, de sterren, en omlaag, naar de diepten van de oceanen, en naar
het binnenste van de aardbol. Vooral deze vertikale vorm van gedroomd reizen heeft
door de eeuwen heen een interessante literatuur opgeleverd. De oudste literatuur
waarin denkbeeldige reizen voorkomen.
Het Egyptische Dodenboek en de mythologie van de Sumeriërs en de Babyloniërs
gewagen van reizen naar de onderaardse wereld, met als doel een overwinning op
de machten der duisternis.
Gilgamesj, koning van de Sumerische stad Uruk, reist naar de onderwereld om
zijn gestorven vriend Enkidu terug te halen. Zijn reis is tevergeefs. De Griek Orpheus
lijkt meer succes te hebben bij zijn pogingen om Euridice te bevrijden, maar zijn
gebrek aan zelfbeheersing bederft alles. Odysseus brengt een kort bezoek aan de
Hades om er een blik in het verleden en in de toekomst te werpen. Hij ziet de mensen
die voor hem hebben geleefd, en hij spreekt de ziener Tiresias, die voorspelt wat
hem te wachten staat. De wijze waarop hem toegang tot de onderwereld wordt
verschaft, is louter toverij.
Het meer de Avernus, niet ver van Napels, biedt toegang tot het schimmenrijk
waar Virgilius' Aeneas zijn vader zal spreken. ‘Pluto's deuren staan dag en nacht
wijd open.’ Maar terugkeren, dat is moeilijker. Ook hem lukken heen- en terugreis
dank zij magische handelingen. De aarde opent zich.
En Dante laat zich op zijn beurt door Virgilius leiden bij zijn bezoek aan de hel.
De reisverhalen die hemel en hel beschreven bleven voorlopig overduidelijk
denkbeeldig. Ze werden algemeen gepresenteerd als dromen. De reizigers die
werkelijk wilden worden geloofd, bleven vooralsnog met beide benen op de
aardbodem. De wereld was nog wijd genoeg. Zij konden, voor en na Marco Polo,
sterke verhalen vertellen. Jehan de Mandeville of John Maundevylle bij voorbeeld,
van wie mijn ENSIE verklaart dat hij zelf niet eens heeft bestaan, maar voor de
volledigheid wel de sterfdatum vermeldt: 1372. Nooit geleefd en toch gestorven. En
nog gelogen bovendien.
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Niemand kon de onwaarheid van dit soort verslagen bewijzen. Wel betwijfelen. Zo
uitte Herodotus zijn reserves al bij het weergeven van wat hij vernam over verre
landen en vreemde volken. De Griek Lucianus van Samosate (in Syrië) geloofde ook
lang niet alles. In de tweede eeuw na Christus schreef hij ‘Een waar verhaal’ waarin
hij de draak stak met de opschepperige reisverhalen die in zijn tijd de ronde deden.
Hij was, bij mijn weten, de eerste die behalve een bezoek aan het dodenrijk een reis
naar de maan beschreef. Met behulp van toverij, dat wel. Zijn maanreis werd
nagevolgd door Ariosto in diens Orlando Furioso, en door Kepler (Somnium, 1634),
die de ruimtevaart heel uitdrukkelijk beschrijft als een droom. Een zeventiende-eeuwse
conventie, de gedroomde reis.

De hel
Reizen naar de onderwereld, en ook reizen naar de hemellichamen, werden lange
tijd uitsluitend beschreven binnen het kader van het wonderbaarlijke. Van de droom.
Onder deze wereld bevond zich de onderwereld, de hel. Niet te tellen zijn de
geschriften waarin over het inferno wordt gespeculeerd. Vooral in de tijd van de
Contrareformatie. Daar is de hel niet zozeer een geografisch bepaalde wereld onder
de onze als wel een vorm van eeuwige straf.
De Exercitia spiritualia van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuietenorde,
schreef hellemeditaties voor: ‘met de ogen van de verbeelding zien we de lengte,
breedte en diepte van de hel... de hel zien: het grote hellevuur en de zielen als in
gloeiende lichamen opgesloten... de hel horen: het gejammer, gehuil en de lasteringen
tegen Christus en al zijn heiligen... de hel ruiken: de rook, de zwavel, de rioolstank
en alle slag van verrotting... de hel proeven: met de smaak bitterheid proeven, als
tranen, droefheid en de worm des gewetens... de hel voelen: met de tastzin voelen
hoe het hellevuur de zielen aangrijpt en verbrandt.’
Quevedo verdwaalt in zijn helledroom Sueño del infierno (1608) net als Dante in
een donker bos, en opeens is het daar geen nacht meer maar dag. Er zijn twee wegen.
Hij belandt in de hel via de Brede Weg, waar het wemelt van de herbergen en huizen
van plezier. Had hij de smalle, doornige weg gekozen, dan was hij in de hemel
terechtgeko-
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men - het beeld van de Twee Wegen leeft nu nog voort op de stichtelijke prenten die
niet alleen een speelhuis, een danshuis en een koninklijk theater te zien geven, maar
waar ook een Zondag-Trein rond de muren van de hel stoomt. De hel is bij Quevedo
een soort fuik, waar de verdoemden naar hun beroepen zijn gerangschikt, en omringd
door afzichtelijke duivels. Met satanisch genoegen hekelt hij alles wat hij op de
mensen heeft aan te merken, en dat is heel wat. De kappers oftewel luizenknippers
dienen als brandhout, de pasteibakkers mogen hun beroep gewoon blijven uitoefenen,
want die hebben hun leven lang al nagelvuil en snot in hun pasteien gestopt in plaats
van schoon ossevlees, en hun zoete broodjes waren rijkelijk voorzien van vliegen en
muggen in plaats van krenten. De herbergiers lopen vrij rond, want zij wilden
kennelijk zo graag naar de hel dat ze er niet over zullen denken weg te lopen. Hoeren
en koppelaars worden weggejaagd; die doen op aarde beter werk: zij zorgen voor de
aanvoer van verdoemden. Zo haalt Quevedo de kassiers, de ridders, de apothekers,
de barbiers, de penningmeesters over de kling. Hij schildert de hel met een verve die
doet denken aan die van Jeroen Bosch, Brueghel en Nardo di Cione.
Swedenborgs De coelo et inferno (1758) handelt ook over een inwendige hel. Ieder
kiest zijn eigen eeuwigheid, zondaars kiezen voor de hel, waarmee ze meer affiniteit
hebben dan met de hemel. Zoals de kroegbazen van Quevedo. In 1764 publiceerde
hij Sapientia Angelica de Divina Providentia, waarin hij een gesprek voert met een
paar verdoemden. Zij zeiden: ‘Schrijf op dat elke goede of kwade geest leeft in wat
hem behaagt, de goede behaagt het goede, de kwade het kwade.’ Swedenborg vroeg:
‘Waar scheppen jullie behagen in?’ Zij zeiden: in ontucht, roof, leugen en bedrog.
Hij vroeg hoe zij dat als genot voelden. Zij zeiden dat ze het ervoeren als de stank
van excrementen, als de geur van rottende kadavers en als de scherpe lucht van
verschaalde urine. Hij vroeg: ‘Scheppen jullie behagen in die dingen?’ en zij
antwoordden dat zij er veel behagen in schiepen. Hij zei: ‘Jullie zijn net als vieze
beesten die zich in dergelijke dingen rondwentelen.’ Zij antwoordden: ‘Ja, zo zijn
wij, zo zijn wij. Maar die dingen zijn een lust voor ons reukorgaan.’
Swedenborg was mineraloog en mijnadviseur. Hij ontwierp een voertuig om door
de lucht te bewegen, en een onderzeeër.
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Hoogte en diepte
De zeventiende eeuw leverde behalve talloze beschrijvingen van de hel ook een grote
hoeveelheid maanreisverhalen op, die elkaar kennelijk hebben beïnvloed. Francis
Godwin liet zijn held Gonzales in 1638 het luchtruim kiezen met behulp van wilde
ganzen. Gonzales komt ook voor bij Cyrano de Bergerac, die in L'histoire comique
des états de la lune (1648) een maanreis beschrijft met behulp van flessen met dauw
- de zon trekt immers dauw aan. En in een tweede boek maakt hij gebruik van raketten.
Terwijl Godwin zijn fantastische The man in the moon publiceerde, schreef John
Wilkins A discourse concerning a new world and another planet (ook 1638). Hij
achtte een maanreis technisch mogelijk en riep op tot wetenschappelijk werk om dat
doel te verwezenlijken.
Minstens twee zeventiende-eeuwse auteurs beschreven binnen een en hetzelfde
kader een luchtreis en een dieptevaart. Tommaso Campanella noemde in zijn Civitas
Solis (1623) in één adem een vliegtuig en een duikboot. Hij schrijft over de nabootsing
van de vogelvlucht en vervolgt: ‘Wij hebben schepen en bootjes die onder water
varen en zo de stormen van de zee beter verdragen, en ook zwemvesten en
duikersuitrustingen.’
Een jaar daarvoor was de onderzeeër werkelijk uitgevonden, door Cornelis Drebbel.
In 1622 maakte hij met een bewegende duikerklok een urenlange tocht onder het
oppervlak van de Theems. Daarna waren het onderzoek en de fantasie gericht op
grotere diepten. Verne en Wells schreven verhalen waarin de bodems van de oceanen
werden onderzocht. Wells, de uitvinder van het reizen in de tijd, beschreef een
mensengeslacht onder water, in het verhaal In the abyss.
De jezuiet Athanasius Kircher bedreef in het eerste deel van zijn Iter extaticum
(1656) de denkbeeldige ruimtevaart, naar de planeten, de sterren, de engelen. In het
tweede, een jaar later, maakte hij een imaginaire reis per duikboot naar de labyrinten
van vuur, water en lucht die naar zijn, al eerder (in Mundus Subterraneus) geuite
opvatting de onderaardse wereld vormden. Kircher, die zelf kort na een uitbarsting
in de Vesuvius was afgedaald aan een touw, presenteert deze ‘extatische’ reis als
een vizioen.
Wat wist Kircher van duikboten? Hij was bevriend met de Franse
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geleerde Nicolas Claude Fabri de Peiresc, die een studie heeft geschreven over
Drebbel. Maar van de technische details was Kircher kennelijk niet op de hoogte.
Zijn duikboot wordt voortbewogen door hoofdknikjes van de engel Cosmiël, Kirchers
Virgilius, en het vaartuig was ‘vol van allerlei geheimzinnige krachten’. ‘Riemen en
roer zijn overbodig,’ zei Cosmiël, ‘voor iemand die in opdracht van de Schepper
alles door zijn macht bestuurt en de ontzaglijk grote hemellichamen zonder inspanning
eeuwig laat ronddraaien en bewegen.’
Een imposante beschrijving van een hellevaart, daterend uit de achttiende eeuw,
is de geschiedenis van kalief Vathek (1768) door William Beckford. Vathek begint
met het bouwen van een toren van Babel om uit de sterren en planeten de toekomst
te voorspellen. Uiteindelijk komt hij in een gruwelijke hel terecht waar straf en
verlokkingen samenvallen.
De afdaling in de diepte wordt voorafgegaan door een blik in de hemel. Hellevaart
en hemelvaart zijn complementair. De combinatie van beide vormen van vertikaal
reizen blijft een opmerkelijke rol spelen. Jules Verne laat zijn Voyage au centre de
la terre (1864) beginnen met de bestijging van een toren. De reizigers moeten zich
oefenen in het ‘in de diepte kijken’. In 1865, een jaar later dus, schrijft hij zijn De
la terre à la lune, dat begint met het graven van een zeer diepe put, een kunstmatige
vulkaan, voor het maankanon.
In de achttiende eeuw ging de luchtreis tot de reële mogelijkheden behoren.
Montgolfier heeft verklaard dat Cyrano de Bergerac hem tot het vervaardigen van
zijn ballon had aangezet. Zou Verne zijn maankanon ook van Cyrano hebben
betrokken?

De holle aarde
Een bijzondere combinatie van ruimte- en dieptevaart werd bedacht door Ludwig
Holberg in zijn Nicolai Klimii Iter Subterraneum (1751). De held, een geoloog die
in de Nederlandse vertaling Klaas Klim heet, daalde met behulp van een pikhaak en
een touw af in een krater. Het touw brak, en hij bleef vallen en vallen totdat hij een
heldere hemel zag. In het binnenste der aarde trof hij een zon en een planeet aan, en
allerlei vormen van leven, samenlevingen die bedoeld waren om allerlei toenmalige
tendenties op aarde tot in het absurde door te drijven
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en aan de kaak te stellen. Hij beschrijft een land waar de bomen de baas zijn, en zelfs
een waar de vrouwen de lakens uitdelen.
Misschien had Holberg zijn holle-aarde-theorie ontleend aan Cotton Mather (The
Christian Philosopher, 1721) of aan Edmund Halley (van de komeet) die al in 1692
in een essay had gesteld dat de aarde een 500 mijl dikke korst had waarbinnen zich
twee andere concentrische korsten bevonden, ter grootte van Mars en Venus, en een
massieve kern van het formaat van Mercurius. Op elke bol was volgens Halley leven
mogelijk. Een lichtende atmosfeer zorgde voor daglicht, dat kon men merken aan
het Noorderlicht, veroorzaakt door ontsnappend gloeigas - want bij de polen is de
korst dunner.
De theorie van Halley en Mather werd in 1818 opnieuw opgevat door de
Amerikaanse infanteriekapitein John Cleves Symmes, die verklaarde dat de aarde
bestond uit vijf concentrische bollen, met aan de polen openingen van duizenden
kilometers, waar de zeeën doorheen stromen. Er moet volgens Symmes leven zijn
aan de binnenkant. Bijna kreeg hij door het Congres een expeditie naar ‘Symmes'
Hole’, de noordelijke opening, gefinancierd. Zijn aanhanger James McBride beschreef
Symmes' Theory of Concentric Spheres in 1826. Symmes' zoon Americus deed dat
nog eens over in 1878: The Symmes' Theory of Concentric Spheres. Binnenin, zo
wist Americus, bevonden zich de Tien Verloren Stammen Israëls.
Deze theorie heeft veel science fiction opgeleverd. Teveel om te overzien. Al in
1820 publiceerde een zekere Captain Seaborn - een pseudoniem van een anonymus
- zijn Symzonia. Het boek is niet in Nederland aanwezig, maar uit een beschrijving
blijkt dat het hier gaat om een vrolijk, burlesk verhaal van een reis per stoomboot
naar het zuidelijke poolgat, waar het schip door sterke stroming over de ‘rand van
de wereld’ wordt getrokken - zou Edgar Allan Poe zich door Symmes of kapitein
Seaborn hebben laten inspireren tot het slot van zijn Narrative of Arthur Gordon
Pym, dat elf jaar later verscheen? Kapitein Seaborn treft binnenin twee zonnen aan,
en twee manen, en een utopische samenleving. Vriendelijke mensen in sneeuwwitte
kleren, met muzikale stemmen. Een socialistische heilstaat. William Bradshaw
publiceerde in 1892 The Goddess of Atvatabar, waarin een groep ontdekkingsreizigers
door het zuidelijke poolgat vaart en via een
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draaikolk belandt in een technologisch vergevorderde samenleving, waar men rondrijdt
op mechanische schildpadden en doden tot leven wekt.

De Untermensch
Weinig auteurs van imaginaire-reis-verhalen laten de kans onbenut op ofwel satire
ofwel utopie.
Samuel Butler beschrijft in zijn Erewhon: or Over the Range (1872) een
omgekeerde wereld, een anti-utopie, ergens in Nieuw-Zeeland gesitueerd. Een wereld
waar de zieken worden gestraft en de misdadigers verzorgd.
Lord Lytton, ofwel Bulwer-Lytton, schrijver van historische romans en politicus,
lucht zijn maatschappelijke ideeën in The coming race (1871), waar een Amerikaan
via een mijn terechtkomt in een onderaardse wereld met een beschaving die utopisch
lijkt, maar uiteindelijk steriel blijkt. Een brave new world. Hij daalt, net als Klaas
Klim, af met touw en pikhaak. Beneden is een weg, die als een bergpas leidt naar
een wijd dal. Hij ziet velden met een vreemd soort vegetatie van loodkleurige en
goudachtig rode planten, en kunstmatige meren, en gekanaliseerde riviertjes. Het
geheel verlicht door talloze gaslampen. ‘De wereld zonder zon was stralend en warm
als een Italiaans landschap om 12 uur 's middags’, maar minder drukkend. Het doet
allemaal sterk denken aan Bruintje Beer en de Oude Zeemijnheer. De onderaardse
bevolking, tot vliegen in staat, lijkt aanvankelijk heel vredelievend, maar blijkt
uiteindelijk uiterst gevaarlijk: het ras dat ons straks komt opvolgen. De Untermensch
als Übermensch.
In The People's Almanac lees ik dat Hitler onder invloed van The coming race en
gelovend dat er mensen leefden in het binnenste der aarde, de Britse onderzeevloot
heeft laten bespioneren door een team van radar-experts, die gebruik moesten maken
van op dit boek gebaseerde berekeningen. De experts hadden niets aan de
berekeningen, maar Hitler liet hen doorgaan. Waar de samenstellers van de Almanac
hun wetenschap vandaan hebben staat er niet bij. Dat Lyttons boek, vol ideeën over
rasveredeling, Lebensraumtheorieën en antidemocratische, antipacifistische stellingen,
Hitler aansprak, is niet ondenkbaar.
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Late aanhangers van de holle-aarde-theorie menen te weten dat Hitler bij de val van
Duitsland in een onderzeeër naar een basis onder de ijskap van de Zuidpool is
gevlucht.
Late aanhangers - inderdaad was er in het Derde Rijk een cultus gepropageerd
door de ex-aviateur Peter Bender: de Hohlweltlehre. En ook na de oorlog verscheen
er nog een handboek van deze cultus, Geokosmos, door Karl E. Neupert. De term
‘geokosmos’ is afkomstig uit Kirchers Iter extaticum.
Deze leer combineert op een fantastische wijze de ruimte met de diepte. Bender
correspondeerde tot zijn dood met de aanhangers van een Amerikaan die zich Koresh
noemde. Hij heette feitelijk Cyrus Reed Teed; Koresh is hebreeuws voor Cyrus. Deze
‘alchemist’ en kruidendokter schreef in 1870 The Cellular Cosmogony, waarin hij
uiteenzette dat de aarde hol is en dat wij op de binnenkant leven. Dit was hem in een
vizioen geopenbaard. Moeder Aarde. De hele kosmos is een groot ei, een bol, en
buiten deze bol is niets. Koresh had vierduizend volgelingen. Aan het eind van de
vorige eeuw stichtte hij in Florida de stad Estero, ‘Het Nieuwe Jerusalem’, de
toekomstige hoofdstad van de wereld, met accomodatie voor acht miljoen gelovigen.
Gelovigen konden hardnekkig zijn. In 1913 beschreef Marshall B. Gardner in zijn
Journey to the Earth's Interior een imaginaire reis door de aarde, van pool naar pool.
Dit om zijn ernstig bedoelde theorie te illustreren: de aarde bestaat uit een groot
aantal - het worden er steeds meer - concentrische bollen, met binnenin een zon en
aan de polen openingen van 1400 mijl doorsnee. Binnenin bevinden zich de
mammoets, en ook de Eskimo's, met hun legenden van eeuwige zomer, zijn afkomstig
uit die onderwereld.
Gardner was hardnekkig. In 1908 had Cook het gerucht verspreid dat hij op de
Noordpool was geweest. Het jaar daarop bereikte admiraal Peary de pool metterdaad.
Gardner zei dat beiden óf hadden gelogen, of binnen waren geweest zonder het te
weten. Zes jaar later vloog Byrd over de Noordpool. Geen gat.

Het inwendige
Wat is er in de diepste diepten te zien?
Homerus aanschouwde in de onderwereld het verleden en de toe-
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komst. De reizigers van Jules Verne ontmoetten in de diepere aardlagen hun verre
voorouders. Ruimte- en dieptereizen zijn reizen in de tijd. Wie reist met de snelheid
van het licht, komt ‘na een jaar’ terug op een duizend jaar oudere aarde. Aan het
firmament zien we sterren uit een ver verleden. Novalis, evenals Swedenborg een
mijnbouwkundige, ziet de mijnwerkers als ‘omgekeerde astrologen’ (Heinrich von
Ofterdingen, 1802), en zijn hoofdpersoon ziet in een grot een boek zonder titelblad
dat zijn eigen toekomst (oftewel het vervolg van Novalis' roman) voorspelt. Novalis
heeft zijn roman niet voltooid. Zelfs dat was voorspeld: het eind van het magische
boek ontbrak.
Het is niet toevallig dat de grot van Novalis doet denken aan de grot van Plato.
Het is ook niet toevallig dat elke beschrijving van een afdaling in de hel de structuur
heeft van een droom - zoals Nodier schrijft in zijn tweede voorwoord bij Smarra
(1832).
Het is verleidelijk en het ligt voor de hand, in deze context nadruk te leggen op
de moedersymbolen, maar daar doe ik niet aan mee. De duikboot, het ruimteschip,
de mijn (Zola's Germinal), allemaal moederschootsymbolen, natuurlijk. Binnenin
de aarde bevindt zich in de romantische sprookjeswereld de verschrikkelijke koningin
van het minerale rijk, bij voorbeeld bij Tieck, Der Runenberg (1802) of Hoffmann,
Die Bergwerke zu Falun (1819). Moeder Aarde. Ook de maan, de Koningin van de
Nacht, is een moedersymbool. Teveel moedersymbolen, die tegelijk, en meer nog,
symbool zijn voor iets anders: het inwendige.
De katabasis van Odysseus is een voorspellende droom, een openbaring, de
descensus van Aeneas ook. Beiden krijgen toegang tot de onderwereld via een door
zwaveldampen benevelde zieneres. Vathek zoekt de toekomst in de sterren en vindt
hem in de diepte. Ook hij is een ‘omgekeerde astroloog’. Bij Verne, die de woorden
facilis descensus Averni citeert, begint het verhaal met valdromen, en verderop moeten
de reizigers aardig beneveld zijn geraakt door al die jenever. Het vervreemdende,
droomachtige, benevelde, extatische, soms geëxalteerde karakter dat alle afdalingsen onderwereldverhalen kenmerkt, suggereert een geestelijk proces.
Het binnenste der aarde is een voor de hand liggende metafoor voor het innerlijk
van de onderzoeker. Dat valt ook bij een moderne auteur
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als Cortázar waar te nemen, bij voorbeeld in diens verhaal ‘Tekst in een
aantekenboekje’. In de metro, die vaag aan ‘een Hades’ doet denken, ontdekt hij een
onderaards volk: ‘Maar voor ik werkelijk begon af te dalen (ik bedoel niet het
onbeduidende feit dat ik me net als iedereen per metro verplaatste) verstreek er een
tijd van beschouwing en analyse.’ Bij Novalis was het overduidelijk dat het om een
initiatie ging. Maar al in de zestiende eeuw beschreef een leerling van Paracelsus in
Le chant de la mine een afdaling in een mijn, waarbij de reiziger op ieder niveau een
ander metaal ontdekte, en een nieuwe eigenschap van zichzelf. Het binnenste der
aarde is het rijk der metalen. Het rijk van de alchemie dus. Veel van de helden die
het binnenste der aarde bezoeken zijn geologen en mineralogen en tegelijk
alchemisten. En bij de ware alchemist ging het niet om het goud, niet om het veredelen
van onedele metalen, maar om een geestelijk veredelingsproces. In de diepte leren
kijken.
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Anton Haakman
Over Klaas Klim
De Deense toneelschrijver en professor in de metafysica en de welsprekendheid
Ludwig Holberg (1684-1754), publiceerde in 1741 Nicolai Klimii iter subterraneum,
dat al in hetzelfde jaar in Nederlandse vertaling verscheen.
De hoofdpersoon van dit satirische, soms profetische boek houdt zich in zijn
vaderland Noorwegen bezig met geologie en mineralogie. Met een schippershaak in
de hand daalt hij aan een touw af in een krater. Het touw breekt - zijn val duurt zolang
dat hij zich kan afvragen hoe lang zijn val duurt. Na een tijd ziet hij een heldere
hemel; even denkt hij dat hij dood is, maar dat idee verwerpt hij ‘als al te gek met
het oog op mijn schippershaak en de lange staart van touw die ik achter mij aansleepte’
- een afdoende bewijs voor het bestaan. In het binnenste der aarde ziet hij een zon
en een planeet, waar hij een tijdlang omheen cirkelt, totdat hij wordt aangevallen
door een vliegend monster. Hij haalt zijn promotiebul uit zijn tas, maar geleerdheid
baat hier niet, hij moet zich verdedigen met zijn haak.
De dodelijk getroffen vogel sleurt hem in zijn val mee naar het planeetje Nazar.
Daar komt hij terecht in een land waar de bomen de baas zijn. Zij bewegen zo
langzaam dat voor hen de planeet ruim van afmetingen is, maar Klaas is 24 keer zo
snel en daarom wordt hij benoemd tot boodschapper. Te voet maakt hij een reis over
de planeet, langs allerlei alternatieve leefwijzen en samenlevingen en instellingen.
Zo maakt hij kennis met een stelsel van kinderbijslag en kinderaftrek dat dient om
de toeneming van de bevolking in de hand te werken; in een ander land worden de
arbeiders beter betaald dan de intellectuelen; hij belandt in streken waar met rede
begiftigde apen, vogels, olifanten of vrouwen het heft in handen hebben. Vooral dat
laatste blijkt erg gevaarlijk; want vrouwen zijn niet sterk genoeg - als gevolg van
hun opvoeding. Ten slotte komt hij in een land dat woest en ledig is. Het is in verval
geraakt omdat de geleerden het er te druk hebben met ruimtevaartplannen.
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Ludwig Holberg
De onderaardse reis van Klaas Klim (fragment)
Vertaling: A.J. Vitringa
Na dus mij zelven moed te hebben ingesproken en al het noodzakelijke tot dezen
tocht in gereedheid te hebben gebracht, trad ik op zekeren Donderdag bij helder weer
en wolkeloozen hemel, kort na het aanbreken van de morgenschemering, de poort
uit, in de hoop van na afloop mijner onderneming nog bij daglicht in de stad te kunnen
terugkeeren. Ach, wie had kunnen denken, dat ik bestemd was om als een tweede
Phaethon hals over kop door het luchtruim te schieten, om op een anderen wereldbol
terecht te komen en eerst na een zwerftocht van tien jaren vaderland en vrienden
weder te zien!
Toen ik mijne expeditie aanving, schreven we anno 1665 en waren burgemeesters
te Bergen Johannes Munthe en Laurens Severinus, schepenen Christiern Berthold
en Laurens Scandius. Ik werd vergezeld door vier daglooners, die de touwen en haken
droegen, welke ik bij het af dalen meende noodig te hebben. We sloegen den naasten
weg in naar Sandvig, vanwaar de berg het gemakkelijkst kan beklommen worden.
Toen wij den top bereikt hadden en op de plek van den onheilspellenden afgrond
gekomen waren, zetten wij ons, van den lastigen gang vermoeid, een poosje neder
om een ontbijt te nuttigen. Toen eerst begon het mij, als bij een boos voorgevoel,
bang om het hart te worden. Ik richtte mij dus tot mijne begeleiders met de vraag: Is
er iemand onder u, die het eerst de kans wil wagen? - Daar allen zwegen, begon mijn
verflauwde moed weer aan te wakkeren. Maakt het touw gereed! zeide ik. Zoo tot
den tocht besloten, beval ik Gode mijne ziel aan. Op het punt staande om in den
krater af te dalen, drukte ik mijnen begeleiders op het hart, wat zij verder te doen
hadden. Ze moesten, zeide ik, het touw laten schieten, totdat zij mij hoorden roepen.
Op dit teeken moesten zij inhouden en, als ik met roepen voortging, mij ijlings uit
den afgrond ophijschen. Ik zelf nam een schippershaak
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in de hand, die mij van dienst zou zijn om hinderpalen, die ik bij het afdalen mocht
ontmoeten, uit den weg te ruimen en te zorgen, dat ik tusschen de wanden van den
krater bleef zweven. Doch ternauwernood was ik tien of twaalf el afgedaald, of zie,
daar breekt het touw. Terstond vermoedde ik, dat deze ramp had plaats gehad, uit de
jammerlijke kreten, die de kerels boven uitstieten. Spoedig echter hoorde ik niets
meer, want met verbazende snelheid stortte ik in den afgrond neer. Daar daal ik dan
als een tweede Pluto met mijn schippershaak als schepter door de aarde, die zich
voor mij geopend heeft, in mijn onderwereldsch rijk af!Zoowat een kwartier lang, vermoed ik - want door ontsteltenis verging mij de lust
om veel aan den tijd te denken - had mijn val in stikdonkeren nacht geduurd, toen
ik eindelijk eene flauwe schemering bespeurde en weldra een lichte en heldere hemel
zich vertoonde. Ik was dwaas genoeg om te meenen, dat ik, hetzij door een
onderaardschen luchtstoot, hetzij door een geweldigen tegenwind, was teruggeworpen
en dat de krater mij bij zijne uitademing weder op de aarde had uitgebraakt. Maar
de zon, die ik aanschouwde, en de sterren, die aan de lucht stonden, leken niets op
onzen sterrenhemel, want het was alles veel kleiner. Ik begon derhalve te gelooven,
dat deze heele nieuwe wereld alleen bestond in mijne door den duizelingwekkenden
val overprikkelde verbeeldingskracht. Ook kwam het denkbeeld bij mij op, dat ik
dood was en op weg naar de woningen der gelukzaligen. Maar dit leek mij toch wat
al te gek met het oog op mijn schippershaak en den langen staart van touw, dien ik
achter mij aan sleepte. Eindelijk kwam ik na ernstige overweging tot het besluit, dat
ik in de onderaardsche wereld was beland en dat zij het bij het rechte eind hebben,
die vermoeden, dat onze aarde van binnen hol is en dat zich binnen hare korst weder
een andere bol bevindt, veel kleiner dan de onze en waarover zich een ander
hemelgewelf uitspant, waaraan eene kleinere zon, sterren en planeten prijken. De
uitkomst bewees, dat ik den spijker juist op den kop had getroffen.
De vaart, waarmee ik neerstortte, had reeds lang geduurd, toen ik eindelijk
bemerkte, dat zij langzamerhand verflauwde, naar mate dat ik dichter naderde bij
een planeet of ander hemellichaam, dat het eerst in mijn weg lag. Die planeet nam
gaandeweg zoo zeer toe in grootte,
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dat ik door een dichten dampkring, waardoor zij omringd was, er gemakkelijk bergen,
dalen en zeeën op kon onderscheiden.
Op dit oogenblik begon ik te bemerken, niet alleen dat mijn val had opgehouden
en dat ik in de lucht zweefde, maar zelfs dat de beweging, die tot nu toe loodrecht
was geweest, in een kringloop overging. Bij deze ervaring rezen mij de haren te
berge. Immers de vreesdijke gedachte kwam bij mij op, dat ik in een planeet of maan
was getransformeerd en voortaan tot een eeuwig ronddraaien zou gedoemd zijn.
Maar als ik dan weer bedacht, dat aan mijne waardigheid door deze
gedaanteverwisseling niets werd te kort gedaan, en dat een hemellichaam ja zelfs de
satelliet van een hemellichaam minstens even hoog in rang staat als een
gepromoveerde, die als planeet om de zon der geleerdheid van een professor draait,
dien hij eenmaal hoopt op te volgen, kreeg ik weer moed. Het merkwaardigst was,
dat ik in de zuivere en hemelsche lucht, waarin ik zweefde, niets van honger of dorst
bespeurde. Het schoot mij evenwel te binnen, dat ik in mijne tasch zoo'n langwerpig
rond brood had, dat we te Bergen bolken noemen. Nu wilde ik het toch voor den dag
halen en beproeven, of het mij in deze positie zou smaken. Bij den eersten hap echter
deed ik al aanstonds de ervaring op, dat alle aardsche voedsel mij walgde, waarom
ik het als nutteloozen ballast wegwierp. Doch zie, het weggeworpen brood bleef niet
alleen in de lucht hangen, maar - wonder boven wonder! - het begon zich in een kring
om mij heen te bewegen. Hierdoor kwam ik tot inzicht van de ware wet der beweging,
dat namelijk alle lichamen, die zich tusschen twee aantrekkingskrachten in evenwicht
bevinden, zich in een kring gaan bewegen. Toen ik zoo bespeurde, dat ik niet maar
enkel een eenvoudige planeet was, maar dat ik zelfs op den duur eene maan bij mij
zou hebben, zoodat ik onder de planeten van den eersten rang mocht geteld worden,
begon mij het hart van trots te zwellen, - ik een planeet met een wachter... ik, die
straks nog met medelijden op mij zelven had neergezien als op een armen
fortuinzoeker! - Ja, ik wil mijn overmoed eerlijk bekennen: als op dit oogenblik alle
burgemeesters en raadsheeren van Bergen mij onder de oogen waren gekomen, zou
ik ze met minachting hebben behandeld; ik zou ze hebben aangezien als nietige
atomen, die niet waard waren, dat ik den hoed voor hen afnam of hun een groet met
mijn schippershaak toezwaaide.
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Ongeveer drie volle dagen bleef ik in dezen toestand, want daar ik in regelmatige
beweging dicht om de planeet ronddraaide, zag ik de onderaardsche zon nu eens
opgaan, dan weer ondergaan en verdwijnen, zoodat ik de wisseling van dag en nacht
duidelijk kon waarnemen. Toch was de nacht niet zoo als bij ons. Na zonsondergang
vertoonde het uitspansel zich overal met een helderen glans gekleurd, die wel iets
had van het licht der maan. Mijne bekendheid met natuurkundige verschijnselen deed
het vermoeden bij mij opkomen, dat het de binnenzijde moest zijn van de aardkorst,
die het licht weerkaatste van de onderaardsche zon, die in het middelpunt van den
hollen aardbol staat. Maar terwijl ik mij zoo een halven god waande en er over
nadacht, dat de astronomen der planeet, in wier nabijheid ik mij bevond, mij met
mijn satelliet in den catalogus hunner sterren dienden op te nemen, - zie, daar
vertoonde zich een vreeselijk vliegend monster, dat mij nu eens aan de rechter-, dan
aan de linkerzijde bedreigde en het straks op mijn hoofd, dan weer op mijne voeten
scheen gemunt te hebben. In het eerst meende ik, dat het een van de twaalf
sterrenbeelden van den onderaardschen Dierenriem was en begon reeds de wensch
bij mij op te komen, dat het de Maagd mocht zijn, omdat die mij het best in mijne
eenzaamheid zou kunnen troosten en helpen. Maar toen het voorwerp dichter bij
kwam, zag ik, dat het een grimmige en reusachtige grijpvogel was. De schrik deed
mij den lust tot verdere bespiegelingen over mijne hooge waardigheid als
hemellichaam vergaan. In mijne verwarring haalde ik de promotiebul, die ik toevallig
in mijn tasch had gestoken, voor den dag, om aan mijn vijand te laten zien, dat ik
mijne examens had afgelegd en een geleerde was, en wel een doctor, die zich niet
mocht verwaardigen het met een ongepromoveerde aan te binden. Maar toen ik een
weinig van mijn schrik was bekomen, moest ik toch over mijn eigen domheid lachen.
Bovendien stond het ook nog te bezien, met welk doel de vogel om mij heen vloog.
Had hij wat goeds of kwaads in den zin, of - en dit kwam mij nog al zoo waarschijnlijk
voor - was het alleen de nieuwsgierigheid, die hem dreef, en wilde hij mij wat van
naderbij bekijken? Het schouwspel toch van een menschelijk lichaam, dat in de lucht
ronddraaide met een schippershaak in de hand en een langen staart van touw achter
zich aan, was wel berekend om de nieuwsgierige belangstelling zelfs van een stom
dier gaande te
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maken. De zonderlinge vertooning, die ik maakte, had ook, zooals ik later vernam,
aanleiding gegeven tot allerlei praatjes en gissingen bij de bewoners der planeet, om
welke ik wentelde. De sterrekundigen en wetenschappelijke lui hielden mij voor een
komeet en het touw voor den staart. Er waren er ook, die meenden, dat het ongewone
luchtverschijnsel de nadering van de een of andere ramp, van pestilentie, hongersnood,
overstrooming of iets dergelijks aankondigde. Anderen gingen nog verder en
teekenden mij nauwkeurig af, zooals ik mij in de verte aan hen vertoonde, zoodat ik
reeds beschreven, bepaald, afgeteekend en gegraveerd was, voordat ik nog een voet
op dien wereldbol gezet had. Natuurlijk had ik daar recht veel schik in en moest ik
er hartelijk om lachen, toen ik later de onderaardsche taal machtig was en dit alles
hoorde vertellen.
Ik moet hierbij de aanmerking voegen, dat ook daar zekere onverwacht
verschijnende sterren voorkomen, aan welke de Onderaardschen den naam geven
van Sciscisi, dat wil zeggen, gehaarde sterren, en die zij beschrijven als voorzien
met een bloedkleurigen haarbos, die op de kruin rechtop staat, zoodat hij veel gelijkt
op een lang uitstekenden baard. Daarom worden zij evenals op onze aarde onder de
hemelsche wonderteekenen gerekend.
Doch laat ik den draad van mijn verhaal weer opvatten! De vogel was nu zoo
dichtbij gekomen, dat hij mij met de vleugels sloeg en zich eindelijk niet ontzag om
mij met zijn ijzeren snavel in het been te bijten. Zoo was het duidelijk genoeg, met
welk doel hij op den vreemden gast jacht maakte. Ik begon derhalve het strijdlustige
dier met de wapenen in de hand te verjagen. Mijn harpoen stevig in de beide vuisten
knellend, dwong ik hem meermalen zijn heil in de vlucht te zoeken en stak ik een
stokje voor zijne driestheid. Maar toen hij niettemin voortging met naar mij te pikken,
stiet ik na eenige vruchtelooze pogingen mijn wapen met zoo'n kracht tusschen de
beide vleugels in zijn rug, dat ik den haak er niet weer uit kon krijgen. De vogel stiet
een rauwen kreet uit en buitelde hals over kop naar beneden. Daar mijn verheven
standpunt mij reeds verdroot, omdat ik inzag, dat het, zooals meestal het geval is,
aan allerlei lotwisselingen en gevaren was blootgesteld, deed het mij genoegen, dat
er een eind aan kwam. En zoo vloog ik dan weer door de lucht als een meteoor, dat
op de aarde valt, terwijl het
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een langen staart van licht op zijne baan achterlaat, en ging mijne kringbeweging op
nieuw in eene loodrechte over.
Eindelijk, na met verbazende vaart door de dichtere luchtlagen gesleurd te zijn,
zoodat de ooren mij van de zuiging suisden, kwam ik tegelijk met den vogel, die aan
zijne wond stierf, zachtkens en zonder ongelukken op den wereldbol aan.
Toen ik den voet op de planeet zette, was het nacht. Ik maakte dit op uit de
afwezigheid der zon, niet zozeer uit donkerheid; want er was nog altijd zoo veel licht,
dat ik mijne promotiebul duidelijk kon lezen. Zooals ik vroeger zeide, komt dit licht
van den binnenkant van de korst der aarde, die, evenals bij ons de maan, het licht
der centraalzon weerkaatst. Wat dus het licht betreft, is hier gering verschil tusschen
den dag en den nacht. Men ziet alleen maar geen zon aan den hemel staan en door
hare afwezigheid zijn de nachten ook een weinig koeler.
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Maarten van Buuren
Simon Tyssot de Patot (1655-1738)
Een Franse fantast in het nuchtere Nederland van de 18e eeuw
De term ‘imaginaire reis’ wordt gebruikt in een ruime en een beperkte betekenis. In
ruime zin omvat de term alle denkbeeldige reizen uit de wereldliteratuur van de
Odyssee, Sindbad de Zeeman, Gargantua en Pantagruel tot de boeken van Jules
Verne en de moderne science-fiction. In de tweede, beperkte betekenis verwijst
‘imaginaire reis’ naar een vrij duidelijk afgebakend genre dat voornamelijk in de 18e
eeuw voorkomt. De term werd, in die betekenis, voor het eerst gebruikt door François
Augustin, een Franse letterkundige die het genre in 1741 voor de Académie française
veroordeelde. Augustin had het over bepaalde ‘imaginaire’ genres, waaronder de
‘voyage imaginaire’ (daarbij verwijzend naar Defoe en Swift) en hij meende dat het
die werken aan werkelijke verbeeldingskracht ontbrak. Dat verhinderde ondertussen
niet dat die werken groot succes hadden en aan het eind van de 18e eeuw als genre
ingeburgerd waren. Literaire tijdschriften deelden pasverschenen boeken in volgens
categorieën waartoe ook de imaginaire reis behoorde; er verschenen verzamelbundels
van dergelijke verhalen waarvan die van Garnier (in 36 delen!) de bekendste is. In
hoeverre onderscheidt dit genre zich van de imaginaire reis in het algemeen? Er zijn
twee beperkingen. De eerste is dat de reis uitmondt in de beschrijving van een
utopische samenleving in een verafgelegen, denkbeeldig land (meestal een eiland).
De tweede is dat het verhaal waarschíjnlijk moet zijn, dat wil zeggen door allerlei
procédé's (topografische en andere realistische details) de indruk moet maken een
authentiek reisverhaal te zijn. Die twee eigenschappen: utopie en authenticiteit zijn
tegenstrijdig en inderdaad is het 18e-eeuwse reisverhaal een hybridisch genre dat
zich beweegt in het grensgebied tussen het fantastische en het realistische. De
klassieke voorbeelden: Gabriel de Foigny, La Terre Australe Connue (1676), Denis
de Vairasse, Histoire
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des Sévarambes (1675-1679) en Daniel Defoe's Robinson Crusoe (1719) doen dan
ook enerzijds denken aan de in die tijd zeer populaire reisverhalen (denk voor ons
land bijvoorbeeld aan De Scheepsjongen van Bontekoe of De Overwintering op Nova
Zembla), aan de andere kant aan de Utopia van Thomas More of de Civitas Solis van
Tommaso Campanella.1
De periode van bloei loopt ruwweg van eind 17e tot eind 18e eeuw. Waarom juist
die periode? Allereerst is er de omstandigheid dat onbekende continenten in de loop
van de 17e eeuw worden ontdekt (Australië) en weinig bekende continenten worden
geëxploreerd; ik denk daarbij met name aan China en aan Noord- en Zuid Amerika.
De Nederlanders spelen in dat alles een vooraanstaande rol; de journalen en
reisbeschrijvingen van beroemde zeereizen worden uitgegeven en blijken een
doorslaand succes: Jan Huygen Linschotens Itinerario, de tocht om de wereld door
Olivier van Noort, Willem de Veers Overwintering op Nova Zembla, het
scheepsjournaal van Willem Bontekoe, de Oost-Indische Voyagiën door Wouter
Schouten. Het grote succes van deze reisverhalen verleidt anderen ertoe
pseudoreisverhalen te schrijven die eveneens gretig aftrek vinden, deels omdat het
publiek meent met authentieke reisverhalen van doen te hebben, deels omdat men,
ook waar dat niet het geval is, onbekommerd geniet van de gefingeerde avonturen.
Daarbij moet men bedenken dat ook de ‘echte’ reisverhalen voor een aanzienlijk
deel imaginair zijn: de reiziger beschreef vaak meer dan hij in werkelijkheid kon
hebben gezien en vooral: hij beschreef de vreemde gebieden en volken vanuit een
Westeuropees perspectief waarin bijvoorbeeld utopische denkbeelden een belangrijke
plaats innamen. Het verschil tussen het authentieke reisverslag en de imaginaire reis
is dus minder groot dan men op het eerste gezicht zou denken.2
Er is nog een tweede reden waarom het imaginaire reisverhaal juist in deze periode
succes heeft. In de 17e eeuw is het gezag van kerk en staat groot en in sommige
landen absoluut. Dat geldt met name voor Frankrijk waar het gezag van de absolute
monarch Lodewijk XIV nauw geassocieerd is met dat van de katholieke kerk: de
zonnekoning heerst ‘bij de gratie Gods’. Kritiek op dat absolutisme werd pas in de
loop van de 18e eeuw geuit door filosofen die de vanzelfsprekendheid van
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de bestaande staatsvormen in twijfel trokken. Er waren van land tot land natuurlijk
grote verschillen. Vergeleken met Frankrijk was Nederland een oase van
verdraagzaamheid; er heerste vrijheid van drukpers, een omstandigheid die door veel
buitenlandse en vooral Franse schrijvers werd benut om werk te publiceren dat in
Frankrijk door de censuur zou zijn verboden. Maar ook hier te lande waren er grenzen
aan wat er op het stuk van geloof en staatsinrichting geschreven kon worden.
Illustratief is het proces tegen de Zwolse predikant Frederik van Leenhof die in 1708
uit zijn ambt werd ontzet vanwege de publikatie (in 1703) van De Hemel op Aarde,
een boek waarin de kerkelijke autoriteiten de invloed van Spinoza onderkenden.
Dezelfde autoriteiten meenden ook sporen van spinozisme te ontdekken in de
Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes van de Zwolse arts Hendrik
Smeeks. Smeeks werd in 1708 de toegang tot het avondmaal ontzegd en pas in 1717
werd hij weer tot de kerk toegelaten. Beide gevallen waren bekend bij Simon Tyssot
de Patot die op luttele kilometers afstand in Deventer woonde.3
Achteraf gezien mag het lijken of zich met schrijvers als Voltaire en Montesquieu
plotseling een nieuwe eeuw aandient, in feite waren de kiemen van de verlichting al
gelegd in wetenschappelijke, filosofische en zelfs theologische werken die aan het
eind van de 17e eeuw verschenen en waarvan de mogelijk revolutionaire strekking
zoveel mogelijk verhuld was. Het imaginaire reisverhaal bood een ideale mogelijkheid
om kritiek te uiten op de bestaande maatschappij: alternatieve samenlevingsvormen
werden geprojecteerd op verre volken als Australiërs, Chinezen, Sevaramben of
Huronen. Het is ook niet toevallig dat de vroege imaginaire reizen, van eind 17e
eeuw tot de verschijning van Robinson Crusoe (1719) van Franse herkomst zijn en
een uitgesproken maatschappijkritische strekking hebben. Gustave Lanson heeft aan
het begin van deze eeuw toegelicht dat de imaginaire reisverhalen alle belangrijke
elementen bevatten die door de Verlichtingsfilosofen nadien zouden worden
uitgewerkt.4 Een van de schrijvers die door Lanson uitgebreid worden behandeld is
Simon Tyssot de Patot, een Fransman die vrijwel zijn hele leven in Nederland heeft
doorgebracht en daar aan het begin van de 18e eeuw twee imaginaire reizen schreef
waarvan de eerste, Voyages et Avantures de Jaques Massé aanzienlijk
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succes had. Lanson beschouwt Tyssot als een belangrijk voorloper van de Verlichting
en hij wijst onder andere op een uitspraak van Voltaire die in zijn Lettres
Philosophiques opmerkt dat Jaques Massé (Voltaire verkeerde nog in de
veronderstelling dat die de schrijver van de roman was) ‘de fakkel der tweedracht
in zijn land ontstoken had’.
Wie is Simon Tyssot de Patot? Als negenjarig jongetje kwam hij, samen met zijn
moeder en een paar broers en zusters naar Nederland. Dat was in 1664. Twee jaar
daarvoor was zijn vader gevlucht uit Rouen en had zich gevestigd in Delft, waar de
rest van het gezin zich bij hem voegde. Vader Tyssot had het land moeten verlaten
‘omdat hij protestant was en men ons fel begon te vervolgen in heel het koninkrijk’,
schreef Simon later. De Tyssots behoorden met andere woorden tot de Hugenoten
die aan het eind van de 17e eeuw in groten getale naar Nederland vluchtten.
Simon is aanvankelijk zeer opgetogen over ‘de volledige vrijheid die wij hier
hebben om God openlijk te dienen’, maar dat enthousiasme wordt al snel getemperd
door de moeilijkheden die hij ondervindt om het hoofd boven water te houden. In
1679 kan hij een betrekking krijgen als lector bij de Waalse kerk in 's Hertogenbosch,
wat onder meer inhoudt dat hij Franse les moet geven. Hij is ondertussen getrouwd
(1675) en het magere inkomen is voor zijn snel groeiende gezin nauwelijks toereikend.
In 1680 vindt hij voor zichzelf en zijn vrouw een betrekking in Deventer als leraar
Frans en wiskunde, en vanaf dat moment gaat het hem wat beter. Hij legt contacten
met invloedrijke families en vanwege zijn briljante conversatie wordt hij een graag
geziene gast in het plaatselijke society-leven. Het is zijn grote ambitie om een leerstoel
voor wiskunde te bemachtigen aan de Illustere School van Deventer, een bijna
onbegonnen opgave voor iemand die geen universitaire graad heeft en ook verder
geen diploma's bezit. Toch lukt het hem om een aanstelling te verwerven, eerst als
lector (1688), dan als buitengewoon hoogleraar (1690) en tenslotte als gewoon
hoogleraar (1699). Misschien hebben zijn invloedrijke connecties in dit alles een rol
gespeeld, misschien ook was de Illustere School gevoelig voor het argument dat de
in die tijd zeer populaire wiskunde een leerstoel verdiende. Hoe dit zij, Simon wordt
hoogleraar wiskunde, maar met de
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beperking dat hij geen rector magnificus kan worden, een functie die normaal bij
toerbeurt door de zittende hoogleraren werd vervuld. De arme immigrantenzoon lijkt
daarmee alles (en meer) bereikt te hebben wat hij zich wensen kon, maar dat rectoraat
zit hem dwars en gaat hem steeds meer dwars zitten. Tyssot doet er alles aan om toch
rector te worden en hij rekent er ook op dat dat wel zal lukken want hij heeft zijn
oratie klaarliggen en als de benoeming ondanks zijn inspanning niet doorgaat,
publiceert hij zijn rede toch maar: de (zeer lange) titel van deze Discours... sur la
Chronologie besluit met de woorden ‘uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden
van het ambt van rector’. Het lijkt een aanwijzing voor het feit dat de grens tussen
werkelijkheid en wensdroom voor Tyssot nogal vaag is. Een andere is het frequente
gebruik, in zijn correspondentie, van wendingen in de trant van: ‘Als ik het voor het
zeggen zou hebben’, ‘als ik vorst zou zijn’ etc. Misschien is het ook deze eigenschap
die Tyssots voorkeur voor imaginaire reizen verklaren kan. Uit zijn beide werken
blijkt dat hij zeer belezen was op het gebied van de fantastische literatuur, van
schelmenromans, van reisverhalen (vooral fictieve); belezener in elk geval dan op
het gebied van de wiskunde en de filosofie waarop hij zich in het dagelijks leven liet
voorstaan. Ergens tussen de jaren 1714 en 1717 worden de Voyages et Avantures de
Jaques Massé gepubliceerd (het juiste jaartal is niet te achterhalen, het aangegeven
jaartal, 1710 is vals); het boek wordt in naam uitgegeven bij Jaques L'Aveugle te
Bordeaux, in werkelijkheid in Nederland, waarschijnlijk in den Haag bij uitgever T.
Johnson. De auteur lijkt, op grond van het titelblad, Jaques Massé te zijn en tot ver
in de negentiende eeuw zijn er critici die het werk aan deze fictieve reiziger
toeschrijven. De Avantures hebben een aanzienlijk succes. Tussen 1717 en 1760
verschijnen er vier drukken; in 1732 een Engelse vertaling en in 1737 een Duitse.
Ook deze vertalingen worden verscheidene malen herdrukt: vijfmaal in Engeland
(de laatste in 1820), driemaal in Duitsland (de laatste in 1790). Tyssots tweede
imaginaire reis, de Voyage de Groenland, geschreven onder het pseudonym Pierre
de Mésange, verscheen in 1720. Het jaar daarop verscheen een Duitse vertaling onder
de misleidende titel Robinson Crusoe, Derde en Vierde Deel (de roman van Defoe
was in 1719 verschenen en de Duitse uitgever hoopte waarschijnlijk op deze ma-
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nier een graantje van het succes mee te pikken). Deze tweede reis is van aanzienlijk
mindere kwaliteit dan de eerste: het boek is onsamenhangender en wordt ontsierd
door lange en niet ter zake doende uitweidingen. De carrière van Tyssot lijkt daarmee
ten einde te lopen als hij in 1726, 72 jaar oud, zijn Lettres Choisies publiceert, een
keuze uit zijn correspondentie, waarin hij ongeveer dezelfde denkbeelden ventileert
als in zijn reisverhalen. Tyssot begaat daarbij een reeks blunders die rampzalige
gevolgen hebben. Om te beginnen draagt hij het werk op aan prins Johan Willem
Carel Friso van Nassau (de latere Willem IV), maar hij verzuimt om vooraf
toestemming te vragen, zoals te doen gebruikelijk, en de familie is zeer ontstemd,
temeer omdat zich in het boek aanstootgevende passages bevinden die men allerminst
geschikt acht voor de jonge prins. Die passages betreffen onder meer een scabreus
gedicht waarin Tyssot uit de school klapt over de seksuele gewoontes die hij er met
zijn (tweede) echtgenote op na houdt. Deze echtgenote, een weduwe met wie Tyssot
in 1714 was getrouwd na de dood van zijn eerste vrouw, stamde uit een
vooraanstaande familie met relaties zowel aan het Zweedse als aan het Nederlandse
hof. Ze is zeer gebelgd over het gedicht dat buiten haar weten in de bundel is
opgenomen. Maar de grootste blunder begaat Tyssot door zich over godsdienstige
kwesties als het bestaan van God, het bestaan van de ziel en de geloofwaardigheid
van de Bijbel, kritisch en op spottende toon uit te laten. Op 1 december 1726 komt
de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente bijeen om het geval te
bespreken. In samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten worden passages die
op geloofszaken betrekking hebben geselecteerd en getoetst. Het oordeel dat op 26
februari van het volgend jaar wordt uitgesproken, liegt er niet om: de brieven bevatten
elementen van atheïsme en spinozisme waar een geloofsondermijnende en
verderfelijke invloed van uitgaat. De toegang tot de kerk was Tyssot eind 1726 al
ontzegd, na de uitspraak wordt hij ook uit zijn ambt ontzet. Het is tekenend voor
Tyssot dat hij op alle mogelijke manieren probeert de verantwoordelijkheid af te
schuiven. Hij publiceert als de weerga een geschrift (zijn enige Nederlandstalige
publikatie) ‘waerin op eene klare en bondige wijse, bewesen word het bestaan van
een eeuwig, verstandig en oneindig opperwezen, alsmede d'onstoffelijkheid en
onsterffelijkheid van de zie-
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le, die onafhangelijk van het lichaam kan bestaan’. In het voorwoord tot zijn Oeuvres
Poétiques die in allerijl in hetzelfde jaar, 1727, worden uitgegeven, doet hij er nog
een schepje bovenop: de bundel brieven, zegt hij daar, was al wel tien jaar geleden
samengesteld (in aperte tegenspraak met de bundel zelf, die brieven bevat uit de jaren
1725-'26), die bundel was van uitgever naar uitgever gestuurd, zodat Tyssot vergeten
was wat er in die brieven stond; hij had de uitgever wel drie keer schriftelijk verzocht
de uitgave op te schorten vanwege mogelijke aanstootgevende passages, maar
vergeefs, etc. etc. Deze uitvluchten worden door niemand serieus genomen. Tyssot
verlaat Deventer en vestigt zich in IJsselstein waar hij in 1738 overlijdt.5
Van beide imaginaire reizen is Jaques Massé veruit de beste. Het boek is vlot
geschreven en bevat weliswaar talrijke uitweidingen over wetenschap en filosofie,
maar deze blijven ondergeschikt aan de grote lijn van het verhaal. Dat verhaal omvat
drie delen: de jeugd van Jaques, zijn reizen en de schipbreuk die hem op de kust van
een onbekend eiland achterlaat; de ontdekking van een onbekend volk in de
binnenlanden en het verblijf aldaar; tenslotte de terugreis die opnieuw met vele
avonturen gepaard gaat.
Vanaf zijn geboorte in 1631 lijkt Jaques voorbestemd tot een carrière als geleerde,
een vooruitzicht dat gedwarsboomd wordt door de vroegtijdige dood van zijn vader.
Zijn moeder gaat terug naar haar geboortedorp en Jaques vertrekt naar Parijs, waar
hij zich bekwaamt als scheepschirurgijn. Zijn studie brengt hem in contact met een
aantal verlichte geesten die hem vertrouwd maken met het denken van Descartes.
Diens wetenschappelijke inzichten, heldere redeneertrant en vertrouwen in de
wiskunde spreken Jaques bijzonder aan, maar hij distantieert zich van Descartes'
metaphysica want ‘we moeten niets ondernemen dat het bereik van onze beperkte
geest te buiten gaat en ons bepalen tot de voorwerpen om ons heen (..) zonder zaken
aan het daglicht te willen brengen die ons verborgen zijn en die waarschijnlijk voor
altijd afhankelijk zullen zijn van ons geloof.’6
In 1653 monstert Jaques aan op een schip met bestemming Martinique, maar hij
lijdt schipbreuk en komt uiteindelijk in Lissabon terecht. Daar komt hij onder de
hoede van een collega-chirurgijn die
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hem de Bijbel leert kennen; Jaques kan nauwelijks geloven dat de mensen zo'n
kinderachtig geschrift serieus nemen. Hij beschouwt het scheppingsverhaal, de
zondvloed, het paradijs als ‘fabeltjes waarmee huisvrouwen en eenvoudig volk zoet
worden gehouden’. De Lissabon-episode bevat een opvallende passage waarin Jaques
samen met zijn gastheer sectie uitvoert op het lijk van een neger. Op het
verbazingwekkende resultaat van dit experiment kom ik nog terug.
Het volgende jaar monstert Jaques opnieuw aan op een schip, ditmaal met
bestemming Oost-Indië, maar ook dit schip vergaat en de bemanning spoelt aan op
de kust van een onbekend eiland in de buurt van St. Helena - Daar begint de eerste
zogenaamde Robinsonade, dat wil zeggen de episode waarvan wordt aangenomen
dat die mede model heeft gestaan voor de Robinson Crusoe. De bemanning bouwt
hutten en voorziet in de eerste levensbehoeften door te jagen en te vissen. Ondertussen
gaat Jaques met twee vrienden, Du Puis en La Forêt op onderzoek uit. Op hun tocht
naar het binnenland beleven ze halsbrekende avonturen waarbij Du Puis verongelukt.
De twee overblijvers komen terecht bij een onafzienbaar grote vlakte die ze vanaf
het omringende gebergte zien liggen: ‘vlak land, doorsneden door grachten op de
walkant waarvan op regelmatige afstand bomen stonden geplant; ik dacht zelfs dieren
te zien in grazige weiden en verderop grote voorwerpen die op door mensen bewoonde
huizen leken’. Het land heeft wel wat van Nederland en ook bij nadere kennismaking
blijken allerlei details aan Nederland te herinneren: de spelletjes die op feestdagen
worden gespeeld, de ‘Clapperman’ die regelmatig de tijd omroept. Maar de
samenleving zelf wijkt nogal af van wat Tyssot uit eigen ervaring kende. De taal
blijkt opgebouwd te zijn volgens logische principes en zo eenvoudig, vergeleken
met de natuurlijke talen dat de twee vrienden zich binnen korte tijd verstaanbaar
kunnen maken. De gasten worden ondergebracht in een van de vele ‘cantons’. Elk
canton bestaat uit een rechthoekig stuk land waarop zich 22 huizen bevinden,
gerangschikt in twee rijen van 11 huizen aan weerszijden van een met bomen beplante
gracht. In elke rij bevindt zich een hoofdgebouw, bestemd voor de rechter en de
priester die de ruimte afwisselend gebruiken als kerk of als rechtszaal. In totaal zijn
er 41.600 van dergelijke dorpen; het land is dus behoorlijk groot: de bevolking omvat
meer dan acht
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miljoen mensen. Jaques en zijn vriend kunnen van dichtbij het reilen en zeilen van
de kleine gemeenschap volgen: de bestuurlijke inrichting, de rechtspraak en de
economie. Dat alles verloopt volgens rationele beginselen, de rechtspraak bijvoorbeeld
stoelt op het strikte principe dat de straf in overeenstemming moet zijn met de aard
en de ernst van het misdrijf. De zeldzame zware delicten worden bestraft met
dwangarbeid (de doodstraf bestaat niet), de lichtere vergrijpen met allerhande nuttige
karweitjes als het onderhoud van grachten en wegen, het boeten van netten en het
tellen en afroepen van de tijd, want bij gebrek aan geavanceerde uurwerken wordt
de tijd gemeten met behulp van een handbediende pendule waarbij elke
slingerbeweging moet worden geteld en elk uur omgeroepen. Deze omstandigheid
speelt de vrienden in de kaart, want La Forêt is klokkenmaker van beroep en die
vaardigheid stelt hem in staat uurwerken en zelfs zakhorloges te maken. La Forêt
wordt naar het hof geroepen om deze verbluffende uitvinding aan de koning te
demonstreren (deze episode doet sterk denken aan de manier waarop de missionaris
Ricci er in 1601 in slaagde om tot het hof van de Chinese keizer door te dringen en
diens gunst te verwerven door hem allerlei uurwerken cadeau te doen). De koning
voert met Jaques lange discussies over uiteenlopende onderwerpen als vuurwapens
en oorlog, beide onbekend in zijn land, over astrologie, zwaartekracht, zonnewijzers,
staatsinrichting en godsdienst, waarbij Jaques uitlegt hoe het in Europa toegaat. Het
uurwerk zorgt voor een introductie aan het hof, maar is ook de reden waarom beide
vrienden het land overhaast moeten verlaten. Lidola, een van de twaalf vrouwen van
de koning heeft haar zinnen gezet op een horloge en ze verleidt daartoe de
klokkenmaker. De episode is aanleiding tot erotische taferelen die zowel doen denken
aan de in die tijd veelgelezen ‘Oosterse’ roman (de vertaling van Duizend en een
Nacht was nog niet zo lang tevoren verschenen) als aan de libertijnse roman, die in
de loop van de 18e eeuw een populair genre zou worden. (Op grond van deze episode
zou men Tyssots roman ‘libertijns’ kunnen noemen, zowel in de oorspronkelijke 17e
eeuwse betekenis van ‘vrijdenkerij’ als in de daaruit afgeleide 18e eeuwse betekenis
van ‘losbandig’.) Natuurlijk ontdekt de koning wat er aan de hand is: La Forêt kan
maar ternauwernood ontsnappen en de vrienden vluchten halsoverkop.
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Na een gevaarlijke terugtocht vinden Jaques en La Forêt hun kameraden aan de kust
terug. Het verblijf in de binnenlanden heeft negen jaar geduurd en daar komen nog
eens zeven jaar bij, want zo lang moet de bemanning wachten op een voorbijkomend
schip dat hen oppikt en meeneemt naar Goa. Jaques vult de tijd met het geven van
colleges over velerlei onderwerpen. De kameraden raken niet uitgevraagd: ‘Zeg
Jaques, hoe zat het ook weer met de middelpuntvliedende kracht?’ En Jaques maar
vertellen.
Deze uiteenzettingen gaan op den duur vervelen, maar ze geven het verhaal ook
wel iets komisch. Zo vertelt Jaques dat zijn vrienden zich jarenlang bekwamen in de
wiskunde ‘zodat er geen enkel stuk vlakke grond of strand te vinden was dat niet
overdekt was met geometrische figuren, vooral in de duinen en langs de kust waar
we vaak gingen wandelen’. De tocht naar huis verloopt niet zonder strubbelingen.
Jaques vindt in Goa aanvankelijk werk als chirurgijn, maar zijn spottende opmerkingen
aan het adres van de katholieken (‘crucifixeters en plaatjeshappers’) doen hem in de
kerker belanden. Daar ontmoet hij een Chinees die hem vertelt hoe hij in China het
slachtoffer is geworden van een sluwe Jezuïet. Jaques wordt veroordeeld tot de
galeien, maar het schip wordt geënterd door piraten; hij wordt als slaaf verhandeld
en pas na jaren vrijgekocht door de consul van Engeland. Het laatste gedeelte van
het boek bevat een aantal ingebedde verhalen, waarvan de fabel van de bijen het
beroemdste is. Het fragment omvat slechts 8 van de in totaal vijfhonderd pagina's,
maar de satire op de kerk is buitengewoon venijnig en de fabel is dan ook een van
de redenen waarom het boek lange tijd bekend bleef.
Wat valt er te zeggen over de literaire waarde van Jaques Massé? De roman is zeker
geen meesterwerk. De compositie is rapsodisch, om niet te zeggen rommelig. De
wetenschappelijke en filosofische ideeën worden meestal verwoord door Jaques,
maar dat gebeurt op een weinig consequente en onwaarschijnlijke manier. Ten
opzichte van zijn reisgezellen is Jaques een vrijdenker die ongezouten kritiek levert
op Bijbel en kerk; de reisgezellen spelen de rol van traditionele gelovigen die
schoorvoetend toe moeten geven dat er veel schort aan het geloof. Maar in het
Utopia-gedeelte wordt die rolverdeling omgedraaid. Daar
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zijn het de koning en de priester die van leer trekken tegen de Westerse religie en
tegen de katholieke kerk en is het Jaques die de tegenwerpingen maakt en het geloof
verdedigt, hoewel zwakjes, omdat hij moet erkennen dat zijn gastheren gelijk hebben.
Ten slotte wordt in de loop van het verhaal allerlei kennis uitgestald op het gebied
van de eigentijdse wetenschap en filosofie. Een kennis die niet erg diep gaat: Tyssot
las ijverig literaire tijdschriften en encyclopedieën waarin wetenschappelijke en
literaire werken werden besproken en samengevat; aan de werken zelf kwam hij niet
of nauwelijks toe. Hij was wat men tegenwoordig een supplementenlezer zou noemen:
iemand met een brede, maar oppervlakkige kennis. Al met al is Simon Tyssot een
schrijver van de tweede garnituur. Niettemin geeft zijn boek, beter dan welk ander
werk, een indruk van de ‘imaginaire reis’ en van de functie die dit genre vervulde
op het breukvlak van de 17e en 18e eeuw. Tyssot is een van die schrijvers die hun
gebrek aan oorspronkelijkheid compenseerden door een fijn gevoel voor wat in de
cultuur van hun tijd ‘bon ton’ was. Meer dan de grote schrijvers die op de
ontwikkelingen vooruitlopen (en die in zekere zin teweeg brengen) is de
tweederangsschrijver een spiegel van zijn tijd. Zoals Lodewijk van Deyssel erin
slaagde om alle tendensen van zijn gistende ‘fin-de-siècle’ in zijn werk aan bod te
laten komen, zo is ook het werk van Tyssot een staalkaart voor het ‘fin-de-siècle’
van twee eeuwen daarvoor. In die staalkaart-functie schuilt zijn grote waarde. Jaques
Massé vertegenwoordigt het hele scala van het toenmalige filosofische,
wetenschappelijke en literaire gemeengoed. Ook het literaire, want Tyssot plagieerde
vrijelijk uit de werken waar hij een voorkeur voor had: reisverhalen (waaronder
Nederlandse scheepsjournaals), imaginaire reizen, met name die van Foigny en
Vairasse, en schelmenromans. De roman geeft een indruk van de belangrijkste
tendensen in de ideeëngeschiedenis van zijn tijd. Een paar daarvan zal ik nader
toelichten.
Heel interessant, uit filosofisch oogpunt, is de taal die in de utopische gemeenschap
wordt gesproken. Van deze taal geeft Tyssot een zeer gedetaillerde beschrijving: de
werkwoorden kennen drie persoonsvormen, de eerste, tweede en derde, die zowel
voor enkelvoud als meervoud staan. De persoonlijke voornaamwoorden ontbreken.
Voor de tegenwoordige tijd van het werkwoord At, eten, kan men dus
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volstaan met drie eenvoudige vormen: Ata, ik eet, wij eten; Até, jij eet, jullie eten en
At, hij eet, zij eten. De aantonende wijs kent drie tijden: de tegenwoordige, de
voltooide en de toekomende tijd; de aanvoegende wijs twee: de verleden en de
toekomende tijd. De gebiedende wijs ontbreekt. Verder zijn de met een werkwoord
verwante naamwoorden - in het voorbeeld woorden zoals keuken, maaltijd, kok allemaal afgeleid van de onvoltooide tijd At.
De substantieven kennen drie naamvallen, nominatief, genitief en datief die door
klinkerwisseling worden onderscheiden. Brol, het schaap, Brul, van het schaap, Brel,
voor het schaap. Mannelijk, vrouwelijk en meervoud worden door steeds dezelfde
uitgang aangegeven.
Vervoeging noch verbuiging kennen uitzonderingen.
Ten slotte doen de medeklinkers ook dienst als cijfers:
b-1

k-6

pb - 11

dp - 20

r - 1.000

s - miljoen

d-2

l-7

pd - 12

fp - 30

pr - 10.000

ps - 10
miljoen

f-3

m-8

pp - 100

ppr 100.000

pps - 100
miljoen

g-4

n-9

h-5

p - 10

ppps miljard

De beschrijving van zo'n denkbeeldige taal is niet nieuw. Vergelijkbare voorbeelden
zijn te vinden in Godwin's Man in the Moon, Foigny's Terre Australe connue,
Vairasses Histoire des Sévarambes en Smeeks Krinke Kesmes, allemaal werken die
eerder verschenen dan Jaques Massé. Maar de taal is gedetailleerder dan die van zijn
meeste voorgangers, bovendien draagt hij de sporen van een lange discussie die op
dat gebied vanaf het begin van de 17e eeuw gevoerd was. Paul Cornelius heeft in
zijn mooie studie Languages in Seventeenth and early Eighteenth-century Imaginary
Voyages7 de hoofdlijnen van die discussie uiteengezet en tevens aangegeven dat de
door Tyssot beschreven imaginaire taal het eindpunt vormt van een lange
taal-filosofische ontwikkeling. Daarin kwamen drie aspecten achtereenvolgens aan
de orde. Uitgangspunt was de zoektocht naar de zogenaamde lingua humana, dat
wil zeggen de taal die vóór de Babylonische spraakverwarring gesproken en
geschreven werd. De geleerden namen aan dat deze taal oorspronkelijk door Adam
was gemaakt. In het boek Genesis immers staat uitdrukkelijk vermeld dat God de
dieren en vogels naar
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Adam brengt ‘om te zien hoe deze hen noemen zou; en zoals de mens elk levend
wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het
gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds’. Die taal zou, naar men
algemeen aannam, een ideale taal zijn geweest waarvan de woorden een volmaakte
weerspiegeling vormden van de dingen waarnaar ze verwezen. Gedurende lange tijd
zou die taal ook de enige zijn geweest die op aarde werd gesproken. Dit ideaal werd
pas verstoord door de bouw van de toren van Babel. De hoogmoed waar dat plan
blijk van gaf werd door God gestraft met de spraakverwarring. Op dat moment viel
de eenheidstaal uiteen in een groot aantal uiteenlopende talen; de oorspronkelijke
taal van Adam ging in die veelvoud verloren. De discussie ging nu om de vraag
welke taal de verre nakomelinge van de lingua humana was en in hoeverre het
mogelijk zou zijn om sporen van die oorspronkelijke taal terug te vinden. De meest
voor de hand liggende mogelijkheid was het Hebreeuws, waarbij onderscheid werd
gemaakt tussen het (onvolmaakte) Hebreeuws van na Babel en het oorspronkelijke
Hebreeuws dat door Adam zou zijn gesproken. Het onderzoek spitste zich toe op de
aard van de lettertekens, die door hun vorm en combinatiemogelijkheden een getrouwe
afbeelding van het benoemde object zouden hebben gevormd. De beroemde geleerde
Athanasius Kircher probeerde in zijn Turris Babel (een standaardwerk op dit gebied)
aan te tonen dat de Hebreeuwse lettertekens, die volgens hem door Adam waren
ontworpen, de essentie van het benoemde object weergaven. Maar zijn mening werd
niet door iedereen gedeeld, vooral toen uit pas ontdekte landen verslag werd gedaan
van talen die veel dichter bij de lingua humana leken te staan dan het Hebreeuws,
bijvoorbeeld de pictogrammen van de Azteken en de karaktertekens van de Chinezen.
Dergelijke symbolen leken veel dichter bij de werkelijkheid te staan dan het
Hebreeuws. Pogingen om op die manier de antediluviaanse taal te reconstrueren en
aan te wenden tot beter begrip van mensen en volken mislukten, maar het ideaal van
de universele taal bleef bestaan en concentreerde zich in latere instantie op het
onderzoek naar een universele grammatica. Daaruit vloeiden pogingen voort om op
basis van strikt logische analyses een kunstmatige taal te construeren. Grootheden
als Leibniz, de genoemde Kircher en in ons land Vossius hielden zich met dit
probleem bezig. Zo
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deed de laatste onderzoek naar de overeenkomst tussen Chinese karaktertekens en
cijfers en ook andere geleerden, onder wie Wilkins en Dalgarno, ontwierpen systemen
waarin letters en cijfers correspondeerden, en wel idealiter zó dat bepaalde cijfers
overeenkwamen met bepaalde semantische klassen, zodat uiteindelijk de hele
werkelijkheid in een logische, getalsmatige taal zou kunnen worden weergegeven.
De taal die Tyssot beschrijft sluit dus aan op een levendige taalfilosofische discussie
en is niet het exotische verzinsel waar we het tegenwoordig voor zouden aanzien.
De eigentijdse lezer meende bovendien dat dergelijke rationele talen (bij Tyssot in
feite een gestroomlijnde versie van het Frans) daadwerkelijk konden worden
aangetroffen in verre landen: er waren immers nog maar onlangs talen ontdekt die,
naar men aannam, veel rationeler georganiseerd waren dan de West-Europese. De
door Tyssot beschreven taal gaf het verhaal een schijn van authenticiteit. Voor de
eigentijdse lezer was de reis in linguïstisch opzicht waarschijnlijk. Uit dat voorbeeld
blijkt overigens dat het besef van waarschijnlijkheid eerder afhankelijk is van de
eigentijdse mentaliteitsgeschiedenis dan van de vraag of de beschreven gebeurtenissen
ook echt gebeurd zijn.
Een ander cruciaal aspect van de roman betreft het alomvattende belang dat aan de
ervaring wordt toegekend. Het is een aspect dat niet (zoals de taal) in een passage te
isoleren is, maar dat de hele roman doordrenkt. Kritiek op bovennatuurlijke
verschijnselen wordt onveranderlijk gerechtvaardigd door een beroep op de
waarneming en in die stellingname is de grote invloed te herkennen die het empirisme
op het denken van die tijd uitoefende: ‘...de wetenschap wordt een idool, een mythe.
Men verwart wetenschap met geluk, materiële vooruitgang met morele vooruitgang.
Men gelooft dat de wetenschap de plaats van de filosofie en van het geloof zal
innemen en dat zij aan alle eisen van de menselijke geest tegemoet zal komen,’
schrijft Paul Hazard in La Crise de la Conscience Européenne 1680-1715.8
Opvattingen op het gebied van staatsinrichting en geloof worden ter discussie gesteld
met het argument dat proefondervindelijk onderzoek niet strookt met de traditionele
opvattingen. Een andere omstandigheid is dat in verre landen alternatieve
maatschappijvormen worden aangetroffen die onwille-
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keurig worden vergeleken met de West-Europese vormen van samenleving. Ook
daar geldt het argument van de ervaring: de reiziger heeft het met eigen ogen gezien.
De reisverhalen hebben dan ook als neveneffect dat ze tot maatschappijkritiek leiden.
Een ironische bijkomstigheid daarbij is dat de reisbeschrijvingen vaak het werk zijn
van missionarissen, die toch allerminst revolutionaire oogmerken gehad kunnen
hebben. Tyssot is van die ontwikkelingen op de hoogte. Hij kent in grote lijnen het
werk van Newton en Locke. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij Locke ook ontmoet
toen die in 1684 enige tijd in Deventer verbleef. Een van de aspecten waaruit de
invloed van het empirisme blijkt zijn de beroepen die de hoofdpersonen in Jaques
Massé uitoefenen. Jaques zelf is chirurgijn, een soort scheepsarts, maar het beroep
dat hij blijkens de beschrijvingen uitoefent zouden we tegenwoordig
patholoog-anatoom noemen: Jaques voert namelijk alleen secties uit. Het eerste en
meest illustratieve geval betreft sectie op een neger. De ongelukkige was als knecht
in dienst bij een Portugese heer en deze behandelt hem zo slecht dat de neger
uiteindelijk zelfmoord pleegt: ‘Het gerucht van dat tragische voorval verspreidde
zich al snel in de hele wijk; mijn meester die een van zijn belangrijkste klanten was,
spoedde zich naar de plaats des onheils en na een onderhoud met de heer des huizes
vroeg hij of deze hem het lijk wilde afstaan. De heer verzekerde hem dat dat in orde
zou komen en nog dezelfde dag hield hij zijn woord. Zodra we het lijk in bezit hadden
begonnen we aan een sectie in optima forma. Alle organen waren net zo gerangschikt
als in het lichaam van een blanke, we zagen in elk geval geen enkel verschil; maar
wat ons beiden verbaasde was de ontdekking, vlak onder de opperhuid, van een
buitengewoon dun en teer vlies, dat mijn meester elders nog nooit had aangetroffen
en waarvan ook ik nog nooit had horen spreken (...). We concludeerden dat dit vlies
de werkelijke oorzaak van de zwartheid van dit soort mensen moest zijn, omdat het
als een soort tuniek de stralen van de zon afweert door ze te absorberen net zoals,
tegenovergesteld, een blad zilver aangebracht op een stuk venetiaans glas de stralen
weerkaatst en ze terugstuurt naar de plaats van herkomst. Een en ander gaf stof tot
nadenken over de oorsprong van de Ethiopiër. Die lijkt, gezien dat aanzienlijke
verschil, niet dezelfde te zijn als die van de andere mensen. Ik wilde, die lijn volgend,
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de consequenties benadrukken die niets minder behelsden dan een volledige
omverwerping van het systeem van de Heilige Schepper. Maar men snoerde mij de
mond met de opmerking dat God ons gebiedt te bewonderen en ons verbiedt te
onderzoeken’.
De passage is illustratief voor de strekking van de hele roman. De ontdekking van
het zwarte vlies is, in al zijn potsierlijkheid, illustratief voor de verregaande
consequenties die Tyssot uit het ‘empirische’ onderzoek trekt, in dit geval van de
uiteenlopende herkomst van negers en blanken en dus van de onbetrouwbaarheid
van het Bijbelse scheppingsverhaal. Het beroep van La Forêt ligt in dezelfde lijn,
hoewel klokkenmakers strikt genomen niet thuis horen in de groep van empirische
onderzoekers. We hebben al gezien dat het beroep een belangrijk verhaalmotief is:
dankzij het uurwerk worden de vrienden binnengehaald aan het hof en moeten ze
dat hof ook weer langs de achterdeur verlaten. Maar het uurwerk is ook een beeld
voor het menselijk lichaam. Als La Forêt zich niet lekker voelt, vraagt de koning
hem: ‘te oordelen naar uw ogen is het binnenwerk van de machine niet goed in orde’.
Dat beeld van de menselijke machine heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis
van het materialisme. Al in 1641 vergeleek Descartes het menselijk lichaam met een
uurwerk waarvan de raderen op dezelfde manier op elkaar inspelen als de menselijke
organen. Maar hij maakte een uitzondering voor de ziel die niet uit dat mechanische
principe verklaard kon worden omdat hij van goddelijke oorsprong is. Daarom maakte
Descartes onderscheid tussen dieren die automaten zijn zonder ziel en mensen:
automaten met een ziel. Een eeuw later schreef Julien Offray de la Mettrie een boekje
getiteld L'Homme plus que Machine, waarin hij een beslissende stap zette door ook
de ziel te beschouwen als een radertje in het grote mechaniek van het menselijk
lichaam. Daarmee was het verschil tussen mens en dier van een wezenlijk verschil
teruggebracht tot een gradueel verschil. Tyssot bevindt zich in 1714 halverwege die
ontwikkeling: hij is sceptisch ten aanzien van het bestaan van de ziel. Uit het gebruik
van de mechanistische beelden die hij ten aanzien van het menselijk lichaam gebruikt
blijkt dat hij overhelt naar de positie van La Mettrie, maar zonder de uiteindelijke
consequentie te trekken.
Ten slotte is er de Chinees in Goa. Hij beantwoordt aan het type
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van de ‘wijze Chinees’ die in de loop van de 17e eeuw in de reisverhalen gestalte
had gekregen en daarna als type bleef voortbestaan in de fictieve reisverslagen. Het
opvallende aan deze Chinees is dat hij van beroep lenzenslijper is. Hij verdient zijn
brood met de vervaardiging van microscopen en telescopen, bovendien voert hij
allerlei experimenten uit met zijn instrumenten. Zo heeft hij met zijn microscoop de
menselijke huid bestudeerd en bewonderend vastgesteld ‘dat ons lichaam met
schubben bedekt is die elkaar dakpansgewijs overlappen, zoals op de rug van een
karper’. Vervolgens vertelt hij over de experimenten die hij samen met zijn
leermeester heeft uitgevoerd op water en lucht. Deze lenzenslijpende filosoof doet
sterk denken aan de man die het denken van Tyssot sterk heeft beïnvloed, Spinoza.
Niet alleen voorzag Spinoza in zijn levensonderhoud met het slijpen van lenzen, ook
zijn deïstische denkbeelden zijn in vereenvoudigde vorm in de woorden van de
Chinees terug te vinden. De door Tyssot gekozen beroepen herinneren aan
Nederlandse geleerden die op die onderscheiden gebieden een reputatie van
wereldformaat hadden. Wat de lenzenslijpers betreft liggen de namen van Anthonie
van Leeuwenhoek en Jan Swammerdam voor de hand, wat de medische experimenten
betreft Tyssots tijdgenoot Boerhave en de al genoemde Swammerdam en wat het
klokkenmaken betreft Christiaan Huygens. In de tweede helft van de 17e eeuw deed
deze twee doorslaggevende ontdekkingen: die van het slingeruurwerk (1656) en die
van het door een spiraal aangedreven zakhorloge (1675); beide uitvindingen spelen
in de roman een grote rol.
Het belangrijkste neveneffect van het empirisme was de twijfel aan al die
verschijnselen die zich aan observatie onttrekken, vooral godsdienstige. Tegen die
godsdienst richt Tyssot zich met name. Het meest opvallende blijk van zijn afkeer
voor godsdienstige zaken is de ‘fabel van de bijen’ waarin de gelovigen (katholieken)
voorgesteld worden als bijen die door horzels (priesters) worden getiranniseerd. De
horzels hebben de bijen wijsgemaakt dat ze voor een deel bestaan uit vergankelijke
materie en voor een ander deel uit onvergankelijk gezoem dat na hun dood zal
opstijgen naar de Grote Zaal van de koning, tenminste als ze braaf leven, hard werken
en veel honing verzamelen. De satire is gericht tegen de kerk en de Bijbel (ook het
scheppingsverhaal
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en de lijdensgeschiedenis worden in bijentermen vertaald), maar het is kenmerkend
voor Tyssot dat hij het verhaal laat vertellen door een secundair personage (en tot
aan zijn dood staande heeft gehouden dat hij niet wist hoe die fabel in zijn roman
terecht was gekomen), terwijl hij Jaques na afloop van het verhaal gechoqueerd laat
reageren en hem het plan laat opvatten om de verteller te bekeren en hem het bestaan
van God te bewijzen.
Diezelfde Jaques steekt op andere momenten de draak met God en godsdienst, en
het argument waarvan hij zich onveranderlijk bedient is dat de Bijbel de toets van
redelijke kritiek niet kan doorstaan. Dat de slang voor zijn aandeel in de zondeval
als straf op zijn buik door het stof moet kruipen ontlokt hem de vraag of hij dan
voordien pootjes had. En dat de vrouw, als straf voor Eva's aandeel in diezelfde
geschiedenis haar kinderen in pijn zal moeten baren leidt tot de vraag of ook de dieren
hebben gezondigd omdat ook die hun jongen in pijn ter wereld brengen. Deze vragen
zetten de toon voor de kritiek die Jaques, of zijn gesprekspartners aan het adres van
de Bijbel richten. Vooral het verhaal van de wederopstanding moet het daarbij
ontgelden. Aan het begin van de roman wordt, tijdens een wonderbaarlijke ontmoeting
met de Wandelende Jood uiteengezet hoe de mensen eruit zullen zien die op de Dag
des Oordeels uit hun graf tevoorschijn zullen komen. Die wezens zullen naar geslacht
niet langer te onderscheiden zijn; ze zijn onbehaard, hun buik is plat en hun lendenen
gaan direct over in hun benen, ze hebben geen tanden en geen nagels. Dat alles,
concludeert Jaques, vanwege het feit dat de organen die wij gebruiken voor voeding
en voortplanting na onze dood van geen enkel nut meer zijn en ons dus ook niet
vergezellen naar de andere wereld. Verderop in het boek wordt die hele
wederopstanding op losse schroeven gezet met de vraag hoeveel materie er eigenlijk
nodig is om alle mensen die in de loop van de geschiedenis gestorven zijn te voorzien
van een nieuw lichaam. De priester van de utopische gemeenschap maakt daarover
de volgende berekening: ‘We hebben in dit land 41.600 dorpen. In elk dorp zijn 22
gezinnen van gemiddeld 9 personen, dat wil zeggen, door de bank genomen, 200
inwoners per dorp, in het hele koninkrijk 83.230.000. Als we nu ieder menselijk
lichaam beschouwen als een parallellepipedum van gemiddeld vijf voet hoog en een
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halve voet breed en diep (u ziet dat ik alles aan de kleine kant houd) dan betekent
dat nog altijd dat er op de Dag des Oordeels 83.230.000 lichamen gevuld moeten
worden met 10.400.000 kubieke voet vlees. Laten we ten slotte aannemen dat het
aantal mensen elke vijftig jaar vernieuwd wordt dan hebben we 208.000.000 kubieke
voet vlees nodig voor de mensen die gedurende 1000 jaar geleefd hebben en
2.080.000.000 voor een periode van 10.000 jaar. Gaat u nu eens in dezelfde lijn door
met die berekening en u ziet waar u terechtkomt’.
De reis van Jaques Massé is misschien in literair opzicht niet van het hoogste niveau,
maar het boek is van onschatbare waarde voor een goed inzicht in wat Hazard noemt
de ‘crisis in het Europese denken tussen 1680 en 1715’ en voor de rol die de
imaginaire reis daarin vervulde.

Eindnoten:
1 Zie voor Nederland P.J. Buijnsters, ‘Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e
eeuw’, in Nederlandse Literatuur van de achttiende eeuw, Hes, Utrecht, 1984, pp. 7-36. Over
de imaginaire reis in het algemeen: P.B. Gove, The Imaginary Voyage in Prose, Londen, The
Holland Press, 1961; N. van Wijngaarden, Les Odyssées philosophiques en France entre 1616
et 1789, Haarlem, 1932; Geoffrey Atkinson, Les relations de Voyages du XVII siècle et l'évolution
des idées, Paris, Champion, 1924; Geoffrey Atkinson, The Extraordinary Voyage in French
Literature from 1700 to 1720, Paris, Champion, 1922; Percy G. Adams, Travelers and Travel
Liars 1660-1800, Berkeley, Univ. of California Press, 1962.
2 Op de imaginaire aspecten van de echte reisverhalen wordt met name gewezen in de volgende
studies: Percy Adams, Travelers and Travel Liars, Atkinson, Les Relations de Voyages; Peter
Rietveld heeft gewezen op het belang van een dergelijke vertekening in de reisverhalen van
Johan Nieuhof: ‘Zover de aarde reikt. De werken van Johan Nieuhof (1618-1672) als illustratie
van het probleem der cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis tussen specialisatie en integratie’ in
De Zeventiende Eeuw II, 1 (1986), pp. 17-40. Een interessante overweging bij dit alles is dat
de waarschijnlijkheid van het reisverhaal (echt of gefingeerd) voor de eigentijdse lezer minder
te maken heeft met de vraag of het verhaal waar is (die waarheid kan hij niet controleren) dan
met de vraag of het verhaal overeenstemt met het beeld dat hij zich op grond van voorafgaande
lectuur van die verre landen heeft gevormd.
3 In de correspondentie van Tyssot wordt het geval Leenhof besproken; met Smeeks was Tyssot
waarschijnlijk bevriend. Er komt in elk geval een ‘Smeenk’ voor in de Lettres Choisies; ook
in de Voyage de Groenland figureert een ‘Smeenk’.
4 Gustave Lanson ‘Origines et premières manifestations de l'esprit philosophique dans la littérature
française de 1675 à 1748’, in Revue des Cours et Conférences, Paris, 1906-7 (deel II) tot 1909-10
(deel II).
5 Voor het leven en werk van Tyssot heb ik gebruik gemaakt van de volgende werken (behalve
de hierboven al genoemde): A. Rosenberg, Tyssot de Patot and his Work 1655-1738, Den Haag,
Martinus Nijhoff, 1972; C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, Amsterdam,
Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1954; P. Valkhoff, ‘De wonderbaarlijke Reizen van
Simon Tyssot de Patot’, in Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk, Den Haag, Leopold,
1943, pp. 99-120.
6 Voor de vertaling heb ik gebruik gemaakt van de editie die volgens de reconstructie van A.
Rosenberg de eerste editie moet zijn geweest. Van deze ‘Editie A’ zijn een vijftal exemplaren
in Nederlandse bibliotheken bewaard gebleven. Ik heb het exemplaar geraadpleegd dat zich in
de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer bevindt.
7 Droz, Genève, 1965.
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J.M.G. Le Clézio
Hij die nooit de zee had gezien
Vertaling: Irene Beckers
Hij heette Daniel, maar hij had wat graag Sindbad willen heten, omdat hij over diens
avonturen had gelezen in een dik boek met een rode band, dat hij altijd bij zich droeg,
zowel in de klas als in de slaapzaal. In feite geloof ik dat dat het enige boek was dat
hij ooit had gelezen. Hij praatte er niet over, behalve een enkele keer wanneer hij
ernaar werd gevraagd. Dan straalden zijn donkere ogen intenser en leek zijn scherp
en mager gezicht plotseling tot leven te komen. Maar hij was geen jongen die veel
praatte. Hij mengde zich niet in de gesprekken van de anderen, of er moest sprake
zijn van de zee of van reizen. De meeste mensen zijn landrotten, dat is gewoon zo.
Ze zijn op de aarde geboren en het zijn de aarde en de dingen van de aarde die hun
interesse hebben. Zelfs zeelieden zijn vaak mensen van de aarde; ze houden van de
huizen en van de vrouwen, ze praten over politiek en over auto's. Maar Daniel, die
leek wel van een ander ras. De dingen van de aarde verveelden hem, de winkels, de
auto's, de muziek, de films en uiteraard de lessen op het lyceum. Hij zei niets, geeuwde
zelfs niet om blijk te geven van zijn verveling. Maar hij bleef zitten waar hij zat, op
een bank of op de treden van de trap, voor het schoolplein, en staarde in het niets.
Hij was een middelmatige leerling, die ieder trimester precies genoeg punten
vergaarde. Als een leraar zijn naam uitsprak, ging hij staan en zei zijn les op,
vervolgens ging hij weer zitten en dat was dan dat. Het was of hij sliep met open
ogen.
Zelfs als er over de zee werd gepraat, bleef hij niet lang geboeid. Hij luisterde
even, stelde twee of drie vragen en zag dan in dat het niet echt over de zee ging, maar
over baden, diepzeevisserij, stranden en zonnesteken. Dan ging hij weg en keerde
terug naar zijn bank of zijn traptreden, waar hij in het niets ging zitten staren. Hij
bedoelde een andere zee, welke wisten we niet, maar een andere zee.
Dit alles was voordat hij verdween, voordat hij wegging. Niemand
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had gedacht dat hij op een dag zou vertrekken, echt vertrekken bedoel ik, voor altijd.
Hij was heel arm, zijn vader had een landbouwbedrijfje een paar kilometer buiten
de stad en Daniel droeg de grijze kiel waarin de interne leerlingen gekleed waren,
omdat zijn familie zo ver weg woonde dat hij niet elke avond naar huis kon gaan.
Hij had drie of vier oudere broers die we niet kenden.
Vrienden had hij niet, hij kende niemand en niemand kende hem. Misschien wilde
hij dat ook wel liever zo, om niet gebonden te zijn. Hij had een apart gezicht, spits,
scherp en mager, en mooie, koele donkere ogen.
Hij had tegen niemand iets gezegd. Maar op dat moment had hij alles al voorbereid,
dat staat vast. Hij had alles voorbereid in zijn hoofd, door de wegen en de landkaarten,
en de namen van de steden waar hij doorheen zou komen in zijn geheugen te prenten.
Misschien was er veel waarvan hij zich een voorstelling had gemaakt, dag in dag uit
en 's nachts in zijn bed op de slaapzaal, terwijl de anderen gekheid maakten en stiekem
sigaretten rookten. Hij had gedacht aan de rivieren die langzaam naar hun monding
stromen, aan het gekrijs van de meeuwen, aan de wind, aan de stormen die rond de
masten van de boten gieren en aan de sirenes van de bakens.
Bij het aanbreken van de winter, omstreeks half september, is hij vertrokken. Toen
de leerlingen wakker werden in de grote grijze slaapzaal, was hij verdwenen. We
hebben het meteen gezien, zodra we onze ogen opendeden, omdat zijn bed niet was
beslapen. De dekens waren er zorgvuldig overheen getrokken en alles was opgeruimd.
We hebben toen alleen gezegd: ‘Hé! Daniel is weg!’ zonder echt verbaasd te zijn,
want eigenlijk wisten we wel een beetje dat zoiets zou gebeuren. Maar verder heeft
niemand iets gezegd, omdat we niet wilden dat ze hem weer zouden terugbrengen.
Zelfs de grootste kletskousen onder de leerlingen van de lagere klassen hebben
hun mond gehouden. Trouwens, wat hadden we kunnen zeggen? We wisten niets.
Lange tijd werd er gefluisterd, op het schoolplein of onder de Franse les, maar het
waren slechts korte zinnetjes die alleen wij begrepen.
‘Zou hij er al zijn?’
‘Denk je? Nog niet, het is ver, hoor...’
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‘Morgen?’
‘Ja, misschien...’
De stoutmoedigsten zeiden:
‘Misschien is hij nu al in Amerika...’
En de pessimisten:
‘Och, misschien komt hij vandaag wel terug.’
Maar wij mochten er dan het zwijgen toe doen, in de hogere regionen daarentegen
deed de zaak heel wat stof opwaaien. De leraren en de surveillanten werden regelmatig
bijeengeroepen in de kamer van de rector, en zelfs op het politiebureau. Van tijd tot
tijd kwamen de inspecteurs en ondervroegen de leerlingen één voor één in een poging
iets van ze aan de weet te komen.
Wij spraken uiteraard over alles, behalve over wat we wisten, van haar, van de
zee. We hadden het over bergen, over steden, over meisjes, over schatten, zelfs over
zigeuners die kinderen meelokken en over het vreemdelingenlegioen. Dat deden we
om ze zand in de ogen te strooien, en de leraren en de surveillanten raakten hoe langer
hoe meer geprikkeld, waardoor ze humeurig werden.
Al die tamtam heeft verscheidene weken, verscheidene maanden geduurd. Twee
of drie keer heeft er een opsporingsbericht in de kranten gestaan, met het signalement
van Daniel en een foto die niet leek. Toen, opeens, is de rust weergekeerd, want we
waren de help geschiedenis allemaal een beetje beu. Misschien had iedereen begrepen
dat hij niet terug zou komen, nooit meer.
De ouders van Daniel hebben zich ermee verzoend, omdat ze heel arm waren en
weinig anders konden doen. De politieagenten hebben het onderzoek, volgens hun
eigen zeggen, gesloten en ze hebben er iets aan toegevoegd dat de leraren en de
surveillanten hebben herhaald, alsof het iets normaals was, maar dat ons heel vreemd
leek. Ze hebben gezegd dat er jaarlijks zo tienduizenden mensen spoorloos verdwenen
en nooit werden teruggevonden. Schouderophalend herhaalden de leraren en de
surveillanten dat zinnetje, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, maar ons
heeft het, toen we het hoorden, aan het dromen gezet, het is het begin geweest van
een heimelijke en betoverende droom diep binnen in ons die nog niet is afgelopen.
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Toen Daniel aankwam, met een lange goederentrein die dagen en nachten had gereden,
was het onmiskenbaar nacht. Goederentreinen zijn vooral 's nachts onderweg van
het ene spoorwegknooppunt naar het andere, omdat ze erg lang zijn en erg langzaam
rijden. Daniel lag op de harde vloer, gewikkeld in een oud stuk jute. Hij keek door
de stijlen van de deur, terwijl de trein vaart minderde en knarsend langs de pakhuizen
tot stilstand kwam. Daniel had de deur opengedaan, hij was op de spoorbaan
gesprongen en hij had langs het taluud gerend tot hij ergens een doorgang vond.
Bagage had hij niet, alleen een marineblauwe badtas die hij altijd bij zich had en
waar hij zijn oude rode boek in had gestopt.
Nu was hij vrij, en hij had het koud. Zijn benen deden pijn na al die uren in de
wagon. Het was nacht, het regende. Daniel liep zo snel hij kon om de stad achter
zich te laten. Hij wist niet waar hij heen ging. Hij liep rechtdoor tussen de muren van
de loodsen, op de weg die glom in het gele licht van de lantaarns. Er was niemand
hier en evenmin stonden er namen op de muren geschreven. Maar de zee was niet
ver. Daniel vermoedde dat ze ergens aan zijn rechterhand lag, aan de andere kant
van de muren, aan het oog onttrokken door de grote cementen gebouwen. Zij lag in
het duister.
Na een poosje werd Daniel moe van het lopen. Hij was nu in het open veld en de
stad fonkelde ver achter hem. Het was een donkere nacht en de aarde en de zee waren
niet te zien. Daniel zocht een plek waar hij beschut zou zijn tegen regen en wind en
hij ging een houten hut binnen, die langs de weg stond. Daar heeft hij zich genesteld
om er tot de ochtend te slapen. Hij had al verscheidene dagen niet geslapen en
hoegenaamd niet gegeten, omdat hij al die tijd bij de deur van de wagon op de uitkijk
lag. Hij wist dat hij geen politieagenten mocht tegenkomen. Hij is dus helemaal
achterin de houten hut weggekropen, heeft een stukje brood opgepeuzeld en is in
slaap gevallen.
Toen hij wakker werd, stond de zon al aan de hemel. Daniel is de hut uitgekomen
en heeft knipperend met zijn ogen een paar stappen gedaan. Er was een weg die naar
de duinen leidde en daarop begon Daniel te lopen. Zijn hart begon te bonken, omdat
hij wist dat het aan de andere kant van de duinen was, op nauwelijks tweehonderd
meter afstand. Hij rende over de weg, hij klom tegen de zandhelling op, de
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wind werd steeds sterker en voerde het onbekende geluid en de onbekende lucht met
zich mee. Toen heeft hij de top van het duin bereikt en in één klap heeft hij haar
gezien.
Daar lag ze, overal, voor hem, onmetelijk, oprijzend als een berghelling, blauw
en schitterend, diep, vlakbij, met haar hoge golven die in zijn richting kwamen.
‘De zee! De zee!’ dacht Daniel, maar hij durfde niets hardop te zeggen. Hij stond
daar, niet in staat zich te bewegen, zijn vingers licht gespreid en hij kon maar niet
begrijpen dat hij aan haar zijde had geslapen. Hij hoorde het trage ruisen van de
golven die kwamen aanrollen over het strand. De wind was plotseling gaan liggen
en het zonlicht schitterde op de zee en zette de kop van iedere golf in brand. Het zand
van het strand was askleurig, vlak; er liepen stroompjes overheen en uitgestrekte
plassen water weerspiegelden de hemel.
Daniel heeft de mooie naam verschillende keren in zichzelf herhaald, zo,
‘De zee, de zee, de zee...’,
terwijl het geruis dat zijn hoofd vulde hem deed duizelen. Hij wilde praten,
schreeuwen zelfs, maar hij kreeg geen geluid uit zijn keel. Dus moest hij gaan rennen,
terwijl hij schreeuwde en met zijn blauwe tas gooide, die een heel eind verderop in
het zand rolde, moest hij gaan rennen, terwijl hij zijn armen en benen bewoog als
iemand die een snelweg oversteekt. Hij sprong over de stroken zeegras, hij wankelde
in het droge zand bovenaan het strand. Hij trok zijn schoenen en zijn sokken uit en
op blote voeten rende hij nog harder, zonder de stekels van de distels te voelen.
De zee lag ver weg, aan de andere kant van de zandvlakte. Ze schitterde in het
licht, ze veranderde van kleur en van voorkomen, blauw oppervlak dat vervolgens
grijs, groen, bijna zwart was, okerkleurige zandbanken, witgekuifde golven. Daniel
wist niet dat ze zo ver weg was. Hij bleef rennen, zijn armen tegen zijn lichaam
gedrukt, terwijl zijn hart uit alle macht in zijn borst tekeerging. Het zand waar hij nu
op liep, voelde hard als asfalt, vochtig en koud onder zijn voeten. Naarmate hij
dichterbij kwam, werd het geruis van de golven sterker, vulde alles met een geluid
als van stoom die sissend ontsnapt. Het was een heel zacht en traag ruisen, dan
plotseling sterk en angstwekkend,
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als het geluid van de treinen op ijzeren bruggen, of terugwijkend als het water van
de rivieren. Maar Daniel voelde geen angst. Hij bleef rennen zo hard hij kon, rechtuit
in de koude lucht, zonder om zich heen te kijken. Toen hij nog maar een paar meter
van de schuimrand was verwijderd, rook hij de geur van de diepten en stopte. Een
stekende pijn vlamde op in zijn ene lies en de krachtige zoutwaterlucht maakte het
hem onmogelijk op adem te komen.
Hij ging zitten op het natte zand en keek hoe voor hem de zee omhoog kwam,
bijna tot aan het middelpunt van de hemel. Hij had zoveel aan dit ogenblik gedacht,
hij had zo geprobeerd zich een voorstelling te maken van de dag waarop hij haar
eindelijk zou zien, in werkelijkheid, niet zoals op foto's of in de bioscoop, maar echt,
de hele zee, die zich om hem heen uitstrekte en die zwol, met de hoge ruggen van
de snel naderende en brekende golven, de wolken schuim, de stuifregens in het
zonlicht en vooral, in de verte, de kromming van de horizon die als een muur voor
de hemel stond: Hij had zo naar dit ogenblik verlangd dat hij geen kracht meer had,
alsof hij dood zou gaan of op het punt stond in slaap te vallen.
Dit was werkelijk de zee, zijn zee, voor hem alleen nu, en hij wist dat hij nooit
meer weg zou kunnen gaan. Een hele tijd bleef Daniel op zijn zij op het harde zand
liggen en wachtte net zo lang tot de zee langs de glooiing begon op te komen en tot
aan zijn blote voeten was genaderd.
Het werd vloed. Daniel sprong overeind en spande al zijn spieren, klaar om te
vluchten. In de verte spatten de golven met donderend geraas op de zwarte klippen
uiteen. Maar het water miste nog kracht. Het brak en bruiste onderaan het strand, het
kroop slechts naderbij. Daniel stond met zijn benen in het lichte schuim, dat kuiltjes
maakte rond zijn hielen. De kou van het water sneed eerst door zijn tenen en zijn
enkels, maakte ze vervolgens gevoelloos.
Met het opkomen van de vloed begon het te waaien. De wind kwam van achter
de horizon, er dreven wolken in de lucht. Maar het waren wolken die hij niet kende,
ze leken op het schuim van de zee, en het zout waaide met de wind mee als
graankorrels. Daniel dacht niet meer aan vluchten. Hij begon in de schuimrand langs
de zee te lopen. Bij iedere golf voelde hij het zand langzaam tussen zijn gespreide
tenen
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weglopen en weer terugkomen. In de verte rees en daalde de horizon als een
ademhaling, stuwde haar impulsen in de richting van de aarde.
Daniel had dorst. Hij schepte wat water en schuim in de holte van zijn hand en
nam er een slok van. Het zout brandde in zijn mond en op zijn tong, maar Daniel
dronk verder, omdat hij van de smaak van de zee hield. Hij dacht al zo lang aan al
dit water, dat vrij was en zonder grenzen, aan al dit water dat een leven lang kon
worden gedronken. Stukken hout en wortels die op grote beenderen leken waren
tijdens de vorige vloed op het strand gegooid. Ze werden nu weer langzaam door het
water opgenomen en een eindje verderop, tussen de grote zwarte algen, gedeponeerd.
Daniel liep langs het water en nam alles gretig in zich op, alsof hij in één enkel
ogenblik wilde weten wat de zee hem allemaal kon laten zien. Hij nam slijmerige
algen en stukken schelp in zijn hand, hij groef in het slib en tastte langs de gangen
van de zeepieren, hij zocht overal, nu eens lopend, dan weer op zijn knieën in het
natte zand. De zon stond onbarmhartig en fel aan de hemel en de zee bulderde zonder
ophouden.
Van tijd tot tijd stond Daniel stil, met zijn gezicht naar de horizon, en keek naar
de hoge golven die over de klippen heen probeerden te springen. Hij ademde zo diep
hij kon om de luchtstroom te voelen, en het was alsof de zee en de horizon zijn
longen, zijn buik en zijn hoofd deden zwellen en hij een soort reus werd. Hij keek
naar het donkere water in de verte, daar waar geen bodem en geen schuim was, maar
slechts de open hemel, en tegen dat water praatte hij, zachtjes, alsof het hem had
kunnen horen; hij zei:
‘Toe dan! Kom hierheen, kom! Toe dan!’
‘Je bent mooi, je gaat komen en dan ga je de hele aarde en alle steden bedekken
en je gaat stijgen tot aan de toppen van de bergen.’
‘Kom maar met je golven, hoger, hoger! Hierheen, hierheen!’
Daarna liep hij stapje voor stapje achteruit, naar het hoger gelegen deel van het
strand.
Zo leerde hij de langzame opmars kennen van water dat stijgt, dat zwelt, dat zich
met handvormige uitlopers via de geultjes in het zand verspreidt. Grijze krabben met
opgeheven scharen renden licht als insekten voor hem uit. De geheimzinnige gaten
vulden zich met het witte
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water, de verborgen gangen liepen onder. Bij iedere golf steeg de zee wat verder,
breidde de schommelende watervlakte zich uit. Daniel danste voor haar uit, hij liep
enigszins schuin met zijn armen omhoog, net als de grijze krabben, en het water
volgde hem op de voet. Dan rende hij weer terug, groef hij geulen in het zand, opdat
het water sneller zou stijgen en zong hij zijn woorden om het daarbij te helpen:
‘Toe dan, hoger, toe dan, golven, stijg verder, kom omhoog, toe dan!’
Hij stond nu tot aan zijn middel in het water, maar hij voelde geen kou, hij was
niet bang. Zijn doorweekte kleren plakten tegen zijn huid, zijn haar viel als wier voor
zijn ogen. Om hem heen kookte de zee, trok zich met zoveel kracht terug dat hij
houvast moest zoeken in het zand om niet achterover te vallen, sprong vervolgens
opnieuw naar voren en drong hem naar het hoger gelegen deel van het strand.
De dode algen sloegen tegen zijn benen, strengelden zich om zijn enkels. Daniel
rukte ze af alsof het slangen waren, gooide ze in zee en schreeuwde:
‘Arrh! Arrh!’
Hij keek noch naar de zon noch naar de hemel. Zelfs de strook land in de verte en
de silhouetten van de bomen zag hij niet meer. Er was niemand hier, niemand behalve
de zee en Daniel was vrij.
Plotseling begon de vloed sneller op te komen. Het water was tot boven de klippen
gestegen en de golven kwamen nu van open zee, zonder door iets te worden
tegengehouden. Ze waren hoog en breed en een beetje schuin, met hun ziedende
koppen en hun holle donkerblauwe, met schuim afgezette, buiken. Ze kwamen zo
snel dat Daniel geen tijd had om zich in veiligheid te brengen. Hij draaide zich om
om te vluchten en de golf raakte hem op zijn schouders en spoelde over zijn hoofd
heen. Instinktief zette Daniel zijn nagels in het zand en hield op met ademen. Het
water stortte zich wervelend en met donderend geraas over hem heen en drong zijn
ogen, zijn oren, zijn mond en zijn neusgaten binnen.
Het kostte Daniel de grootste moeite naar het droge zand te kruipen. Hij was zo
verdoofd dat hij een ogenblik plat op zijn buik in de schuimrand bleef liggen zonder
te kunnen bewegen. Maar de andere golven kwamen bulderend dichterbij. Nog hoger
verhieven zich hun
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koppen en hun buiken waren hol als grotten. Dus rende Daniel naar het bovenste
gedeelte van het strand en ging zitten in het duinzand, aan de andere kant van de
grens die door het zeegras werd gevormd. De rest van de dag ging hij niet meer naar
de zee toe. Maar zijn lichaam trilde nog steeds en overal op zijn huid, zelfs inwendig,
proefde hij de brandende smaak van het zout en diep in zijn ogen waren de golven
zichtbaar als een verblindende vlek.
Aan de andere kant van de baai lag een zwarte kaap, waarin zich grotten hadden
gevormd. Daar leefde Daniel, de eerste dagen, vanaf zijn aankomst aan zee. Zijn grot
was een smalle spleet in de zwarte rotsen die van binnen bekleed was met platte
strandkeien en grijs zand. Daar leefde Daniel al die dagen, hoegenaamd zonder de
zee ook maar een moment uit het oog te verliezen.
Wanneer de dageraad heel bleek en grijs begon te gloren en de horizon
ternauwernood zichtbaar was als een draad in de in elkaar overvloeiende kleuren van
hemel en zee, stond Daniel op en ging de grot uit. Hij klom bovenop de zwarte rotsen
om te drinken uit de plassen regenwater. De grote zeevogels kwamen daar ook, ze
vlogen om hem heen onder het uitstoten van hun lange snerpende kreten en Daniel
begroette ze fluitend. 's Morgens, bij laag water, werden de geheimzinnige diepten
geopenbaard. Er waren grote, donkere waterpoelen, bergstromen die als een waterval
tussen de stenen naar beneden stortten, glibberige paden en hopen levend wier. Dan
verliet Daniel de kaap en klauterde langs de rotsen omlaag tot hij middenin de vlakte
stond die door de zee was blootgelegd. Hij had het gevoel dat hij in het middelpunt
van de zee zelf kwam, in een vreemd land dat slechts enkele uren bestond.
Haast was geboden. De zwarte klippengrens was vlakbij en Daniel hoorde het
gedempte dreunen van de golven en het gemurmel van de stromingen in de diepte.
De zon scheen maar even op deze plek. Het zou niet lang duren voor de zee haar
schaduw weer over de klippen heen zou werpen en ze blikkerden in het felle licht,
zonder er ooit door te worden verwarmd. De zee gaf wat van haar geheimen prijs,
maar het was zaak ze snel te weten te komen, voordat ze weer verdwenen. Daniel
rende over de rotsen van de zeebodem, tussen de wouden zee-
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wier door. De krachtige geur steeg op uit de donkere poelen en dalen, de geur die de
mensen niet kennen en waardoor ze bedwelmd raken.
In de uitgestrekte plassen vlak aan zee zocht Daniel vissen, garnalen en
schelpdieren. Hij stak zijn armen diep in het water, tussen de plukken zeewier, en
wachtte tot hij het gekriebel van de schaaldieren aan zijn vingertoppen voelde; dan
pakte hij ze. In de plassen openden en sloten paarse, grijze en bloedrode zeeanemonen
hun bloemkronen.
Op de platte rotsen leefden witte en blauwe puntkokkels, oranje tepelhoorns,
mijterslakken, arken en platschelpen. In de diepten van de poelen schitterde het licht
soms op de brede ruggen van kieuwslakken of op het opaalkleurige parelmoer van
een tepelhoorn. Soms ook verscheen tussen de algenbladeren plotseling de lege schelp
van een oud zeeoor, iriserend als een wolk, het lemmet van een mes, of de volmaakte
vorm van een jakobsschelp. Lange tijd keek Daniel door de ruit van het water naar
binnen, naar waar dit alles lag en hij had het gevoel alsof ook hij in de plas woonde,
in een heel klein spleetje, verblind door de zon en wachtend op het donker van de
zee.
Om te eten ging hij op zoek naar puntkokkels. Het was zaak om geruisloos naderbij
te komen, opdat ze zich niet aan het steen vastzogen. En ze vervolgens in één
beweging met de punt van de grote teen los te tikken. Maar vaak hoorden de
puntkokkels het geluid van zijn voetstappen of van zijn ademhaling en hechtten ze
zich met een reeks klakkende geluidjes vast aan de platte rotsen. Wanneer Daniel
voldoende garnalen en schelpdieren had verzameld, deponeerde hij zijn vangst in
een kleine plas in een rotsholte, om deze later in een conservenblikje op een vuur
van zeegras te koken. Daarna ging hij verderop kijken, helemaal aan het uiteinde
van de vlakte die door de zee was blootgelegd, op de plaats waar de golven uit elkaar
spatten. Want dáár woonde zijn vriend de inktvis.
Hem had Daniel meteen leren kennen, de eerste dag al dat hij bij de zee was
aangekomen, zelfs nog voordat hij kennis had gemaakt met de zeevogels en de
anemonen. Hij was aan de rand van de golven gekomen, die over zichzelf heen
buitelend uit elkaar spatten, op het moment dat de zee en de horizon niet meer
bewegen, niet meer rijzen, en de grote duistere stromingen zich lijken in te houden
voor de sprong. Deze plek, waar het daglicht slechts enkele minuten doordringt,
moest
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wel de geheimste plek ter wereld zijn. Daniel had zich behoedzaam vastgehouden
aan de glibberige rotswanden, alsof hij afdaalde naar het middelpunt van de aarde.
Hij had de grote poel met het stille water ontwaard waarin lange algen langzaam
heen en weer bewogen, en met zijn gezicht pal boven het wateroppervlak was hij
roerloos blijven kijken. Toen had hij de vangarmen van de inktvis gezien, die voor
de wanden in het water dobberden. Ze kwamen uit een scheur, vlakbij de bodem,
net als rook, en ze gleden zachtjes over de algen. Daniel had met ingehouden adem
gekeken naar de vangarmen, die nauwelijks bewogen en die bijna één waren met de
draderige algen.
Vervolgens was de inktvis naar buiten gekomen. Voorzichtig bewoog hij zijn
lange cilindervormige lichaam, terwijl zijn vangarmen voor hem uit zwalpten. In het
brekende licht van de hier maar kortstondig schijnende zon glansden de gele ogen
van de inktvis als metaal onder de vooruitstekende wenkbrauwen. Een ogenblik lang
had de inktvis zijn lange armen met de paarsige zuignappen laten drijven, alsof hij
iets zocht. Toen had hij de schaduw gezien van Daniel, die zich over de poel heen
boog, en was hij naar achteren gesprongen, terwijl hij zijn vangarmen tegen zich aan
drukte en een grappige grijs-blauwe wolk afscheidde.
Nu kwam Daniel, zoals iedere dag, bij de rand van de waterplas, vlakbij de golven.
Hij boog zich over het kristalheldere water, en zachtjes riep hij de inktvis. Hij ging
op de rots zitten, liet zijn blote benen in het water hangen, vlak voor de scheur waarin
de inktvis woonde, en wachtte zonder te bewegen. Even later voelde hij hoe de
vangarmen heel licht zijn huid aanraakten en zich om zijn enkels slingerden. De
inktvis liefkoosde hem voorzichtig, soms ook tussen zijn tenen en onder zijn voetzool,
en Daniel begon te lachen.
‘Dag Wiatt’, zei Daniel. De inktvis heette Wiatt, maar natuurlijk wist hij niet dat
dat zijn naam was. Daniel praatte zachtjes tegen hem, om hem niet bang te maken.
Hij stelde hem vragen over wat er op de zeebodem gebeurt, over wat er onder de
golven te zien is. Wiatt gaf geen antwoord, maar ging dóór de voeten en de enkels
van Daniel te strelen, heel licht, als met haren.
Daniel mocht hem graag. Hij kon hem nooit erg lang zien, omdat de vloed snel
opkwam. Als Daniel veel gevangen had, bracht hij een
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krab voor hem mee, of garnalen, die hij in de poel losliet. De grijze vangarmen flitsten
als zwepen, grepen de prooien en namen ze mee naar de rots. Nooit zag Daniel de
inktvis eten. Hij hield zich bijna altijd verborgen in zijn zwarte spleet, zonder te
bewegen, terwijl zijn lange vangarmen voor hem uit dobberden. Misschien was hij
net als Daniel, misschien had hij lang gereisd om op de bodem van de poel zijn huis
te vinden, en keek hij door het transparante water naar de heldere hemel.
Bij heel laag water was het of de hele vlakte feestelijk was verlicht. Daniel liep te
midden van de rotsen, over de algentapijten, en de zon begon op het water en op de
stenen te spiegelen, ontstak onstuimig brandende vuren. Wind was er niet op dat
moment, geen zuchtje. Boven de vlakte van de zeebodem was de blauwe hemel heel
groot en straalde van een uitzonderlijk licht. Daniel voelde de hitte op zijn hoofd en
op zijn schouders, hij sloot zijn ogen om niet te worden verblind door de
verschrikkelijke schittering. Er was dan niets anders, niets anders: de hemel, de zon
en het zout, die begonnen te dansen over de rotsen.
Op een dag dat de zee zich zover had teruggetrokken dat er alleen nog maar een
smal blauw lint aan de horizon te zien was, ging Daniel op weg, dwars tussen de
rotsen van de zeebodem door. Plotseling voelde hij de roes van hen die voet hebben
gezet op nog onbetreden grond en die weten dat ze wel eens niet terug zouden kunnen
komen. Niets was meer hetzelfde, die dag; alles was onbekend, nieuw. Daniel draaide
zich om en zag de vaste grond ver achter zich, als een meer van modder. Ook voelde
hij de eenzaamheid, de stilte van de naakte rotsen, die door het zeewater waren
uitgesleten, de onrust die uitging van alle scheuren, alle geheime holtes, en hij begon
sneller te lopen, vervolgens te rennen. Zijn hart ging hevig tekeer in zijn borst, net
als op de eerste dag dat hij aan zee was gekomen. Daniel rende zonder op adem te
komen, sprong over de poelen en de algenvalleien, volgde de toppen van de rotsen,
terwijl hij zijn armen spreidde om zijn evenwicht te bewaren.
Soms waren er grote platte stenen, glibberig vanwege de microscopische
algenbegroeiing, dan weer messcherpe rotspunten, of keien waarvan de buitenkant
leek op de huid van een haai. Overal schitterden,
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rimpelden de waterplassen. De schelpdieren die zich aan de rotsen hadden vastgezogen
knisperden in de zon, de rollen wier maakten een vreemd stomend geluid.
Daniel rende zonder te weten waarheen, middenin de vlakte van de zeebodem,
zonder te stoppen om de grenslijn van de golven te zien. De zee was nu verdwenen,
ze had zich tot aan de horizon teruggetrokken, alsof ze was weggestroomd door een
gat dat in verbinding stond met het middelpunt van de aarde.
Daniel voelde geen angst, maar het leek of hij niet meer geheel zichzelf was. Hij
riep de zee niet, hij praatte niet meer tegen haar. Het zonlicht werd door het water
van de plassen weerkaatst als door spiegels, het brak op de punten van de rotsen, het
maakte snelle sprongen, het verveelvoudigde haar glinsteringen. Het licht was overal
tegelijk, zo dichtbij dat hij de harde stralen over zijn gezicht voelde gaan, of heel ver
weg, als de koude vonk van de planeten. Vandaar dat Daniel zigzaggend over de
rotsachtige vlakte rende. Hij was door het licht bevrijd en in een staat van dwaasheid
gebracht en hij maakte net zulke sprongen als het licht, zonder te zien. Dit was niet
het zachte en rustige licht van de stranden en de duinen. Het was een waanzinnige
werveling die onophoudelijk opsprong, heen en weer schoot tussen de twee spiegels
van hemel en rotsen.
Vooral was er het zout. Dagenlang had het zich overal opgehoopt, op de zwarte
stenen, op de strandkeien, in de schelpen van de weekdieren en zelfs op de kleine
bleke blaadjes van de vetplanten aan de voet van het klif. Het zout was in Daniels
huid gedrongen, had zich vastgezet op zijn lippen, zijn wenkbrauwen en zijn wimpers,
zijn haren en zijn kleren, en vormde nu een harde brandende korst. Zelfs binnen in
zijn lichaam was het zout doorgedrongen, in zijn keel, in zijn buik, tot in zijn botten
toe, het schuurde en knarste als glasgruis, veroorzaakte vonken op zijn pijnlijke
netvliezen. Het zonlicht had het zout doen ontbranden en ieder prisma fonkelde nu
rondom Daniel en in zijn lichaam. Dus was er die soort dronkenschap, die electriciteit
die vibreerde, omdat het zout en het licht niet wilden dat men op zijn plaats bleef;
zij wilden dat men danste en dat men rende, dat men van de ene rots naar de andere
sprong, zij wilden dat men dwars over de zeebodem vluchtte.
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Nog nooit had Daniel zoveel wit gezien. Zelfs het water van de poelen, zelfs de hemel
waren wit. Zijn netvliezen werden er hevig door geïrriteerd. Daniel sloot zijn ogen
helemaal en bleef staan, omdat zijn benen trilden en hem niet langer konden dragen.
Hij ging op een platte rots zitten, voor een meer van zeewater. Hij luisterde naar de
klank van het licht dat over de rotsen sprong, naar al de droog krakende, de klakkende,
de suizende geluiden, en naar het doordringende geruis, vlakbij zijn oren, dat lijkt
op het gonzen van de bijen. Hij had dorst, maar het was of geen enkel water deze
ooit zou kunnen lessen. Het licht bleef branden op zijn gezicht, zijn handen, zijn
schouders, het stak met duizenden prikken en tintelingen. Langzaam begonnen zoute
tranen uit zijn gesloten ogen te lopen en trokken warme sporen over zijn wangen.
Terwijl hij met moeite zijn oogleden een stukje opende, keek hij naar de vlakte van
de witte rotsen, de grote woestijn waar de poelen wreed water schitterden. De
zeedieren en de schelpen waren verdwenen, zij hadden zich in de scheuren, onder
de algengordijnen, verborgen.
Daniel boog zich voorover op de platte rots, en deed zijn hemd over zijn hoofd,
om het licht en het zout niet meer te zien. Lange tijd bleef hij bewegingloos zitten,
met zijn hoofd tussen zijn knieën, terwijl de vurige dans over de zeebodem heen en
weer ging.
Toen is de wind gekomen, zwak aanvankelijk, en zich met moeite voortbewegend
in de zware lucht. De wind nam in kracht toe, de koude wind die van de horizon
kwam, en de poelen zeewater rimpelden en veranderden van kleur. Er kwamen
wolken in de lucht, het licht werd weer coherent. Daniel hoorde het bulderen van de
zee die vlakbij was, de grote golven die met hun buiken over de rotsen sloegen. Zijn
kleren werden nat van de waterdruppels en hij kwam uit zijn verdoving.
Daar was de zee, nu al. Ze kwam er met grote snelheid aan, ze spoelde haastig om
de eerste rotsen heen alsof het eilanden waren, ze zette de scheuren onder water, ze
gleed voorwaarts met het geluid dat een wassende rivier maakt. Telkens wanneer zij
een stuk rots had verzwolgen, was er een dof geluid dat de aarde op haar grondvesten
deed schudden en klonk er een geloei in de lucht.
Daniel sprong overeind. Zonder te stoppen begon hij in de richting
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van het strand te rennen. Hij had nu geen slaap meer, hij was niet bang meer voor
het licht en het zout. Diep in zijn lichaam voelde hij een soort woede, een kracht die
hij niet begreep, alsof hij, zomaar, met één enkele tik van zijn hiel, de rotsen had
kunnen breken en de scheuren erin had kunnen laten ontstaan. Hij rende voor de zee
uit, met de wind mee, en hij hoorde het gebulder van de golven achter zich. Van tijd
tot tijd schreeuwde ook hij, om ze na te doen:
‘Ram! Ram!’
alsof hij bevelen kon geven aan de zee.
Hij moest hard rennen. De zee wilde bezit nemen van alles, van de rotsen, van de
algen, en ook van degene die voor haar uit rende. Soms stak zij, links, of rechts, een
arm uit, een lange grijze arm met schuimvlekken die Daniel de weg afsneed. Hij
sprong opzij, zocht bovenop de rotsen naar een doorgang, en het water trok zich
zuigend terug uit de openingen van de scheuren.
Zwemmend stak Daniel verscheidene meren over die al troebel waren geworden.
Hij voelde geen vermoeidheid meer. In tegendeel, er was een soort vreugde in hem,
alsof de zee, de wind en de zon het zout hadden opgelost en hem hadden bevrijd.
De zee was mooi! De witte fonteinen spoten omhoog in het licht, heel hoog en
heel recht, vielen vervolgens weer neer in nevelwolken die verwaaiden in de wind.
Het nieuwe water vulde de holtes in de rotsen, waste de witte korst weg, rukte de
plukken wier los. Ver weg, vlakbij de steile rotsachtige kust, blonk de witte baan
van het strand. Daniel dacht aan de schipbreuk van Sindbad, toen de golven hem
naar het eiland van koning Mihrage hadden gevoerd, en nu was het precies zo. Hij
rende snel over de rotsen, zijn blote voeten kozen de beste oversteekplaatsen, zonder
dat hij ook maar de tijd had gehad om erover na te denken. Het was alsof hij altijd
hier had geleefd, op de vlakte van de zeebodem, te midden van schipbreuken en
stormen.
Hij ging met dezelfde snelheid vooruit als de zee, zonder te stoppen, zonder op
adem te komen, terwijl hij luisterde naar het gedruis van de golven. Zij kwamen van
de andere kant van de wereld, ze waren hoog, voorovergebogen en voerden schuim
met zich mee, ze gleden over de gladde rotsen en ze sloegen te pletter in de rotsspleten.
Vlakbij de horizon schitterde de zon met onveranderlijke luister.
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Van haar was al deze kracht afkomstig, haar licht drukte de golven tegen de aarde.
Het was als een dans waar geen einde aan kon komen, de dans van het zout bij laag
water, de dans van de golven en de wind bij opkomend tij.
Daniel ging de grot binnen toen het water de grens van het zeegras bereikte. Hij
ging op de keien zitten om naar de zee en naar de hemel te kijken. Maar de golven
spoelden over de algen heen en hij moest terugwijken tot in de grot. De zee beukte
nog steeds, wierp haar trillende witte water dat leek te koken op de keien. De golven
bleven maar stijgen, zomaar, de een na de ander, tot aan de laatste barrière van wier
en takjes. De droogste algen, de door het zout verbleekte boomtakken, alles wat zich
sinds maanden voor de ingang van de grot had opgehoopt wist de zee te vinden. Het
water stootte op de dode plantenresten, sloeg ze uit elkaar, nam ze mee in de branding.
Daniel zat nu met zijn rug tegen de achterwand van de grot. Hij kon niet meer verder
achteruit. Dus keek hij naar de zee om haar een halt toe te roepen. Met inspanning
van al zijn krachten keek hij naar haar, zonder te praten, en hij zond de golven terug
naar achteren, door tegengolven te maken die de zee in haar vaart stuitten.
Verscheidene keren sprongen de golven over het bolwerk van algen en plantenafval
heen, veranderden de bodem van de grot in een modderpoel en spoelden om Daniels
benen. Toen hield de zee plotseling op met stijgen. Het verschrikkelijke geraas
bedaarde, de golven werden zachter, trager, alsof ze zwaar waren geworden door het
schuim. Daniel begreep dat het voorbij was.
Hij strekte zich uit op de keien, bij de ingang van de grot, met zijn hoofd naar de
zee toe. Hij rilde van kou en vermoeidheid, maar hij had zich nog nooit zo gelukkig
gevoeld. Zo viel hij in slaap, in de volkomen vrede, en het zonlicht werd langzaam
zwakker als een vlam die dooft.
Wat is er daarna van hem geworden? Wat heeft hij, al die dagen, al die maanden, in
zijn grot voor de zee, gedaan? Misschien is hij werkelijk naar Amerika vertrokken,
of helemaal naar China, op een vrachtboot die langzaam van haven naar haven, van
eiland naar eiland, voer. Aan dromen die zo beginnen moet geen einde komen. Voor
ons, hier,
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ver van de zee, was alles onmogelijk en gemakkelijk. Het enige dat we wisten was
dat er iets vreemds was gebeurd.
Het was vreemd, omdat het iets onlogisch had dat in tegenspraak was met alles
wat de verstandige mensen zeiden. De leraren, de surveillanten, de politieagenten,
ze hadden zich in ieder opzicht zo druk gemaakt om het spoor van Daniel Sindbad
terug te vinden, ze hadden zoveel vragen gesteld, en dan opeens, op een dag, vanaf
een bepaalde datum, hebben ze gedaan alsof Daniel nooit had bestaan. Ze spraken
niet meer over hem. Al zijn spullen, zelfs zijn oude schoolwerk, hebben ze naar zijn
ouders opgestuurd en er is in het lyceum niets anders van hem overgebleven dan de
herinnering aan hem. En zelfs daar wilden de mensen niets meer van weten. Ze zijn
weer over van alles en nog wat gaan praten, over hun vrouwen en hun huizen, over
hun auto's en over de kantonale verkiezingen, zoals tevoren, alsof er niets was
gebeurd.
Misschien deden ze niet alsof. Misschien waren ze Daniel écht vergeten, doordat
ze maandenlang teveel aan hem hadden gedacht. Misschien zouden de mensen, als
hij was teruggekomen en zich aan de deur van het lyceum had gemeld, hem niet
hebben herkend en hem hebben gevraagd:
‘Wie ben je? Wat wil je?’
Maar wij, wij waren hem niet vergeten. Niemand, in de slaapzaal, in de klassen,
op het schoolplein, zelfs onder degenen die hem niet hadden gekend, was hem
vergeten. We hadden het over de dingen van het lyceum, over problemen en
vertaaloefeningen, maar altijd waren wij met onze gedachten heel sterk bij hem, alsof
hij werkelijk een beetje Sindbad was en voortdurend over de aardbol reisde. Af en
toe hielden we op met praten en stelde iemand altijd weer dezelfde vraag:
‘Zou hij daarginds zijn?’
Niemand wist precies wat dat was, daarginds, maar het was of we die plek voor
ons zagen, de onmetelijke zee, de hemel, de wolken, de verlaten klippen en de golven,
de grote witte vogels die op de wind drijven.
Wanneer de takken van de kastanjebomen bewogen in de bries, keken we naar de
lucht en zeiden, enigszins bezorgd, net als de zeelieden:
‘Er komt storm.’
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En als de winterzon stralend aan de blauwe hemel stond, was ons commentaar:
‘Hij treft het vandaag.’
Maar veel meer zeiden we nooit, want het was als een afspraak die we zonder het
te weten met Daniel hadden gemaakt, een verbond van stilte en geheimhouding dat
we op een dag met hem hadden gesloten, of misschien wel als die droom die we,
eenvoudigweg, op een ochtend, waren begonnen, toen we onze ogen opendeden en
in het schemerdonker van de slaapzaal Daniels bed zagen, dat hij voor de rest van
zijn leven had opgemaakt, alsof hij nooit meer hoefde te slapen.
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J.A. Dautzenberg
Heelal, tijd / ruimte en elders
Het reisverhaal in de toekomstliteratuur
Men stelle zich voor: rond een ster draait een lintvormige band met een omtrek van
900 miljoen kilometer en een breedte van 1,6 miljoen kilometer. Om de lucht vast
te houden heeft de band opstaande randen van 1600 kilometer hoog. Totale
oppervlakte: 1400 biljoen vierkante kilometer ofwel circa drie miljoen keer de
oppervlakte van de aarde. ‘Wat moeten die een bevolkingsprobleem hebben gehad,’
merkt de aardbewoner op die als eerste ‘Ringwereld’ aanschouwt, het grootste artefact
uit de bekende ruimte. Later wordt er een nog imposanter bouwwerk ontdekt: een
zgn. Dyson-bol rond Pengelly's Ster, totale oppervlakte ruim 600 miljoen maal die
van de aarde.
De gegevens zijn ontleend aan de romans Ringworld van Larry Niven (1970) en
Orbitsville van Bob Shaw (1975), en we hebben het dus over science fiction, een
genre dat nu niet direct met eerbied bejegend wordt in literaire kring.
Science fiction is in zekere zin ‘gesunkenes Kulturgut’: de oorsprongen van het
genre zijn tamelijk aristocratisch, de 20e-eeuwse uitwerking ervan is overwegend
triviaal en platvloers. Maar door alle onzin en banaliteit heen schemert soms iets van
het grootse dat óók een kenmerk van het genre kan zijn. Het artefact van Niven is
niet alleen een monument van technisch kunnen maar ook een symbool van
ontzagwekkend falen. Zoals eens de toren van Babel de bouwers in spraakverwarring
achterliet en zelf tot stof vergruizelde, zo is ook Ringwereld aan het vervallen: over
de eindeloze oppervlakte dwalen verwilderde stammen, woekeren de dodelijke
zonnebloemen van ‘Zilverogen’ en vallen de prachtige zwevende steden een voor
een naar beneden. Waar zijn de bouwheren gebleven en wie waren zij? Niemand die
het nog weet. Vooruitgang verworden tot neergang, technologisch optimisme
resulterend in maatschappelijk pessimisme. Zo is ook Shaws bolwereld niet slechts
een eindeloos paradijs maar ook en vooral een

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

89
dodelijke val: eens zullen alle denkende wezens van de kosmos zich opgesloten
hebben in die gelukzalige wereld en daar verworden ze tot een weldoorvoede
gevangen kudde. De beste aller werelden blijkt ook daar Candides wereld, dystopia
is er vermomd als utopia.
De imaginaire reis door het heelal is de centrale mythe van de science fiction, alle andere thema's zijn daaraan ondergeschikt. Door de heelalreis kan de mens
ontsnappen aan de beperkingen van de aarde. De aantrekkingskracht ervan berust
op haar symbolische betekenis: de ontsnapping aan grenzen getrokken door de natuur,
de maatschappij, God; en vooral: het overschrijden van grenzen tout court. De
heelalreis kon die symbolische functie krijgen toen de technologie van de ruimtereis
een logische mogelijkheid werd, hoewel ze empirisch vooralsnog onmogelijk bleef.
Dit gebeurde rond het midden van de 19e eeuw: de heelalreizen van Jules Verne
behoorden tot de eerste waarin de reis geen didactische of satirische bedoelingen
meer had maar louter het aanbieden van een waarschijnlijkheid was. In de romans
van Verne werd ‘the willing suspension of disbelief’ - het welwillende opschorten
van het ongeloof - zoals Coleridges beroemde term luidt, afhankelijk gemaakt van
het vermogen te geloven in de toekomstige wonderen van de techniek. In het
19e-eeuwse optimistische mechanicisme ligt een technologische toekomstvisie
opgesloten van een machine-hemel op aarde. In de 20e eeuw werd deze ideologie
eveneens ‘gesunkenes Kulturgut’: terwijl in de hoge literatuur het antitechnologische
wereldbeeld overheersend werd, bleef in de triviale Amerikaanse science fiction de
19e-eeuwse droom van een technologisch utopia voortbestaan.
In Amerika kreeg de ruimtereis ook nog een andere ideologische lading: ze werd
een analogon voor de trek naar verre streken waar mensen nog kunnen laten zien
wat ze waard zijn, waar ontberingen het karakter louteren en waar een nieuw bestaan
met harde arbeid opgebouwd moet worden, - naar het Verre Westen dus. Science
fiction is in essentie een Amerikaans genre en doordrongen van de ‘frontier-mythe’,
die de hele Amerikaanse cultuur doordringt: de idee dat in het grensgebied tussen
de oprukkende blanke beschaving en de wijkende indiaanse wildernis de typisch
‘Amerikaanse’ deugden ontstaan zouden zijn: individualisme, dadendrang,
zelfstandigheid en ruwe vitaliteit. De frontier-gedachte werd voor het eerst
geformuleerd door de
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historicus Frederick Jackson Turner in ‘The significance of the frontier in American
history’. Deze rede voor de American Historical Association werd gehouden in 1894:
het is de tijd van de wildernisromans van Jack London, van de westerns van Owen
Wister en Zane Grey en van de ruimtereizen van de nu vergeten maar eens populaire
J.J. Astor, G.P. Serviss en W.W. Cook.
Het leven is hard in het grensgebied, en het is ook hard in de ruimte. Een klassiek
sf-verhaal, dat in talloze bloemlezingen overal ter wereld is opgenomen, is ‘The cold
equations’ (1954) van Tom Godwin. In een eenmansruimteschip met een lading
medicijnen aan boord blijkt zich een verstekelinge verborgen te hebben, die hoopt
op die manier haar broer te kunnen bezoeken die op een verre planeet werkzaam is.
Als ze aan boord blijft, zal door haar extra gewicht het schip te weinig brandstof
hebben om zijn bestemming te kunnen bereiken. ‘Het bestaan eiste orde en er was
orde: de natuurwetten, onherroepelijk en onveranderlijk. De mens kon leren er gebruik
van te maken doch de mens kon ze niet wijzigen.’ De koude natuurwetten vereisen
dat het meisje uit het schip wordt gezet en dat gebeurt ook. ‘Een brandstofhoeveelheid
h zal een Nood-Spoed-Schip met een gewicht van m plus x niet veilig naar zijn
bestemming voeren. Voor hem en haar broer en haar ouders was ze een meisje van
nog geen twintig met een lief gezichtje; voor de natuurwetten was ze x, de ongewenste
factor in een koude vergelijking.’1
Dit verhaal behoort tot de zgn. ‘hard core’ science fiction: als men de premisse
van de ruimtereis aanvaardt, is verder alles wetenschappelijk verantwoord en is het
eerder een realistisch verhaal dan een fantastisch, eerder science fact dan science
fiction.
De meeste science fiction is veel minder realistisch en veel ruimtereizen zijn dan
ook nog steeds verwant aan de imaginaire reis uit Oudheid en middeleeuwen, een
van de oorsprongen van het genre. In die oude reisverhalen ging het erom de wonderen
van de wereld te laten zien (ook al lag soms een religieus-didactische glanslaag
eroverheen) en hetzelfde geldt voor de heelalreizen. In de 19e eeuw waren deze nog
beperkt tot het zonnestelsel, in de jaren twintig van deze eeuw begon men de melkweg
te bereizen; voor reizen naar andere sterrenstelsels schrikt men ook tegenwoordig
meestal nog terug. Ook literair-
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technisch zijn deze reizen nauw verwant aan de oude reisverhalen over Odysseus of
Brandaan: het zijn een reeks episoden die gekoppeld zijn volgens het ‘en toen’-schema
en die bijeengehouden worden door de gemeenschappelijke achtergrond (de reis
heeft een begin en een einde) en door de gemeenschappelijke personages. Eigenlijk
zijn het reeksen min of meer zelfstandige korte verhalen, - en niet alleen ‘eigenlijk’:
veel science fiction romans zijn aan elkaar geschreven korte verhalen die
oorspronkelijk in tijdschriften verschenen waren; een ‘fix-up’ is de vakterm hiervoor.2
In de beste science fiction zijn de ruimtereizen geen toeristische rondritten maar
speurtochten naar kennis. En dat is essentieel voor het genre. Want dwars door alle
banaliteit en platvloersheid heen schemert ook nog steeds de band die de huidige
science fiction heeft met die andere oorsprong: het 18e-eeuwse imaginaire reisverhaal.
In beide is een rationalistisch element aanwezig: in de 18e eeuw kennis als middel
tot iets (verbetering van mens en wereld), in de 20e eeuw veelal kennis als doel op
zich. Science fiction is een technocratisch genre, waarin overwegend een ‘onbevangen’
wetenschapsbeoefening wordt gepropageerd, - twintig jaar geleden klonk dit heel
wat afkeurender dan nu. Maar het is toch een veel minder rechts genre dan wel eens
aangenomen wordt. Met name die romans en verhalen waarin de ruimtereis realistisch
behandeld wordt - de meest technocratische dus - zijn tegelijk vaak bijzonder kritisch.
Alfred I. Berger schreef dat de sf-schrijvers van de jaren vijftig ‘not only were
distrustful of the actualises of organized science, but that they were sufficiently
distrustful of it to examine its social roots at a time when social criticism was
extremely dangerous in the United States and when it had almost entirely disappeared
from even “serious” as well as “popular” literature.’3 Hun kritiek richtte zich op de
tendens de aardse nationale grenzen te verleggen naar het heelal, op het militaire
gebruik van de ruimte, op de invloed van de politiek op wetenschappelijk onderzoek
(en de daarmee gepaard gaande paranoïde angst voor Russische spionage). In hun
romans propageerden ze - geheel overeenkomstig de frontier-gedachte - een vrije
ruimte die open stond voor iedereen en die moest dienen als een proeftuin voor
nieuwe wetenschap en technologie niet alleen, maar ook en vooral voor nieuwe
relaties tussen mensen en volkeren.
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In de minder realistische science fiction, bv. in de romans waarin de sterren worden
bezocht en die zich dus in een tamelijk verre toekomst afspelen, is de
maatschappijkritiek (als deze al aanwezig is) veel verhulder, veel meer metaforisch,
zoals in de genoemde boeken van Niven en Shaw. Dat is ook logisch: in het licht
van de sterren en de eeuwigheid verbleken het aardse leven en de mens tot
onbeduidende verschijnselen op een kleine planeet ergens in een verre arm van de
Melkweg. Ringworld speelt in het jaar 2850 en de mensheid is dan even ver verwijderd
van ons als wij van 12e-eeuwers. Maar de bouwers van Ringwereld zijn even ver
verwijderd van de aardse ontdekkers als deze van de Neanderdalers. Welke les zouden
wij kunnen trekken uit het lot van deze ‘Beschermheren’ - welke les zou een
Neanderdaler kunnen trekken uit onze mislukkingen?
In een verhaal van Robert Sheckley, ‘Ask a foolish question’ (1953), staat op een
verre planeet ‘Antwoorder’, een machine die alle antwoorden weet. ‘Over het volk
dat hem gebouwd had, kunnen we maar beter zwijgen. Zij Wisten ook, en ze hebben
niet gezegd of ze de kennis prettig vonden. Ze bouwden Antwoorder als een dienst
aan minder ervaren volkeren en ze verdwenen op een unieke manier. Antwoorder is
de enige die weet waar ze gebleven zijn. Want Antwoorder weet alles.’ In het verhaal
komen diverse wezens vragen stellen; de stervende bewoner van de aarde heeft er
maar twee: Wat is leven? Wat is dood? De machine doet zijn best de antwoorden te
geven, maar de mens ontbreekt de noodzakelijke voorkennis om ze te kunnen
begrijpen. ‘Wilden, dat zijn we. Stel dat een inboorling naar een natuurkundige gaat
en hem vraagt waarom hij met zijn pijlen de zon niet kan raken. De geleerde kan het
alleen in zijn eigen termen uitdrukken.’ Want de machine herinnert zich iets dat de
bouwers wisten maar vergaten: ‘Om een vraag te kunnen stellen moet men al een
groot deel van het antwoord weten.’4 En daar Antwoorder alles weet, kent hij vast
ook het woord van Job over ‘de mensch, die eene made is en des menschen kind, die
een worm is’.
Zo reist de mens door een wonderlijke indrukwekkende wereld en doet daarover
kennis op, - dat is de verlichte kant van science fiction. Zo reist hij door een
angstaanjagende onbegrijpelijke wereld en doet kennis op over zichzelf, - dat is de
absurdistische kant van science fic-
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tion. De eerste kant loopt parallel aan de natuurkunde tot en met Einstein (‘Gott
würfelt nicht’), de tweede loopt parallel aan de moderne probabilistische
quantumfysica waarin uiteindelijk alles onzeker en onbegrijpelijk lijkt en waarin de
wetten van de normale logica niet langer gelden.
Deze wetten gelden evenmin in de tweede grote reis uit de science fiction: die door
de tijd. Het eerste echte voorbeeld daarvan is de kleine roman The time machine
(1895) van H.G. Wells. In alle eerdere romans en verhalen is van een echte reis door
de tijd geen sprake: men arriveerde in de toekomst dankzij een abnormaal lange
slaap, door een coma, in een droom. Pas bij Wells wordt de tijd mogelijk gemaakt
door een technologie en kan de tocht door de reiziger worden beheerst. Desalniettemin
is het verhaal nog tamelijk primitief; pas na Einsteins relativiteitstheorie verschijnen
werken waarin het fysische fenomeen ‘tijd’ in de handeling wordt betrokken. Een
vroeg voorbeeld is The time stream (1931) van John Taine, het pseudoniem van de
Amerikaanse wiskundige Eric Temple Bell. Tijdreisromans-inclusief die van Taine
- zijn vrijwel allemaal hoogst triviaal (gemiddeld veel trivialer dan de
ruimtereisroman), maar tegelijk vanuit literair-technisch oogpunt interessanter. Als
namelijk de mogelijkheid van reizen door de tijd gepostuleerd wordt, dan leidt dat
onvermijdelijk tot onontwarbare paradoxen.5 Het postulaat van reizen naar toekomst
en verleden impliceert immers dat verleden, heden en toekomst op een of andere
manier naast elkaar bestaan en niet na elkaar. Er is dan een zekere gelijktijdigheid
van alle tijden, wat tot merkwaardige verschijnselen leidt. De meest eenvoudige
paradox komt al bij Einstein voor: de ‘Tweelingparadox’. Naarmate de snelheid van
een object toeneemt, gaat de tijd in dat object langzamer lopen. Als een lid van een
tweeling een reis door het heelal maakt met een snelheid die in de buurt van de
lichtsnelheid komt, dan zijn voor hem slechts enkele jaren verstreken terwijl op aarde
decennia voorbijgegaan zijn. Bij zijn terugkeer blijkt de achtergebleven tweelingbroer
een hulpbehoevende grijsaard, die echter sub specie eternitatis even oud is als hij.
Een echte paradox is dit echter niet. Hij loopt namelijk alleen maar uit in een ‘aporie’
- een door de logica verboden situatie: twee mensen die tegelijk even oud
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en niet even oud zijn - dankzij de toevoeging ‘in het licht van de eeuwigheid’, maar
zulk een verheven standpunt bestaat niet. Einsteins theorie berust er immers op dat
er geen absolute of objectieve tijd is, er zijn alleen maar subjectieve tijden en een
begrip als gelijktijdigheid bestaat niet; wat wetenschappelijker gezegd: er bestaan
geen absolute coördinaten, alleen relatieve.
Een echte aporie treedt wel op bij de ‘Grootvader Paradox’: iemand reist naar het
verleden en doodt zijn grootvader toen die nog een kind was. De tijdreiziger kan dus
niet geboren worden, - maar hij bestaat wel degelijk, want wie zou anders de
grootvader gedood hebben? Dit is niet slechts een logische onmogelijkheid maar ook
een fysische, want het is een schending van een van de allerfundamenteelste
natuurwetten: de eerste hoofdwet van de thermodynamica, welke uitsluit dat iets uit
niets ontstaat. De Grootvader Paradox is in feite een variant van de ‘Gesloten Cirkel
Paradox’, die men zou kunnen omschrijven als een perpetuum mobile in verhaalvorm.
In het verhaal ‘Compounded interest’ (1956) van Mack Reynolds reist een man naar
de middeleeuwen en zet een klein bedrag aan goud op een Italiaanse bank. Aan het
eind van de 20e eeuw is dit bedrag door rente op rente uitgegroeid tot het enorme
kapitaal dat hij nodig heeft om een tijdmachine te bouwen waarmee hij naar de
middeleeuwen kan reizen om op een Italiaanse bank... etc! Literair-technisch kan
deze gesloten cirkel gestalte gegeven worden door de slotzin naadloos te laten
overlopen in de beginzin. Bij Reynolds gebeurt dat niet; het enige voorbeeld dat ik
ken is Finnegans wake van Joyce, dat eindigt met ‘A way a lone a last a loved a long
the’ en dat begint met ‘riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend
of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and
Environs’.
In een ander type tijdreisverhaal loopt de tijd achterstevoren. Wanneer volgens de
relativiteitstheorie bij toenemende snelheid de tijd steeds langzamer gaat en bij het
bereiken van de lichtsnelheid stilstaat, dan kan men logisch (niet: fysisch!)
doorredenerend zeggen dat hij bij het overschrijden van de lichtsnelheid achteruit
moet gaan lopen. Literair-technisch zou het verhaal dan woord voor woord, of beter:
letter voor letter (of nog beter: in spiegelschrift) moeten gaan teruglopen. Er is één
kleine tekst waarin dit het geval is: ‘The end’ van Frede-
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rick Brown (1961). Daarin vindt iemand een machine uit die de tijd achterstevoren
kan laten lopen. Op het moment dat hij de knop indrukt, begint ook het verhaal terug
te lopen: ‘Hij drukte op een knopje en zei: “Nu moet de tijd achterstevoren gaan
lopen gaan achterstevoren tijd de moet nu,”: zei en knopje een op drukte hij.’ Het
verhaaltje van ca. 100 woorden eindigt met ‘Einde het’.6
Zoals de heelalreis verwant is aan de oude imaginaire reisverhalen, zo is de tijdreis
verwant aan de deductieroman uit de klassieke school van de detective-roman. De
fysische paradoxen lijken op de ‘gesloten kamer’-mysteries uit de deductieroman.
Net zoals deze, dienen de tijdreisparadoxen om te laten zien wat het vernuft van de
schrijver vermag en appelleren ze eerder aan de puzzeldrang van de lezer dan aan
zijn esthetische perceptie. Anders dan de ruimtereis - maar net als de deductieroman
- heeft de tijdreis dan ook slechts zelden literatuur van belang opgeleverd. Een van
de weinige voorbeelden van een verhaal waarin een vernuftig spel met de fysische
eigenschappen van de tijd tevens de basis is voor een serieuze beschouwing over
menselijke relaties, is ‘Traveller's rest’ (1965) van de Engelse schrijver David I.
Masson. Het speelt zich af in een wereld waar door de relativistische tijdseffecten
normale communicatie tussen mensen onmogelijk is geworden en waar de hele
beschaving slechts gericht is op het afweren van binnendringende ‘Vijanden’. Maar
de wederzijdse beschietingen aan de ‘Grens’ zijn zinloos. Naarmate men de grens
nadert worden de tijdseffecten sterker en de projectielen van de vijand zijn in feite
de eigen projectielen die terugkeren in de tijd. De hele beschaving is daar één
gigantisch Star Wars-defensiesysteem dat zichzelf alleen tegen zichzelf verdedigt:
het volmaakte fysische equivalent van een selfulfilling prophecy.7
In de meeste andere tijdreisverhalen is de behandeling van het tijdsprobleem niet
de basis van een eventuele literaire waarde maar hoogstens de voorwaarde daartoe.
The time machine is hier een voorbeeld van. Het literaire belang ervan ligt in het
allegorische karakter van het hoofddeel van de roman en in het symbolische karakter
van de slotpassage. Beide passages zijn onafhankelijk van de tijdreis: ze hadden ook
in een ‘gewoon’ toekomstverhaal kunnen staan. Bij Masson daarentegen kan de
intrige uitsluitend bestaan dankzij de vreemde
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temporele structuur van die wereld. Het hoofddeel van The time machine beschrijft
de strijd in de toekomst (het jaar 802701) tussen de verfijnde maar verstandelijk
gedevolueerde Eloi en de ondergronds levende brute maar zeer vitale Morlocks. De
eersten zijn de afstammelingen van de heersende klassen uit Wells' tijd, de laatsten
de afstammelingen van het uitgebuite industrieproletariaat. Zoals in Wells' tijd de
rijken teerden op het werk van de armen, zo voeden de Morlocks zich nu - letterlijk
- met de Eloi. De visie is door en door pessimistisch: zowel Eloi als Morlocks zijn
het resultaat van een evolutionair proces dat voorgesteld wordt als een onverbiddelijke
natuurwet waaraan de mens niets kan veranderen. De grandioze slotpassage is even
pessimistisch. De tijdreiziger staat, dertig miljoen jaar in de toekomst, aan een kust;
de aarde is verlaten, de zon is een koude donkerrode bol. Het leven is er beperkt tot
wat mos en een vreemd beest in de zee. Van 's mensen glorie is niets overgebleven.
H.G. Wells geldt niet bepaald als een van de grootste schrijvers uit de Engelse
literatuur en terecht niet, maar er moet ook weer niet te licht over zijn werk gedacht
worden. Over The time machine en andere vroege sf-werken zoals The island of
doctor Moreau, The war of the worlds en The first men in the moon schreef Borges:
‘They are the first books I read; perhaps they will be the last. I think they will be
incorporated, like the fables of Theseus or Ahasverus, into the general memory of
the species and even transcend the fame of their creator or the extinction of the
language in which they were written.’8
Borges zinspeelt hier op de mythopoëtische eigenschap van science fiction en van
fantastische literatuur in het algemeen. De tijdreiziger, de kunstmens, de buitenaardse
bezoekers, allen zijn zij uitgestegen boven de tijdruimtelijke begrenzing van de fictie
waarin ze voorkomen en vaste gestalten geworden in de westerse cultuur, net zoals
eens fictionele figuren als Odysseus en Koning Arthur, Don Quichotte en Faust
archetypische figuren zijn geworden die in alle lagen van onze beschaving zijn
doorgedrongen. Voor de literatuurtheoreticus Northrop Frye was deze eigenschap
zo belangrijk dat hij science fiction definieerde als ‘a mode of romance with a strong
inherent tendency to myth’.9
Door de Eloi/Morlock passage is The time machine niet alleen een
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sf-roman maar ook een anti-utopische roman, een veel respectabeler genre dus. De
utopie is van oudsher verwant geweest aan het tijdreisverhaal. Hoewel de utopische
wereld oorspronkelijk (bij More bv.) geplaatst werd op een onbewoond eiland, in
een nauwelijks bereikbare landstreek of in een verborgen vallei, werd de ideale wereld
(en in de 19e eeuw het tegengestelde: de anti-utopie) bij het bekender worden van
de aardse geografie verplaatst naar de toekomst. Het karakter van imaginair reisverhaal
bleef daarbij meestal bewaard: de ideale toekomstwereld werd getoond door de ogen
van een ‘reiziger’ die er verzeild raakte langs bovengenoemde wegen als droom,
coma of slaap. In de 20e eeuw kwamen daar diepvriestechnieken bij (‘cryonica’) of
een heelalreis met relativistische tijdseffecten. Klassieke voorbeelden van dergelijke
utopieën zijn L'an deux mille quatre cent quarante (1771) van Louis-Sébastien
Mercier, dat beschouwd wordt als de eerste echte toekomstroman, en Looking
backward (1888) van Edward Bellamy, het meest zuivere voorbeeld van een
19e-eeuws technologisch Utopia. Twee Nederlandse navolgingen van Mercier zijn
Holland in 't jaar MMCCCCXL (1777), waarschijnlijk van de hand van Betje Wolff,
en Het toekomend jaar drieduizend (1792) van Arend Fokke Simonsz.
Het verschil tussen een utopie en een anti-utopie (dystopie) berust in essentie op
de ‘maakbaarheid’ van de samenleving. In de utopie gaat men ervan uit dat de
maatschappij volmaakt gemaakt kan worden, in de dystopie neemt men aan dat die
pogingen steeds zullen leiden tot dictaturen: de maakbaarheid kwaadschiks
afgedwongen.10 De maakbaarheid van de toekomst heeft een bepaalde sf-variant die
rechtstreeks verband houdt met de Grootvader Paradox. Misschien het beste verhaal
in dit verband is ‘A sound of thunder’ van Ray Bradbury (1952). Daarin doodt een
tijdreiziger in de prehistorie één vlindertje, ‘een heel klein iets dat evenwichten kon
verstoren en een rij kleine dominostenen en daarna grote dominostenen en vervolgens
kolossale dominostenen kon omverwerpen, in de loop van miljoenen en miljoenen
jaren.’ Wanneer de reiziger terugkeert in zijn eigen tijd, is zijn wereld door deze
uitdijende keten van oorzaken en gevolgen onherkenbaar veranderd, en niet ten
goede.11
Worden in dit verhaal het heden en de toekomst per ongeluk veranderd, in andere
verhalen gebeurt dat opzettelijk door middel van zo'n
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tijdreis naar het verleden. En ook in de triviale science fiction duiken dan telkens de
utopische en de dystopische variant op, waarbij de laatste verhalen meestal de beste
zijn, - literatuur is nu eenmaal eerder pessimistisch dan optimistisch.
Het fictionele verzinsel van een alternatieve toekomst heeft verrassenderwijs een
zekere basis in de moderne natuurkunde, namelijk in de ‘Vele Werelden Interpretatie’
van de quantumfysica.12 De grondgedachte hiervan is treffend geformuleerd door de
Amerikaanse schrijfster Joanna Russ in haar roman The female man (1975):
‘Soms buig je je voorover om je schoenveter vast te binden en dan bind je je veter,
of je bindt hem niet; ofwel je gaat onmiddellijk weer rechtop staan, of je doet dat
niet. Iedere keuze brengt tenminste twee mogelijkheids werelden voort, namelijk
één waarin je iets wel doet en één waarin je het niet doet. Meestal zijn het er nog
veel meer; een waarin je het snel doet, een waarin je het langzaam doet, een waarin
je het niet doet, maar aarzelt, een waarin je aarzelt en fronst, een waarin je aarzelt
en niest, enzovoort. Als je deze redenering doortrekt, kom je tot de conclusie dat er
een oneindig aantal mogelijke universa moet bestaan (zulks is de vruchtbaarheid van
God).’13
Op deze wijze zijn er talloze werelden ‘naast’ de onze. In de science fiction spreekt
men van een alternatieve wereld, wanneer er een ander heden ontstaat door een
verandering in het verleden. Wanneer die alternatieve hedens voortdurend naast
elkaar blijven bestaan, spreekt men van parallelle werelden of van andere dimensies.14
Waarmee we gekomen zijn aan het derde type reis: die door de dimensies. Ze komt
bepaaldelijk niet alleen voor in science fiction, ze is overal in de fantastische literatuur
te vinden. Bij ons heeft bijvoorbeeld Bordewijk er gebruik van gemaakt in het verhaal
‘De eenheid in tegendelen’ uit de bundel Studiën in volksstructuur (1951). In diverse
korte verhalen van deze schrijver is trouwens de suggestie aanwezig dat er
achter/naast/onder onze wereld een andere werkelijkheid is, waarvan wij af en toe
een glimp opvangen.
Het gegeven van een andere werkelijkheid ligt verankerd in het volksgeloof (naast
onze wereld is er die van elfen en trollen), in de mythologieën (de wereld van goden
en helden, van duivels en engelen),
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in het sprookje (luilekkerland achter de rijstebrijberg) en in het occultisme (de astrale
wereld). Om er te komen moet steeds een proef worden afgelegd, soms zelfs gestorven
worden. De reis heeft een queestekarakter zoals in de middeleeuwse ridderroman:
de tocht is een test en een initiatie, de beloning een leven dat de beperkingen van
onze eigen wereld overschrijdt. Omgekeerd worden wij soms bezocht door reizigers
uit de andere wereld: 's nachts, in onherbergzame wouden, tijdens spiritistische
seances, in boze dromen. De tocht van de anderen naar ons is eveneens een test:
kunnen wij de gevaren het hoofd bieden (het spookverhaal), zijn we al vergeestelijkt
genoeg om het bestaan van de andere wereld te aanvaarden (het occulte verhaal).
Anders dan in de Vele Werelden Interpretatie van de quantumfysica zijn de
fictionele parallelle werelden dus niet streng gescheiden: hier en daar raken ze zo
nauw aan elkaar dat er een doorgang geforceerd kan worden. Soms zelfs gaat de
andere wereld de onze geleidelijk overheersen. In het verhaal ‘Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius’ van Borges begint de verzonnen wereld Tlön niet alleen steeds werkelijker
te worden maar ook langzaam in onze realiteit door te dringen: ‘Als onze vermoedens
juist zijn, zal iemand over honderd jaar de honderd delen van de Tweede Encyclopedie
van Tlön ontdekken. Dan zullen van de planeet het Engels, het Frans en zelfs het
Spaans verdwijnen. De wereld zal Tlön zijn.’15
Het forceren van een doorgang gebeurt in spookverhalen en occulte verhalen met
bovennatuurlijke middelen, in science fiction gebeurt het door middel van een
technologie. Maar dit is slechts een nominale technologie, geen reële: de ‘machine’
is slechts een technische frase voor een in wezen bovennatuurlijk proces. Verhalen
over parallelle werelden hebben in science fiction dan ook meestal een sprookjesachtig
karakter en niet zelden is de bezochte parallelle wereld ook een échte sprookjeswereld,
waar techniek vervangen is door magie, formules en wetten door bezweringen,
geleerden door tovenaars. Net als het sprookjesland heeft de parallelle wereld geen
tijd-ruimtelijke positie; het is een ‘elders’ waarvan de tijdruimte alleen negatief
aangeduid kan worden: niet hier, niet heden. Dit elders krijgt een wetenschappelijk
tintje door termen als ‘dimensie’ en ‘spatiotemporele poorten’, maar naar wezen en
functie is het gelijk aan luilekkerland: een nogal puerie-
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le wereld waar handelingen gratuit zijn, de dood niet definitief is en het lijden steeds
oppervlakkig en voorbijgaand. Of zelfs een wereld waarin handelingen, dood en
lijden niet eens meer bestaan: een hemelse wereld. De functie ervan is steeds soelaas
te bieden voor de troosteloze wereld die de onze is. En terecht wordt dit soort science
fiction dan ook vaak aangeduid met de term: science fantasy.

Eindnoten:
1 Geciteerd naar de ned. vert. in Science fiction verhalen, Spectrum 1961, p. 23.
2 Deze term werd geïntroduceerd door de schrijver A.E. van Vogt. Zie Peter Nicholls (ed.), The
encyclopedia of science fiction, Granada 1979, p. 10 en 627. Een verwant begrip is het
‘kannibaliseren’ van verhalen, waarbij allerlei elementen uit korte verhalen gelicht worden en
verwerkt tot een roman. Faulkner en Chandler deden dit regelmatig.
3 Alfred I. Berger, ‘Science-fiction critiques of the American space program, 1945-1958,’ in:
Science-Fiction Studies 5 (1978), p. 99-109, hier p. 101.
4 Geciteerd naar de ned. vert, in Robert Sheckley, Stel eens een domme vraag! Bruna 1969, p.
184 en 191.
5 Het hiernavolgende wordt uitvoeriger behandeld in mijn ‘Over de tijd in de roman: tempus
fugit, - maar wel op allerlei manieren’ in J. Grashuis et al. (red.), Wat is tijd? Rotterdamse
Kunststichting Uitgeverij 1983, p. 131-138.
6 Geciteerd naar de ned. vert, in Fredrick Brown, 1999 was me 't jaartje wel, Bruna 1967, p. 222.
7 Voor een uitvoeriger behandeling van dit verhaal zie mijn ‘Vertelruimte en fysische tijd in de
literatuur’, Forum der Letteren 22 (1981), p. 321-331.
8 J.L. Borges, Other inquisitions 1937-1952, Clarion Books 1965, p. 88.
9 Northrop Frye, Anatomy of criticism, Princeton 1971 (1957), p. 69.
10 Uitvoerig over deze kwestie mijn ‘Toekomstliteratuur en politieke ideologie: science fiction,
utopie en anti-utopie’ in P. Smits et al., Met het oog op de toekomst, Coutinho 1984, p. 74-92.
11 Geciteerd naar de ned. vert. in R. Bradbury, Fahrenheit 451, Spectrum 1962, p. 187.
12 Op voor leken begrijpelijke wijze is hierover geschreven door o.a. Gary Zukaf in De dansende
Woe-Li meesters, Bert Bakker 1981, p. 119 e.v.
13 Geciteerd naar de ned. vert. De vrouw-man, Arbeiderspers 1980, p. 13.
14 Het gebruik van ‘dimensie’ in de betekenis van ‘andere wereld’ is tamelijk ongelukkig, omdat
in navolging van Einstein ook de tijd als een dimensie wordt aangeduid. ‘No term has been
more corrupted by its usage in sf than dimension,’ The encyclopedia of science fiction, p. 229.
15 Geciteerd naar de ned. vert, in De aleph, Bezige Bij 1964, p. 114.
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J. Bernlef
Round-up
Laten we, net als de achtbaan, in complete stilstand beginnen. Met de barsten in de
stoeptegels. Zeven jaar. Wat is zeven jaar voor een stoep? Zo te zien is hij er
nauwelijks door gesleten, heeft hij er geen nieuwe barsten aan overgehouden (gelukkig
is het onmogelijk in de barsten een voorstelling of patroon te zien).
Zeven jaar stoep. Hoe groot is de kans dat er iemand op deze wereld is die zich
dit stukje stoep herinnert? Mogelijk alleen iemand als Joey, maar die is waarschijnlijk
dood.
Joey was een klein, hoepelvormig mannetje met een minimodel wandelstok,
rondscharrelend over Second Avenue, tussen de vijfde en de zesde straat. Tien jaar
lang had hij de stoep tussen die twee zijstraten noodgedwongen bestudeerd. Hij kende
de geschiedenis van putten en van kuiltjes, wees op een losliggende tegel onder de
etalage van een ansichtkaartenwinkel. Hij was de enige die dat wist, zei hij met een
smal trots lachje. Zomers om half vijf waren er uitstekende richels die een smalle
zwarte schaduw wierpen. Van sommige barsten of gaten wist hij de herkomst (een
container onverschillig uit een vrachtwagen gekieperd, een onoordeelkundige en
haastige reparatie aan een spuitende brandweerkraan).
Ik heb Joey in het voorjaar van 1982 vergeefs gezocht. Een klein nauwkeurig
geheugen, een levend archief van een paar honderd meter stadsstoep, is waarschijnlijk
voorgoed verdwenen, uitgedoofd.
Ik wil deze stoep niet meer vergeten. In Juni 1980 sieren twee smalle onkruidrandjes
de stoeprand, in November van hetzelfde jaar tot een aanzienlijke strook uitgegroeid.
Een teken dat hier niemand meer loopt? Maar dat lijkt in tegenspraak met de
dramatische verandering van het kaartjesloket, dat kleine vrolijke hokje, in Mei 1979
van onderen licht aangetast en in Juni 1980 met wervender, nee wervelender letters
van hetzelfde opschrift voorzien. Maar aan deze nieuwe hoop op
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klandizie wordt danig afbreuk gedaan door het verdwijnen van de P in het grote
reclamebord ernaast. En, als om het raadsel nog te vergroten, in 1982 zijn zowel
loket als onkruid verdwenen. Op de plek waar het loket stond prijkt nu een graffiti,
Witte draak, die ik onmiddellijk verbind met de achtbaan op de achtergrond.
Achtbanen, door energieke exploitanten voortdurend over het terrein verplaatst. In
het lage namiddaglicht rijzen ze als stalen draken omhoog terwijl de zeewind door
hun roestige slingerende buizenstelsels klaagt.
Round-up, résumé: als de kromme Joey wijs ik op wat verdween. Zo houd ik het
vast. Dat is mijn methode.
In gedachten laat ik de stroken armeluisgras de rode biezen van het loketje
beklimmen. Ik lijst de afwezige reizigers met een dunne grasrand in.
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J. Bernlef
Newtons liefdesmachine
Het moet een vervaarlijke machine zijn geweest. Bedeesd, hand in hand, liepen de
paren over de bontgeverfde stroken van het omringende plankier. Eén voor één
werden ze opgesloten in de kooien die daarna zwaar vergrendeld werden. Een ogenblik
zaten ze stil tegenover elkaar. Voor het hek stonden hun kinderen, hun vrienden en
bekenden. Een soort afscheid, maar tijdelijk. Ze sjorden de veiligheidsriemen vast.
Wat betekent al dit ronddraaien en razen? Newton glimlacht. ‘Deze droom zit ons
in het bloed,’ zegt hij. ‘Iedereen herinnert zich haar. Wij willen vliegen en tegelijk
op de aarde blijven.’
Dan zet de machinerie zich in beweging. Het eerst verdwijnen de bekende gezichten
tot vlekken achter het hekwerk. Daarna - wanneer de kooien rond hun eigen as
beginnen te draaien - verliezen zij ook elkaar uit het oog. Ze laten elkaars handen
los, klemmen hun vingers om de ijzeren stangen. Het gaat nu zo snel dat de mensen
opgenomen lijken in het rondrazende mechanisme. Misschien is dat de reden dat zij
deze beproeving - de kooien komen nu schommelend als zware gewichten langzaam
tot stilstand - hebben willen doorstaan: op te gaan in een machine, een radertje worden.
Als de grendels opzij worden geschoven en zij onzeker het plankier betreden staan
hun gezichten strak als maskers.
Newton glimlacht. Zij hebben iets in zichzelf ontdekt. Dat zij vervangbaar zijn als
onderdelen. Deze waarheid is onverdragelijk en daarom omhelzen zij elkaar
hartstochtelijk zo gauw zij de machine achter zich hebben gelaten.
Ik noem hem de liefdesmachine. De mensen die hij aantrekt en opsluit in kooien
stoot zij van elkaar af, zo gauw zij op volle toeren draait.
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Voor mij is deze machine even vervaarlijk als dierbaar.
Newton is verdwenen. 's Nachts cirkelen de satellieten boven Coney Island. Het
hekwerk heeft het begeven en de kleurmarkering van de zitplaatsen in de kooien is
weggesleten.
Wat hier staat is een machine die met de jaren haar toegankelijkheid en haar doel
heeft verloren. Het plankier verveloos. Geen verdere grond voor speculaties.
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J. Bernlef
Palm reading
Mei 1982. Laatst gefotografeerde toestand van een willekeurig stuk wand. Foto's
van voorafgaande jaren zorgen ervoor dat ik op het half verschilferde stuk hout een
mannenhoofd ontwaar. Zoals mijn kinderherinnering het patroon op het behang naast
mijn bed vervormde tot de kop van Old Shatterhand of van de dreigend kijkende
bovenmeester. Maar het is niet de geleidelijke verdwijning van het hoofd die mij
boeit - reclame voor een waarzegster die in dat donkere gat waar ik nu in staar eens
de handlijnen van kermisgangers volgde - het is het wisselend spel van latten en van
planken.
Wat gaat schuil achter deze intuïtieve architectuur, dit resultaat van jarenlang
getimmer en gespijker?
Die twee kleurige paneeltjes, even opduikend en weer verdwenen. Aangewaaid door
een Novemberstorm? Losgeslagen van een andere tent? En iemand die ook zelf niet
precies begreep waarom en ze onder het donkere gesloten front timmerde om de zaak
wat op te vrolijken? Een geste en als een gebaar in het voorbijgaan weer verdwenen.
En dan de latten. Twee in getal, steeds van positie wisselend. Tot de onderste het
begeeft en de bovenplank, als in een poging om de ander nog te redden, vast te
houden, zich schuin naar beneden stort over de ringen en kwasten van de ongeverfde
deur waarop nu alleen zijn schaduw als een lichte diagonaal is achtergebleven.
Terwijl rechts definitief het doek is gevallen over het hoofd, over latten, planken en
hun schaduw, heeft de wand links zich dramatisch geopend.
Het is alsof ik na een ontploffing door een weggeblazen zijmuur een kamer
binnenkijk waar net nog op die stoel daar helemaal achterin een vrouw zat te breien
(of tuurde zij in haar glazen bol? Nee, dan had ze daarin de ramp wel aan zien komen).
Of is dit een decor en kruipt uit die ton straks een mens, zwart en
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glimmend van de teer, die kronkelend tussen latten en gerafelde stukken hardboard
de stoel zal trachten te bereiken, de stoel die daar - niemand weet hoelang - als laatste
restant van bewoning staat, een onbewoond eiland in een zee van steeds duisterder
vuilnis.
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Willem van Genk: Steden, stations
Willem van Genk werd geboren in 1927 in Voorburg. Hij bezocht na de lagere school
enige tijd een ambachtsschool, was korte tijd werkzaam in uiteenlopende betrekkingen
en kwam ten slotte terecht in een sociale werkplaats. In zijn vrije tijd maakte hij
tekeningen met potlood op losse vellen cahierpapier, die hij met inkt overtrok en
inkleurde en vervolgens met enkele tegelijk op grote stukken pakpapier plakte.
Van Genks voornaamste onderwerpen zijn de stad, het stadslandschap, met als
afgeleide de voorzieningen die steden ontsluiten en onderling verbinden:
verkeerswegen, bruggen, stations, treinen. Hoewel van Genk betrekkelijk veel gereisd
heeft, ontleent hij zijn inspiratie méér nog dan aan de werkelijkheid aan reisfolders,
ansichten en toeristengidsen, waaruit hij eigen composities natekent. In weerwil van
hun schijnbare nauwkeurigheid zijn van Genks steden denkbeeldig, uitsluitend
bereikbaar met zijn eigen imaginaire treinen.
Sedert het begin van de jaren tachtig is van Genk vrijwel opgehouden met tekenen.
Het hier afgebeelde werk dateert van de jaren vijftig en zestig.
(De reproducties van Van Genks werk werden bereidwillig afgestaan door galerie
Hamer te Amsterdam.)
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‘Tube Station’
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‘Madrid’
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‘Reiseland Italien’
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‘Moskou’
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‘Leningrad’
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‘Great Railroads of the World’ (detail)
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‘Great Railroads of the World’ (detail)

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

115

Italo Calvino
De postzegels van het gemoed
Vertaling: Yond Boeke
Zijn leven lang heeft Donald Evans postzegels gemaakt. Denkbeeldige postzegels
van denkbeeldige landen, getekend met potlood of gekleurde inkt en geaquarelleerd,
maar zo tot in het kleinste detail trouw aan hetgeen er van een postzegel verwacht
wordt, dat ze op het eerste gezicht echt leken. Hij verzon de naam van een land, de
naam van een munteenheid, een reeks karakteristieke beelden, en begon met het
minutieus opvullen van kleine, door een witte kartelrand omlijste vierkanten of
rechthoeken (en soms driehoeken), in complete series, iedere serie met het jaar van
uitgifte en de stijl van die periode, iedere waarde met zijn fletse kleur, gekozen uit
het bij de postale frankeringen gebruikelijke kleurengamma.
Zijn werk heeft niets science-fictionachtigs, noch is het utopistisch of extravagant:
de landen in zijn denkbeeldige atlas lijken op landen die echt bestaan, maar zijn
vertrouwder en hanteerbaarder geworden, doordat ze hun identiteit geheel ontlenen
aan een beperkt aantal geruststellende emblemen. Hij verzon tevens de naam van de
hoofdstad en maakte een rond stempel om de postzegels af te stempelen, zodat het
geheel steeds overtuigender werd. Soms omvatte de compositie ook de geheel
gepostmerkte en afgestempelde envelop, met het in een verzonnen handschrift
geschreven adres, dat bestond uit namen van personen en plaatsen die fictief waren
maar altijd net echt leken.
De hartstocht voor postzegels ontstaat altijd op jeugdige leeftijd en komt voort uit
de passie voor het exotische en voor het systematische karakter van de series. Het is
als kind dat Donald Evans, Amerikaan uit New Jersey, naast verzamelen begint met
het bedenken van nieuwe postzegels, ofte wel met het bedenken van een geografie
en een geschiedenis die parallel lopen met die van de door de anderen erkende wereld.
Ook wanneer hij opgroeit geeft Evans deze passie uit zijn kindertijd nooit helemaal
op, hoewel dit bij het schilderen, dat hij naast
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zijn architectuurstudie doet, niet duidelijk tot uiting komt; het is bijna alsof hij zich
ervoor schaamt. We moeten niet vergeten dat we ons in het New York van het eind
van de jaren vijftig bevinden, in het tijdperk van de onbetwiste heerschappij van het
abstracte expressionisme. Maar al snel overtuigt de opkomst van de pop-art Evans
ervan dat zijn oude voorliefde voor het figuratieve strookt met de meest actuele
stromingen in de kunst. Niets staat zijn carrière als succesvol schilder meer in de
weg; het enige wat hem echter interesseert is rustig leven en doen waar hij het meest
zin in heeft. In de jaren zestig doet hij niets anders dan postzegels schilderen, ongeveer
4000, verdeeld over 42 denkbeeldige landen, met ieder jaar een expositie; hij verblijft
echter zo min mogelijk in New York. Hij woont bijna altijd in Europa, vooral in
Nederland, totdat hij, op slechts eenendertigjarige leeftijd, bij een brand in Amsterdam
om het leven komt. Het boek dat me met hem in aanraking heeft gebracht vormt het
bewijs dat een kring van vrienden en kenners rond zijn persoon en werk een cultus
gecreëerd hebben als betrof het de nagedachtenis van een heilige (The World of
Donald Evans, text by Willy Eisenhart, New York).
Het korte leven van Donald Evans (1945-1977) is tot in de kleinste détails
gereconstrueerd en zijn werk is door Willy Eisenhart voorzien van een zeer nauwgezet
commentaar, dat een inleiding is op de 85 kleurenplaten die, als in een postzegelalbum,
op alfabetische volgorde per denkbeeldig land gerangschikt zijn. De verzameling
postzegels is tegelijkertijd een verzameling kippen, windmolens, zeppelins, stoelen,
palmen, vlinders en wat er verder nog tot de fauna en flora behoort (‘Fauna and Flora’
is tevens de naam van een federaal koninkrijk dat ergens, ongetwijfeld in Noordelijke
streken, in de Evansiaanse geografie voorkomt). Evans is dan ook gek op classificaties,
registers, catalogi en staalkaarten, en wat is er geschikter dan postzegels om aan deze
voorliefde voor series vorm te geven? ‘Catalogus van de wereld’ is de titel die hij
aan zijn gehele oeuvre wilde geven.
Op sommige pagina's staan vellen afgebeeld met allemaal eendere, nog niet langs
de geperforeerde lijnen losgescheurde postzegels. Weer andere tonen collecties
waarin getracht is het oorspronkelijke vel te reconstrueren door postzegels naast
elkaar te leggen die volkomen identiek zijn, ware het niet dat ze zich onderscheiden
door de zwarte scha-
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duw van het stempel en door de onregelmatigheden in de rand (Evans besteedde
bijzondere zorg aan het nabootsen van de tanding, of van de ontbrekende tanding in
de series die ouder moeten lijken, van vóór de uitvinding van de perforeermachine).
Ook abstractere composities ontbreken niet, zoals de dominostenen op de bijzonder
smaakvolle postzegels uit de ‘Etat Domino’ of de Schotse tartans uit ‘Antiqua’,
geschilderd ter ere van een vriendin wier familie oorspronkelijk uit Schotland kwam.
Volgens Eisenhart vindt deze filatelistische fixatie van Evans zijn oorsprong in
diens introverte karakter. Ik denk eerder dat hij gedreven wordt door de behoefte een
dagboek bij te houden van tot emblematische objecten teruggebrachte
gemoedstoestanden, gevoelens, positieve ervaringen en waarden; de nostalgische
aanblik van het postzegelalbum laat echter ook ruimte voor het cultiveren van een
geconcretiseerd, door het bewustzijn geregeerd innerlijk. Wat overheerst zijn de
systematische ordening in series, de ironie in het verzinnen en toekennen van de
namen en ook de nauwverholen melancholie van de schimmige, in allerlei kleuren
herhaalde landschappen.
Het vervaardigen van postzegels is voor Donald Evans vooral een manier om zich
de door hem bezochte landen en de plaatsen waar hij woont eigen te maken: zijn
aangenomen vaderland, Nederland, inspireert hem tot het maken van de postzegels
van ‘Achterdijk’ (naar zijn eerste Nederlandse adres) en van ‘Nadorp’ (naar de naam
van een vriend van hem), waarin hij uitdrukking geeft aan zijn liefde voor het platte
landschap, voor de verschillende types windmolens en ook voor de Nederlandse taal.
Feller gekleurd zijn de postzegels van ‘Barcentrum’, naar de naam van de
Amsterdamse bar die Evans regelmatig bezocht: een mooie serie die tegelijkertijd
een opsomming is van naar prijs gerangschikte dranken, allemaal in verschillende
glazen. Langzamerhand wordt duidelijk dat veel van de namen van zijn landen
helemaal niet verzonnen zijn maar refereren aan, soms ook onopvallende of zeer
kleine, plaatsen waar Evans wel eens geweest is en waaraan hij de kenmerken toekent,
die normaal horen bij soevereine staten. Zo ontwerpt hij, na een zomer aan de Costa
Brava, de postzegels van ‘Cadaqués’, met daarop een vrolijke serie groenten.
Andere namen behoren tot de geografie van het gevoel: ‘Lichaam’
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en ‘Geest’ zijn twee naast elkaar gelegen rijken in het hoge Noorden die dezelfde
munteenheid (de ‘ijs’) en dezelfde postzegels (met zeehonden en narwallen) hebben.
Twee Afrikaanse eilanden heten ‘Amis et Amants’ en vormen een van de landen die
zijn voortgekomen uit de dekolonisatie van een voormalig Frans protectoraat, het
‘Royaume de Caluda’. Aanvankelijk gebruiken de nieuwe onafhankelijke staten nog
de treurige, door overdruk gecorrigeerde postzegels van de oude kolonie; dan geven
de ‘Postes des Iles Amis et Amants’ een nieuwe serie uit met landschappen van
plaatsen die ‘Coup de Foudre’, ‘Premières Amours’ en ‘La Passade’ heten.
Maar de relatie die Evans met zijn landen onderhoudt loopt vooral via het voedsel,
waarvan hij op zijn reizen de meest karakteristieke smaken en geuren verzamelt. Na
een reis naar Italië verzint hij een nieuw land, ‘Mangiare’, met een munteenheid die
rekent in grammen, en zeer verfijnde postzegels die een waar museum van groenten,
fruit en kruiden vormen: van erwt, kappertje, pijnboompit en olijf (puntvormige
afbeeldingen die door een smaakvolle achtergrond omlijst worden) tot pompoenbloem,
roosmarijn, selderij en broccoli. De ‘Stato di Mangiare’ wijdt een speciale uitgifte,
met de basisingrediënten (basilicum, pijnboompitten, geitekaas, knoflook), aan het
recept voor pesto alla genovese. In een andere serie (gedateerd 1927) wordt de
komkommer verheerlijkt in de vorm van een zeppelin. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog valt het leger van ‘Antipasto’ de ‘Stato di Mangiare’ binnen: de
postzegels van het bezette gebied zijn te herkennen aan een overdruk. Na de oorlog
wordt een gewest van ‘Mangiare’, ‘Pasta’ geheten, autonoom; de ‘Poste Paste’ geven
een serie uit die een schitterende staalkaart is van verschillende soorten pasta.
Ook de heimwee naar het moederland van de Amerikaan in Europa uit zich in het
in beeld brengen van iets eetbaars: fruit. De fascinerende platen die gewijd zijn aan
een land dat ‘My Bonnie’ heet (‘My Bonnie lies over the océan’, aldus het liedje)
staan vol met ogenschijnlijk geheel identieke kersen, die echter allemaal een
verschillende gradatie rood hebben en een naam die afkomstig is uit catalogi van
landbouwbedrijven.
Kortom, deze zogenaamd introverte man was in het geheel niet in zichzelf gekeerd,
maar naar buiten gericht, op de dingen van de we-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

119
reld, die hij fijngevoelig en met liefderijke precisie één voor één uitkoos, identificeerde
en een naam gaf. Misschien was wat hem in postzegels het meest interesseerde wel
de herdenkingsfunctie en wilde hij tegenover de officiële, vastgestelde,
bureaucratische herdenkingen van de posterijen over de hele wereld een ritueel van
eigen herdenkingen stellen, ter herinnering aan schijnbaar onbeduidende ontmoetingen
en ter vereeuwiging van unieke en onvervangbare zaken: basilicum, een vlinder, een
olijf. Zonder de illusie te koesteren ze te ontrukken aan de tijdstroom die de series
postzegels zeer snel omvormt tot sporen uit het verleden.
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Edzard Dideric
Uit: Ro, een man in delen
Aangewezen persoon
Niets hielp. Er stond niets vast. Hij liet niets los. Zodra hij een woord gebruikt had,
emigreerde het naar een land waarvan hij de taal niet sprak. Moi bleef zitten met een
betekenis die zich razendsnel vermenigvuldigde. Hij keek recht in de lens van het
fototoestel dat hij voor zich hield en drukte af. Herkenning bleef uit. Polaroid had
zijn best gedaan. Tijd om iets anders te proberen.
De ingeslagen weg slingerde zich langs plaatsen die hij ooit bezocht moest hebben.
Een soort staart die op vlooien onderzocht werd. Moi vond zichzelf haast een komies
duo. Huizen en gebouwen begonnen op elkaar te lijken. Een rechte weg zou beter
zijn geweest. De staart viel af.
Bladgroen had de plaats van de huizen overgenomen. Aan weerskanten hellingen
met bomen. Het dal versmalde. Takken waren met elkaar verstrengeld. Het kon ook
een gevecht zijn.
Hij bevond zich op een hoogvlakte. Hier wilde hij blijven. Voor het eerst wierp
Moi een blik omhoog. Werd er iets van hem verlangd? Zo te zien niet, de lucht was
egaal grijs. Hij keek allang niet meer omhoog, toch bleef die eerste blik in de lucht
hangen. Ik word gepeild, dacht hij. Zijn spieren verstijfden. Met benen als
aanwijsstokken was hij de aangewezen persoon. Een levende passer die zijn cirkel
getrokken had. Wat hem had gedreven lag achter noch voor hem.

Chanson d'amour
Een leeg bureau. Moi haalde de schrijfmachine uit de koffer en draaide er papier in.
Het orkest begon met stemmen.
Of hij van plan was haar te gebruiken. Moi haalde zijn schouders op, er was nog
niets zeker.
‘Toe.’
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Zijn oor bezweek.
‘Naam?’
‘Catherine.’
Daar had hij genoeg aan. Ze kuste hem dankbaar in zijn nek.
Parijs. In de nabijheid van de Notre Dame. Over de benedenkade langs de Seine,
waggelde een clochard. Moi had hem niet opgemerkt. Er volgde een botsing. Liggend
op de keien zag hij hoe de man recht op het water afstevende.
Ze had haar armen om hem heen geslagen. Een bitterzoete geur bedwelmde hem.
‘Help je overeind.’
‘Geduld,’ zei Moi.
Boven zijn hoofd raasde het verkeer. Hij was de enige die het voorval gezien had.
Met de bedoeling de man te redden, sprong hij op.
De omhelzing hield hem tegen.
‘Laat me gaan, voor het te laat is.’
Haar greep verslapte.
De Seine rochelde. Geen spoor, toch sprong hij er maar in. Onder water was het
koel en donker. Het had geen enkele zin meer.
‘Hier, mijn hand.’
Ze trok hem op de kant en wikkelde hem in een badhanddoek. Zijn huid gloeide.
Het hotel was vlakbij.
Haar stem mengde zich met het geluid van de douche. Het raam keek uit op de
rivier. Moi stond op en sloot de luiken. De donkere kamer werd een lied.

Summertime
De krekels bezongen stilte. Ligstoelen verlamden hem. Het horloge was een lichtvlek
op de tegels van het terras. ‘One of these mornings you're goin' to rise up singing.’
Achter de dichtbegroeide oevers zijn traag stromende verbeelding. Het kapmes
flitste. De moeilijkste weg, waarom wist hij niet. Jachtig, bang om om te kijken. Er
de klassieken op nageslagen. Voorspellen of naslaan, daartussen leegte. De glimlach
haalde zijn lippen niet.
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Het gebergte zoog de zon op. Moi was op weg naar de oorsprong van de rivier. Op
zijn voorhoofd de koele hand van een vrouw. Druppelend water als in een grot. Het
moest een tunnel worden.
Een ander licht. Hier was het begin, een hoopje vieze sneeuw aan zijn voeten. Net
voldoende voor een sneeuwbal. Hoe ver hij de bal ook zou werpen, de loop zou er
niet door worden veranderd. In de kom van zijn handen werd de sneeuw water. Het
vuil lag onderin. Moi nam een teug, en nog een. Achteraf besefte hij zijn dorst.
De bezongen stilte kwam tot leven. Hij maakte zich uit de stoel los. Op de drempel
aarzelde hij even. Het horloge liep nog. De voelspriet van de sekondenwijzer trilde.
Volgende hoofdstuk, dacht Moi, terwijl hij de deur achter zich op slot deed.

De rij
Altijd dezelfde val waarin hij liep. De ene helft van de tijd stelde hij hem op, de
andere helft liep hij erin. Vreemd soort evenwicht, eerder een oplosmiddel, vond
Moi. De rij was zo lang dat het loket niet te zien was. Omdat hij al wat opgeschoven
was, kon hij niet gaan kijken. Opgestaan, plaats vergaan. Het gaf hem in elk geval
nog wat bedenktijd.
Voor het eerst van zijn leven had hij een schilderij gekocht. De wand van de
slaapkamer had erom gevraagd. Er stond niets op. De koper kon door middel van de
bijbehorende dia's zelf bepalen wat het doek voorstelde. In feite had Moi de hele
tentoonstelling mee naar huis genomen. Op het laatste moment had hij afgezien van
de aanschaf van een projektor. Nu stond hij op het station en maakte deel uit van een
lange rij die, naar hij aannam, naar een loket leidde.
Buster Keaton, oud en miskend, raasde door het woeste landschap. De kamera
voor zich op het karretje. Een niet meer gebruikte spoorweg. Terwijl hij een grote
landkaart probeerde te ontvouwen, naderde een wankele spoorbrug. De kaart benam
hem het zicht. ‘Where am I?’ De regie oordeelde dat het niet grappig was. Hij zou
tijdens de dodenrit de was op moeten hangen. De dokumentaire besloot met een
bluesballad. Buster begeleidde zichzelf op de gitaar. From the Mississippi-delta.
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De rij vorderde niet, Moi schoof alleen maar op. Hij zou van de laatste, eerste worden.
De treinen vertrokken onophoudelijk. De zijne vertrok pas nadat hij aan de beurt was
gekomen. Het was bepaald.
‘Waarheen zou jij gaan?’
De lokettiste vond hem onsympathiek. Ze keek geërgerd naar het plafond. Achter
hem werd gevloekt. Spoorlijnen vormden een web. Moi vroeg zich hardop af waar
de spin zat. Ze werd kwaad en gebaarde naar de man achter hem. Een elleboog duwde
hem aan de kant. De rij sloot aan.

What is soul?
Moi vatte samen, rekte details op waarin het antwoord moest passen, monteerde
aantekeningen en liet ze versmelten. Het resultaat een onbegrijpelijk dicht symbool,
hard als een steen. Stenen hebben geen toelichting nodig, dacht Moi, je geeft er een
trap tegen of raapt ze op om ze tot spiegels te wrijven. Rivieren namen daar alle tijd
voor. Zoveel tijd had hij niet. Gebruikte woorden zonken als gruis naar de bodem.
Het water vertroebelde.
De vraag was een even groot mysterie als het antwoord. Wat het niet was, was
het. Eenmaal op glad ijs besefte Moi dat hij niet kon schaatsen. Zijn ogen vielen
bijna dicht van vermoeidheid, en de reis duurde nog lang.
Naarmate de pogingen tekortschoten werden de beelden schrijnender. De
aanvankelijke volgorde maakte plaats voor willekeur die hem van alle kanten
bestormde. De trein ging voor- noch achteruit. Monster met twee koppen. Machinisten
in beide kabines gebruikten dezelfde bron voor tegengestelde doeleinden. Moi opende
zijn hand en staarde naar de gloeiende steen. De vloer onder zijn voeten trilde.
Juist toen hij meende dat de trein door midden scheurde, snerpte het fluitje. Het
geluid sneed hem door de ziel. Het was de eerste maal dat hij door het stoffige raam
naarbuiten keek. Het station verliet de trein. Pas toen het gebouw uit het gezicht
verdwenen was, liet hij de steen vallen.
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J.F. Vogelaar
‘Een methode om te ontkomen’
Bij ‘Gadir’ van Arno Schmidt
Is de reis in ‘Gadir oder Erkenne dich selbst’, een van Arno Schmidts vroegste
verhalen, een denkbeeldige reis? De reis zelf misschien wel, het verhaal zeker niet.
Acht en negentig jaar is Pytheas, de Griekse geograaf uit Massilia, tijdgenoot van
Alexander, en na al 52 jaar te zijn opgesloten in Fort Chebar bij Gadir (Phoenicisch
voor Cadiz), na de eerste Punische oorlog in bezit van Carthago, stelt hij vast dat hij
eigenlijk al zijn leven lang een gevangene is, de gevangene van kortzichtige ouders
en leraren, van armoede, een vervelende baan als kopiïst, van militaire dienst. De
opsomming zou een verkort curriculum vitae van de schrijver kunnen zijn, vooral
wanneer de gevangene ook nog eens een gemankeerd schrijver en bovenal een
miskend denker blijkt te zijn. De ironie wil dat de langdurige gevangenschap het
gevolg is van vroegere pogingen van de geleerde om uit de duisternis van de
onwetendheid uit te breken en, als matroos vermomd, de onbekende noordelijke
streken te verkennen. Hij wordt zwaar voor zijn nieuwsgierigheid en intellectuele
hoogmoed gestraft. Zijn geesteskracht blijkt niettemin ongebroken. Terwijl hij in
zijn kerker overschrijfwerk moet verrichten en schriften met mathematische en
geometrische aantekeningen vult, geeft hij in zijn geheime dagboek gestalte aan het
plan voor zijn ontsnapping. Wat in werkelijkheid mislukte, vindt alsnog in een droom
plaats, daargelaten of het een (geschreven) dagdroom is of een gewone droom. Zijn
geduld is op, zijn leven eveneens, ook dat wil de ironie, maar de list van de
geschiedenis kan in een levensgeschiedenis, zeker een die door het slachtoffer
eigenhandig geredigeerd wordt, nog andere vormen aannemen - zie wat de Griekse
geograaf in dit verhaal over de logica van de voltooid en onvoltooid verleden tijd te
berde brengt. Pytheas, in menig opzicht een anachronisme, voorspelt: ‘Zal wel een
paar duizend jaar duren, voordat zulke foutieve begrippen uit de leerboeken
verdwijnen’.
Hoe denkbeeldig de reis moge zijn, de ontsnapping is echt, Pytheas komt vrij. De
grens die hij met zijn laatste reis overschrijdt is meer dan alleen een geografische.
Al in de eerste ‘droom’ wordt gezegd dat hij in een tweede labyrint verzinkt en
omhuld wordt door onbereikbaarheid. In alle drie verhalen in de bundel Leviathan
(1949), waarvan er twee in de oudheid spelen en een in 1945 in Duitsland, is een
meetkundige aan het woord op zoek naar het onmetelijke dat gelegen is buiten het
bereik van de
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mensenwereld: buiten bereik van de (Hitlerachtige) tiran Alexander (‘Gadir’), van
Leviathan: de demon, de natuur, de mens (‘Leviathan’), van Rome dat (in
‘Enthymesis’) verdacht veel op Nazi-Duitsland lijkt.
Al in zijn eerste publikatie was Schmidt bewust unzeitgemäss; hij zou het later
steeds meer en steeds principiëler worden. De hoofdpersonen in de drie verhalen zoals trouwens in vrijwel alle verhalen en romans tot Zettels Traum (1969) - proberen
zich aan de geschiedenis te onttrekken en bedenken daartoe vluchtstrategieën; daarna
wordt er bij Schmidt nauwelijks meer gereisd, zijn literaire spiegelbeelden blijven
thuis in hun eigen universum waar ze ongelimiteerd de scepter kunnen zwaaien. De
drie rekenmeesters weten te ontsnappen door data en feiten te verzamelen, dat is de
eenvoudigste vorm om hun hoofd voor eigen gedachten vrij te maken. De landmeter
Philostrates in ‘Enthymesis’, betrokken bij een Sahara-expeditie die uitsluitsel over
de vorm van de aarde moet geven, stelt zich, omdat hij als intellectueel naar
oneindigheid streeft, de aarde liever als een schijf voor, omdat de schijf oneindiger
is dan de bol. Zijn oplossing mag illusoir zijn, zij het wel tegen beter weten in, het
einde dat hij voorbij de grens van de begaanbare wereld vindt een hallucinatie op de
rand van de dood, waar hij heen wil een open vraag, maar waarvan hij verlost wil
worden is duidelijk: weg van de geestesverstikkende mensenwereld. ‘Enthymesis
oder W.I.E.H.’ luidt de titel volledig, het ‘Wie Ich Euch Hasse’ is ontleend aan J.C.
Wezel, wiens Belphegor (1776) door Schmidt in een van zijn befaamde radio-essays
het boosaardigste boek uit de Duitse literatuur is genoemd. ‘Das Experiment Mensch,
das stinkige, hat aufgehört!’ heet het in de novelle Schwarze Spiegel (1951). In de
optimistische sfeer van de wederopbouw kwam Schmidts sceptische kijk op de
geschiedenis niet erg gelegen; of hij met zijn veronderstelling dat de mensheid zichzelf
binnenkort uit de wereld helpt ongelijk had, valt nog te bezien. Sceptisch maar niet
cynisch - daarvoor zijn Schmidts hoofdpersonen vooralsnog te strijdbaar. In het
titelverhaal ‘Leviathan oder Die Beste der Welten’ zegt de ik-figuur, een onderofficier
die samen met een ongeregeld gezelschap burgers, soldaten en Hitlerjugend in een
treinstel vanuit Silezië westwaarts vlucht: ‘Ik zei snel: “Boeddha. Leert een methode
om te ontkomen. Schopenhauer: negatie van de wil. Beiden beweren dus, dat het
mogelijk is de individuele wil tegen de onmetelijke totale wil van de Leviathan te
handhaven, wat echter gezien het huidige kwantitatieve verschil volstrekt onmogelijk
lijkt, tenminste in de “menselijke fase” van de met rede begaafde wezens.”’ Tot de
‘methode om te ontkomen’ behoort het denken; het kortere of langere gedachtenspel
helpt, al is het maar tijdelijk. De gesprekken over astronomie en mathematiek geven
de denkende soldaat niet alleen alle gelegenheid om zijn kennis te etaleren, ze werken
ook als een soort plaatselijke verdoving, ze helpen de ellende weg te denken. En het
zware atheïstische
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geschut dat de hoofdpersoon tegen de vrome prevelementen van een dominee in
stelling brengt, mag tegen de veel zwaardere beschietingen en luchtaanvallen weinig
uitrichten, het demonstreert niettemin een ongeschonden mentale weerbaarheid die
uiteindelijk een woedend verzet tegen alle hogere machten inhoudt. Het citaat van
zojuist geeft aan dat de betrokkene ook zelf wel beseft hoe weinig illusies het intellect
zich ten aanzien van de feitelijke overmacht mag maken, toch wil hij het gezegd
hebben: de wereld wordt beheerst door een op vernietiging beluste superdemon, en
hoe mythisch en van alle tijden die zich ook voordoet, de macht is wel degelijk
concreet, een streven dat ieder bij zichzelf kan waarnemen, kortom: Leviathan, de
natuur en de mens vormen één vijandig element.
Zo duidelijk en onomwonden als in deze verhalen zal Schmidt zijn wereldbeeld
zelden meer formuleren, en zeker niet zo positief, maar welke vorm zijn afkeer van
het menselijke doen en laten ook zal aannemen, de woede die eraan ten grondslag
ligt was hartgrondig.
Schmidt was ten gevolge van de oorlog niet jong meer toen hij met deze bundel
in 1949 debuteerde, hij was 35 (naar eigen zeggen zelfs 39); in de dertig jaar daarna
heeft hij, dankzij een gigantische werkkracht, een boekenkast volgeschreven.
Technisch zijn de vroege verhalen nog eenvoudig, pas daarna heeft Schmidt,
ondersteund door zijn lectuur van Freud en Joyce, zijn eigenzinnige orthografie en
schrijfmethode ontwikkeld; in de verhalen uit Leviathan is er echter nog geen sprake
van experimenten en ernstige vergrijpen tegen de regels van de roman. In Duitsland,
waar Arno Schmidt van meet af aan een omstreden auteur is geweest, heeft zijn werk,
vooral door pocketuitgaven, een brede verspreiding gevonden. In Nederland is er zo
goed als niets van Schmidt vertaald. Aan de vertaling van ‘Gadir’ ging 22 jaar geleden
een vertaling uit dezelfde bundel vooraf, Leviathan (vertaald door Henk Mulder in
8 Duitse verhalen, 1966), dat is tot dusver alles.
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Arno Schmidt
Gadir of Ken u zelve
Vertaling: Wilfred Oranje
Jaar 52 dag 118
Eerst floot de ene. - Toen ze de keer daarop langs slenterden, weer dat neuzelende
gezang: ‘O, juffrouw Mirjam: als ik met u dans - ns ns, ns ns...’, de rest
klanknabootsing, geklak en ft ft; de ander, ouder allicht, lachte knorrig. - Schone
maan; wat je beetpakt is van zilver.
Aflossing der wacht vlak onder mijn raam; iemand vroeg: ‘Nog nieuws over de
oorlog?’ (ergens woedt dus oorlog); onverschillig gebrom.Later: Carthago en Rome. Rome, Rome, Rome: dat was toch die middelgrote staat,
waarmee Massilia af en toe handelsverdragen sloot, en die indertijd zo voorzichtig
was om ook een gezantschap naar de jeugdige ontdekker Alexander te sturen. (Als
zelfs de intellectuelen de man steeds verrukt prijzen omdat hij verder naar het Oosten
wilde, over de Ganges heen, almaar verder - tot in het oneindige, zeggen ze, ze zien
in hem zelfs het boegbeeld voor puur wetenschappelijke aspiraties! Terwijl hij precies
wist van Aristoteles dat de bewoonde wereld direct aan de overkant van de Ganges
ophoudt, en heel reëel en heroïsch koel had gemikt op het oneindige, namelijk op de
beheersing daarvan. Resoluut en bruut was hij, populair onbehouwen: bedreven
manipulator van de massa's; ook veldheer en persoonlijk dapper, zelfs zoon van Zeus,
o zeker; maar dat zijn derderangs deugden. Alexander-verering is hoogstens
twintigjarigen te vergeven; later maak je je er maar verdacht mee; wat
oordeelsvermogen of karakter betreft. Geldt ook voor de zoon van Ariston.) - Schijnt
voornamelijk om Sicilië te gaan; het galmt zo warrig tussen de muren, en dat eeuwige
op de tenen op tafel staan maakt je ontzettend moe. Terstond een paar oefeningen
gedaan: ik voel me toch nog behoorlijk sterk (ondanks brood en water en opgesloten
zitten tussen vier wanden); naar het eiland zou ik nog kunnen toezwemmen; duidelijke
zaak.
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Tegen de ochtend
Weer Sicilië; ach, laat ze maar kletsen.
52, 119
Ongezond weer, dampen uit zee en lagune. Drongen door tot in de cel, waar ik
rillend rondliep. Voor de tijd van het jaar is één deken te weinig.
Later
Betaalmeester Mago rammelde aan de grendel, commandeerde: ‘Kopiëren, ouwe!’,
en gooide een bundeltje rekeningen en brieven naar binnen: daar ben ik goed voor,
omdat ik ook mooi Phoenicisch kan schrijven. Mijn mathematische en geometrische
schriften pakken ze me steevast af en sturen die dan op naar Carthago, ‘om te zien
of er nog iets bruikbaars bij zit’. - Nou ja, zo leer ik tenminste de namen van alle
dorpen en boeren uit de omgeving, ken zelfs hun veestapel; dat zal me nog eens van
pas komen op mijn vlucht (de vensterspijlen zijn van weekijzer; zou je met elke
stalen nagel, zij het langzaam, moeten kunnen doorvijlen. En ik moet toch ooit nog
eens naar buiten!) - De honden! Tweeënvijftig jaar al houden ze me hier vast, omdat
het me indertijd was gelukt mezelf als matroos op hun schepen te smokkelen en twee
keer naar het Noorden te varen; Thule, Basilia, Abalus, Mentonomon. - De bolvorm
van de aarde laat deze schurken van kooplui natuurlijk koud, want die heeft geen
invloed op de afzet van hun waren - ik zal tegen de varkens toch eens geheimzinnig
toespelingen maken op nieuwe bewoonde werelden in de Zuidzee; of hoe je, gestaag
koers zettend naar het Westen, de oostelijke rand van onze wereld zou kunnen
bereiken: Indië! En wie denkt er dan niet aan specerijen, goud, een winstje? - Goede
zeelui zijn het, schitterende en succesvolle technici; maar de technocraten zullen ooit
de wereld te gronde richten -!
Goed dan
kopiëren we (zoals eens in het Thargelion bij Gryphius, Massilia, beroeps- en
sportkleding). Zou de oude Sophron nog leven; en stier Nikolaos; en directeur
Oikandros: brutaal, koud, glad van top tot teen, daarbij het meest ziel- en karakterloze
reptiel dat ooit de emblemen van alle heersende partijen droeg - moest ik hem zien,
dan dacht ik aan wezenlijk lege ronde kamers, knikkende, in het niets blikkende
vogelkoppen, en aan het woord vislijm; zoals hem heb ik nooit meer iemand veracht.
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Middag
Net klaar; maar heb nog twee afschriften voor me liggen om weg te moffelenIs heet geworden; de zee schittert blauw en wit. Wat moet dat voor brullend monster
zijn, daar boven in de hemel, dat de reusachtige aarde zo doet gloeien; en toch wilde
Eudoxos van Knidos in zijn buurt wonen om zijn aard te doorgronden. - Zou iemand
jullie later ooit vragen wat de Griekse geest van die der barbaren deed verschillen,
vertel hem dit dan. En ook dat ik, Pytheas van Massilia, sinds een halve eeuw hier
in fort Chebar bij Gadir uitdroog omdat ik het Noorden van de aarde moest en zou
zien! En ik geef jullie mijn woord: ik zal het nog eens zien!! Dat zal ik, al moet ik
er vijfduizend jaar voor worden om jullie, zwijnen, te overleven; en geen gelegenheid
om te vluchten zal me ontgaan; niet één; niet één!! (De twee stukjes brood liggen
nog verstopt - ik was meteen opgesprongen om te kijken - en als ik de deken in tien
repen scheur, heb ik een koord; nu alleen nog een vijl of een - ach, een metalen scherf,
maakt niet uit - verdomme -)
Koud is het (vind ik althans; want ik rilde).
Meteen erna
Was ingedommeld (eigenlijk anders toch niet mijn gewoonte); uiteraard bij
Gryphius op kantoor; Agathon, die boerenkinkel, bazelde iets over honderd blauwe
doeken voor emporium, en over ‘leverantieachterstanden’; werktuiglijk schrapte ik
de opdracht van mijn kaart (was destijds boekhouder van het magazijn). - Het mooiste
was de snijdende koele zomerochtendlucht in de droom, alle voorwerpen helder met
een paar zuivere schaduwen - zoiets zie je alleen als je jong bent.
's Middags
Morgen uitdeling van kleren (werd me toegeroepen vanuit de gang); oftewel na
drie jaar weer eens de cel uit, de bekende weg naar de kamer, tien minuten inspectie,
en weer terug. - Dat in elk geval; misschien kan ik toch eens wat vinden. Tenminste
weer eens nieuwe beelden.
Hemel fel blauw en afschuwelijk wolkenloos (liever een hemel zonder goden dan
zonder wolken!).
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's Nachts
Lang wakker gelegen (ben allicht opgewonden over morgen). - Uit de duur van
eclipsen zou je toch beslist de afmetingen in het zonnestelsel moeten kunnen afleiden:
de langste maaneclipsen duren zo'n drieeneenhalf uur; daar nu de maan dagelijks
ongeveer twaalf graden achterblijft, komt dat voor genoemde drieëneenhalf uur uit
op zo'n anderhalve graad, dat wil echter zeggen dat de aardschaduw op dit punt een
doorsnede heeft van drie volle manen breed. Daar we, gegeven de onevenredig grote
afstand van de zon, kunnen aannemen dat de aardschaduw aldaar ongeveer gelijk
(in feite iets kleiner!) is aan de doorsnede van de aarde, wil dat verder zeggen dat de
doorsnede van de maan pakweg een derde van die der aarde bedraagt, dus rond
twintigduizend stadiën. Daar we de maan onder een hoek van anderhalve graad
schijnbare grootte zien, is ze bijgevolg rond tweehonderdvijftig maal tienduizend
stadiën verwijderd, enz. enz. - Dit alles laat de zonderlingste gevolgtrekkingen over
onze positie in de ruimte toe; de zon staat minstens honderdmaal zo ver van ons af,
enkele planeten meer nog; de vaste sterren onttrekken zich aan iedere gissing.
Sommige lichten laaiend rood op, sommige glanzend blauw; Algol in Perseus
verandert periodiek van helderheid: steeds in hetzelfde ritme. We weten er nog veel
te weinig van; zoveel staat echter vast dat op onvoorstelbare afstanden in de ruimte
de vreselijke vuurdraken staan, lekkende tongen zwengelen sesamgroot (wat een
woord!), vuurvuisten dalen dreunend neer op gloeiende borsten - - niet aan denken,
niet doen; we zijn verloren.Nog nacht
Banale droomflard: een mannetje met priemende ogen en lichtbruine kegelmantel,
rechter gezichtshelft glazig, vergeven van de littekens, stak me korzelig een paar
houten schoenen toe. (Natuurlijk veroorzaakt door de aanzegging); maar vaak is juist
aan dit soort dingen het meeste waar; vroeger is het me wel eens over komen dat
juist zulke onbenulligheden precies in vervulling gingen. Want men kan werkelijk
in de droom vooruitzien; waaruit anderzijds meteen volgt dat de toekomst precies
vastligt, elke bijzonderheid; maar dat betekent dat er geen vrije wil is, en dát ten
slotte betekent dat een begrensd (weliswaar zeer groot) aantal elementen volgens
heel vaste regels gecombineerd
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wordt, een ontwikkeling die wij (een schakeltje daarin) alleen kunnen vaststellen en
beschrijven.Bij dageraad een beetje koorts; - niet goed!52, 120
Ochtend gaat voorbij; middag breekt aan; ben onrustig (begrijpelijk als je maar
eens in de duizend dagen je vier muren verlaat, ja toch?). Tegen twaalven vloog een
felgeel en bruin gevlamde horzel door het tralievenster naar binnen, fladderde in
boogjes wild en zinloos: zo klein als mijn pink was het monster! (Heb hem snel
doodgeslagen; achterna gezeten, koud en loerend als een lotsbeschikking.) Ik haat
insecten met een oerhaat; als kind beefde ik menigmaal van woede als ik 's zomers
door de bosjes liep, stilstond en boven me in de lijdzame kruinen der bomen het
fluisterende schransen van duizenden wormkevers hoorde, een en al sluipen, boren,
zagen, zuigen; wespen stootten buigzame klingen in zich krommende rupselijven:
dan klonk het smakkend worm in worm. Als jongens haalden we diep onder de kliffen
voor de haven van Lakydon een zwarte vis op, dat was alleen maar een zwemmende
roofmuil, eromheen een haag van tanden. Sindsdien weet ik: het goede is
tegennatuurlijk, tegen de goden (ook wel tegen de mensen: een Ligurische huursoldaat
vertelde me eens dat daarboven, in het Noorden, volkeren waren, die sneden gevangen
genomen vijanden aan weerszijden van de ruggegraat tot onder de ribspanten door
en rukten dan uit de nog levenden de longkwabben; ‘bloedaren rissen’ noemen ze
dat! - En denk maar niet dat dit alleen in het Noorden zo zou zijn. Mensen en goden
kunnen elkaar de hand reiken; zijn elkaar waardig.).
De wachter
Kleren wisselen morgen pas - - verdomme!'s Middags komen wolken opzetten; uit het Noordwesten.Herodotos vormt het beste voorbeeld hoe zelfs grote, hoog ontwikkelde, omvattende
geesten zich belachelijk kunnen vergissen als ze de natuurwetenschappelijke - vooral
mathematische - kennis missen. Daar had hij iets over de rondheid van de aarde
gehoord, zoals Pythagoras, Thales, Anaximandros al eeuwen geleden haar geleerd
en bewezen hadden - en hij begrijpt dit alleen voor de wereld die wij bewonen! Denkt
dat het moet betekenen dat deze wereld als cirkelvormige schijf
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op de oceaan drijft, en met zijn gedegen en uitgebreide topografische kennis
protesteert hij natuurlijk daartegen; bewijst triomfantelijk het onjuiste van die
opvatting en - belandt daarmee in de leegte! - Hij had er niets van begrepen; altijd
weer een droef schouwspel, zal nog vaak het geval zijn. Jammer. Warm, droog
voorhoofd; handen voelen slap, traag en warm aan. Wil op tijd gaan slapen.
Wind schudt me in het holst van de nacht wakker
Gulden maan vlamt op bij de vestingtoren; in sprookjesverten jaagt een storm,
suist en tovert. Ik draag wijnomrankte kruiken; de wijn klotst hard binnenin. Maan
rijdt naderbij met bijmaan: het snelle leger verbergt zich graag hoog in de wolken.
Het wilde wolkeneiland staat daar, met stappen die geen mens doet, en steile zilveren
klippen. Maan daalt neer in jeneverbessenzee; het stadje slaapt licht en ijl hoog boven
in het bergland. Ik klim licht als de wind omhoog, naar het wolkenbos door de
wolkenpoort; weet niet hoe mijn spoor verloren ging. Wandel mee met de wolk. - Ja; stel je voor!
52, 121
Lichtgrijs, en alle sterren doven uit als lampen. - Heb een slok water genomen;
voel me beroerd (van opwinding?)
Hoor
de grendels schuiven open!! - Snel schrift verstoppenTerug
Ik beef over mijn hele lichaam; ik...
Moet eerst even gaan liggen (hand erop: het is er nog! Dicht weer.).
Ik zou tekeer willen gaan als onder de thyrsosstaf; nu nog een week, kletskoek:
vier dagen, drie misschien - O!!
Middag
Alleen maar de sleur van alledag nadoen; geen verandering. Werken zal alleen
kunnen in het donker; dat betekent dus overdag slapen.Schammai deed open (was nog vetter geworden), mompelde vadsig: ‘Leeft nog
steeds, ouwe zak? Wat je ons al niet kost...!’ Wees met hand en hoofd naar buiten
en floot uitnodigend. Slofte krachteloos (om niet kras te lijken); de lange sombere
gang (zeventien passen); de koude voorhal; in de rechterhoek linksaf (acht passen);
daar was de deur. Hij stompte me naar binnen: drie man namen me vijandig op;
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ik kende van hen alleen Mago, de intendant, die lummelig aan tafel zat voor zijn
inventarisboek. De grote magere scheen de arts te zijn; pakte smalend met zijn
vingertoppen mijn pols, fronste toen zijn borstelige wenkbrauwen, luisterde, vroeg
kortaf: ‘Leeftijd?’, blikte bij ‘achtennegentig’ richting Mago, die onmerkbaar knikte.
Hand op voorhoofd (warm, hè, jonkie?); hij liep om me heen, legde zijn dikoor tussen
mijn schouderbladen, en ik haalde werktuiglijk dieper adem. Gesmoes met Mago;
toen vertrok hij vol walging zijn mond en zei: ‘Heeft niets nodig. Crepeert binnen
een week’. ‘Mm - een paar zolen -’, bromde M. minzaam, achter me wijzend; daar
stond een mannetje voor me, rap, lichtbruine kegelmantel, draaide zijn vossekop kijk eens aan: dat brede glanzende litteken van oor tot haaiebek. Hij bukte ambtelijk
zorgvuldig - - daar zag ik het! Vlak voor me op de tegelvloer lag een kleine stalen
halvemaan zoals soldaten die op hun leren sandalen dragen, uitgesleten, maar blinkend
en hard glanzend. Hij slingerde de houten schoenen naar me toe, ik bukte stijlvol en
in de war, pakte de ene, greep zwierig naar de andere en voelde het koele gebogen
metaal al tussen mijn vingers, strompelde naar buiten - (terug heb ik de passen niet
meer geteld. - Overbodige opmerking trouwens).
Een uur later
Hij doet het nog uitstekend: zo sterk als de rug van een mes, een duim lang en
voortreffelijk gehard. Ik zal beide spijlen eerst een keer van onder doorschuren en
ze dan proberen omhoog te buigen. Pas als dat niet gaat, ook van boven. - Flinke
koorts en mijn hart roffelt: eerst moet ik naar het eiland zwemmen, dat is naar
schatting vijftien tot twintig stadiën, dus twee tot drie uur - maar ik voel me toch nog
sterk, heb kort geleden nog kniebuigingen gemaakt. Daar zijn twee boerderijen, dus
moeten er ook boten zijn; eentje nemen en oversteken naar het vasteland, - en dan
verder, almaar verder.Het beste zou het zijn als ik nu kon slapen.
's Avonds
Kan niet slapen, kan het niet. Eindeloos deze schemering!
Beelden vliegen voor het oog langs, allemaal van links naar rechts en schokkerig:
golvend koren, massaal en stekend goudgeel; rollende wagenkolonnes; geloei uit
opengesperde soldatenmonden; schuimende koppen op het water jagen me voort;
eindeloos groen glijdt Brettan-
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nikè's kust aan bakboord voorbij; schreeuwden wij jongens niet ‘dood aan de Timuchi’
terwijl de potige maan boven ons stond?Zo voelde het vel van mijn handen aan als ik dronken was, dof en prettig week;
nog steeds geen ster aan de grijze einder. - Mooi: trekken we nog even mee met de
jachtende wolkenstrepen.
Nacht
en ijzer tussen onvermoeibare vingers: het gaat! Langzaam, dat zeker; maar het
gaat (ik kan immers alleen de paar minuten vijlen wanneer de nachtronde ver weg
is; zodra ik de stommelende dubbelpas hoor, moet ik ophouden. Duim en wijsvinger
al rauw, zitten vol blaren, maar ik schiet op!).
Beneden (pauze)
Als jongmens zag ik de maan als een vrucht met schuimende zijden schil en
gerafelde zilverkern tussen de wijnranken hangen. Nu ligt er een glazig licht vol
inkepingen middenin de cel: zou rond moeten zijn, dan dobber ik als op een ijsschots
in zwarte oneindigheid, flitsend snel van hot naar her, de laatste mens (of de eerste:
wat zou onaangenamer zijn?) - Weer op tafel en verder!
Phosphoros verschijnt op de top van de berg Mathos
Eén
spijl
is
door52, 122
Twee uur in de deken omwikkeld gehouden; toen, om geen opzien te baren, op
tafel gelegd. Hoofd in de hand (kegelen). - Zal proberen nog een stukje brood te
sparen; hopelijk is mijn poot vanavond weer een beetje opgeknapt en bruikbaar (of
ik moet gewoon links schuren, eigenlijk geen probleem, nee toch?).
Heb in de ‘officiële’ schriften vlug een paar formules neergekrabbeld, over
navigatie, over de grote cirkel enz. (die willen altijd maar ‘toegepaste’ wetenschappen:
ook een teken van barbaarse geest). - Nu, ik wil niet onbillijk zijn: als ik denk aan
het lot van mijn boek over Periodos -. De ene uitgever vond het te lang; díe te gewaagd
in zijn filosofische gevolgtrekkingen (had ook wat tegen de staatsgodsdienst
ingebracht); een derde had net weinig papyros; de vierde wilde
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alleen de passages over het hoogste Noorden als milezisch sprookje voor zijn
sensatielezers uittrekken (en was enthousiast: invloed van maan op bewegingen
wereldzee! Naar zoiets had hij altijd al gezocht, zei hij!) - heb Diagoras toen nog een
afschrift voor hemzelf laten maken, ‘Eerste en enige oplage in twee exemplaren’, en
daarna mijn ongeluk nog eens hier in Gadir beproefd. - Zal op het nageslacht wel
geen grote indruk maken, Periodos; is me ook om het even; er zijn toch al meer
boeken dan ogen om ze te lezen.
Gerammel van grendels
Aha, water met gierstebrood. Daarbij steeds frisse lucht en vrij licht overdag. (Nou
ja, niet lang meer!) - ik bedoel, heel wat mensen zouden daarmee al tevreden zijn
(neem bij voorbeeld mijn vader, bij het strategencorps in Massilia, die hield ons
voortdurend voor: de meesten verging het nog veel slechter! Zag hij mij, die snel
opgroeide, hongerig eten, dan blies hij walgend en verontwaardigd: ‘Later zul jij je
pens niet eens vol kunnen eten!’ - Maar hij verdeed tweederde van zijn gage in
havenkroegen met vijfderangs hoeren. Ach, mijn ouders - ouders algemeen; ook een
hoofdstuk apart!).
Op dit moment een gevoel alsof ijswater over mijn wassen rug parelt; ik ben veel
te opgewonden (is toch ook geen wonder). Ook het geleuter van de wachters klinkt
vandaag afschuwelijk schel en hard; blatend volk. Hopelijk houdt het dekenkoord
het als ik tien repen maak; acht zou wel veiliger zijn met die dunne lap, maar de
buitenmuur naar zee is ook minstens dertig voet hoog; desnoods moet ik gewoon
nog mijn tunica erbij nemen.Zal toch wat eten; heb veel energie nodig voor wat komen gaat (vooral voor het
wachten nu - en het zonnezwijn wentelt zich vadsig in het wolkenmoeras van stront!!
Kon ik maar een vloek bedenken die Jou zou uitdoven: in Thule kende een noordelijke
barbaar het woord ‘skramasax’, ketters heidens en krijsend; maar eens proberen? - - Ja hoor! Als handen veegt het in de walm - weg! - Ff!).
Van haat vervuld
Appius Claudius Caudex. - Kwek, kwek, - consul Appius Claudius. - Gezwam;
ik ben zenuwachtig als een aankomend priestertje in Eleusis: hup, naar het venster;
alles kan van belang zijn!!
Dus precies zijn
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Een Carthaags landleger onder (een zekere) Hanno is bij Rhegium - of Messana;
beide namen worden genoemd - verslagen door de Romeinen. En een consul is zoiets
als een suffeet (betekent Caudex niet ‘pik eruit’?! - Daarmee sla je toch de sterkste
neger tegen de vlakte; ik bedoel, ik ken toch maar heel weinig Romeins; voor mijn
part moet het ‘opwarmer’ betekenen - Geestig, geestig, Pytheas!).
Voor het venster wachtend
(let wel: in plaats van uit te rusten!) En een hartslag als een dravend peerd; maar
de zon stolde achter de ompaling.
Mijn vlees voelt... zwammig aan; als kon ik het voorzichtig in mijn vuist ver- (iets
traags, geeft niet wat, met ‘ver...’); en mijn rechterhand lijkt opgezwollen in het
gewricht (misschien ook neig ik alleen daarom zo tot zelfbespiegeling, omdat ik zo
lang mijn enige object was - ik, en een paar sterren. Dat mag ik hopen; want ziekte
- ik moet er niet eens aan denken. Reeds komt er wind bij het venster en hoont -).
De cel achter me wordt allengs onherkenbaar; - half uur nog of zo.
Boten in de mist op zee: een zestal (waar de koude bronnen opborrelen!), brede
vrachtschuiten beladen met zilverwaar. Zou graag een van de veerlieden zien, hem
overhalen tot de oversteek naar het Noorden, voortgedreven door de scirocco, wind
omspoelt het hoofd, breed als een slappe hoed. - Kwartier nog.Gevangen was ik van kindsbeen af: botte ouders, met eetkamer en kleed op maat
als verheven ideaal; versleet verkalkte leraren; armoe omgaf me als een ruwe
schutting; half slaaf in de tredmolen van Gryphius; jaren lang soldaat, geronseld voor
massiliotische waanzin; in vermomming naar het Phoenicische weggeslopen, en,
telkenmale in de klauwen van de spionnedood, de zwaarste matrozenarbeid
ophoestend, gebogen onder lasten, met spiedende vorsende blik door Brettannikè
schietend - de loopplank die bij het aan-land-gaan hol boog -. Als denker ongekend
of uitgelachen; door het koor van Grieken bespot als liefhebber van leugens;
noodlijdend privéburger; daarna nog deze laatste tweeënvijftig jaar: ‘Probeert u zelf
eens: een leven voor de waarheid! Het loont bepaald de moeite!’ - En nu, staal, knaag
in de spijl!Als een hamer
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Zo sloeg mijn kin op mijn ingevallen borst: daar was de stang doorgekauwd. Ik zeeg
meteen op de tafel neer, gevoelloze stapel beenderen samengebald in ruw linnen,
alleen mijn hoofd zweefde nog los rusteloos listig, vlak boven het tafelblad (zo zag
ik eens otterkoppen krijsen - hoor, en oude slangen schieten wakker); toen zonk ook
dat omlaag, een sneeuwbehangen slapende vulkaan: razendsnel vluchtte Pytheas,
een jongeling, in de jakkerdroom!
Vluchtend voor vervolgers. Door hoge galmende zalen ging het ijlings voort.
Rossig marmeren wanden, dofgeel geaderd, geen voeg te zien; veelal stonden
manshoge vazen, wild omrankt, bijeen; standbeelden toonden majestueuze
apengezichten; gevleugelde stieren met Assyrisch gelaat, bemutst en met wigvormige
baarden, hun ronde voorhoofd beschreven met geheimzinnigheden, gaven geen teken.
Pas toen ik ermee rammelde aan drievoeten, merkte ik dat een stalen steeksleutel,
lijkend op de hiëroglief ench, in mijn rechterhand hing; ik rukte de bruin geworden,
broze rol van mijn boezem en las al rennend de vloeiende oude gouden letters: reeds
stond bloedgeil het Puniërgebroed in de tweede zaal verderop. Ik vloog met bollend
gewaad om de zuilenkaap heen, stak de vierkante holle staf draaiend in de achtste
rosette van de lotuslijst en glipte door de zich genadiglijk splijtende wand: geluidloos
sloot het porfier zich weer. Ik schoof bronzen haken en grendelpallen ineen, en stond
hijgend in de gang, smal als een spleet; steil wees de marmeren trap omlaag, zijig
grijs glimmerlicht vulde stil de schacht. Nieuwe instructies las ik af van de rol en ik
sloop de trap af; na drieëntachtig treden ontsloot ench opnieuw de muur. Schurend
over de grond wrong ik mij door het nauwe mansgat, sloot zorgvuldig de opening
met steenproppen en dwarsstang, en richtte me op in het heldere gouden licht van
het vierkante vertrek zonder deuren. In de muren ingelegd hoge tabletten van
pastelkleurig edelgesteente, bezaaid met schrifttekens, Aramees, Chaldeïsch, Perzisch,
hiërogliefen wendden hun valkenkoppen, in het Grieks las ik getroffen twee regels
op lichtbruine ondergrond:
‘...Gefakkeld raam waait open, stemmen en wolkenstoet; bronnengeliefde
op de markt schenkt uit stenen kruik...’
Toen wees de rol mij de verdere weg; ik klom door stralende lege kamers verder,
perste me achter steenblokken, die minutenlang stil ver-
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schoven; dieper omlaag wezen, voerden, wentelden trappen; groter werd het aantal
zijvertrekken, gevuld met zeldzaams dat ik alleen door de deuropeningen zag: beelden,
rollen, werktuigen, maaksels, bedenksels, een leven lang te beschouwen. Maar ik
week niet af van het spoor; lang was ik al van de wenteltrap omlaag gevlogen,
onvermoeibaar zoekend in stomme steenpatronen, toen ik eindelijk links op ooghoogte
de scheve vierhoek met de naar binnen geslagen top vond, weer sloot ik, zesmaal
draaiend, waadde opnieuw door marmeren wolken en bevond me op een kleine stenen
plaat bij de loodrechte wand van een smal kanaal, dat eindeloos en sinister zich langs
mij uitstrekte. Op het volkomen stille en donkere maar zijig glanzende water lag een
ebbehouten kajak, waar ik zonder aarzelen in kroop; goed en prettig lag de peddel
in de hand. Opgewonden, door eerbied overweldigd gleed ik tussen zwarte
gladgeslepen, maar heel zelden licht dooraderd, overdreven hoge jaspiswanden door;
ook het dak sloot precies en onverbiddelijk. Na uren beving mij meer en meer de
stilte, een vlak-effen eenzaamheid; rechthoekig takten links van me, plechtig
eindeloos, eendere kanalen af; overal peilde ik op amper mansdiepte met de roeispaan
de gladde bodem. Eenmaal opende ik in de linker zijwand een lange en smalle nis,
bukte languit in de boot, de deursteen sloot zich zodat het volledig donker werd, en
ik zonk omlaag op een dun gorgelend kussen van zwart water, een eeuwigheid lang,
naar een tweede labyrint, lijkend op het andere; ik trok voort, ontweek, zweeg, zonk;
ongenaakbaarheid kwam om Pytheas, Pytheas, Pytheas...
Middag al (en dus 52, 123)
Vervloekte onvoorzichtigheid; ik lag nog altijd op tafel! Hopelijk heeft niemand
me zo gezien. - Heb het schrift piekerend haast ter hand genomen, en loop op en
neer, leun soms kunstig speculerend tegen de muur (en slijp tegelijk opnieuw een
mooi snijvlak aan het staal; dat moet dermate goed zijn dat ik er snel de wollen deken
mee uit elkaar kan halen - acht repen, denk ik zo, is het beste; voor de rest zorgt de
tunica, die bij het zwemmen toch alleen maar in de weg zou zitten).
Als er maar niet dat afschuwelijke trillen was; voor het eerst in mijn leven voel ik
me ‘stokoud’ (maar dat is ook beslist geen wonder, als je denkt aan de belasting van
mijn spieren 's nachts -. Het is toch beter even te gaan zitten).
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Nog dag
Was dadelijk weer ingedommeld - zat in Massilia in de smalle sombere keuken
met mijn ouders aan de houten tafel; ze hadden woorden, maakten ruzie; mijn vader
pruttelde weer tegen mij, de man, gezwollen bevelen, dreigde met zijn ruwe ogen,
welfde zijn mond voor vette soldatenvloeken; ik ging voor hem staan en gaf een
dreun in het kogelronde smoel van die herrieschopper, dat hij meteen zweeg, volledig
verbluft, hij was uitgeteld, zat daar, met zijn afgetrokken broek, hè wat?! - Ik werd
wakker en had weer, zoals na eerdere soortgelijke gebeurtenissen, een stralend gevoel
van trots en verlichting, lachte opgelucht, met het hoofd in de nek (moet een fijne
jeugd gehad hebben, die Pytheas. Is trouwens ook zelf aardig radicaal geworden,
niet waar?!)Het schiet in mijn handen als ik de spijlen aanstaar: of ze zich laten buigen? Zo
ja, dan verdwijn ik nog vannacht. Ik drink ook meteen de rest van het water op (of
giet het over mijn kop; die lijkt wel een vuurbol. - Zo heette een kroeg in Athene,
bij de bibliotheek, ‘In de grote vuurbol’; glashard beweerde de waard dat Homeros
er gelogeerd had; vanuit de nauwe binnenplaats zag je ook het raam van de kamer
met daaronder de ‘gedenkplaat’!).
Ik heb geen geduld meer om goed over iets na te denken, geen geduld meer.Wat een onlogische domoren zijn het toch, die grammatici, filosofisch onbehouwen
lui: daar noemen zij ‘ik was’ de eerste of onvoltooide verleden tijd; ‘ik ben geweest’
de tweede of voltooide (‘ik was geweest’ dan redelijk correct de derde of meer dan
voltooide). Daarbij laat het hele systeem zich toch zo simpel beschrijven: drie
chronologische niveaus van ervaring bezit de mens: de vage toekomst (‘ik zal zijn’);
het hevige maar heel nauw afgebakende heden (‘ik ben’); het aan herinneringen en
beelden zo rijke, veilig gestelde, daarom veelgelaagde verleden (‘ik was’, enz.). Dit
‘ik was’ is de eigenlijke vorm van het in zichzelf afgeronde, niet meer in het heden
ingrijpende verleden, het ‘voltooide’. Daarentegen geeft ‘ik ben geweest’ (zoals al
de constructie met de tegenwoordige vorm ‘ik ben...’ zeer afdoende bewijst!) het
jongste, nog ten volle op het heden inwerkende verleden weer! (voorbeeld: buiten
adem storm ik de kamer van mijn vriend bin-
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nen en vertel hem: ‘Stel je voor, ik ben net op de agora geweest..’ enz.); dit is dus
de ‘eerste, ‘jongste’, nog ‘onvoltooide’ verleden tijd! En de zotte grammatici hebben
slechts uit de meer gecompliceerde ontwikkelingsvorm stompzinnig geconcludeerd
dat de afstand in de tijd groter is!! - Zal wel een paar duizend jaar duren voor zulke
verkeerde begrippen uit de leerboeken verdwijnen.
Fraaie lange schemering
(waaraan geen eind komt! dat is allemaal gezeur, wat weet ik er eigenlijk van!)
Zoëven een paar minuten languit: toen wist ik opeens niet meer of mijn rechterarm
op mijn borst lag of ernaast, of - elk spiergevoel was weg.
Er verschijnen sterren
Ja! Ja!!!: ze buigen! Naar binnen toe (de oude tafel kraakte weliswaar meer dan
normaal toen ik mijn schouders onder het vrije uiteinde schoof en me uitrekte). Nu
deken en tunica uit elkaar halen en vastknopen -.
Goed; het houdt. (De rest bind ik later om mijn voorhoofd; dan brood erin, de
stalen vijl, mijn schrift.) Het koord om mijn lichaam gewikkeld. In het venstergat
kan ik nog net hurken.
Kalm!
Kalm!! - Hoe lang doet vandaag de dubbele wacht over een ronde: vierhonderdachttien polsslagen - vierhonderdzeventig de tweede keer (of klopt hij
sneller?) - Nog eens tellen. - De gang beneden is smal genoeg, nog geen twee vadem;
aan de overkant op vrijwel gelijke hoogte de buitenmuur van het fort. Moet proberen
in één sprong uit hurkzit er overheen te schieten; dan me buiten aan de zeekant laten
vierenKalm: ze komen terug: - vierhonderdnegentig, eenennegentig, tweeeneg.. Goed.
Nu nog honderd tellen wachten: dan springen.
- - Warm; water zal warm zijn. Veertig. Mijn baard had ik ook kunnen afsnijden.
Zal me hinderen; volgezogen. Vijftig. Het koord moet ik om een steen winden,
vastknopen, laten zakken, anders hebben ze - Zestig - dadelijk het spoor. De eerste
twee, drie stadiën helemaal geluidloos zwemmen - Zeventig - misschien duiken.
Vasthaken achter
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aan het uiteinde van de spijl? Tachtig. Langzaam eruit schuiven; de bal van mijn
voeten tegen de rand schrap zetten. Negentig. - Ook met de handen afzetten. Afzetten.
Afzetten: - Honderd!!!
Eiland en middernacht
(En vrijheid!!) - Doch geringe hartslag. Pokdalige zilverbal in het zenith, door
wolken omspoeld.
De sprong lukte in één keer: ik hing half over de muurkap heen, slingerde mijn
benen de lucht in, greep het midden van het touw, legde het om de eerste de beste
tinne en liet me zakken, de dubbele strik in mijn hand: toen ik op de keitjes stond,
waren er zelfs nog twee voet over. Boven trippelde de wacht weer voorbij - blikten
ze niet omhoog, met argwanend toegeknepen oog boven hun half openstaande
spiedende bekken - mijn vuist moest ik in mijn strot stoppen: van dolle razernij!
Want neuzelend waaide het naar me over in zoetelijke slaapkamerfalset: ‘Vannacht
nog of nimmer meer...’. Ik knikte, gesmoord met fonkelogen, gekromd grinnikend:
het ding was uitstekend gemaakt! Synbollek van de vierde phylè! Toen trok ik aan
het losse eind; ruisend kwam het lappenkoord omlaag; ik vlocht het netvormig om
een steenklomp, nam die onder een arm en stapte tot mijn kin de zee in (net nog
draaglijk, het water; echt ontwend). Ik liet de klomp vallen, mat nog één keer de
richting naar het eiland en dobberde op de baren, plat als een spaan. - Het ging; armen
en benen vonden dadelijk de sinds lang vergeten maat (zachtjes, zachtjes eerst...) Ja,
ik had mijn vlotte fraaie borstslag nog. - Maar het duurde toch te lang; vaak moest
ik me op de rug draaien, snuivend, spugend (in drieduizend sterrefratsen); haalde,
om en om glijdend, weer lepelvormig uit, mijn benen scheerden weer. Toen kwam
de zwarte omtrek van het eiland naderbij, rotsbodem, het werd ondiep, moeizaam
sleepte ik me over de strook zand naar het kreupelhout.En dat was een uur terug; nu moet ik mijn krachten zamelen, op zoek naar een
schuit.
Helderste maneschijn, schubbige wolken
Heb ondanks mijn haast aan menige struik moeten ruiken (- is al een heel verschil
met de muffe celgeur -). De tweede hoeve lijkt me groter, welvarender; omheind een
tuin, bloeiende erwten (en uien, snijbonen) in het maanlicht (hoop dat er geen hond
is!). In de nachtelijke (spits!)
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boomgaard wappert wasgoed (alles echter vrouwenrommel; niets voor mij). Over
een dichtbegroeid pad omlaag naar de oever komt ik hopelijk bij steiger en bootje.
-Verdomme:Fluistert daar niet nog iemand; - vóór me?Hij zei
‘Hierop heb ik toch altijd al gewacht, Jij! Altijd al! Wat had ik bij die onbenul van
een Sealthiël dan anders gewild dan Jou zien! - Je haar, Je ogen, Je mond -’, hij viel
stil en tilde bedeesd zijn hand op, raakte aandoenlijk onbeholpen haar lokken,
herhaalde toonloos: ‘Je haar’, tekende ragfijn haar rechter wenkbrauw na: ‘Je ogen’;
toen ging de arm omlaag, en het liet zich raden: ‘Je mond -’. Ze glimlachte spottend
en ontroerd, legde sluw het maankleurig gezicht schuin over haar schouder heen en
keek met gewijde donkere ogen over hem omhoog, waar fladderend volk geluidloos
over marmeren kruisweg trok. (Ja, en maken Jullie een beetje voort, waarde luitjes;
of speel verstoppertje - grote Axiokersos; ik sta er tien pas vandaan in het struikgewas
en dubbel zo ver van de schuit waarmee hij waarschijnlijk voor zijn huldeblijk
verschenen is. - En ril als een jonge hond! - Aha, tweede bedrijf - was het maar het
laatste -)
Zij streek met de hand over haar haar
en zei afwezig: ‘Het wordt laat, Bostar; opschieten’. (Ja, ik mag het hopen, mag
het hopen!) Haar profiel werd driester en viever, harder ook; ze ging vlak voor hem
staan, nonchalant, stak uitdagend kin en mond naar voren, spande haar wenkbrauwen
als bogen en glimlachte guitig, keek hem helemaal niet aan, wachtte, - en eindelijk
sloeg hij toe! (En ik sloeg waardig de ogen neer: waarom mag ik niet ook eens mens
zijn -) Zij haalde bevredigd diep adem, maakte zich uit zijn armen los: ‘Tot morgen
-’, sloop rap over het kiezelpad terug, sprong vederlicht en sierlijk over het oude hek,
hief nog eenmaal bezwerend haar hand en gleed het huis in. Hij had zijn vuisten op
de borst gelegd en kon zijn ogen niet afhouden van de lokkende verschijning - toen
hief ik mijn vuist met de steen - (- de knaap heeft ook precies mijn figuur -)
Ik legde mijn mond op zijn vale baarddons
(‘en van ongehoorde dingen fluisteren baardige lippen tegen baardige
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wangen’ - is niet van mij, heb het eens ergens gelezen -). Ik - goed dan - ik fluisterde:
‘Ik heb alleen Je kleren nodig en twee goudstukken. Verder niets.’ - Nog eens boog
ik over hem heen: ‘Nog één ding: wat verder gaat dan de kus, komt van het kwaad.
Hoor Je! Gelukkige?’ (dus toch van ongehoorde dingen!) Hij steunde even, maar
knikte toch (en die bult is op zijn leeftijd in drie dagen weg).
In de schuit
Het purperen kleed staat me prachtig, deftig; en ik heb het weer lekker warm. Kijk eens aan: een blinkende doek wappert uit een der ramen - wat wil ik nog meer?!
Vereerd en overeenkomstig mijn stand wuifde ik met mijn sneeuwwitte linkerhand:
zo waren alle betrokkenen voorlopig gerustgesteld.
Maar nu aanpakken! (tegelijk brood sabbelen)
Izquierda (het Turdetaner nest)
Licht vanuit het Oosten, grijs en roze. (Betekent 52, 124 - of nee: Nee!! 0, 1!!)
De boerderijen liggen verspreid langs de kust, sommige hoger al op de helling. Ik
moet eerst de bergwildernis in, omhoog langs de reusachtige wand, dat ze in de
bossen elk spoor bijster raken; dan vermomd naar Gadir, naar de haven - als het moet
mijn haar verven, zwart; simpel! - en aanmonsteren op een schip naar het Noorden;
en in Mentonomon deserteer ik, verdwijn, in de gloeiende bossen, over open plekken,
als de meteoriet Phaëton, mijn broeder (die zou allicht ook feestelijk bedanken voor
de gammele verwantschap).
Benen zijn stijf van het zwemmen en zitten; maar hup, eruit.
Bij het verkleden
Ik stak de kustweg over en liep vlug over het zijpad naar de verste hoeve. Dauw
wipte in het gras, bar koud, maar helder roze (roestig) en matgroen. Natuurlijk waren
de boerse wroeters al op: een oude vader en zijn drie stevige herderszonen bogen
deemoedig het hoofd; boter roomde in de trog van de stortbeek, kaas rustte rond op
rekken (en het speeksel liep me haast uit de mond - ik schrans tot ik barst!). Ik liep
hartelijk koel in mijn galakleed op hen af, vroeg kort naar namen, maakte minzaam
grapjes, keek verveeld om me heen (hond! De rand van de zon verscheen al boven
de heuvels - snel). Ik keek de grootste vlegel van hen brutaalweg kritisch aan, lachte
gemaakt en besloot:
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‘Hoor eens, wij ruilen vandaag van kleren, ja?!’ Knipte met het dikke goudstuk voor
zijn ogen en gebaarde voornaam ongeduldig dat hij mee moest komen naar de schuur.
Hij snapte het niet; de vader porde hem in de rug, stamelde wat in zijn platte Iberisch
- Toe, hobbel nou achter hem aan!Klaar
En als gegoten zit de plompe blauwlinnen kiel! (Buiten zei de ouwe stilletjes: ‘Hij
zal wel van het fijne gezelschap zijn, daarbeneden bij de rechter - de hoge heren
hebben zo hun grillen waar wij met ons verstand niet bij kunnen’. - Hij ging
onderdanig vóór naar de schuur met gereedschap, scharrelde en snaterde.) Ik nam
de korte dolk meteen maar mee, sneed een halve boerenkaas af, plakte er stevige
boter op, twee handen vol voor in de plunjezak, en hing die aan het koord over mijn
schouder. Toen ik gnuivend en kauwend naar buiten kwam, lummelde de platte
zonnekop reeds bloeddoorlopen en uitdrukkingsloos boven de kale heuvels (zo meteen
zullen ze het in Chebar ontdekken, bij de ochtendronde -). Luchtig riep ik tegen het
vermolmde oudemannetjesgelaat (hoe zullen die mijn soort wel noemen?): ‘Pak mijn
spullen op - ik laat ze vanmiddag afhalen. En -’ ik vertrok mijn gezicht op zijn lelijkst,
zo Phoenicisch mogelijk: ‘Geen woord! - Wie er ook vraagt! -’ (lachte de tandeloze
hond niet in zijn vuistje - nee; hij tipte toch zeker alleen aan de rand van zijn hoed,
zo). Nu over de omheining klimmen, heel vakkundig.Rust na drie uur (keurig gezeten in de boomkruin)
Ik had amper tweehonderd passen in de jonge kurkeiken gezet, of ik trok het hoofd
in de schouders - Toep, doep (heel duidelijk kwam het van overzee, dertig stadiën
ver, de alarmtrommel; nou ja, het is nog vroeg en stil) loebb - doep, toep, toep. Nu
rennen ze door de gangen heen. - En ook ik sprong door de gekromde, verstarde
boomfiguren de berg op. (‘Zegen onze loop, jij, gruis, steen en ruwe aanplant...’) Na
tien minuten keek ik om: een dunne vore over de zee!
Rekenen: naar Gadir (rapporteren en bloedhonden halen) een uur plus een kwartier;
terug naar de cel en ze lucht geven: een uur; naar eiland: een half uur; spoor en de
overvallene vinden: een kwartier; naar het vasteland toe: een half uur; spoor zoeken
en de jacht openen: een half uur - in totaal vier uur voorsprong. - Dat hield dus voor
mij
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in: eerst maar eens twee uur zo snel mogelijk bergop.Toen pas stapte ik, opdat ze mijn spoor zouden verliezen, in de frisse, glashelder
vlietende bergbeek links van mij. (Fris? IJskoud was het stinkende water!) En ik
stond daar en zag, met verstijvende voeten, zag onder me, trillend van afschuw maar ik moest toch eerst verder. Een uur hield ik het vol; toen trok ik me op aan de
eerste de beste sterke tak over het water, liet me uitdruipen en glipte verder naar de
top van de boom. (Ik heb mijn voeten gedroogd, gekneed, gewreven, de zon brandt
erop: ik krijg er geen gevoel meer in! Afschuwelijk!)
Naar beneden kijkend
Ze trekken nog steeds: zalmen, miljoenen bijeen. Belletjes in het water (dat naar
vis smaakt!). De rugvinnen, ja de ruggen zelfs steken al boven het element uit; waar
te weinig water staat, werpen ze zich op hun platte zij, soms rechts, soms links om.
De vis verliest zijn glans, wordt donker, groenig grijs, de buikschubben schuren af,
bloederig zien de vinnen eruit, de hele onderkant van het lijf, donkerpaars, tenslotte
donkerblauw zelfs, puntig langszij opklimmend, walgelijk om aan te zien, als de half
verbrande scheurbuikwonden van toegetakelde dierenlijven, rauw, zwammig
overwoekerd met wild vlees. Tienduizenden koppen onherkenbaar haakvormig, met
gapende muil en machtige slagtanden. Lijkenvrachten verpesten in lachen - o, goden!O, honden!!
Ik breek met alles wat god heet! Wat schepping of heer der wereld wil zijn! (En
de boom onder mij beeft, zozeer kook ik van opstandige woede!) Zien Jullie dat,
mestvarkens die bol staan van gebeden; is dat de eindsom van Jullie oprispende
wijsheid; dat alles en nog meer is mogelijk in Jullie drakenwerk?! Ik vervloek Jullie,
beesten, met beukende mond: ik schreeuw dat de mensheid opstaat tegen Jullie! Dat
het goede rebelleert tegen natuur en god: ik roep de jeugd van de wereld aan! (Maar
dat klinkt al door tot in Olympia: als motto voor de wedkamp hossebossen en het
inslaan van vreten! - O, o!)Herfstnevel stijgt dampend op
in de stralende middag; warm en dicht, groenachtig door het vervaagde plantenlicht:
nu vinden jullie me niet meer. Kom op! Pytheas!
Monsterlijk kantelt de bergkegel rechts in de hoogte.
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Tegen de avond
Geroezemoes trekt op.
Ben al lang de berg om: beneden ligt Gadir, kaarsrechte stegen, met de door duiven
omfladderde voorsteden.
Acht schepen ankeren in de voornaamste haven, deinen; twee voor het eiland
Erythia; eentje, zwart, hier links vooraan, ver beneden mij (een uur om er te komen):
ik waag het erop. - Dat schip eerst. Vroeg donker vandaag.
Laatste vergrauwing
Wind, nat, hult de berg in mist, bruist, rolt over huilende bossen. Diep zoog ik
lucht in en rochelde, gorgelde het zinloos uit van verrukking: naar de vrijheid.
Schuifelde wijdbeens de nevel in: naar de vrijheid! Het stampte boven in de wolken;
regen sloeg kletterend tegen mijn voorhoofd; mijn hart stond in vuur en vlam: vrijheid!
Ik trok de grijsbehaarde benen dansend op; vrijheid! vrijheid! Ik dien niet meer bij
Gryphius; ver ligt de kerker achter me! Pytheas heeft zijn vrijheid terug en stampt
daarboven in de wolken!!Rakelings
zo dook het gezicht naast me uit de rotswand te voorschijn en gaapte me lodderig
aan terwijl ik brulde; welgemikt sloeg ik met de dolk ernaar - weg, Jij! Hallucineer
ik soms al mannetjes!? Hoepel toch op!Wil bergaf richting strand denderen (dat is het dus, mijn benen lijken wel van ijs!
Dat vervloekte waden vanochtend vroeg!) Loebb-doep, loebb-doep (dit keer is het
mijn hart).
Aan het strand
Aarzelend ging ik met de kling van de sikkel om mijn kin, gooide de baardplukken
weg, trok de kap kwiek schever: jong matroosje, hè? (Hopelijk nemen ze me nog,
dat ze me niet te krakkemikkig vinden, vervloekt, nu valt de beslissing! - -) Hup,
erop af, aarzelen heeft geen zin (heel zwart is het schip).
‘Hela! Schipper!’
Hij kwam aan de reling staan, lang (en schraal) in zijn zwarte jas wapperend in
de wind, met zijn smalle bleke gezicht (niet erg Phoenicisch eigenlijk!). Ik riep door
het gebulder van het water: ‘Gaan Jullie naar Mentonomon? - - Hebben Jullie er
soms nog een nodig? -’. Telkens knikte hij en wees zwijgend naar de loopplank, die
ik machtig betrad,
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en met handslag, overtuigend stevig, werd de zaak beklonken.Waarom varen ze meteen af?
- Wilden ze me alleen maar vangen? Ik borg argwanend de dolk in mijn hand en
schommelde breeduit naar voren. - Rijst en daalt
de boeg! En ik tuimel ritmisch mee. (Is al heel duister; ik moet ophouden met
schrijven.)
Zoveel geluk! Pytheas, jij kind der baren! Laat me rijzen - laat me dalen!
Laat me rijzen - Nacht wordt nog dieper.
Zie niets meer.
--Aan Giskon, de grote suffeet, de suffeet der zeeën, mijn meester, uw knecht
Abdichiba, door uw genade opziener der vesting Chebar bij Gadir: voor uw voeten
val ik zevenmaal zevenmaal neer, ik wil uw bevelen trouw uitvoeren, uw tempel wil
ik bouwen, uw besluiten verwezenlijken. Moge het u, o Heer, goed gaan; uw huis,
uw harem, uw zonen, uw groten, uw paarden, uw strijdkaros, uw landen moge het
waarlijk goed gaan. Moge Moloch uw vuisten ook in het vervolg kracht geven, dat
ze roofzieke Romeinse honden treffen als rotsblokken.
De door u gelaste jacht tegen de leeuwen in het gebergte is voltrokken; wij hadden
als dagelijkse kost brood en wijn en gekookt vlees, nog afgezien van de voor mij
gevangen geiten van het hoogland en van wat mijn honden buit maakten.
De schattingen van de dorpelingen komen regelmatig binnen: vijfhonderd sjekel
zilver staan tot uw beschikking, tachtig balen touwleer en runderpezen voor de
boogschutters. Men heeft mij bij mijn heer belasterd dat ik de slingerstenen voor uw
Balearen niet op tijd geleverd heb: ziet u, ik heb gebrek aan handwerkers; toch
kwamen er bijna tienduizend gereed. Beveelt u maar: moet ik dit alles ineens naar
Drepanon sturen of eerst naar uw Carthaagse arsenalen?
Staat u mij toe de soldaat Hakkadosch te bevorderen; hij is gewillig,
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begaafd en eerzuchtig in de dienst; ook was het meestal aan hem te danken dat wij
afgelopen lente de rovers van uw kuddes hier ontdekken en vangen konden. Hij kan
een beetje schrijven en houdt voorbeeldig de goden in ere.
Twee dagen geleden stierf eindelijk de onreine, de onbesnedene, de lastpost, die
wij om mij onbegrijpelijke redenen sinds mensenheugenis hier moesten vetmesten.
Hij zat nog aan tafel en stonk al; er waren geen verwondingen te vinden; diep in zijn
linker handpalm verborgen hield hij het garneersel van een oude schoen stevig
omklemd; de kostbare deken was door die hond aan repen gescheurd, net zoals zijn
tunica; zijn baard had de ongelovige toegetakeld: hij was honderd. Ik zend u, zoals
altijd, wat hij schreef. Wij hebben zijn kadaver in zee gegooid. Legt u toch niet verder
beslag op mijn troepen, o heer; het gebied van mijn heer kan hij anders niet meer het
zijne noemen, de Iberiërs plunderen het gebied alom; wat wij vangen, sturen wij in
ketens naar de zilvermijnen. Aldus schrijft Abdichiba, de knecht der knechten voor
de voeten van de grote suffeet, ik raak de treden van uw troon met mijn nederig
voorhoofd, laat mijn rug uw schemel zijn; gebied over mij en mijn huis, mijn vrouwen,
mijn dochters en slavinnen, mijn zoons, mijn knechten, mijn vee, mijn vermogen,
gebied over alles, lieveling van Moloch, bron van gelukzaligheid der rechtvaardigen,
u mijn heer en meester!-
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S.I. Witkiewicz door Józef Głogowski (± 1930).
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Karol Lesman
Dossier Witkiewicz
Het heeft geen zin te praten met een halve gek,
Dus ga maar zitten en hou je bek!
S.I. Witkiewicz

‘[...] We waren met ons drieën, Witkiewicz, Bruno Schulz en ik, drie musketiers van
de Poolse avant-garde uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Nu blijkt deze
avant-garde niet zomaar 'n eendagsvlieg te zijn geweest. Vandaag, zevenentwintig
jaar na de dood van “Witkacy” (zo noemden we hem), [...], is Schulz [...] in vele
talen vertaald, en ik werd, na jaren in de anonimiteit te hebben vertoefd, eveneens
“ontdekt”. Nu alleen Witkacy nog. [..]’
Dit schreef Witold Gombrowicz in 1966 in zijn nawoord bij de Duitse vertaling
van de roman Onverzadigbaarheid van Stanisław Ignacy Witkiewicz. Nu, 22 jaar
later, gelden deze woorden nog steeds voor het Nederlandse taalgebied. Terwijl het
werk van zowel Gombrowicz als Schulz vrijwel volledig werd vertaald, bestaat er
van Witkiewicz nog slechts één enkele vertaling van een van zijn toneelstukken1.
Maar gelukkig komt er verandering in deze onfortuinlijke situatie, nu uitgeverij
Meulenhoff besloten heeft Onverzadigbaarheid (1930), Witkiewicz' meest bekende
roman, uit te geven.
Witkiewicz, die 7 jaar eerder werd geboren dan Schulz en 19 jaar ouder was dan
Gombrowicz, heeft een oeuvre nagelaten dat zowel imposant als veelzijdig genoemd
kan worden: een originele kunsttheorie uiteengezet, in een werk over schilderkunst
en theater, vier lijvige romans gepubliceerd, ruim dertig toneelstukken, talrijke essays
en polemieken op het gebied van de esthetica, een in verschillende verhandelingen
uitgewerkt filosofisch systeem, een boek over verdovende middelen, ontelbare
schilderijen gemaakt, waaronder meer dan duizend(!) portretten, tekeningen en een
grote hoeveelheid opvallende foto's.
Al tijdens zijn leven was Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) een legende.
Door de nogal extravagante provocaties van zijn omgeving vormde hij deze voor
een belangrijk deel zelf. Eén van de verhalen die hij met genoegen in het bijzijn van
vrienden vertelde gaat als volgt.
Op zekere dag vertrekt hij uit Zakopane, het Zuidpoolse bergdorp aan de voet van
de Tatra's, waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht, naar Warschau.
Hij is in het gezelschap van zijn verovering
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van dat moment, de vrouw van de plaatselijke kapper. Zij brengen enige dagen door
in de hoofdstad, waar zij (beiden gekleed in de typische Zakopaanse klederdracht)
tot grote ergernis van de aanwezigen de sjieke literaire salons bezoeken. Na enige
dagen de bloemetjes te hebben buitengezet keren zij weer terug naar Zakopane. Hier
neemt Witkiewicz pal voor de etalageruit van de kapperszaak na een innige omhelzing
afscheid van zijn metgezellin. Dan gaat hij de kapperszaak binnen, neemt plaats in
een kapstoel en vraagt de kapper: ‘Scheren graag.’
Steevast besloot hij dit verhaal met de woorden: ‘Het geluid van het schuren van
het scheermes over het slijpleer is het mooiste geluid dat ik ooit heb gehoord.’
Ongetwijfeld is dit verhaal waar gebeurd. En al zou het verzonnen zijn, dit verhaal
geeft in ieder geval een mooie illustratie van één van de meest kenmerkende trekken
van zowel zijn karakter als zijn literaire scheppen: het voortdurend zoeken naar het
uiterste, naar de meest intensieve beleving van het bestaan, of om met zijn eigen
woorden te spreken: ‘de metafysische huivering als enig wezenlijke ervaring van het
Mysterie van het Zijn’. Witkiewicz' oeuvre is doortrokken van de vrees dat in een
toekomstige samenleving, wanneer de mensen nog slechts als gestuurde automaten
een voorgeprogrammeerd geluk zullen ervaren, deze onvervreemdbare
bestaansvoorwaarde van het vrije menselijke individu zal zijn uitgebannen.
Zelden zal men bij een schrijver leven en werk zo sterk in elkaar zien overlopen
als bij Witkacy (ook wel geschreven: Witkatze, Vitkasse, Vitkacius, etc. - U mag
kiezen).2
Hij werd geboren in Warschau als zoon van de kunstcriticus Stanisław Witkiewicz
(1851-1915), zelf een verdienstelijk landschapsschilder en ontwerper van de zgn.
‘Zakopane’-bouwstijl. Zijn moeder, Maria Pietrzkiewicz, was muzieklerares. In
verband met de zwakke gezondheid van Stanisław-senior verruilde het gezin
Witkiewicz in 1890 het stoffige Warschau voor het in de bergen gelegen Zakopane,
nog geen honderd kilometer ten zuiden van Kraków, het toenmalige culturele en
intellectuele centrum van Polen. Kraków lag in Galicië, dat bij het
Oostenrijks-Hongaarse keizer-koninkrijk hoorde. Hier waren de bemoeienissen van
de bezetter met het geestesleven minder ingrijpend dan in het door het tsaristische
Rusland geannexeerde Warschau. Vandaar dat de nieuwe omgeving niet alleen een
gunstige uitwerking had op de lichamelijke gesteldheid van de astmatische
Witkiewicz. Ook het wat frisser geestelijke klimaat gaf deze humanistische socialist,
die ijverde voor een duidelijk herkenbare Poolse nationale kunst, een minder
benauwend gevoel.
Vader Witkiewicz gaf zijn zoon een zeer vrije opvoeding. De kleine Staś hoefde
niet naar school, omdat zijn vader vond dat onderwijs in schoolverband alleen maar
een slechte invloed had op de geestelijke ontwikkeling van het kind. Hij kreeg
uitsluitend onderricht van huisleraren. Bovendien werd Staś, zo klein als hij
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was, omringd door kunstenaars, schrijvers en vooraanstaande intellectuelen, die huize
Witkiewicz geregeld bezochten. Op die manier probeerde de oude Witkiewicz zijn
zoon op te voeden tot een onafhankelijk, maar geëngageerd kunstenaar. Als reactie
hierop bleef Stanisław Ignacy zich echter zijn leven lang verzetten tegen deze
beïnvloeding door zijn vader en klampte zich krampachtig vast aan zijn veel zachtere
en toegeeflijke moeder.
Staś begon al vroeg met schilderen en op achtjarige leeftijd schreef hij zijn eerste
toneelstuk, Kakkerlakken. Op zijn achttiende deed hij middelbaar staatsexamen en
twee jaar later schreef hij zich tot grote ergernis van zijn vader in als student aan de
Kunstacademie van Kraków, waar hij het overigens niet lang uithield.
In 1910 schreef hij zijn eerste roman, De 622 nederlagen van Bungo, ofwel een
demonische vrouw, een autobiografisch boek met nog alle onvolkomenheden van
een te persoonlijk geschreven jeugdwerk, dat pas vele jaren na zijn dood zou
verschijnen. Het is het verhaal van de jonge, veelbelovende kunstenaar Bungo, die
naarstig op zoek is naar zijn plaats in de wereld van de kunst. De ‘demonische vrouw’
in deze roman, Akne, bezit opvallend veel trekken van de actrice Irena Solska, met
wie Witkiewicz lange tijd een weinig gelukkige liefdesrelatie onderhield.
In de daaropvolgende jaren geraakte zijn tot dan betrekkelijk onbezorgd verlopen
leven in een woeste stroomversnelling. Allereerst vertrok zijn vader naar het kuuroord
Lovranna in Joegoslavië, aan de Dalmatische kust. Van hieruit overstelpte hij zijn
zoon met brieven, waarin hij hem op het hart drukte meer begaan te zijn met het
sociale lot van zijn medemens en de toekomst van het nog steeds geknechte Polen
dan zich te bekommeren om zichzelf en het individuele recht van de kunstenaar op
een onafhankelijke ontwikkeling. Stanisław-junior had zich inmiddels verloofd met
Jadwiga Janczewska, maar in het begin van 1914 - na een ogenschijnlijk onschuldig
meningsverschil - vluchtte Jadwiga de bergen in, waar zij zich een kogel door het
hoofd joeg. De omstandigheden waaronder deze zelfdoding plaatsvond zijn nooit
opgehelderd, maar Witkiewicz trok het zich erg aan en voelde zich zelfs schuldig.
Overmand door verdriet en gewetenswroeging besloot hij in te gaan op de uitnodiging
van zijn vriend, de antropoloog Bronisław Malinowski, om hem als tekenaar te
vergezellen op een studiereis via Ceylon naar Australië en Oceanië. Aanvankelijk
werd hij overrompeld door de exotische schoonheid van de flora en fauna, die later
regelmatig zullen terugkeren in zijn romans en toneelstukken. Maar het verlies van
Jadwiga bleef hem achtervolgen. ‘[...] Dit alles veroorzaakt slechts een afschuwelijk
leed, een niet te verdragen pijn, want Zij is niet bij me. Niets dan de allerergste
wanhoop en zinloosheid bij het zien van deze weelderige pracht. Zij ziet dit niet - en
ik ben geen kunstenaar. [...]’ schreef hij aan zijn vader. Met name de laatste woorden
uit deze brief zijn tekenend
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voor de crisis waarin Witkiewicz op 29-jarige leeftijd verkeerde.
Toen hij en Malinowski op het punt stonden naar Nieuw-Guinea te vertrekken
brak de Eerste Wereldoorlog uit. Malinowski werd als Oostenrijks-Hongaars
staatsburger in Australië geïnterneerd en Witkiewicz, die nog steeds als ingezetene
van het tsaristische Rusland te boek stond, moest hals over kop terugkeren naar
Europa, waar hij in Petersburg dienst nam als garde-officier in de lijfwacht van het
elitaire Pavlovskij-regiment. Uiteraard tot groot verdriet van zijn vader, die zijn hoop
had gevestigd op de jongste ontwikkelingen in Rusland en de revolutie van 1905 met
vreugde had begroet.3
Vier jaar duurde zijn verblijf in Rusland. Hoewel er bijzonder weinig bekend is
over deze periode, blijken deze jaren voor Witkiewicz van beslissende betekenis te
zijn geweest. Hier moet hij in aanraking zijn gekomen met de Russische avant-garde.
Hier raakte hij (in de Sjtsjoekingalerie te Moskou) onder de indruk van de werken
van Picasso. Hier maakte hij kennis met de decadente, ten dode opgeschreven
Russische aristocratie en nam ongetwijfeld deel aan hun wilde orgieën. In Rusland
moet hij zijn eerste ervaringen met verdovende middelen hebben gehad, onder invloed
waarvan hij hier begon te schilderen. Van zeer dichtbij maakt hij hier, eerst als ‘witte’
gardeofficier4, later als commissaris van een rebellerend garnizoen aan de kant van
de Roden, de bolsjewistische revolutie mee.
Toen hij in 1918 vrij plotseling weer bij zijn moeder in Zakopane opdook - zijn
vader was inmiddels gestorven - was één ding duidelijk: dit was niet langer die jonge,
soms wat onzekere en aan depressies lijdende Staś Witkiewicz, maar een van vitaliteit
bruisende en demonisch ogende ‘Witkacy’, een man wiens wereldbeschouwing en
ideeën over kunst waren gevormd. Het leed geen enkele twijfel dat deze ideeën
gestalte hadden gekregen in de maalstroom van de Russische revolutie.
Een periode van uitzonderlijke productiviteit brak aan. In 1919 publiceerde hij
Nieuwe Vormen in de schilderkunst en daaruit voortvloeiende misverstanden. Hierin
zette hij zijn catastrofistische ideeën uiteen en formuleerde de theorie van de Zuivere
Vorm.
‘Waarom ben ik juist dit en geen ander wezen? Op deze plaats in een oneindige
ruimte en op dit moment van een oneindige tijd? In deze groep wezens, op juist deze
planeet? Waarom besta ik überhaupt, terwijl ik net zo goed niet had kunnen bestaan?’
Deze ontologische vragen liggen aan de basis van Witkiewicz' filosofisch systeem
en vormen het raamwerk waarbinnen zijn hele oeuvre is opgebouwd. Deze vragen
hebben de mens het ‘metafysisch gevoel van de vreemdheid van het bestaan’ verschaft
en hebben uiteindelijk geleid tot het ontstaan van religie, filosofie en kunst.
Volgens Witkacy is in wezen ieder mens op zoek naar ‘het Mysterie van het Zijn’.
Om dit ‘mysterie’ te kunnen ervaren is een ‘metafysische hui-
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vering’ nodig, waarin vroeger voorzien werd door religie, filosofie en kunst. Maar
zowel religie als filosofie hebben gefaald; beide hebben zozeer geprobeerd de
‘metafysische onrust’ te rationaliseren dat dit gevoel voorgoed uit het menselijk
bestaan dreigt te verdwijnen. Alleen de kunst, mits zij wordt bedreven in een Zuivere
Vorm, kan het menselijk individu hiervoor behoeden. Al was het maar voor even,
want uiteindelijk zal ook de kunst het onderspit moeten delven. In de schilderkunst
betekent dit dus niet het copiëren van de ons omringende werkelijkheid, net zo min
als het in de muziek gaat om het uitdrukken van bijvoorbeeld vreugde of verdriet.
Witkiewicz beschouwt de schilderkunst en de muziek overigens als ‘zuivere kunsten’,
aangezien zij opgebouwd zijn uit homogene elementen (kleuren en klanken) en
daarom ziet hij in deze kunsttakken meer mogelijkheden voor zijn theorie dan
bijvoorbeeld in het theater, waar het door de complexiteit van het menselijke handelen
een stuk moeilijker is om het ervaren van de ‘metafysische onrust’ aanschouwelijk
te maken. Daarom moet er een nieuw type toneelstuk komen.
Overgebracht op het theater, dat volgens Witkacy door een overdreven naturalisme
inmiddels is gedegenereerd tot een pure nabootsing van het alledaagse leven, betekent
de Zuivere Vorm: ‘[...] de mogelijkheid om ongehinderd het leven of de wereld van
de fantasie te vervormen met het doel een eenheid te creëren, waarvan de zin slechts
wordt bepaald door een innerlijke, zuiver scenische constructie, en niet door het
eisen van een consequente psychologie of een handeling volgens in het leven geldende
vooronderstellingen [...]’ Het publiek zou het theater geschokt moeten verlaten met
het gevoel uit een droom te zijn weggerukt. Toch dacht Witkiewicz niet aan een
theater waar het louter te doen is om l'absurde pour l'absurde. Wel verwacht hij dat
de toekomstige theaterbezoeker zal moeten wennen aan het nieuwe type toneelstuk,
net als nog niet zo lang daarvoor het publiek moest wennen aan ‘de vierkante kuit
op dat schilderij van Picasso’.
Zijn toneelstukken zijn vaak humoristische parodieën, waarin stereotiepe
personages (de tiran, de vamp, de kunstenaar, de moeder, het perverse jonge meisje)
als in een narcotische roes op zoek gaan naar een metafysische ervaring. In de praktijk
blijken deze toneelstukken slechts gedeeltelijk te beantwoorden aan de eisen van de
Zuivere Vorm. Hoewel er sprake is van een vervorming van de werkelijkheid - in dit
opzicht doet Witkiewicz' toneel sterk denken aan het absurde theater uit de zestiger
en zeventiger jaren (Beckett, Ionesco) - kan Witkacy zich nog niet helemaal losmaken
van een alledaagse psychologie. Witkiewicz besefte dat er een zekere tegenstrijdigheid
bestond tussen zijn theatertheorie en de praktijk van zijn geschreven toneelstukken:
in een lijst had hij al aangegeven welke van zijn toneelstukken wel en welke niet het
ideaal van de Zuivere Vorm benaderden. In 1925 keerde hij teleurgesteld het toneel
de rug toe om zich nog uitsluitend te wij-
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den aan het schrijven van romans.
Een jaar eerder was hij om dezelfde redenen gestopt met het ‘serieuze’
schilderwerk. Geleidelijk verstomde de discussie rond zijn werk - hij was nog slechts
het dankbare mikpunt van gemene roddels. Terwijl de legende ‘Witkacy’ voortleefde,
dreigde zijn werk te worden vergeten. Witkiewicz voelde zich miskend en geminacht.
Net als Leon uit één van zijn toneelstukken (De moeder - 1923) kon hij zeggen: ‘Ik
ben als een of ander projectiel met een zeer hoge explosieve waarde, dat rustig op
een weide ligt. Maar tot nu toe is er geen kanon noch iemand geweest om mij weg
te schieten. En zelf ben ik daar niet toe in staat - daar heb ik mensen voor nodig.’
In 1923 was Stanisław Ignacy Witkiewicz getrouwd met Jadwiga Unrug. Om uit
de financiële problemen te komen richtte hij in 1928 de Portrettenfirma S.I. Witkiewicz
op. Net als bij zijn meeste schilderijen gaf hij op het portret áán wat hij tijdens het
schilderen gebruikte (koffie, bier, sigaretten, mescaline, peyotl, cocaïne etc.) of niet
gebruikte (zo betekent bijvoorbeeld NP3: ‘drie dagen niet gerookt’).
De roman beschouwt Witkacy als een kunstvorm waarop zijn theorie van de
Zuivere Vorm niet van toepassing is. Hij noemt de roman ‘een zak waarin men alles
gooit wat men elders niet kwijt kan.’ Toch komt hij juist in dit genre tot de meest
overtuigende uiteenzetting van zijn pessimistisch wereldbeeld. Zowel Afscheid van
de herfst (1927) als Onverzadigbaarheid (1930) zijn uitgesproken anti-utopistische
romans en om die reden past Witkiewicz als romanschrijver in het rijtje Zamjatin,
Čapek, Orwell en Huxley, alleen gaat Witkacy's pessimisme nog een stuk verder dan
dat van bovengenoemde auteurs. Op de eerste plaats is niet zozeer de technische
vooruitgang of een autoritaire ideologie de grootste bedreiging van de samenleving,
maar is de totale onverschilligheid van het menselijke individu ten aanzien van de
vreemdheid van het bestaan de oorzaak van de catastrofe. Bij Witkiewicz is geen
redding mogelijk: niet van buiten af, maar ook niet (en vooral niet) vanuit het innerlijk
van het bedreigde individu zelf.
Net als zijn toneelstukken vormen zijn romans een spreekgestoelte van waar de
alleswetende verteller zijn filosofische beschouwingen aan de lezer meedeelt. In dat
opzicht lijken het soms existentialistische romans avant la lettre, maar ook hier steekt
de eigengereide Witkacy z'n tong uit naar de lezer: voortdurend parodieert hij zichzelf
en maakt hij de uitspraken van zijn personages belachelijk. Witkiewicz' stijl is al
eens vergeleken met die van Stendhal, maar ook vanwege een zeer krachtig, expressief
taalgebruik met die van Rabelais.
In 1932 verscheen Nicotine, alcohol, cocaïne, peyotl, morfine, ether + Appendix.
In het voorwoord schreef Witkacy: ‘Ooit was ik een “fighting man”, een strijdbaar
persoon par excellence, ik had ideeën en ik wilde ervoor vechten, alleen ik wist niet
waar en met wie. Ik ben mijn ideeën (de Zuivere Vorm in de schilder-
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kunst en het theater en de hervorming van de artistieke kritiek) niet in het minst
ontrouw geworden, alleen ben ik tot de overtuiging gekomen, dat ze in ieder geval
op dit moment voorbarig zijn en misschien is sowieso hun tijd al wel voorbij.’
Het mag duidelijk zijn dat Witkiewicz steeds meer gekweld werd door het besef
niet te worden begrepen. Toch heeft dit hem er nooit toe kunnen brengen voorgoed
de pen neer te leggen. In 1934 beëindigde hij zijn laatste toneelstuk, De schoenmakers,
een virtuoze mengelmoes van parodie, neologismen en woordspelingen, waar hij
sinds het afronden van Onverzadigbaarheid aan had gewerkt. Hierin pakte hij de
draad van zijn wereldbeschouwelijke visie uit zijn romans weer op en als zodanig
geldt De schoenmakers, dat zeer verschilt van zijn vroegere toneelwerk, als het
dramatische antwoord op zijn romans. Het wordt algemeen beschouwd als zijn beste
toneelstuk. Een jaar later verscheen Begrippen en beweringen geïmpliceerd door het
begrip van het Bestaan, een samenvatting van zijn filosofische beschouwingen. In
1936 publiceerde hij Ongewassen zielen, een werk - o.a. gewijd aan de psychologie
en het nationale karakter van het Poolse volk -, waarin hij in een laatste poging zijn
gram probeerde te halen door met het nodige sarcasme het in de Poolse samenleving
aangetroffen onbegrip aan te vallen.
Tijdens de hevige Duitse bombardementen op Warschau, gedurende de eerste
septemberdagen van 1939, vlucht de 54-jarige Witkiewicz met Czeslawa
Korzeniowska, zijn hartsvriendin in de laatste jaren van zijn leven, naar het Oosten.
Na enige dagen komen ze uitgeput aan in het dorpje Jeziory, niet ver van
Brest-Litowsk. Op zeventien september horen zij dat Sowjetlegers Polen zijn
binnengevallen. Het lijkt het begin van een nieuwe roman van Witkiewicz; zelfs het
prachtige, gouden herfstlandschap komt overeen met dat in de slotscènes van zijn
twee belangrijkste romans. Alsof de angstgevoelens die hem zijn hele leven hebben
achtervolgd en die hij heeft verwoord in zijn werk op deze ene dag worden bevestigd.
De volgende ochtend neemt hij Czeslawa na het ontbijt mee naar een open plek
in het bos, waar hij een dosis bloedverdunnende tabletten inneemt en haar, als hij
ziet dat zij in slaap dreigt te vallen, smeekt wakker te blijven en hem toch vooral nu
niet alleen te laten. Terwijl zij toch wegdoezelt, snijdt Witkacy eerst zijn polsen en
vervolgens zijn halsslagader door met een... scheermes.5

Eindnoten:
1 De gek en de non (1923), vertaald door Paul Beers en ingeleid door Alain van Crugten, in: De
Revisor IV/I (1977).
2 ‘Witkacy’ is een samentrekking van de eerste lettergreep van zijn achternaam en de laatste twee
van zijn tweede voornaam. Een van de redenen waarom Witkiewicz zich bediende van een
pseudoniem was om te voorkomen dat men hem zou verwarren met zijn beroemde vader.
3 De teleurstelling was des te groter, aangezien Witkiewicz-junior zich, als hij dat had gewild,
aan de mobilisatieplicht, waarvan hij als enige zoon in principe was vrijgesteld, had kunnen
onttrekken.
4 Het mag overigens een wonder heten dat hij het overleefd heeft. Hij zal ongeveer de enige
‘witte’ officier geweest zijn, die niet werd afgeslacht door de rebellen.
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5 Ook Witkacy blijkt postuum profijt te hebben getrokken van de ‘Perestrojka’ van Gorbatsjov:
op 12 april jl. werden najarenlang diplomatiek touwtrekken Witkacy's stoffelijke resten uit de
Sowjetunie, waar ze tot voor kort op het kerkhof van het plaatsje Jeziory hadden gelegen, naar
Polen overgebracht. Op 14 april werd het stoffelijk overschot van Witkacy bijgezet in het graf
van zijn moeder in Zakopane.
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S.I. Witkiewicz
Verslag van de werking van peyotl op S.I. Witkiewicz d.d. 20.VI
(1928)
Vertaling: Karol Lesman
In Nicotine, alcohol, cocaïne, peyotl, morfine, ether + Appendix (1932)
herschreef Witkiewicz de hierna volgende aantekeningen naar aanleiding
van het experiment met peyotl dat hij op 20 juni 1928 uitvoerde in
aanwezigheid van zijn vrouw, die de eerste reacties noteerde. Als men
beide teksten met elkaar vergelijkt valt op dat hij in de tweede versie de
namen van bekenden wegliet en meer drastische taferelen aanzienlijk
censureerde. Witkiewicz deed dit, zoals hij zelf schreef: ‘[...] niet alleen
voor mezelf, maar ook voor de lezers. Ik wil dat dit boek door iedereen
gelezen kan worden. Alleen ik weet niet of ik erin zal slagen de totale
pracht en alle gruwelen van alles wat ik heb gezien over te brengen op de
lezer [...], ik kan met het oog op een mogelijke aantasting van de goede
zeden me nu niet overgeven aan een gedetailleerde analyse van deze
visioenen. Ik kijk met plezier naar monstruositeiten, maar peyotl heeft op
dit punt mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Ik heb genoeg voor mijn
hele leven aan deze ene nacht. Ik beschik volgens mij over voldoende
fantasie, maar zelfs als ik duizend jaar zou leven en gedurende iedere
nacht mij zou dwingen de wildste taferelen te fantaseren die ik maar kan
bedenken, dan nog zou ik slechts een miljoenste kunnen verzinnen van wat
ik die zomerse nacht heb gezien [...].’
Om 5 uur 40 nam W[itkiewicz] 2 fijngemalen pilletjes Pan-Peyotl in. Na een minuut
of tien kreeg hij een licht gevoel over zich, werd koud over heel zijn lichaam en
kreeg braakneigingen. 6 uur - Zuchten en rillingen, polsslag 88. 6 uur 15 - Voelt zich
prima, zenuwen in volledige rust. W. neemt een tweede dosis (2 pilletjes) en eet twee
eieren met wat tomaten. Verder drinkt hij een klein kopje koffie met een wolkje
melk. 6 uur 25 - Voelt zich een beetje vreemd, als na een kleine dosis cocaïne, polsslag
80. Gevoel van vermoeidheid na drie portretséances is geheel verdwenen. W. ijsbeert
met vaste tred door de kamer en heeft de gordijnen dichtgedaan. 6 uur 40, polsslag
72 - Voelt een soort prettige ver-
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doving en lichtheid. Wordt gekweld door het nietsdoen, verveelt zich en zou wel een
sigaret op willen steken. 6 uur 50 - W. neemt een derde dosis - staart met grote
belangstelling naar een overvliegend aëroplaan, waarna hij opnieuw de rolgordijnen
neerlaat en op bed gaat liggen. Pupillen normaal, polsslag 84. Een vreemde
gemoedsgesteldheid. Wacht vergeefs op visioenen. Heeft tenslotte uit verveling een
sigaret opgestoken, maar niet helemaal opgerookt. 7 uur 20 - Opgestaan, zijn laatste
pilletje ingenomen en opnieuw op bed gaan liggen. Begint nu een gevoel van inertie
en ontmoediging te krijgen. Na een half uur zo gelegen te hebben is W. weer
opgestaan en voelt zich niet goed, polsslag een beetje verzwakt, de pupillen iets
wijder, zijn stem is veranderd. Heeft om koffie gevraagd en is nu gaan liggen; iedere
keer als hij omhoog komt voelt hij zich niet goed. 8 uur 30 - Ziet kluwen van draadjes,
licht tegen een donkere achtergrond. Daarna beginnen er allerlei dierlijke
droombeelden te verschijnen - zeemonsters, kleine gezichten, iemand met een baard,
maar hij beschouwt dit nog niet als een visioen, slechts als versterkte beelden van
vlak voor het inslapen. Iemand met een hoed van zwart fluweel leunt over de
balustrade van een Italiaans balkon en spreekt een menigte toe. Voelt beslist een
intensivering van zijn fantasie, maar nog niets bijzonders. Zijn toestand is nu
verbeterd, maar als hij omhoog komt begint het te draaien in z'n hoofd en voelt hij
zich ‘raar’, of liever onprettig; voorts een vreemd musculair gevoel. 9 uur - Begint
nu regenboogkleuren te ontwaren, maar beschouwt dat nog niet als een visioen. 9
uur 30 - Uitpuilende beeldhouwwerken, kleine gezichten, voelt zich ‘wild’, maar
goed. Ziet de strepen van de regenboog, maar incompleet - de kleuren bruinrood en
citroengeel overheersen. Het verlangen de werkelijkheid te vergeten. Een groot
gebouw, de stenen veranderen in monsterachtige gezichten, zoals op de kerk van
Nôtre-Dame te Parijs. Wezens die lijken op plesiosaurussen, gemaakt van lichtgevende
draadjes. Bomen veranderen in struisvogels. De hersenen van een lijk, gezwellen
waaruit vonkenregens spatten. Over het algemeen onprettige verschijningen. Op het
plafond, op een rode achtergrond runderen met hoorns. Een enorme buik met een
open wond - de ingewanden veranderen in koralen op de bodem van de zee. Een
gevecht van zeemonsters. Dr. Sokołowski verandert in een koppotig weekdier.
Ruimtelijke ‘vervorming’.
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Een doorsnee van de aarde. Waanzinnige plantenrijkdom. 10 uur - De loomheid
houdt aan. Verdoving. Een strijd van zinloze dingen. Een rij kamers die veranderen
in een onderaards circus, enkele vreemde, runderachtige wezens komen te voorschijn,
in de loges een interessant gezelschap, de loges veranderen in? Indrukken van twee
zichtbare lagen - de beelden zijn alleen zwart-wit, terwijl de regenboogkleuren als
het ware apart staan. In de visioenen overheersen land- en zeemonsters en
afschuwelijke mensenkoppen. Slangen met giraffes, een ram met een flamingoneus,
uit die ram zijn brilslangen te voorschijn gekropen, een tweebekkige fuut met de
staart van een zeehond - een openbarstende muil, vulkanen die veranderen in vissen.
Een Afrikaans visioen. 11 uur - Een waanzinnige eetlust, maar tegelijkertijd volslagen
lamlendigheid, zodat het eten van een paar tomaten meer dan een half uur in beslag
neemt. Tegen een achtergrond van monsters verschijnt een gele vliegenierspet,
vervolgens een uniform, daarna het gezicht van luitenant Beaurain1 in geel licht.
Tegen een achtergrond van een wilde, wanordelijke wirwar treedt een prachtig strand
naar voren, waarover, langs de zee, op een tweewieler een negerjongetje rijdt, dat
veranderde in een meneer met een baard, en het speelgoed, dat blijkbaar door het
negerjongetje was meegebracht, verandert in Mexicaanse gravures die met de blik
op W. gericht via laddertjes omhoogkruipen. Een hele rij vrouwelijke
geslachtsorganen, waaruit darmen, levende wormen en een kopjeduikelend, groen
embryo stromen.

Het vervolg wordt door W. zelf opgetekend.
Kagda perestanoe kuszatj pomidory.2 Een lied. 20 voor twaalf. Pandjesachtige
monsters van opzij. De bodem van de oceaan. Een haai. Gasbelletjes. Zeeanemonen.
Een gevecht tussen monsters links. Een naamloze muil. Daarnet nog, zo rond 10 uur
30, behaarde machines. Abstracte schepselen, machineachtig-levend, visbroedsel,
hoge hoeden, sprinkhanen en hun gevechten. (Prachtige) Miereneters draaien met
hun achterste; stekelvarkens. Een knaagdier met van dat type borstelhaar enz.
Luitenant Beaurain onder een pet om 11 uur geel ver-
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licht. Een vervormde Zawadzka, speels knipogend naar iemand. 12 uur 10 polsslag
72. Uitdijen van de tijd. Metalen en edelstenen. Levende Indiase sculpturen (het is
begonnen met een gouden Beëlzebub in miniatuur). Helse mutaties van gestileerde
bekken en dieren (met elkaar verstrengeld) eindigend in een slangenest op Grote
Schaal. Slangen die zich verenigen tot enkele monsters tegelijk.
Nina, die naast mij ligt te slapen, verandert als ik haar strak aankijk, in een masker,
beweegt haar ogen op een afschuwelijke manier (en réalité slaapt ze zonder zich te
verroeren verder). Nog een keer - hetzelfde - monsterlijke bewegende maskers.
Narcotica creëren stijlen in beeldhouwkunst en architectuur. Een elleboog met een
wapen. Een in slangen (geel met helblauw) veranderde arm, overmeesterd door
opkleurende monstertjes met krabbeogen. Groene slangewerelden op een bruine
achtergrond. Werelden van Grünewalds Isenheimer (Altar) en van Lucas Cranach.
Monsters van dit type vermengd met lijken in ontbinding. Die Neger, die voor mijn
ogen wegteerde, vervliegt half in een vonkenregen. Vaak staat alles overdwars. Een
doorsnee van de aarde in de tropen. Machine - turbines - het Centrum van de Wereld
en hun remmen van bont. Een reusachtige snelheid. Ik had de indruk dat er uren
(dagen?) voorbij waren gegaan - maar het was een kwartier. Wat je allemaal kunt
beleven in zo'n korte tijd. Ik heb wat zitten tekenen, zomaar, al zijn de lijnen ook
wel speciaal. Maar het is zonde van de tijd in vergelijking met wat je ziet (12 uur
30).
Net gemaakte slangen. Stilering en kleuren. Parelachtige tanks van Assyrische
koningen. (Vaak onderbreek ik de visoenen om te kunnen noteren.) Er gaan zoveel
dingen in deze maalstroom verloren. Het portret van de oude Kossak3 (hangt in mijn
kamer) is tot leven gekomen en beweegt.
Ik keer terug naar die wereld. De hoeveelheden (gekleurde) reptielen zijn
monsterachtig. Een hogere (metafysische) acrobatiek van kameleons. (Hoe is het
mogelijk dat ze niet omkomen in dat kopjeduikelen.)
Alweer is er niet meer dan een kwartier verstreken. La plante qui émerveille les
yeux.4 Hauptwerken op m'n hersenen. De wodka was zonder smaak. Aanvallen van
eetlust. Volstrekte afkeer van sigaretten. Bewegend porselein van reptielen.
Varkensachtige monsters kwa-
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men door de ogen van Borèn naar buiten. Er is een hele hoop varkens uitgestroomd.
'n Tafereel. Kunstmatige monsters. Varkenskoppen met een groene, vierkante pet.
12 uur 55 - Ik zal eens proberen niet te schrijven, maar me meer in te leven. Als
proef doof ik de lamp. Ik hou het niet uit zonder te schrijven: doorsneden van
reptielachtige machines (uiteraard is dit slechts een fractie).
Ontzussing van dubbele haaien op schuimende dapperedodokrullen.
1 uur 2 - Ik doof opnieuw de lamp.
1 uur 15 - 2e serie tekeningen. Ik brul van het lachen.
1 uur 17 - Ik ga liggen (Nee - ik loop rond en eet wat zoetigheid).
1 uur 25 - (Tekening met de Mokrzyski's.) 'ns Kijken wat de M.'s deden rond die
tijd. Ik doe mijn ogen één seconde dicht - ik zie allerlei dieren achter kapotgeslagen
kappen. Dieren veranderen aan de lopende band in mensen, à la fourchette.
1 uur 28 - Ik doof de lamp en besluit niets meer op te schrijven. Ik kan het niet.
Eeuwen zijn verstreken, en op de klok is het 7 over half twee. Het begon met de
bolsjewieken (Trotski) en hun hervormingen.
Hypergenitaliën in kreeftkleuren, een geslachtsdaad in natura en vervolgens de
belichaming van seksuele lusten in verschillende tegen elkaar schurende en met
elkaar vechtende monstertjes, in een kreeftachtige kleur. Zo nu en dan knipperden
kobaltoogjes op staafjes - het bleef bij reptielen.
1 uur 40 - Polsslag 68. Handen van een vreemde schrijven. Ik doe mijn ogen dicht
bij een aangestoken lamp. Oerstof met slangen. Het begon met een scène uit Macbeth
van opzij en vanonder. Een reusachtige zuster van liefdadigheid in dwarsdoorsnee,
met verschrikkelijke geslachtsdelen, vanonder gezien.
Best wel zin om een sigaret te roken. Ik kijk strak naar een kinderlijk protret van
Nina. Nina lacht en beweegt haar kleine oogjes, maar ze wil niet naar me kijken. Ik
heb genoeg van die reptielen. Zeehonden in een zee, dik als kleverige smurrie. Een
hele serie bruin-groene sculpturen die peyotliaanse scènes voorstellen. (Uitvoering
op een hoog artistiek peil.) Een klooster in maanlicht, ondermijnd door slangen en
een monsterachtig vrouwelijk orgaan in een rots, waarin een violette
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vonk uiteenspatte. Het klooster stortte op mij neer in zee. (Grabiński.5)
1 uur 52 - Het lijkt of de visioenen zwakker worden.
2 uur 5 - Eeuwen zijn verstreken. Hele bergen, werelden en hordes visioenen.
Teveel reptielen. Onlangs een grot van varkens - van een enorm beweeglijk varken,
varkensachtige tegeltjes.
De Chinezen hebben peyotl gekend. Alle draken en heel India komen er vandaan.
De ingewijdenen zijn - de kunstenaars. Eine allgemeine Peyotl-theorie. Panpeyotlisme.
Peyotl
twee kunstgebieden
China, India, Perzië
Amerika-Mexico, Afrika-Egypte Onze navel van de ondergang. Misschien
dat peyotl ons weer nieuw leven inblaast.
Muziek en platenspeler van beneden bederven het belang van het visioen. Zal ik een
sigaret opsteken? Zo nu en dan zijn rode en blauwe dansende papieren figuurtjes te
zien.
2 uur 11 - 1 glas wodka en wat tomaten. Aantekeningen. Ik sluit mijn ogen bij een
lamp. 2 uur 15 - Een visioen van een verengde (door enge slangen) Gucio Z.6 geel
met zwart. En even later slapend op z'n rechterbuikzij. Hoofdpijn. Glazen visioenen
- misdadig. Hyperbatraven. Het begin van het fantastisch theater. Alcor - een dubbel
ster - 2 zonnen (160 jaar per omwenteling) draaien zeer snel rond.
2 uur 30 - De hersenen van een krankzinnige met kolkende ogen in de klauwen
van een hels slangekoppotig weekdier.
Na een glas wodka trieste en sombere visioenen. Een tussen roet beschaamd geel
oogje. Hypermenselijke gebouwen met zuilen veranderden in berggenitaliën (zo groot
als de Giewont7) van blinkend roze steen.
2 uur 35 - Een vlotte zaadlozing recht in het gezicht, uit de hydrant der
berggenitaliën (beneden de hypergebouwen).
2 uur 45 - Ik verslind graham met boter. Gluur achter het gordijn naar onprettige
woonhuizen. De herinnering aan een fantastisch uitzicht op de woning van Poldek
aan de Widokstraat. Komen er visioe-
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nen? Poldek en zijn vrouw slapen apart onder één deken. Poldek op zijn rug, Wanda
op haar rechterzij, opgerold in een bolletje (gezien vanaf het raam). Visioenen
(opnieuw) van kleine gezichtjes. De gedachte dat Kotarbiński8 meer van deze wereld,
van mijn reptielen zou hebben gemaakt dan ik of Rafał9.
2 uur 53 - Hyperstoten schieten als klaterende watervallen.
2 uur 58 - Een optocht met olifanten en een parelwitte kameel (met een masker)
schitterend van proporties (waanzinnig realisme). M'n ogen begluren en omhelzen
vrouwelijke organen.
3 uur - Een kereltje à la Miciński10 ijlend naar de maan en zijn belevenissen, na
het neerkomen met een valscherm in een toestand van geestelijke labberlottigheid.
Een elfenschommel. (Komisch nummer.) Verhoornde geslachtsdelen van koningin
Saba in een astraal museum.
3 uur 5 - Ik zei: ‘Genoeg van die visioenen’ en heb de lamp gedoofd. Er volgden
necrofiele visioenen. (Nummer macabre.) Het uitlopen van de schedel (afgeschoten)
over de buik - zo weerzinwekkend dat ik zo snel mogelijk de lamp weer heb
aangestoken. Een erotische regen gerokte bloemen (krokussen). Een glimlachende
baardman (Valois) opgesloten in reusachtige ossebekken.
3 uur 10 - De Hades van mijn concept. Skeletten in een cirkelvormige woestijn
en zieltjes à la Goya. Goya moet peyotl gekend hebben.
3 uur 30 - Kwellende visioenen. Een centaurgevecht verandert in een gevecht
tussen fantastische geslachtsdelen. Bekering, maar niet tot een of andere religie, maar
tot een ander leven. Stoppen met verdovende middelen. Vergeestelijking. De krab
van de misdaad is uit de wond in de schedel te voorschijn gekropen. Verpatrijzing
van een havik. Wonderlijk wijze havik-mensenogen, volkomen verdwaasd, zwellen
op en vliegen in vogelkoppen de ronde horizon voorbij.
3 uur 45 - Een farao, lijkt op mij. Optochten. Totemistische rituelen (een beetje
havik-reptielachtig). Op schilden - daarmee weggevlogen in de gedaante van dierlijke
geesten. Reptielen in een geslachtelijke verstrengeling. Minettende leguanen.
3 uur 50 - Slangen in woestijnbronnen. (Realistisch nummer.) Alweer een visioen
(herhaling met variant) door gangreen aangetaste, zwerende hersenen van een
krankzinnige (à propos niet meer drinken), en een vogel met een amfibiebek, die in
de hersenen van een monster
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pikt (en deze in zijn klauwen vasthoudt), heft zijn kop naar mij op en kijkt me
wellustig aan. Een genitale afgrond met een blondbehaard nijlpaard. Met ogen erin.
3 uur 58 - Overeindstaande begrippen en uit die begrippen stapt in plaats van de
waarheid (staat er wat gemaakt met de rug naar toe) ook een vreemd dier naar voren,
en vervolgens gewoon een wild varken.
4 uur 5 - De geboorte van een diamanten distelvink. Een regenboogkleurige
dashond spatte uiteen in een vuurwerk van rood-roze vlinders op gebogen roze
stengeltjes. Egyptische en Assyrische optochten. Een slavin achter een zuil - daar is
later nog een onafgewerkte paleisaffaire van gekomen, ondergedompeld in
moddervette genitaliën.
4 uur 10 - Ik zag in die visioenen mijn totale geestelijke armoede.
4 uur 15 - De verandering van een skelet in een etherisch (schitterend) lichaam.
4 uur 20 - Derde serie tekeningen. Ik heb zin in een sigaret.
4 uur 27 - Tekeningen (2) klaar (?).
Rond 3 uur gemengde optochten - stilistisch, bv. rococo, hedendaags en klassiek.
(Een mélange van stijlen als bij de paardenrennenvanonder gezien).
4 uur 30 - Kussende tenen tussen de benen. Ik zal nooit helemaal verlost kunnen
worden, want ik kan niet zonder erotiek.
Het portret van Nina kijkt al niet meer, want ik ben de geheimzinnige macht over
de dingen kwijt. In de donkere diepte van de zenuwknopen in mijn hersenen loeren
laatste restjes visioen (eigen schuld - de Indianen hebben gelijk dat Peyotl de
schuldigen straft).
4 uur 40 - Lichte hoofdpijn. Ben die visioenen moe. Het verlangen naar een droom
zonder visioenen. Polsslag 72. De gewone werkelijkheid lijkt steeds vaker normaal,
en niet zo fantastisch als tot nu toe. De krommingen van de ruimte verdwijnen
langzamerhand (Einstein in de praktijk).
4 uur 43 - Een visioen van in de bergen (Hala Gąsienicowa) aan lijnen hangende
wijven. (Een visioen met een onduidelijke symboliek). De Strąźyski's op de canapé
in de salon die in een bed is veranderd. Hij bij het raam met z'n benen naar dat raam,
in de houding, zij met haar hoofd naar de bibliotheek op haar rechterzij. Nu is ze
wakker, 4.49, hij slaapt.
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4 uur 55 - Een realistisch oog van Piłsudski11 - komt voorzichtig uit z'n oogholte
gekropen en werpt zich (inmiddels etherisch) vol op mij - de ruimte in. Hij raakt een
punt ergens in de Oekraïne en van daaruit zwermen hele hordes gegeometriseerde,
gestreepte, zwarte torren uit over de hele wereld.
5 uur - Geheimzinnige geschiedenis van een dame uit de kresy12 (een blondine),
een veldwachter, een pope, een oude man in een adellijk uniform. Engelse
veldmaarschalken - een garde-kurassier, een tweede heeft een passende hoed - trekt
in de regen een wagen met een Indiase sculptuur (voor straf). Alle reptielen zijn
schepselen die in mij door alcohol en cocaïne zijn ontstaan. Zo weinig van dat spul,
en toch zoveel reptielen.
5 uur 4 - Een weerzinwekkend katachtig snorremonster, dat uit een vet vrouwelijk
orgaan kruipt - ter wereld komt.
5 uur 8 - Een trieste vloot met gezichten onder de stuurraderen. Ik heb genoeg van
die visioenen.
5 uur 11 - Een rottend been, de schoen valt uiteen. Roze wormen komen eruit
gekropen, lijken op fallussen, veranderen in rechtopstaande linga's13. (Voetschoenig
koudvuur.)
5 uur 18 - Een ideale juffrouw veranderde langzaam in een voortsjokkend, hobbelig
misbaksel.
5 uur 20 - Volgens mij ben ik de belichaming van de Slangekoning uit de Tatra's14.
(Een Tatraans visioen). De Kleine Weide15 in de winter, en eindigend met een
monsterachtig reptiel op de Przysłop Miętus16.
5 uur 25 - Ik doof een lamp.
Zygmunt Unrug17 (een ketter), van opzij gezien, verwikkeld in een kluwen slangen.
Het wapenschild, vergroeid tot een slang, valt languit op de grond. Daarnaast
visioenen van een ander schild met een leeuw die wijdbeens staat. Bezoek bij de
Sokołowski's in Brwinów. Voortsluipende monsters; chocoladekleur met zwart en
geel.
5 uur 33 - Deformaties van de slapende Nina, ze heeft de ogen open. Daarvóór de
transformatie van een kruik in de hoek. Ik doof de lamp. In de kamer wordt het steeds
helderder door het daglicht. Meteen een visioen van nicotine - een geel oogje in een
doodshoofd. En verder van Alcohol - een wonderlijk mooie kolibrieslang kruipt eruit
te voor-
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schijn en Froufou - een vrouwenoog in duivewit, en van onder een klein
vrouwenpootje dat uitgroeit tot witte slangeachtige teugels, die opdrijven en de keel
dichtknijpen. Wit vrouwendons en een mooi, helblauw oog. Het tot in het oneindige
uitzetten van een lege blaas op een voet.
5 uur 47 - Het visioen van een luxueus reptiel (een dinosaurus), pour les princes.
Een ietwat komisch bisnummer. Een zonnige ridder onder glas (na een geografisch
visioen met de zon op de bergen van twee kanten). Een erezaak van Franse officieren
en wilde combinaties met een jonge Rus. Een put met monsters, dichtgegooid door
Bedoeïnen op trekpaarden en Fransen. De zwerende tieten van generaal Porzeczko.
6 uur 15 - Hydrobalsemikine. Balsemieke. Muziek, een lagere kunst, is vanzélf
ontstaan - maar zoiets doortrapts als de schilderkunst en beeldhouwkunst kan alleen
door Peyotl tot leven zijn gewekt, en de rest is er gewoon achteraan gekomen.
6 uur 17 - Ik neem valeriaan in. Zin om een sigaret op te steken. Het aardse
klotebestaan nageblaft door vliegende draken (op een kegel). Een afgrijselijk reptiel,
blue acier, piepte op de bodem van ondiep water, plat als een rog zonder kop, er vlak
naast maar iets hoger [...] uit die slang te voorschijn. Wegebbende torens en een
reusachtige koningsmantel beschenen door de zon van de waarheid - een metalen
figuurtje met een bloot kontje. Ik, als klein jongetje op een katafalk, verander in een
wild varken.
6 uur 30 - Ik heb de rest van de valeriaan opgedronken. Ik heb beslist genoeg van
die visioenen. De hele wanstaltigheid van het naturalisme vergeleken met deze
rijkdom aan vormen. Zonden tegenover mijn Moeder. En hier gaf Peyotl mij een
visioen, waarvan ik dacht: dat durft hij vast niet. Hoe mijn schuld en zonden de
gezondheid van mijn Moeder te gronde richten.
6 uur 38 - Een defilé van moderne maskers met vergroting en karikaturen, in de
ogen: krampen, contracties en repulsies. Een realistisch type dikdoener (iets te dik
gedaan).
6 uur 50 - De Strąźyski's worden langzaam wakker. Een visioen van de
veranderingen van een wonderschone vrouw, daarna erotischtentakelige avances.
Wat zit er veel kwaad in mij. En ik beschouw mezelf nog wel als een goed mens.
Verschrikkelijke visioenen van m'n
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Moeder. Nina op huwelijksreis met een onbekend heerschap, in een hangmat aan de
Rivièra.
7 uur 15 - Een dutje zonder reële visioenen. Normale slaapdromen. Frans I en
Fransje Orkan18 - één. Een wonderbaarlijk schaamteloze vrouw baart een monster.
Een walgelijke geslachtsdaad met een grote hoeveelheid reptielen. Opnieuw...
8 uur 15 - Ochtendlijke handelingen. Angst voor het licht. Toch is mijn toestand
nog hoogst abnormaal. Iets nauwere pupillen, iets meer dan het maximum.
Wegstervende visioenen van regenboogachtige kluwen draadjes.
9 uur - Nog steeds visioenen, maar nu zwakker en niet zo afschuwelijk. Veel
visioenen. Reptielen.
9 uur 20 - Een platte, veelsoortige slang, groen, in een ondiepe poel.
10 uur - De laatste restjes visioen.
10 uur 15 tot 12 uur - Geslapen. Daarna toestand betrekkelijk normaal. Lichte
verdoving en ruimtelijke desoriëntatie. Nauwelijks merkbare verbreding van de
pupillen.
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S.I. Witkiewicz door Józef Głogowski (1930-1935).
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‘Wroegingen’ (± 1911) houtskooltekening. (Witkacy, de actrice Irena Solska met wie Witkacy een
ongelukkige affaire had en Stanisław Witkiewicz Sr.).
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Compositie (1918). Pastel.
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Portret van Jadwiga Witkiewicz, de vrouw van Witkacy (1925). Pastel, potlood, krijt, papier.
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Tekening met drie figuren (1928). Potlood.
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Portret van Mevrouw Bylczyńska (1929). Gesigneerd: Witkacy 1929. X T. Peyotl + C(ocaïne).
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S.I. Witkiewicz (± 1930).

Eindnoten:
1 Janusz Beaurain, luitenant, later generaal van de Poolse luchtmacht. Door Witkiewicz
geportretteerd. Niet te verwarren met dr. Karol Beaurain, de eerste Poolse Freudiaan. Deze
laatste was Witkiewicz' therapeut in diens depressieve periode, vlak voor het vertrek naar de
Tropen. Witkiewicz verwachtte overigens weinig heil van deze therapie en had bovendien
weinig op met de theorieën van Freud (vgl. ook ‘De gek en de non’). ‘Beaurain’ schreef
Witkiewicz vaak als ‘Borèn’.
2 Russisch: ‘Als ik ophoud met tomaten eten.’
3 De schilder Juliusz Kossak, geportretteerd door Józef Simmler (1823-1868).
4 Zie: A. Rouhier: ‘Peyotl, la plante qui fait les yeux émerveiller.’
5 Stefan Grabiński (1893-1936), schrijver van fantastische verhalen, waaronder ‘Het klooster en
de zee.’
6 August Zamoyski (1893-1970), beeldhouwer en ontwerper van het omslag voor Witkiewicz'
‘Nieuwe vormen in de schilderkunst.’
7 De meest karakteristieke berg (hoogte 1894 m.) van de Poolse Tatra's. Vanwege zijn vorm ook
wel ‘De slapende ridder’ genoemd.
8 Janusz Kotarbiński (?), schilder. Niet te verwarren met de filosoof Tadeusz Kotarbiński (1886-?),
met wie Witkiewicz bevriend was en een levendige correspondentie voerde.
9 Rafał Malczewski (1892-1965), schilder, zoon van de meer bekende Jacek Malczewski
(1854-1929), schilder van merkwaardige symbolistische allegorieën en één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Poolse ‘Art Nouveau’.
10 Tadeusz Miciński (1873-1918), dichter en toneelschrijver. Zijn oeuvre is een mengeling van
symbolisme en surrealisme. Het verhaal gaat dat Miciński, die als een Oosterse mysticus door
het leven ging, voor de ogen van Witkiewicz, met wie hij zeer bevriend was, in een klein dorpje
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ergens in Wit-Rusland midden op straat abusievelijk (op beestachtige wijze) werd vermoord,
waarschijnlijk omdat hij vanwege zijn nogal mysterieuze uiterlijk werd aangezien voor een
tsaristische spion.
Józef Piłsudski (1867-1935), dè grote en sterke man van het onafhankelijke Polen tussen 1918
en 1939. Het is bekend dat Witkiewicz een grote bewondering koesterde voor deze figuur, die
hoogstwaarschijnlijk model heeft gestaan voor Kocmołuchowicz uit de roman
‘Onverzadigbaarheid’.
Letterlijk: ‘grensgebied’. Bedoeld wordt de streek grenzend aan Rusland, dat wil zeggen tot
1939, daarna werd dit gebied, waar opvallend veel belangrijke personen uit het Poolse culturele
leven vandaan komen, door de Sowjetunie ingelijfd.
Fallisch symbool uit de Indiase mythologie.
Legendarische koning uit een bergsprookje.
Klein dal in het Tatragebergte.
Naam van een berg in de Tatra's (hoogte 1187 m.).
Vader van Jadwiga, hier Nina genoemd, de vrouw van Witkiewicz.
Franciszek Smreczyński, pseudoniem van Władysław Orkan (1875-1930), auteur van romans
en verhalen die voornamelijk handelen over de schrijnende armoede onder de boerenbevolking
in de Tatra's.
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S.I. Witkiewicz
Onverzadigbaarheid (fragment)
Vertaling: Karol Lesman
Onverzadigbaarheid (1930) wordt door velen gezien als de compilatie
van Witkiewicz' hele oeuvre, de synthese van zijn catastrofistisch
wereldbeeld en zijn literaire mogelijkheden. De roman speelt in de
toekomst, ergens in de tweede helft van de twintigste eeuw op het moment
dat perfect georganiseerde Chinese communisten het contra-revolutionaire
Rusland zijn binnengedrongen en op het punt staan het door een
pseudo-communisme geregeerd Europa binnen te vallen. Het neutrale
Polen is dan nog het enige niet-communistische land in Europa. Ondanks
dit futuristische gegeven is Onverzadigbaarheid géén
science-fiction-roman. Ongetwijfeld heeft het Polen van Józef Piłsudski
model gestaan voor de achtergrond waartegen de handeling zich voltrekt.
Onverzadigbaarheid is het verhaal van het seksueel, maatschappelijk en
metafysisch volwassen worden van de jonge Genezyp Kapén en beslaat
een periode van slechts enkele jaren. De roman vangt aan met de
thuiskomst van Genezyp op het landgoed van zijn vader na het behalen
van zijn middelbare schooldiploma en eindigt met de nederlaag van de
Poolse legers, wanneer het hoofd van de capitulerende
generaal-kwartiermeester Kocmoluchowicz, het enig overgebleven individu
dat nog in staat moet worden geacht de mensheid te redden, voor de voeten
van een Chinese legerleider rolt: niets staat de overwinnaars meer in de
weg de westerse wereld in slaap te sussen met hun Murti Bing-pillen, die
iedere metafysische onrust wegnemen en in plaats daarvan een uniform
standaard-geluk garanderen. Genezyp kan alleen nog maar apathisch
toezien: zijn individuele ondergang loopt parallel aan het tragische einde
van de westerse beschaving. In dit fragment, het begin van hoofdstuk een
van het eerste deel, getiteld Het ontwaken, maken we kennis met Genezyp
Kapén, de hoofdpersoon uit deze roman. Genezyp Kapén is een
samentrekking van: je ne zipe qu'à peine, een ‘verfranste’ versie van het
Poolse: ledwo zipie, dat zo iets moet betekenen als: ‘ik ben meer dood dan
levend’, waarbij echter direct dient te worden opgemerkt dat ziper uiteraard
geen Frans woord is, maar rechtstreeks werd overgenomen uit het Pools.
Genezyp wordt vervolgens in de roman gewoon verkleind tot o.a. ‘Zypek’
en ‘Zypcio’ alsof het hier een gangbare voornaam betrof.
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Genezyp Kapén verdroeg geen enkele vorm van onvrij heid - al vanaf zijn vroegste
kinderjaren toonde hij hiervan een niet te overwinnen afkeer. (Het was dan ook een
onbegrijpelijk wonder dat hij de acht jaar dressuur van een despotische vader kon
verdragen. Maar hij beschouwde dit meer als het strak aantrekken van een veer: hij
wist dat deze zich vroeg of laat moest ontspannen en dat hield hem op de been.) Toen
hij nauwelijks vier jaar oud was (ja toen al!), vroeg hij zijn moeder en de
kinderjuffrouw, als zij tijdens hun zomerse wandelingen een straathond tegenkwamen,
of hij deze mocht aaien. 'n Andere keer was het een klein, melancholisch hondje dat
stilletjes op de drempel van zijn hok zat te piepen - och, het alleen maar even aanraken
of iets te eten geven, want van bevrijden uit zijn gevangenschap kon uiteraard geen
sprake zijn...
Aanvankelijk mocht hij eten van thuis meenemen voor zijn ongelukkige vriendjes.
Al gauw overschreed deze manie echter de grenzen van het uitvoerbare, zelfs voor
zijn mogelijkheden. En zo werd hem zijn enige, echte pleziertje ontzegd. Dit
overkwam hem voornamelijk bij hen thuis op het platteland, in Ludzimierz, aan de
voet van de Beskiden en de Hoge Tatra's. Maar op een keer tijdens een verblijf in de
regionale hoofdstad K. nam zijn vader hem mee naar een menagerie. Na enkele
vruchteloze verzoeken om 'n paar Hamadria-apen - de eerste dieren die hij daar te
zien kreeg - uit hun kooien los te laten, stortte hij zich op een bewaker en bewerkte
diens maag enige tijd met zijn kleine vuistjes, waarbij hij z'n hand verwondde aan
de gesp van de broekriem van de opzichter. Nooit meer zou Zypek het hemelse blauw
van die augustusdag, dat zo koud en afschuwelijk onverschillig voor het lijden van
deze arme dieren was geweest, vergeten. En die zalige zon, terwijl zij (en ook hijzelf)
het zo zwaar te verduren hadden... Het einde van het verhaal was een krampachtige
huilbui en een ernstige zenuwinstorting. Bijna drie etmalen lang had Genezyp daarna
niet geslapen. Hij werd gekweld door monsterachtige nachtmerries. Hij zag zichzelf
als een grijze aap die tegen een kooi aanschurkte: met geen mogelijkheid kon hij bij
een andere aap komen, die erg veel op hem leek. Er was iets vreemds aan die ander:
het was rood met blauw en uitermate weerzinwekkend. Hij kon zich niet meer
herinneren of hij dit nu echt had gezien of niet. Alles vloeide ineen, in een misselijk
ma-
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kende pijn in zijn borstkas, die gepaard ging met het gevoel van een verboden,
walgelijke hartstocht... Die tweede aap, dat was hij ook, en op hetzelfde moment
bekeek hij zichzelf van opzij. Hij is nooit meer te weten gekomen hoe dit allemaal
precies in z'n werk was gegaan. En toen verschenen er reusachtige olifanten, trage
poezebeesten, slangen en droevige condors - allemaal veranderden ze in hem, maar
waren hem tegelijkertijd ook weer niet. [In werkelijkheid zag hij deze schepselen
slechts in het voorbijgaan, toen hij via een andere uitgang droog snikkend en
stampvoetend werd weggeleid.] Hij bracht die drie dagen door in een vreemde wereld
van verboden kwellingen, pijnlijke schaamte, smerige zoetheid en heimelijke
opwinding, terwijl hij toch heel duidelijk in zijn eigen, kleine bedje lag. Toen hij na
dit alles weer tot bewustzijn was gekomen, was hij zo slap als een vaatdoek, maar
hij had wel een gegronde afkeer gekregen van zichzelf en van iedere zwakheid in
het algemeen. Er had zich iets in hem vastgezet, dat zich tegen hem keerde: de aanzet
tot het bewust creëren van ware kracht. Een oom van hem, 'n lapzwans, de schande
van de familie en een ingezetene van Ludzimierz, zei: ‘Mensen die goed zijn voor
dieren blijken vaak beesten in de omgang met hun naasten. Zypek moet strak
gehouden worden, anders groeit er nog een monster uit hem.’ En zo voedde zijn
vader hem later ook op, zonder overigens ook maar in het minst te geloven in de
goede resultaten van die methoden - hij deed dit, vooral in het begin, louter tot zijn
eigen voldoening. ‘Ik heb eens twee jonge dames van zgn. “goeden huize” gekend,
die in een klooster waren opgevoed,’ zei hij vaak. ‘De ene was een h..., de andere
een non. En hun beider vader was ongetwijfeld één en dezelfde persoon.’
Toen Genezyp zeven werd, leken dit soort symptomen geheel verdwenen. Alles
trok zich naar de achtergrond terug. Hij werd in die tijd steeds somberder en gaf zich
onder meer over aan één spelletje dat verschilde van alle andere. Hij ging nu vaak
alleen of samen met zijn neef Toldzio, die hem in een nieuwe wereld van
auto-erotische perversiteiten binnenleidde. Afschuwelijk waren die momenten,
wanneer muziek opklonk in het naburige park en in de struiken weggekropen jochies
elkaar ophitsten, terwijl ze elkaar subtiele verdorvenheden in het oor fluisterden en
gretig allerlei geuren opsnoven. Totdat ze uiteinde-
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lijk buiten zinnen, met gloeiende wangen en met door onzegbaar verlangen gekwelde
ogen, tegen elkaar geleund in hun gezonde, arme lichaampjes een helse siddering
van een onbekende, eeuwig geheimzinnige, onbereikbare lust opriepen. Zij probeerden
deze lust steeds intenser te beleven - echter zonder resultaat. Ze bleven het maar
proberen - steeds vaker. Even later kwamen ze dan uit de struiken tevoorschijn, bleek,
met rode oortjes en ogen, en schoten als dieven weg, vervuld van een merkwaardige
malaise, van pijn bijna, ergens daar beneden... Het vrolijke spel van de meisjes had
een vreemd onaangename werking op hen. Het had iets van droefheid en angst, een
hopeloos, verschrikkelijk en toch prettig gevoel van berouw over iets dat ze niet
kenden. Een verfoeilijk meerderwaardigheidsgevoel ten opzichte van al het andere
vervulde hen met een afschuwelijke trots. Met afkeer en schaamte keken ze naar
andere jongens, en de aanblik van mooie, jonge mannen die flirtten met volwassen
dames vervulde hen met haat vermengd met een duistere, neerbuigende jaloezie,
waarin echter de griezelige charme schuilging van het uitstijgen boven het leven van
alledag. Schuld aan dit alles had, later natuurlijk, Toldzio. Maar daarvóór was hij
juist die naaste, allerbelangrijkste vriend die als eerste het vreemde geheim had
bezeten van die kwaadaardige lust en die zo aardig was geweest om hem ermee
vertrouwd te maken. Maar het was ook de reden waarom Zypek later een hekel aan
hem kreeg. Dit duurde zo twee jaar, met enkele onderbrekingen. Maar tegen het
einde van het tweede jaar begon de vriendschap sporen van verval te vertonen.
Misschien wel om die reden. In deze periode traden in verband met die geheimzinnige
lustgevoelens allerlei nieuwe symptomen op... Zypek sloeg de schrik om het hart.
Was dit een of andere verschrikkelijke ziekte? Of wellicht de straf voor zijn zonde?
In diezelfde periode begon zijn moeder hem tegen de wil van zijn vader
godsdienstlessen te geven. Over die dingen werd echter niet gesproken, ook niet als
over één van de zonden. En toch had Zypek steeds het gevoel dat hij, als hij zich
overgaf aan de praktijken van Toldzio, iets deed, dat op een kinderlijke manier
‘ongentlemanlike’ was, iets slechts. Deze slechtheid was echter van een heel andere
orde dan het niet maken van zijn huiswerk, de woede op zijn ouders of het pesten
van zijn kleine zusje, dat hij overigens verder volkomen negeer-
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de. Waar hij dat gevoel van slechtheid vandaan had en waarom hij later door verdriet
en gewetenswroeging overvallen werd, kon hij niet begrijpen. Hij nam vastberaden
een besluit: met de moed van een ter dood veroordeelde stapte hij naar zijn vader en
vertelde hem alles. Hij kreeg een verschrikkelijk pak rammel en ontdaan, meer nog
door het perspectief krankzinnig te worden dan door dit pak slaag, keerde hij zich
vervolgens volledig in zichzelf en staakte deze onfatsoenlijke praktijken. Hij
waardeerde namelijk bij zichzelf z'n gezonde verstand, dat hem in discussies over
de geheimen der natuur boven zijn leeftijdgenoten plaatste en zelfs boven die
doortrapte, één jaar oudere Toldzio, die ook nog eens graaf was, terwijl hij er zichzelf
slechts op kon beroemen baron te zijn, en dan nog wel een ‘dubieuze’ zoals hij
onlangs van zijn neef had vernomen.
Het tijdperk van de gezonde verloedering was begonnen. Vechtpartijen, wedrennen
- kortom, sport in alle mogelijke variaties bande de gedachte aan deze hoe dan ook
uit ‘natuurkundig oogpunt’(?) interessante verschijnselen uit zijn geest. Bovendien
bleef zijn vader hem een bevredigende theorie schuldig. Maar zijn manie om van
hun vrijheid beroofde honden te verlossen kwam met verdubbelde hevigheid terug.
Nu stond het allemaal in het teken van de sport - en dat was toch ook een eervolle
proeve van moed. Vaak kwam hij gebeten, met gescheurde kleren en onder de modder
thuis. Eén keer moest hij twee weken met 'n arm in een draagverband rondlopen, en
dat haalde een streep door een hele serie uitermate belangrijke ontmoetingen met de
tegenpartij der ‘Jongturken’. Dit ongeval zwakte zijn enthousiasme in deze richting
enigszins af. Steeds minder vaak ondernam hij zijn bevrijdingsexpedities, maar toch.
En het gebeurde steeds als hij om de een of andere reden juist zin in iets anders had...
Vervangende handelingen.
Het zogenaamde tijdperk van de sublimatie was aangebroken. Maar de school
bleek een brute spelbreker. De voor bepaalde (overigens weinig talrijke) naturen
moordende, gedwongen, haast mechanische arbeid, die eerder de zin om te leren
tegenmaakt dan dat zij de belangstelling voor de geheimen ervan opwekt, vergalde
de beste periode uit het leven van een jongeman, wanneer de voorgevoelens van het
onbekende zich verbinden met de ontwakende sentimenten jegens
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jonge dames (of liever: jegens ‘die ene enige’) en daarbij een nevel van onbewuste
metafysische vreemdsoortigheid (nog geen echte vreemdheid) uitspreiden over het
gewone alledaagse leven. Ondanks zijn onbetwistbare aanleg had Zypek moeite met
leren. De dwang hielp ieder spontaan enthousiasme in hem om zeep. De hele winter
ging hij geestelijk gebukt onder de zware last van het werk; zelfs de korte vakanties
op het platteland zaten vol met nu verplicht gestelde sport en dorpsvermaak. Afgezien
van de hem tot dit doel toegewezen leeftijdgenootjes zag hij niemand en ‘kwam hij
nergens’ daar in die buurt. Toen hij zich zo tegen de herfst weer wat op z'n gemak
ging voelen, begon alles weer van voren af aan, en zo bleef het onveranderd tot zijn
eindexamen.
Hij had zijn vader gezworen direct na het examen naar het platteland te komen en
die eed bleef hij trouw. Op die manier bleven hem de liederlijke eindexamenfeestjes
bespaard en kwam hij zuiver en onschuldig, maar zich bewust van duivelse
levensmogelijkheden het erf oprijden van het zogenaamde ouderlijke paleis, dat niet
ver van Ludzimierz lag, aan de voet van de bergen. En hier begon het pas goed.
Informatie: Zoals gezegd was hij er al vóór zijn schooltijd achtergekomen
dat hij een baron was en dat zijn vader, de eigenaar van een reusachtige
brouwerij, op dit punt in het niet viel bij zijn moeder, een gravin met
gemengd Hongaars bloed. Hij maakte een korte snobistische periode door,
zonder overigens bevrediging in dit snobisme te vinden: van moederskant
was alles zogenaamd oké - 'n paar helden, wat Mongolen, hier en daar 'n
enkele slachtpartij ten tijde van Wladyslaw IV -, maar de voorouders van
pappie beantwoordden in het geheel niet aan zijn ambities. Daarom werd
hij, gedreven door een gelukkig instinct, al vanaf de vierde klas (hij was
pas in de derde op school gekomen) democraat en bagatelliseerde hij dat
onvolmaakte complex van zijn afkomst. Dit bezorgde hem veel erkenning
en stelde hem tegelijkertijd in staat om een bepaalde vernedering om te
zetten in positieve waarden. Hij was erg ingenomen met deze ontdekking.
Hij werd wakker na een kort middagdutje. Hij ontwaakte niet alleen uit deze slaap,
maar ook uit die andere welke vijf jaar had geduurd! Tussen die stoere tijd van
kinderlijke strijd en nu lag een woestijn. Wat vond hij het jammer dat dit niet altijd
zo kon blijven! Die gewichtigheid van dat alles, dat unieke en onafwendbare, terwijl
je toch op hetzelfde moment het idee kreeg dat je niet alles serieus kon nemen op
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dit niveau van de werkelijkheid - en die daaruit voortvloeiende lichtvaardigheid en
zorgeloosheid, zelfs met de rampspoed van zoveel verloren veldslagen voor ogen.
Nee, nooit meer!... Maar datgene wat stond te gebeuren leek hem veel, oneindig veel
interessanter! 'n Andere wereld. Het was niet geheel duidelijk hoe het kwam, maar
de herinnering aan die kinderlijke perversiteiten verplaatste zich met het volle gewicht
van een schuldbesef naar aanleiding van die ‘misdaden’, alsof zij het inderdaad waren
die op zijn hele verdere leven drukten. En misschien was het in wezen ook wel zo.
Jaren later wilde hij weer hetzelfde, maar hield zich in. Hij werd in het bijzijn van
hem nog onbekende vrouwen door schaamte weerhouden. Dat wil zeggen tot in hun
diepste wezen nog onbekende vrouwen, want gisteren nog...
Informatie: Op het internaat werd hij aan een ijzeren discipline
onderworpen, en tijdens zijn vakantie - haha - was het gezelschap waar
hij mee omging nu ook weer niet wat hij zocht! Toch hoorde hij zo nu en
dan nog wel eens wat van zijn vriendjes, die meer van de werkelijkheid
hadden geproefd dan hij. Maar dat was niet het allerbelangrijkste.
Alles bestaat. Dus toch. Deze constatering was niet zo banaal als zij op het eerste
gezicht mag lijken. De onderbewuste, dierlijke, hoofdzakelijk animistische ontologie
is niets in vergelijking met het eerste inzicht in een begrippelijke ontologie, met een
eerste algemeen existentieel oordeel. Het feit op zich dat hij bestond was voor hem
tot op dat moment niets vreemds. Nu pas begreep hij voor het eerst de gapende
onpeilbaarheid van dat probleem. In een kinderlijk betoverde en vergulde, in het stof
van een onaards verlangen verlichte wereld van de mooiste dagen uit zijn leven, die
nooit meer zouden terugkeren, doemde zijn vroegste kindertijd op: het paleis van
zijn moeders familie in Oost-Galicië en een wolk waarachter onweer loerde, kwakende
kikkers in de kleiputten nabij de steenfabriek en het knarsen van de roestige waterput.
Ook moest hij ineens aan een versje denken, dat 'n vriendje met wie hij niet mocht
spelen hem had geleerd.
O vreemd, stil, zomers middaguur
En van sappige diepten verzadigde vruchten Een vergeten waterput staat in de koele schaduw van 'n schuur
In afwachting van bezeten avonden en nachten te zuchten...
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Dit was het wat volgens hem dat armzalige versje uitdrukte: het kolossale van het
leven en het onbegrijpelijke van ieder afzonderlijk moment, de afschuwelijke saaiheid
en het verlangen naar iets ongrijpbaar groots. Maar de juiste zin hiervan drong nu
pas tot hem door. Indertijd toen Ptaś hem dit niemendalletje had voorgelezen op het
urinoir naast de school had het geen enkele uitwerking op hem gehad. Het verleden
lichtte op in een bliksemende openbaring van het heden als een andere, tot nog toe
onbekende wereld. Het duurde niet langer dan een fractie van een seconde en viel
toen samen met deze herinnering weer terug in de geheimzinnige wirwar van het
onderbewustzijn. Hij stond op, liep naar het raam en drukte zijn hoofd tegen de ruit.
De grote, gele winterzon zakte snel naar beneden, waarbij hij bijna de gespleten
bergtop van de Grote Heuvel raakte. Het verblindende licht deed alles smelten in
een trillende massa van ontstoken goud en koper. Violette schaduwen werden steeds
langer en langer, en het bos kleurde in de buurt van de zon zwart-paars, terwijl het
voortdurend in een bleek en blind groen veranderde. De aarde was niet langer een
alledaags oord, niet langer datgene wat er over haar en over haar verhouding tot de
menselijke wereld bekend was - zij was een planeet die van telescopische verten
werd bekeken. Zij leek zich met haar getande en gebeeldhouwde bergketen die zich
naar links uitstrekte, ver voorbij de neerhangende hellingen van de Grote Heuvel, te
buigen voor een nacht die uit de interplanetaire ruimte naderbij kwam. Een
‘treur-nacht’ - dacht Zypcio zonder aanwijsbare redenen. De zon die je nu duidelijk
kon zien bewegen werd zo nu en dan een met goud en rood omrande zwart-groene
schijf. Plotseling raakte zij met een angstige, wat weifelende beweging de in bloedige
striemen vertakte lijn van de bossen in de verte. Het rood-zwarte fluweel veranderde
in donkerblauw, toen de laatste in een regenboogzuil uiteengevloeide zonnestraal
voor de laatste maal oplichtte tussen zware rijen sparren. De in de oneindigheid
geworpen blik die in een verblindende schittering werd voortgetrokken stuitte op het
taaie verzet van de sombere, zo oneindig veel werkelijkere wereld. Genezyp voelde
iets van een doffe pijn in de borststreek. Het vreemde moment van het begrijpen van
het geheim was voorbij en de reële alledaagsheid liet van onder haar masker haar
grijze en oer-saaie gezicht zien. Wat zullen we vanavond eens
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gaan doen? Deze vraag deed hem denken aan al de vorige vragen en hij zonk diep
weg in gedachten, zo diep dat hij elk gevoel voor het heden verloor. Hij wist niet dat
het hoogst bereikbare geluk vaak ligt in juist dit soort momenten.
De vorstin stond (steigerend) levensecht voor hem in zijn fantasie. Maar dit beeld
was niet een juiste weergave van de realiteit van gisteren. Genezyp schoten de
onfatsoenlijke gravures te binnen, die hij eens in de bibliotheek van een vriend van
zijn vader had gezien op een moment dat beide heren even niet opletten en hij in een
halfgesloten bureaula had gekeken. Hij zag in een schaamteloos visioen haar naakte
verschijning, overspoeld met een waterval van donkerrode haren. De kring boosaardig
lachende apen, die met hun onbetamelijke elegantie om haar heen krioelden (ieder
van hen hield een klein elliptisch spiegeltje in zijn hand) was ontegenzeggelijk de
belichaming van een bepaalde tekening waarop concentrische cirkeltjes voorkwamen
die de verschillende sferen van het leven naar hun belangrijkheid moesten
symboliseren. Was dit rondje daar in het midden soms het allerbelangrijkste? Twee
onvergelijkbare gezichtspunten tekenden zich af en een daaruit voortkomende
kwellende tweespalt. Ruwweg zou je het zó kunnen opvatten: het programmatisch
idealisme van zijn vader aan de ene kant en aan de andere kant het verlangen om van
de verboden aangename dingen in het leven te genieten. Dat laatste had op een
onduidelijke manier iets te maken met zijn moeder. Genezyp voelde dat haast fysiek
in zijn borststreek en onderbuik. Daarnet was er nog geen sprake van, maar nu
kwamen zijn hele verleden, zijn schooltijd en kindertijd ver van hem af te staan,
samengevat in een ondeelbaar geheel; het enige negatieve eraan was, dat hij het
zojuist ontstane, ongrijpbare probleem niet kon oplossen. Het geheim van een
werkelijke oplossing voor deze kwestie behield voor hem - al vanaf het moment dat
hij zich die bewust werd - iets onrustbarends en kwaadaardigs. Een ongezonde
(waarom ongezond, bliksems nog an toe?!) nieuwsgierigheid werd over hem heen
gegoten als een warme, smerig aangename smurrie. Hij sidderde en plotseling
herinnerde hij zich nu de droom die hij zojuist had gehad. Hij hoorde een stem van
iemand uit de afgrond van een onpersoonlijke blik, die zich in hem vastbeet met die
moordende vraag, waarop hij het antwoord maar niet kon vinden. Hij voelde zich
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alsof hij zich niet voldoende op een examen had voorbereid. En die stem sprak snel,
stamelend - het was een zin uit zijn droom: ‘tussenwuivers vroederen bij het zien
van de zwarte beaat, grollend ovoor’. Metalen armen pakten hem beet en hij voelde
een kietelende pijn onder zijn ribben. Dat was hetzelfde onaangename gevoel waarmee
hij wakker was geworden en dat hij niet thuis had kunnen brengen. [En is het wel de
moeite waard dit alles te beleven, je erin te verdiepen en de boel tot op de bodem uit
te pluizen om even daarna toch weer... brrr - maar daarover later.]
Haast met blijdschap herkende hij nu pas op het geheugenbeeld van het behaarde
smoelwerk van de musicus Tengier (die hij de avond ervoor had leren kennen)
diezelfde raadselachtige tweespalt welke hij nu zelf ervoer. De ingehouden kracht
die zo overduidelijk zichtbaar was geweest in de ogen van dat mannetjesdier zorgde
voor een ondraaglijke spanning. Zijn woorden, die Genezyp te horen had gekregen
en die hij niet had begrepen, werden plotseling volkomen helder, als een niet verder
te analyseren massa, of liever alleen de algemene toon ervan. Van een begrippelijke
betekenis was geen sprake. De dubbelzinnige betekenis van het leven bengelde dof
onder een schaal van conventionele ‘schoolse’ geheimpjes. En deze schaal werd
opengebroken door woorden zonder enige betekenis:
‘Laat alles maar gebeuren. Ik ben in staat om alles te bevatten, te overwinnen,
door te slikken en te verteren: iedere verveling en de grootst mogelijke ellende. Hoe
komt het dat ik zo denk? Het is volstrekt banaal en als iemand mij de raad zou geven
zo te handelen, zou ik hem uitlachen. En nu zeg ik dit alles tegen mezelf alsof dit de
diepste waarheid is, een vondst van het hoogste belang.’ Gisteren nog zouden deze
woorden een andere, alledaagse betekenis hebben gehad, vandaag leken ze het
symbool van nieuwe, zich in een volledig andere dimensie ontsluitende horizonten.
Het geheim van de geboorte en het zich niet kunnen voorstellen van de aarde zonder
het accepteren van het eigen ‘ik’, dat waren de enige lichtpuntjes in deze schemerige
opeenvolging van momenten. Zo lelijk was alles in de soep gelopen. En waarom
eigenlijk? Terwijl juist het einde... - maar daarover later. Gisteren nog zag hij zijn
recente jeugd van begin tot einde ongewoon helder voor zich als een levendig,
voortdurend vorm krijgend heden.
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De oneindig minuscule indeling ervan maakte dat er ondanks de (op dit moment
schijnbaar epoche-makende gebeurtenissen) weinig epochen vielen te maken. Maar
nu zakte die ‘enorme’(?) moloch van zijn leven, door een geheimzinnig vonnis
verduisterd en op een afstand gehouden, weg in een sfeer van onveranderlijkheid en
voltooiing. Hierdoor kreeg het de vluchtige, ongrijpbare charme van de voor het eerst
als tragisch ervaren onherroepelijkheid van het verleden. Op de onrustige golven der
veranderingen, die - zo leek het wel - in hetzelfde medium als waarin zijn vroegere
leven zich afspeelde plaatsvonden en alles volstrekt eender lieten zonder ook maar
in de verste verten vergeleken te kunnen worden met wat er gisteren was gebeurd,
trad die zojuist in herinnering gebrachte droom op het onverschillige,
waterig-doorzichtige, door leegte schitterende scherm van het heden naar voren als
een scherp, donker en van opzij bekeken glashelder, maar van binnen verwarrend
pandemonium. Een bliksemsnel wijken van het perspectief, net als wanneer de
vermoeide blik plotsklaps alles uiterst klein en onbereikbaar ver weg ziet, en slechts
één voorwerp zijn natuurlijke grootte behoudt, zonder dat dit feit overigens op een
mysterieuze wijze de algemene, gemakkelijk te constateren, objectieve, onderlinge
proportie van het deel binnen het gehele gezichtsveld verandert. [Storingen in het
schatten van de afstand, het zien van voorwerpen in hun werkelijke, schijnbare
omvang, zonder de factor van bewustgemaakte distantie die op grond van mogelijke
tastindrukken de rechtstreekse indruk van ruimtelijke verhoudingen in twee dimensies
verandert. - Laat ook maar zitten.]
Genezyp begon zijn droom in een aan zijn natuurlijke verloop tegengestelde
volgorde te herinneren. [Een droom wordt immers nooit rechtstreeks, gelijktijdig
met het dromen zelf beleefd - hij bestaat enkel en alleen als herinnering. Vandaar
het vreemde, specifieke karakter van de meest alledaagse inhoud ervan. Daarom ook
nemen herinneringen, die we niet nauwkeurig in het verleden kunnen plaatsen, precies
die speciale kleuring aan van droombeelden.] Uit de geheimzinnige diepte van een
gedroomde wereld ontstond een hele serie schijnbaar onbeduidende en futiele
gebeurtenissen, die zogenaamd tot niemands geheugen behoorden, maar die wel
degelijk van hem waren, van Genezyp. Het waren zózeer zijn eigen, door een
buitenaardse kracht sterk
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gemaakte gebeurtenissen, dat ze ondanks hun gelijktijdige nietigheid een dreigende
schaduw, vol voorgevoelens en gewetenswroeging vanwege een niet ingeloste schuld,
wierpen op dit ogenblik van zorgeloosheid na het eindexamen en op de gouden
schittering van de tussen de purperen bossen uitdovende winterzon. ‘Bloed,’ fluisterde
hij en tegelijkertijd met dit roodkleurige visioen kromp zijn hart ineen. Hij zag de
laatste schakel van de begane misdaad en iets verderop het mysterieuze begin ervan,
dat verloren ging in het zwarte niets van het gedroomde niet-zijn. ‘Waar komt dat
bloed vandaan, terwijl er in de droom toch helemaal geen bloed aan te pas kwam,’
vroeg hij zich halfluid af. Op dat moment doofde de zon. Alleen het bos op de helling
van de Grote Heuvel schitterde tegen de bleekoranje hemel als een gekartelde zaag
van goud gloeiende stralen. De wereld werd asgrijs in een blauwviolette schemer en
de hemel lichtte heel eventjes op in een kortstondig, vurig winteravondlicht, waarin
Venus schitterend als een groene vonk onderging. Zijn droom kwam steeds duidelijker
in zijn anekdotische inhoud op hem af en de werkelijke inhoud ging ongrijpbaar en
onbenoembaar verloren in het concrete van de herinnerde gebeurtenissen, nauwelijks
iets zeggend over een tweede, niet te achterhalen, aan de einders van het bewustzijn
verdwijnend leven.
De droom: Hij liep door een straat in een onbekende stad, die hem sterk deed
denken aan de hoofdstad en verder nog aan een Italiaans dorpje dat hij eens op
doorreis had aangedaan. Op een gegeven moment merkte hij, dat hij niet alleen was
en dat er afgezien van het verplichte nummer in zijn dromen, neef Toldzio, nog een
onbekende met hem meeliep, een lange, breedgeschouderde kerel met een
donkerblonde baard. Hij wilde diens gezicht wel eens zien, maar steeds verdween
het op een merkwaardige, in een droom volkomen natuurlijke wijze, iedere keer als
hij ernaar keek. Hij zag slechts een baard en die vormde in feite de essentiële trek
van dit onbekende ‘type’. Ze gingen een klein café binnen, dat gelijkvloers lag. De
onbekende bleef in de deuropening tegenover hem staan en begon Genezyp met
nauwelijks merkbare gebaren te wenken. Zypek voelde een onbedwingbare behoefte
om hem te volgen naar de verderop gelegen kamers. Toldzio lachtte met een alwetend
glimlachje, alsof hij heel goed wist wat er ging gebeuren, en wat Genezyp zelf
zogenaamd ook wist, maar waar-
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van hij in feite geen flauw benul had. Hij stond op en liep de onbekende achterna.
Er was een kamer met een laag plafond, gehuld in dikke rookslierten. Daarboven
leek de ruimte oneindig. De onbekende liep op Zypcio toe en begon hem met 'n
onprettige hartelijkheid de hand te drukken. ‘Ik ben je broer - mijn naam is Jaguary,’
fluisterde hij hem stilletjes in het oor, hetgeen gepaard ging met een hels gekietel.
Op dat moment dreigde Zypcio (zo werd hij thuis genoemd) wakker te worden, maar
hij verzette zich ertegen. Een niet te overwinnen afkeer maakte zich van hem meester.
Hij vloog de onbekende naar de keel, probeerde hem tegen de grond te drukken en
begon hem uit alle macht te wurgen. Iets (niet ‘iemand’), een weke, krachteloze
massa stortte op de vloer neer en Zypcio viel er bovenop. De misdaad was begaan.
Hij voelde dat Toldzio heel goed in de gaten had dat hij totaal geen last van
gewetenswroeging had en zag dat hij nog maar één duidelijke gedachte koesterde:
hoe red ik me uit deze hachelijke situatie? Zypcio zei iets onverstaanbaars tegen
Toldzio en liep weer terug naar het lijk. Het gezicht was nu zichtbaar, maar het leek
meer op een grote, monsterachtig mismaakte blauwe plek en op de hals, vlak naast
die vervloekte baard, waren duidelijk roodgrijze striemen te zien, de sporen van zijn
vingers die hij daarnet nog op die plaats had toegeknepen. ‘Als ze me één jaar geven,
hou ik het nog wel uit, maar krijg ik vijf jaar aan mijn broek, dan kan ik 't wel
vergeten,’ dacht Zypcio en hij liep een derde kamer binnen in de hoop dat hij op die
manier via de andere kant het huis kon verlaten. Maar deze kamer zat stampvol
veldwachters en tot zijn schrik herkende de misdadiger in één van hen zijn moeder
die een grijze helm en een lange politiemantel droeg. ‘Je moet een smeekschrift
indienen,’ zei ze snel. ‘De chef zal er zeker op ingaan.’ En ze gaf hem een groot vel
papier. In het midden stond in cursief een zin, waarvan in de droom een
verschrikkelijke dreiging uitging, maar die tegelijkertijd de enige, nog overgebleven
hoop uitdrukte. Nu had deze zin, die slechts met moeite aan de in de schemering van
de vergetelheid wegzakkende herinneringen onttrokken was, slechts het karakter van
een misplaatste woordspeling:
‘De tussenwuivers vervoederen bij het zien van de zwarte beaat, grollend ovoor.’
Einde van de droom.
De schemering werd steeds dichter. De hemel kreeg een diepe, vio-
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lette tint die zich in alle opzichten leek te vereenzelvigen met de geur van de door
vorstin Ticonderoga, de meesteres van de vorige avond, gebruikte parfums waarvan
Zypek de naam niet kon thuisbrengen. (Later kwam hij er achter dat het de beroemde
‘Femelle enragée’ van Fontassini was). Terwijl hij zo naar de aanflitsende sterren
stond te kijken, werd hij overvallen door een pijnlijke leegte. De toestand waarin hij
daarnet nog verkeerde: de misdadige droom en het gevoel van een onuitputtelijke
rijkdom in zich en om zich heen - dat alles was ineens spoorloos verdwenen. Iets
was als een schaduw voorbijgetrokken en had verveling achtergelaten, onrust en een
onprettige, van iedere betovering beroofde droefheid die zich met geen mogelijkheid
om liet zetten in iets verheveners. Op het eerste gezicht was er niets veranderd, maar
toch wist Zypcio dat er iets enorm belangrijks was geschied, iets dat over zijn hele
verdere leven zou kunnen beslissen. Deze toestand was niet nader te omschrijven en
hij verzette zich tegen iedere inspanning om deze te begrijpen - het was één massief
blok steen zonder een enkele barst erin [is het eigenlijk wel de moeite waard zo met
jezelf bezig te zijn, terwijl straks toch... Aha! Maar daar hebben we het nu niet over].
Een onbekende rekenmeester vermenigvuldigde alles met een coëfficient van een
oneindige grootte. Waarom is alles zo vreemd? Een metafysische toestand zonder
vorm. En dan: in God had hij nooit kunnen geloven (hoewel zijn moeder naar het
schijnt lang, lang geleden juist hierover met hem had gesproken; niet zozeer over
God zelf maar over de vreemdheid. ‘... Ik geloof in God, alleen in een andere dan
die wordt voorgesteld in de dogma's van onze Kerk. God is alles en hij regeert niet
over de wereld, maar alleen over zichzelf in zichzelf’). Op dat moment kreeg Zypcio
(voor het eerst) het gevoel dat de hele wereld (als God) niets anders was dan de
helblauwe concave holte van een Chinees theekopje, waarvan er een hele serie bij
hen thuis op het eiken dressoir in de eetkamer stond. Deze indruk had iets
intraductible, irreductible, intransmissible et par excellence irrationnel. Niets aan
te doen. Christus was voor hem slechts een tovenaar. Toen hij zeven jaar was had
hij dat tegen de kinderjuffrouw verteld: hij had het arme mens ermee tot wanhoop
gebracht. Uit het geloof van zijn moeder sprak voor hem meer overtuiging en hij
voelde dat er in zijn leven nooit meer iemand zou komen die hem in zijn meest
intieme
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gedachten zo na zou staan als zij. En toch was er sprake van een onoverbrugbare
muur tussen hen, zelfs op hun beste momenten. Zijn vader, huiveringwekkend als
hij kwaad was en koel en onbuigzaam als hij dat niet was, boezemde hem een
bodemloze angst in. Hij wist dat hij met zijn moeder ten strijde moest trekken tegen
een boze levenskracht die uiteindelijk toch steeds aan het langste eind trok. Hij wilde
nu naar zijn moeder toestappen om tegenover haar zijn beklag te doen: dat dromen
afschuwelijk waren en dat er in het leven verschrikkelijke valstrikken op de loer
lagen, waarvan hij, weerloos en onervaren als hij was, ondanks al zijn kracht vroeg
of laat toch een keer het slachtoffer moest worden. Zijn eerzucht keerde echter in
alle hevigheid terug. Hij overwon dit moment van zwakte en met mannelijke
standvastigheid zette hij al zijn persoonlijke gegevens op een rijtje: hij was net achttien
geworden - hij was oud, verschrikkelijk oud, immers twintig jaar was toch je reinste
ouderdom! Hij moest en zou het geheim leren kennen, beetje bij beetje, stap voor
stap. Er zat niets anders op dan het rustig aan te doen. Hij zou nergens bang voor
zijn, alles zou hij overwinnen, of hij moest uiteraard tenonder gaan, maar dan wel
met opgeheven hoofd. Alleen, waar was het goed voor, uit naam waarvan moest hij
dit alles volbrengen? En ineens werd hij bevangen door apathie. Deze zin, die voor
deze wereld geen enkele betekenis had, kreeg voor hem het gewicht van een
toverformule waarmee alle problemen opgelost zouden kunnen worden. De schemer
viel nu snel in en slechts restjes avondlicht weerkaatsten in het glas van de schilderijen
die aan de muur hingen. En plotsklaps werd het geheim van de droom en zijn erotische
toekomst hèt geheim der geheimen - het omvatte de hele wereld en hemzelf. Dit was
niet langer het niet-begrijpen van ieder moment uit het leven afzonderlijk, nee, dit
was het ondoorgrondelijke mysterie van het ganse heelal, van God en de concave
holte van het blauwe theekopje. Maar wederom niet als probleem van geloof of
ongeloof zo zonder meer. Dit alles leidde een leven en gebeurde tegelijkertijd, terwijl
het versteende in een absolute onbeweeglijkheid en wegstierf in afwachting van een
ongelooflijk wonder, een allerlaatste openbaring, waarna er niets meer zou komen ja of het moest het allervolmaaktste, wonderlijkste, op geen enkele wijze voorstelbare
Niets zelf zijn. Op zo'n moment had hij al eens eerder het hem afge-
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dwongen geloof verloren dat hij zich kunstmatig had aangepraat vlak vóór het
eindexamen, op aandringen van zijn moeder (bovendien was godsdienst geen verplicht
vak). En trouwens het in dat blauwe theekopje gesymboliseerde geloof van zijn
moeder stond lijnrecht tegenover de geloofsovertuiging van de plaatselijke vicaris.
Je kon moeilijk je eigen sekte oprichten - maar zelfs daar voelde niemand meer voor.
De openbaring had voorgoed afgedaan. Vanaf dat moment zag hij in alle religieuze
praktijken een stelselmatige leugen. Dat had hij te danken aan zijn moeder - ook zij,
dat enige werkelijk geliefde wezen, kon hem het geloof niet schenken. Het was een
dissonant die in de toekomst nog eens een klein, op het eerste gezicht onbeduidend
weegschaaltje zou doen doorslaan. Ondanks die hele onbetwistbare deugdzaamheid
van zijn moeder wist Zypcio dat er, ergens diep in haar, ondoorgronde ravijnen
schuilgingen die iets te maken hadden met de duistere kant van het leven waar hij
nu zelf langzaam en nauwelijks merkbaar naar afgleed. En om die reden verachtte
hij zijn moeder een beetje, ook al wilde hij dat voor zichzelf niet weten. Hij wist dat
er in zijn leven geen dierbaarder persoon zou komen dan zij en ook dat hij haar
binnenkort zou moeten verliezen. En dan toch nog deze afkeer? Er gebeurde ook
niets vanzelf - verdomme nog an toe! Wat was alles toch een hopeloos ingewikkelde
warboel, een zootje was het, net een met boze opzet door een duivelse geest bereide
helse levenssalade. Zo dacht hij er nu over, dat beloofde wat voor later! Hoewel
misschien uit zeker oogpunt bepaalde zaken op den duur een stuk eenvoudiger werden
door die onmerkbare verzwijning van het leven, waarvan waarschijnlijk alleen heiligen
geen last hebben. Want had hij wel het recht haar te verachten? Het naast elkaar
voortbestaan van twee tegengestelde gevoelens: wilde aanhankelijkheid en afkeer,
verplaatste dit hele samenspel naar de sfeer van onwaarschijnlijke waanzin. En
tegelijkertijd bleef alles op z'n plaats en veranderde er niets. Oh, kon hij maar een
bres slaan in de innerlijke dam die hem van zichzelf scheidde; kon hij al die sluizen
maar slopen en de schuttinkjes die de kavels van zijn schoolse kennis kunstmatig
afbakenden slechten! Ach, waarom had hij ook zo lang geslapen? En dan die (althans
in zijn ogen) merkwaardige zekerheid dat hij op die manier (dat wil zeggen tegen de
achtergrond van een verleden als het zijne) 2, 3, 4 maal intenser zou bele-
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ven... Ja, wat eigenlijk? Het leven als zodanig bestond voor hem nog vrijwel niet.
En wat schaamde hij zich voor die gedachte! Nooit, maar dan ook nooit en te nimmer
zou hij het zijn moeder vertellen. De oude parketvloer in de kamer ernaast begon te
kraken en een kleine kindervrees vermengde zich met een steeds groter wordende
mannenmoed tot een heerlijke mélange. Nu realiseerde Genezyp zich pas dat er sinds
zijn aankomst al meer dan 24 uur waren verstreken.
Informatie: Het eindexamen vond plaats in de winter. Uit angst voor een
eventuele oorlog werd het schooljaar in februari afgesloten. Er bestond
een enorme behoefte aan officieren. In maart rekende iedereen op
buitengewone gebeurtenissen.
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Czesław Miłosz
De betoverde Guus
Vertaling: Gerard Rasch
De afstand van het wezen tot het niets is oneindig.
(‘Aangename en nuttige spelen’, 1776)

1
Glooiende hellingen en een trompet.
Deze schemering, een vogel vliegt laag, het water schittert.
De zeilen rolden open voor het dagen voorbij de engte.
Ik ging een lelie binnen over een brug van goudbrokaat.
Het leven was gegeven, maar onbereikbaar.
Van de kinderjaren tot de ouderdom extase bij zonsopgang.

2
Rijkelijk veel van zulke ochtenden voor één leven.
Met gesloten ogen was ik groot en klein,
Droeg ik veren, zijde, jabots en wapenrustingen,
Vrouwenjurken, likte ik de rouge af.
Ik fladderde van meet af aan om elke bloem,
Klopte op de gesloten deuren van de zalen van bever en mol.
Onmogelijk dat er zoveel nooit opgenomen stemmen bestaan,
Tussen een tube tandpasta en een verroest scheermesje,
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Juist boven mijn tafel in Wilno, Warschau, Brie, Montgeron, Californië.
Onmogelijk dat ik sterf voor ik ze allemaal bereik.

3
Van de smaak en de geur van de vogelkers aan de rivieren
Nadert het bewustzijn door het dichte gewas van laurier en hibiscus,
Terwijl het in een groen blikje specimina van de Aarde verzamelt.
Erboven is de rode schors van de immergroene sequioa
En gaaien, andere dan overzee, voorbij de Beringstraat,
Spreiden hun indigoblauwe vleugels.
Helemaal alleen, zonder vrienden en vijanden,
Omvat het boshellingen, een arendsnest.
Onbegrijpelijk voor de slang met de gele streep.
Zelfs het principe van de stam en de boom niet begrijpend.

4
De sterren van Filemon, de sterren van Baucis
Boven hun huis omvlochten door de wortels van een eik,
En een zwerfgod in slaap op een bed van riemen,
Vast, met een vuist als hoofdeinde.
Een snuitkever is op zijn sandaal gestuit
En zwoegt verder over de vlakte, gladgetreden door zijn voet.
Ik hoor ook de tonen van een piano.
Sluip over het vochtig zwart onder de jungle van de spirea,
Waar lege Hollandse jeneverkruiken liggen.
Een jongedame met een lok op het oor vertoont zich,
Maar ik heb, terwijl ik op handen en voeten kroop, een baard gekregen
En mijn indianenboog is verrot door regen en sneeuw.
Zij speelt en gaat tegelijkertijd, klein, op de po zitten,
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Van de schommel glijdend doet ze haar jurkje omhoog
Om onfatsoenlijke dingen met mij of haar neef uit te halen.
Maar dan is ze meteen al grijs in een uitgemergelde voorstad
En reist zonder talmen naar de plaats waarheen alle jongedames gaan.
Een eiland worde - en een eiland rijst op uit de zee.
Het roze van zijn rotsen heeft een tint als van viooltjes.
Zaden ontkiemen, op de heuvels groeien èn kastanjes èn ceders,
Vlak bij de aanlegplaats wiegt een bron het varenloof.
Op de platte rotsblokken aan het sparrewater van de baai
Liggen luie geesten die op duikers met zuurstofflessen lijken.
De enige dochter van de tovenaar, Miranda,
Rijdt op een ezeltje naar de grot toe,
Over een paadje met een kleed van knisperende bladen.
Ze ziet een driepoot, ketel en armvol droge takjes.
Verdwijn, eiland. Of sterker: laat jezelf verdwijnen.

5
Ik mocht hem omdat hij niet naar het ideale voorwerp zocht.
Als hij ze hoorde zeggen: ‘Alleen een voorwerp dat niet bestaat,
Is zuiver en volmaakt,’ dan bloosde hij en wendde zich af.
In elke zak had hij pennen, schetsboeken,
Met kruimels brood, de accidenten van het leven.
Jaar in jaar uit omcirkelde hij een dikke boom,
Eén hand boven het oog houdend, vol bewonderend gemompel.
Wat benijdde hij hen die een boom in één streek tekenden!
Maar metaforen vond hij onfatsoenlijk.
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Het symbool liet hij de hoogmoedigen, bezig met hun eigen zaak.
Hij wilde de naam van het ding uit kijken alleen afleiden.
Oud geworden plukte hij aan zijn baard, geel van de tabak.
‘Ik wil liever verliezen dan zo winnen als zij.’
Als Pieter Breughel de Oude viel hij plotseling om,
Toen hij door zijn gespreide benen achterom wilde kijken.
En nog altijd verhief de onbereikbare boom zich daar.
O waarlijke, waarachtige tot in de wortels. De boom was.

6
Men verweet hem dat hij met de ene vrouw was getrouwd maar met een andere leefde.
Maar hoe kom ik - antwoordde hij - aan tijd voor dergelijke onzin, scheiden enzovoort,
Een mens is net opgestaan, een paar streken met het penseel, en het is al avond.

7
Guus, het stoute jongetje, werd in een vlieg omgetoverd.
Hij waste zich volgens het vliegeritueel onder een rots van suiker.
En rende loodrecht door de grotten van de kaas.
Vloog door het raam de gloeiende tuin in.
En daar droegen onbedwongen pontveren van bladeren
Een druppel gespannen van de overmaat van haar regenboog,
Groeiden mossige parken met bronnen vol licht in bergen van schors,
Warrelde bitter stof van lenige zuilen in het binnenste van vermiljoene bloemen.
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Maar al duurde het niet langer dan van de namiddagthee tot het avondeten,
Toch vond hij later - een glas alcohol in de hand, de broek gestreken,
De snor bijgeknipt - altijd dat hij hen bedroog
Want een vlieg mag niet over volk en produktieniveau converseren.
De vrouw tegenover hem was een vulkaantop,
Met ravijnen en kraters, waar in kommen vol lava
De draaiing van de aarde kromgetrokken sparrestammen velde.

8
Tussen mij en haar was een tafel, op de tafel een glas.
De ruwe huid van haar elleboog raakte het glinsterend oppervlak
Waarin de contouren van haar armholte werden weerkaatst.
Een zweetdruppel verdikte zich boven haar golvende lip.
En de ruimte tussen haar en mij deelde zich eindeloos
Onder het gegons van de gevederde pijlen der Eleaten.
Een reis van een jaar, zelfs van honderd zou deze niet uitputten.
Als ik de tafel had omgegooid, wat hadden we dan volbracht?
Deze daad, niet-daad, want altijd even potentieel
Als het voornemen hout, water, mineralen binnen te gaan.
Maar ook zij keek naar mij als naar de ringen van Saturnus
En wist dat ik wist: niemand bereikt ze.
Zo waren menselijkheid en tederheid gemaakt.

(Berkeley, 1962)
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Czesław Miłosz
Drie gesprekken over beschaving
Vertaling: Gerard Rasch
1
Op donker aanlopen van woede
onbeleefd antwoorden
walgen van buitenlanders
rust de staat.
Op het brullen van ‘goal!’
de krotten van het havenkwartier
de alcohol van de armen
rust de staat.
- Hermantia, als ik mijn ring een keer draaide
en al die buurten verdwenen die onze suite
voorbijsnelt om die ogen niet te zien die in het niets staren,
als de mensen niet werden gedwongen en zonder die - laat ik zeggen ruige vermaken konden leven die vleselijkheid toekomen,
maar al te proper gewassen, alsof ze helemaal niet stonken,
in het theater chocolaatjes zaten te peuzelen
en zich door de herdersliefde van Amynta lieten ontroeren
en overdag de Summa lazen, die gelukkig te moeilijk is,
dan zou niemand voor de kazernes deugen. De staat zou vallen.
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2
Ja, het landschap is inderdaad iets veranderd.
Waar bossen waren, zijn nu peren van fabrieken en tanks.
Naderen we bruggen bij een rivermonding, stoppen we onze neus dicht,
in haar stroom zijn olie en chloor en metylverbindingen,
om maar niet te spreken van wat het Boek der Abstracties uitscheidt:
excrementen, urine en dood sperma.
Een grote vlek van synthetische verf vergiftigt de vissen in de zee.
Waar vroeger biezen en riet de oevers bedekten,
heersen nu de roest van verbrijzelde machines, as en baksteen.
Bij de oude dichters lazen we van de geur van de aarde,
en van sprinkhanen. Vandaag mijden we de akkers.
Passeer de chemische zone der landbouwers zo snel je kunt.
Insekt en vogel zijn uitgeroeid. In de verte zit een man
verveeld op zijn tractor, stof erachteraan, een parasol tegen de zon.
Wat is hier zo erg, vraag ik. Dat de tijger, leeuw, haai weg zijn?
We hebben een tweede Natuur geschapen naar de gelijkenis van de eerste,
we moeten niet gaan denken dat we in het paradijs wonen.
Toen Adam in de hof wakker werd, likten de dieren
misschien hun snuit, terwijl ze vriendelijk gaapten,
en waren hun klauwen alsmede staart, die hun zijden geselde,
louter figuratief en spietste de grauwe klauwier
die later, veel later pas Lanius collurio werd genoemd,
geen rupsen op de stekels van de sleedoorn.
Evenwel, buiten dat moment, weten we niets van de Natuur
dat voor haar getuigt. Die van ons mag er ook best zijn.
Dus gaat u hier alstublieft niet klagen.
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3
Wist ik maar één ding, niets dan dit:
waarin berouw voor de zonden van een gekwetste ambitie verschilt.
Gangen van wat hout was gaan open,
een satijnen schoentje kleppert op de warme schuine vloer,
een dierbare hals, haar geur duurt eeuwen,
maar daar komen de beulsknechten al met bewijzen voor mijn misdaad:
een spoor waar bloed is uitgezogen in de voorstad, een vergeten mens.
En wanneer ze me tot 's morgens vroeg over de trappen achtervolgen
begrijp ik niet, terwijl ik val en me vastgrijp aan de portière,
of mijn vertwijfeling volmaakt berouw is,
of alleen schaamte omdat ik roemloos ten onder ga.
Later bestudeer ik voor de spiegel mijn gezwollen oogleden.
En daarom, denk ik, schreef ik aan Alexander
en gaf hem de raad de jeugdverbonden aan banden te leggen
(je zult dat, Hermantia, onder 1820 vinden.)
Ik kon de leerlingen van die domme Jean Jacques niet uitstaan,
zo jaloers als ik was omdat ze in hun eigen edelmoedigheid geloofden.

Ik ben tegen voetnoten van de auteur, maar een commentaar is hier helaas
onvermijdelijk. De naam Hermantia is willekeurig gekozen en slaat niet
op een historisch persoon. In het derde gesprek echter vertelt een
pessimistische verdediger uit de tijd van de Heilige Alliantie als het ware
zijn dromen; dit kan Metternich geweest zijn, aangezien hij in 1820 een
brief aan tsaar Alexander 1 schreef die een treffende analyse van de
gevolgen van de romantiek bevatte, zij het dat hij deze term niet gebruikte.
(Berkeley, 1963)
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Esselien 't Hart
Over Tadeusz Konwicki
In het najaar van 1973 maakte de Poolse schrijver Tadeusz Konwicki in opdracht
van het weekblad Literatura een rondreis van enkele weken door de Verenigde Staten.
Zijn indrukken en ervaringen legde hij vast in drie reportages, die eind 1973 in het
weekblad verschenen.
Tot dan toe had Konwicki zich als roman- en scenarioschrijver strikt gehouden
aan plot en fabel. In deze reisverslagen laat hij voor het eerst sinds lange jaren die
romanconventie varen en noteert zijn belevenissen en zijn persoonlijke visie in een
losse structuur.
Misschien kwam het verzoek om deze reportages in 1973 voor Konwicki wel op
een gunstig moment. In 1963 had hij zijn reputatie voorgoed gevestigd met Modern
droomboek, zijn grote roman over het morele dilemma waarin de Polen door de
traumatische oorlogservaringen en de politieke koerswisselingen van de naoorlogse
Volksrepubliek verkeerden. Het was hem niet gelukt in de vier romans die hij sedert
die tijd had geschreven, de intensiteit, de evocatieve zeggingskracht en... het succes
van Modern droomboek te evenaren. Geen wonder dat hij, zoals hij zelf ronduit
bekent, voorlopig even genoeg had van de romanvorm. Hij grijpt met een zekere
opluchting de kans aan om in deze reportages zijn denkbeelden en (voor)oordelen
nu eens à titre personnel op de lezer los te laten. Die vrijheid moet hem goed bevallen
zijn, want in januari 1974 begint hij een soort dagboeknotities te maken. Die zullen
uiteindelijk uitmonden in een boek dat in 1976 onder de titel Kalendarz i klepsydra
(De kalender en de zandloper) bij zijn vaste uitgeverij Czytelnik in Warschau
verschijnt. Het zou voorlopig het laatste boek van hem zijn dat in Polen in het officiële
circuit verschijnt.
Hij herhaalt datzelfde procédé in het in Londen verschenen Maansopgangen en
maansondergangen (1982), dat naast een bonte verzameling herinneringen, anekdotes
en beschouwingen een lang fragment van een niet eerder gepubliceerd jeugdwerk
bevat. Maar ook in de drie romans over de actuele gebeurtenissen in Polen, die in
die periode in Londen verschijnen en die uiteindelijk zijn naam in het westen bredere
bekendheid zullen geven, is Konwicki als auteur duidelijk aanwezig. In Het Poolse
complex (1977), De kleine apocalyps (1979) en Onderaardse rivier, ondergrondse
vogels (1985) richt Konwicki zich in talrijke digressies en commentaren direct tot
de lezer. Blijkbaar laat hij dat eens verworven privilege niet graag meer los.
Het boek waarmee hij na tien jaar afwezigheid terugkeert in de Poolse openbaarheid
is weer een bundel kor-
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te, dagboekachtige reflecties, Nowy Świat i okolice (De Nowy Światstraat en
omgeving, 1986). Die vorm biedt hem de gelegenheid zijn persoonlijke mening over
tal van Poolse zaken te luchten. Ook uit de twee nu volgende reportages komt de
lezer minstens evenveel aan de weet over Konwicki als over Amerika.
Wat stijl betreft knoopt Konwicki hier aan bij de Poolse gawęda, een
onderhoudende causerie, die teruggaat op de mondelinge verteltraditie aan de hoven
van de Poolse landadel. Kenmerkend voor de gawęda is het gezichtspunt van de
verteller, die als het ware een ooggetuigeverslag aflegt en zodoende het verhaal een
schijn van waarheid en authenticiteit verleent. Verder hebben deze reportages de
schijnbaar willekeurig ingelaste anekdotes en episodes, de vele digressies en
herinneringen met de gawęda gemeen. En niet te vergeten de onvervalste humor. Bij
Konwicki valt er nog eens wat te lachen.
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Tadeusz Konwicki
Amerika, Amerika
Vertaling: Esselien 't Hart
Het grote sightseeën
Ik weet niet waarom, maar tijdens die reis door Amerika dacht ik voortdurend over
Europa of eigenlijk over dat wonderlijke stukje grond, waar ik ben geboren en
opgegroeid, waar ik smaak in het leven heb gekregen.
Hoe kan ik dat aan Amerikanen uitleggen? Hoe kan ik in een paar zinnen de
eeuwenoude complicaties ervan vatten? Hoe mijn eigen mentaliteit te beschrijven
door middel van het lot van mijn geboortegrond?
Vanaf Californische bergen, vanachter vliegtuigraampjes, vanuit torenflats in
Chicago keek ik in heldere nachten gretig naar de Grote Beer. Dat was inderdaad
een Amerikaanse Grote Beer. Op het oog in vorm gelijk aan de onze, maar
ondersteboven en zo zal dat sterrenbeeld voor eeuwig blijven. Het laatste teken van
dat vroegere, andere, autonome, legendarische Amerika.
Want de complicatie, dat fundamentele element van de Europese existentie, die
basis van ons leven van alledag, begint het kakelbonte gebouw van het gigantische
Disneyland te ondermijnen. De tijd nadert dat onze talen op elkaar gaan lijken, dat
we elkaar beginnen te begrijpen.
De Amerikanen bouwen òf bungalows òf wolkenkrabbers. In de bungalows wonen
ze graag, de torenflats zijn daarentegen lekentempels van business, de torenflats
belichamen een naïef verlangen naar de hemel, de torenflats zijn de uitgestoken
handen naar God. Die voorliefde voor landhuisjes, luxueus en voorzien van
airconditioning, dat zwak voor hemelhoge kerken die vandaag de dag vol zitten met
een leger ambtenaren, dat is waarschijnlijk een erfenis van hun boerenafkomst, dat
is de herinnering aan de oude grond, aan de geboorte-
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grond Europa. Die anachronistische boersheid schuilt nog in de zeden, in de gebruiken,
in de culinaire en artistieke voorkeuren.
Toen ik uit het vliegtuig stapte in Cheyenne in de dunbevolkte staat Wyoming
werd ik meteen overvallen door de stank van een enorme stal dan wel een reusachtig
varkenskot. Die lucht van het boerenerf hing boven de straalvliegtuigen, boven het
betonnen warnet van autosnelwegen, boven de supermoderne hotels.
En de volgende dag reed ik per auto over een veefokkerij ter grootte van een
behoorlijk district. Een stel cowboys die leken op de helden uit De druiven der
gramschap dreven de ruigharige koeien in enorme opleggers, die deden denken aan
pullman-wagons. Die verwilderde koeien werden voor de winter naar warmere staten
overgebracht. De cowboys, die er uitzagen zoals echte filmcowboys er uit moeten
zien, pruimden tabak en maakten een gelaten indruk. Je zag meteen dat ze al wisten
dat zij de laatste cowboys waren.
Die ongelooflijk grote farm deprimeerde mij helemaal nogal op een vreemdsoortige
manier en mijn begeleiders eveneens. Er ging een onontkoombare melancholie uit
van de leegstaande, bouwvallige stallen, van de omgevallen hekken, van de
droogstaande putten. Een paar maanden eerder had ik soortgelijke taferelen
aanschouwd op het platteland in een ander land: leegstaande huizen met oude meubels
onder een dikke laag stof, scheefgezakte stallen waaruit de paarden voor altijd waren
verdwenen, verwilderde tuinen die geen mensenhand meer zou wieden.
En de oorzaak daarvan is overal dezelfde. De mensen trekken vanuit de provincie
naar de grote steden.
Wat is er aan de hand in de tweede helft van de twintigste eeuw, dat de jongere
generatie is bevangen door een soort onverklaarbare angst en dat die angst hen van
tussen de eeuwenoude bomen en het vriendelijke gras, uit de vrije ruimte vandaan
heeft verjaagd en hen heeft bevolen zich vrijwillig op te sluiten in onmenselijke,
stenen concentratiekampen? Het is niet waar dat ze op zoek zijn naar aantrekkelijke
levensomstandigheden. In de grote steden zitten ze evengoed voor de kleurentelevisie
en vervelen zich stierlijk. In de grote steden zijn ze net zo eenzaam als in de steppen
van Wyoming.
Drommen ze misschien samen in reusachtige kuddes als dieren die een voorgevoel
hebben van een naderende natuurramp?
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De beroemde Newyorkse effectenbeurs is ook toegankelijk voor bezoekers. Hier
schuifelen eveneens lange rijen toeristen door de gangen die vol staan met stellages
met schema's, die de ontwikkeling van het Amerikaanse kapitaal beschrijven. Maar
voordat die door een vrome angst bevangen drom mensen doordringt tot de glazen
galerij, van waaruit men het wonderlijke leven van de beurs kan gadeslaan, moeten
ze in een speciale filmzaal een tekenfilm bekijken die het geheim van de
beursoperaties toelicht.
Ik wilde de beurs niet begrijpen. Ik gaf er de voorkeur aan van bovenaf naar dat
vreemde gekrioel te kijken, naar die verbazingwekkende rituele dans rondom het
onzichtbare geld, en op mijn eigen manier de psychologische spasmen te duiden die
die mierenhoop, opgesloten binnen de zwarte ouderwetse lambrizering, bezielt.
Die microcosmos beschikt over zijn eigen hierarchieën en
ondergeschiktheidsrelaties, die al was het maar in de kleur van de colbertjasjes van
de inwoners tot uiting komen. Daar leven roofdieren en hun slachtoffers naast elkaar.
Hun wapen en me dunkt tegelijkertijd ook hun buit vormen de langwerpige, eendere
notitieboeken met harde kaft, waarin ze voortdurend iets noteren, waarmee ze op de
lessenaar slaan, waar ze blaadjes uitscheuren en tot een prop verfrommelen die ze
weggooien in een bijgelovig, zo niet liturgisch handgebaar. Ik zie in dat gekrioel een
stel playboys die loom rondlopen om hun overschilligheid te demonstreren. Ik zie
ook hebzuchtige gokkers met het angstzweet op de kaken, mijn oog valt op
functionarissen van een soort overheidsdienst, stellig verbonden aan de administratie
van het gebouw, die door de zaal op en neer lopen met de waardigheid van
verpleegsters in een gekkenhuis. Die samenleving is verstoken van alle formaliteiten
van onze beschaving. Niemand verontschuldigt zich, niemand groet, niemand kijkt
de ander in de ogen met een menselijke blik. Die hele bevolking van één en hetzelfde
geslacht cirkelt rond in hun alleen bekende banen in een eentonige en tegelijkertijd
rusteloze beweging.
En plotseling, zonder enige oorzaak, klinkt er een vertwijfelde kreet, de hele
menigte stort zich alsof ze onder stroom staat op de houten balies, waarbij men elkaar
verdringt, een stel kerels grijpt de hoorns van de telefoonapparaten, anderen geven
iets aan met hun vin-
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gers boven hun hoofd, weer anderen rennen ergens heen met de waanzin in hun ogen,
het vibrerende lawaai zwelt aan tot een gierend geluid dat pijn doet aan de oren en
plotseling valt alles eveneens zonder aanwijsbare oorzaak in een ogenblik stil, het
werktempo herneemt zijn vroegere ritme en er slingeren alleen wat meer vellen papier
op de grond als verloren recepten.
En ik denk bij mezelf dat misschien op dat ogenblik in het verre Warschau de
aandelen van de grote multinationals, die Stanisław Dygat1 met zoveel genoegen
verzamelt, dat die aandelen van hem veranderd zijn in een deerniswekkende stapel
waardeloos oud papier.
Heel, heel lang geleden, aan het eind van de jaren veertig of in het begin van de jaren
vijftig, toen heftige politieke of wereldbeschouwelijke confrontaties nog aan de orde
van de dag waren, zat Wilhelm Mach2 met een collega-literator in een nachtclub in
Krakau aan de bar. Naast hen hielden twee heren die er uitzagen als Polen op
dienstreis, zich overeind aan de koperen reling. Een van hen nam, nadat hij het
volgende glas wodka achterover had geslagen, werktuiglijk een glaasje sodawater
van de bar en nam een slokje. Toen boog Mach zich met een welwillende glimlach
naar hem over en zei: - Ik weet niet of u beseft dat u net het sodawater van een
beroemd essayist hebt opgedronken.
De beide heren, die er uitzagen als Polen op dienstreis, verstarden een ogenblik
in onheilspellende ontsteltenis, daarna overlegden ze op fluisterende toon, tenslotte
draaide een van hen zich om en sprak nadrukkelijk:
- Essayisten daar hebben we schijt aan.
Amerika, het imperium opgebouwd door analfabeten en autodidacten, het vaderland
van geniale schoenpoetsers en straatventers, is tegenwoordig een land van
universiteiten, zoals Italië in de Renaissance. De universiteiten regeren Amerika, de
universiteiten terroriseren Amerika. De helft van de tijd heb ik op campussen
doorgebracht. Ik heb universiteitsbibliotheken bezocht die leken op raketlanceerbases,
ik heb over het leven gediscussieerd op filosofie-afdelingen die op Gotische
kathedralen leken, ik heb studenten-rockgroepen horen optre-
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den in de parken en de straten van beroemde universiteiten. Een groot gedeelte van
de bevolking van de Verenigde Staten bestaat uit professoren en docenten, de rest
zijn studenten.
Voor zover ik me heb kunnen oriënteren, doceren ze op Amerikaanse universiteiten
alles. Iemand vertelde me dat in New York in twee semesters occulte hekserij wordt
gedoceerd. Amerikaanse universiteiten zijn een grote middelbare-schoolhappening
of een gigantische televisiequiz met optredens van entertainers.
Het intellectuele leven, het geestelijk leven van het moderne Amerika heeft zich
opgesloten binnen de muren van de universiteiten. Als compensatie voor de magere
jaren zwelgt Amerika nu in geleerdheid, het verdrinkt in geestelijke sublimatie. Het
praktische, verstandige, technisch georiënteerde Amerika drinkt zich bewusteloos
aan het misselijkmakend ambrozijn van de intellectuele abstractie.
De ogen van alle halfbakken, miskende carrièristen, die gereed staan voor de
sprong, glijden van de gevels van bankiershuizen en makelaarskantoren naar de
eerbiedwaardige zolderkamers van de universiteitsgebouwen. Een
linguïstisch-structuralistisch dichter in de Balkan slaapt gerust, want hij weet dat hij
aan de overkant van de grote plas broeders heeft in Berkeley, Harvard of Princeton.
Maar wat gaat er gebeuren als het spook van de bezuinigingen, dat al begint rond
te waren op menig warm plekje in Amerika, plotseling de kop opsteekt op de
beurzenadministratie van de universiteiten? Wat gebeurt er als die stroom van fondsen,
subsidies en schenkingen uitdroogt, als die rijke laag vet, waarin genieën, maar ook
maniakken, goed gedijen en zich vermenigvuldigen, van het oppervlak van het leven
verdwijnt?
Amerika is gebrouwen in een Angelsaksische pot. Uiteindelijk hebben de Afrikaanse,
Aziatische of Latijnse elementen de overhand genomen of, beter gezegd, ze zijn
doende de overhand te nemen, maar ze onderwerpen zich daarbij aan de
Angelsaksische traditie. Dat Angelsaksische karakter is als een vulkanische bolster
verhard in de architectuur van de steden, in het maatstelsel, in de hartstocht voor
sport, in de onlogische logica van de gebruiken, dat wil zeggen de zeden die tot wet
zijn verheven, in de tolerante intolerantie en in de vele onopge-
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merkte rages die bij elkaar opgeteld op mysterieuze wijze de wonderlijke mentaliteit
van de Angelsaksen uitmaken.
De grote Amerikaanse steden bestaan uit kleine joodse, Chinese, Spaanse, Griekse,
Japanse, Italiaanse, Oekraïense, zwarte en vele, vele andere stadjes. Maar elk van
die stadjes is dan wel Chinees, maar als het ware niet erg Chinees, het is Duits, maar
als het ware niet te Duits. Het is Grieks, maar meer voor de show, en dat ostentatief
regionaal karakter heeft geen kracht, het is een decor en geen beweging, het is een
sentimenteel wetenswaardigheidje en geen manifest van nationaal bewustzijn.
Misschien komt het doordat de mensen Amerikaan zijn uit keuze en niet uit dwang.
Het recht op vrije keuze temt de mensen. Vrijheid sust de agressie.
Ik weet niet hoe het komt en hoe het ontstaan is, maar mensen van verschillende,
concurrerende godsdiensten kunnen bidden onder één dak. Voor mij als inwoner van
het eeuwig verbitterde Europa dat stikt van de haat, is dat een verbazingwekkend
feit. Met bijgelovige angst liep ik om die kerkjes voor meerdere geloofsovertuigingen
heen als om nog een extra attractie van Disneyland, ik liep er wantrouwig omheen
in de vrees dat ik plotseling de knap verborgen machinerie zou ontdekken die dat
plastic symbool van de soliditeit van de menselijke soort in beweging zet.
Ik vroeg aan een Poolse hoogleraar in Stony Brook, hoe hij zich daar voelde en
of hij al was ingeburgerd in Amerika.
- Dat is nu juist de grap, - zei de hoogleraar - dat je hier niet hoeft in te burgeren.
Nou goed, maar het vraagstuk van de negers dan. Ik had in onze pers volop gelezen
over het tragische lot van de Amerikaanse negers. Ik had rampzalige voorspellingen
aangehoord. De rillingen liepen me gewoon over de rug toen ik de eerste Amerikaanse
neger aanschouwde.
Het is voorwaar niet aan mij om over dit complexe probleem een oordeel te vellen.
Maar ik kan het niet laten om een paar naïeve, oppervlakkige opmerkingen te maken,
waartoe ik tijdens mijn reis ben gekomen. Ik weet uit de statistieken dat tien procent
van de bevolking van de Verenigde Staten zwart is. Het moet wel toeval zijn dat ik
op vele terreinen van het maatschappelijk leven, zoals cultuur, sport en
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het politie-apparaat, meer negers dan blanken ben tegengekomen. Ik zou zelfs willen
zeggen dat ze zich provocerend en vrijmoedig gedroegen. Zonder complexen en op
voet van gelijkheid met prominenten met een blanke huidskleur. De blanke
Amerikanen, tenminste in intellectuele kringen, verdragen die airs van hun zwarte
collega's tamelijk gelaten. Ze willen geen kwaad woord over hen horen, zelfs niet
als ze beroofd worden van hun geld, dat ze trouwens klaar houden voor dergelijke
gelegenheden. - Wij hebben de negers die we verdienen, - constateren ze met een
zekere masochistische trots.
Aan de andere kant is er niets van te merken dat die tegengestelde huidskleuren
de neiging hebben zich te vermengen of te versmelten. Ze leven naast elkaar zonder
aan osmose onderhevig te zijn. Ze leven naast elkaar en raken steeds verder van
elkaar verwijderd.
Maar vlak daarnaast assimileren andere extremen. Mensen met een gele, een rode,
een caramel- en een koffiekleurige huid veramerikaniseren in snel tempo. Misschien
dat die assimilatie-centrifuge uiteindelijk ook de weerspannigen meezuigt. Dat volk
ontstaat nog steeds, het wordt geboren onder hevige pijnen, maar het zijn - om het
zo maar eens te zeggen - natuurlijke pijnen, niet geforceerd, het wordt geboren in de
gezonde lucht van een betrekkelijke vrijheid, op de een of andere manier komt er
wellicht tenslotte ook een oplossing voor dit probleem.
Ik ken landen waar men sneller en radicaler met het probleem van de neger zou
afrekenen. Maar misschien schuilt daarin nu precies het geluk van de ongelukkige
negers, dat ze zich juist in Amerika bevinden.
De kenners van het probleem moeten het me maar niet kwalijk nemen, maar mijn
voorouders werden ook op mensonterende wijze behandeld en meedogenloos
uitgebuit, maar niemand legt mij vandaag de dag om die reden in de watten.

Ik ben een vrijheidsbeeld
Zesendertig of misschien wel veertig aanlegsteigers. Veertig lege dokken voor
transoceanische passagiersschepen. Zesendertig of veertig
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uitgestorven aankomsthallen. Geblindeerde ramen, met planken dichtgespijkerde
deuren, door onkruid overwoekerde perrons. Het is er donker, akelig. De met spinrag
en stof overdekte overblijfselen van een groot menselijk avontuur, de gedoofde as
van de menselijke dromen en verwachtingen.
Aan die kades meert nooit een schip meer. Niemand komt meer de loopplank af
een onbekende toekomst tegemoet, niemand zal hier meer met kloppend hart, met
tranen in de ogen op iemand wachten. Midden in het centrum van San Francisco
sterft een grote haven voor passagiersschepen. Midden in het centrum of bijna in het
centrum van New York sterft een reusachtige haven voor passagiersschepen. Op
enkele kades zijn al tennisbanen aangelegd, overdekt door opgeblazen nylon zeilen,
die 's nachts oplichten als vuurvliegjes.
Niet ver van het Vrijheidsbeeld vervalt het eiland waar de miljoenenprocessie van
pelgrims doorheen is getrokken. Amerika heeft alle deuren dichtgeslagen. Amerika
vangt volgeboekt de reis aan naar een onbekende toekomst.
En boven die havens en die eilanden, die door iedereen al vergeten zijn, vliegen
om de paar seconden de triomfantelijke passagiersvliegtuigen die in strijd met Gods
wil tijd en ruimte verkorten.
Daar waar de Romeinse legioenen zegevierden in de veldslagen met de barbaren,
waar de grote komieken elkaar achternazaten over de daken van voortrazende treinen,
waar de nuchtere sheriff de door allen verwenste revolverheid doodschoot naast de
houten saloon, daar waar van de ene dag op de andere carrières van filmsterren en
-sterretjes omhoogschoten en na een paar jaar weer als stof uiteenvielen, daar
schitteren nu de staalconstructies en de spiegelruiten van een groep torenflats van
een woonwijk die Century heet, als een kort aandenken aan de beroemde filmstudio
20th Century Fox die hier is ontstaan, hier zijn luisterrijke bloeitijd heeft beleefd en
ongemerkt ter ziele is gegaan.
De grote legendarische filmstudio's van Hollywood bestaan niet meer. Hun dode
logge lijven zijn door nijvere menselijke mieren aan stukken gescheurd en over de
wereld verspreid. Slechts Paramount is nog voor de helft over en Universal in zijn
geheel.
Die filmstudio van Universal, die mijn generatie gelijk met het ge-
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bed leerde kennen, heeft een heleboel beroemde horrorfilms gemaakt. Nu is het zelf
een kolossale horror.
In vergetelheid geraakte Londense steegjes, verwilderde tuinen van Aziatische
heersers, uitdrogende meren waarover Cleopatra heeft gevaren, vervallen Parijse
bistro's, verroeste treinrails met vergeten treinen, onder het zand verdwijnende stadjes
uit een Western, omgevallen gipsen standbeelden waarvan de gezichten ons bekend
voorkomen, lege kooien voor wilde dieren, kapotte rijtuigen en wagens en een
vreselijke melancholie, een treurigheid vol verbazing, een soort verschrikking van
de versnelde vergankelijkheid: dat is Universal, een van de grootste droomfabrieken.
Universal die ons zoveel jaren heeft bedrogen en waardoor wij ons zoveel jaren
heerlijk hebben laten bedriegen.
Zoals alles wat dood is, wordt ook Universal belaagd door toeristen. Routes zijn
uitgezet, gidsen zijn opgeleid, autobussen staan klaar voor het gemak. Bezwete
drommen mensen dwalen door de vroegere opnamestudio's, waar scènes uit beroemde
films staan opgesteld. Daar staat een huifkar met een gebroken as, overvallen door
Indianen. Een oude farmer ligt op zijn rug en baadt in rood bloed. Hij heeft met beide
handen een Indiaanse pijl vastgegrepen. Vrouw en kinderen verschuilen zich achter
de wagen. Een Indiaan met een tomahawk komt vanachter de papier-maché rotsen
vandaan. De schoonheid van de menselijke herinnering verstard in de gruwel van de
hebzuchtige berekening.
- Misschien wilt u deze studio in? Hier ziet u het volledige decor van de operazaal
voor de film Het spook van de Opera, toen nog in de stomme versie. Daar, in dat
park, staan de ateliers van beroemde filmsterren en regisseurs. Daar ziet u het atelier
van Hitchcock. Naar het schijnt kan men daar soms de Rolls Royce van de beroemde
maker van thrillers geparkeerd zien staan. En daar ziet u het atelier van Gloria
Swanson, en daar verderop dat van Kirk Douglas, die zich hier helaas zelden vertoont.
Het onsterfelijke Hollywood sterft. Een stuk van de ziel van Amerika sterft. En
daarmee verdwijnen de nobele rechtlijnigheid, de deugd die beloond wordt en het
happy end.
Meneer X zit achter een enorm bureau in zijn werkkamer die zo uit de 21ste eeuw
afkomstig zou kunnen zijn. In de aangrenzende vertrekken houden secretaresses de
wacht bij ijverig werkende computers.
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Meneer X geurt naar een of andere dure eau de cologne. In zijn mouwen schitteren
manchetknopen gekocht bij Tiffany's. Meneer X is een aardige, jonge man. Maar
zijn blik heeft iets vreemd melancholieks en slavisch.
- Wat wilt u hier bij ons zien? - vraagt hij zonder enthousiasme.
- Ik zou willen rondkijken. Het is immers een hele legende. Ik ben grootgebracht
met de Amerikaanse film.
Meneer X kijkt me weifelend aan. Hij vertrouwt mijn compliment niet. Ik zie
echter in zijn blik een soort onbegrijpelijk respect. Hij laat de blik met waardering
over mijn artistiek verkreukelde broek glijden, over mijn schoenen, afgekeurd voor
de export, die ik op de Nowotkostraat heb gekocht.
- Laten we dan maar gaan, - zegt hij met tegenzin.
We gaan met de elektrische lift naar beneden. Uit een onzichtbare luidspreker
murmelt Johann Sebastian Bach. De gekleurde lichtjes op het bedieningspaneel
flikkeren.
Daarna stappen we in de auto van meneer X, die een hoge piet is bij Universal.
Die zal ons rondrijden door de studio's. In de auto produceert de airconditioner koude
lucht die naar eucalyptus ruikt. De raampjes gaan automatisch open en dicht. Nu
brengt diezelfde automaat een schrille fluittoon voort om aan te geven dat de
veiligheidsriemen vastgemaakt moeten worden.
We rijden door straten waar geen eind aan komt door dat aangrijpend mooie en
treurige mortuarium. Meneer X kijkt me aan met een blik vol respect, overgave en
eerbied. Ik ontspan me, ik leun achteloos achterover op de zitting van bont. Ik stel
me zelfs een beetje aan. Ik heb geen zin de koele auto uit te komen. Ik bekijk alles
door het enigszins donkere glas van de autoruit. Mijn nonchalance begint meneer X
steeds meer te intimideren. Hij kijkt naar me als een Aziaat naar een rijke Amerikaan.
Hij schaamt zich duidelijk voor die studio en voor heel Amerika.
Tenslotte overwint hij zijn verlegenheid, hij vraagt zacht en onduidelijk:
- Wat denkt u, zou ik in Polen een baan kunnen krijgen?
Ik krijg het koud. Een ijskoude rilling doet mijn lichaam huiveren.
- Een baan in Polen?
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- Ja, ik wil weg uit Amerika. Ik ben regisseur. Misschien zou u me aan een baan in
Polen kunnen helpen?
- Maar ondanks alles produceert Universal toch nog aardig wat films. Televisiefilms
en low-budget-films.
Meneer X wuift mijn woorden met afgrijzen weg.
- Ach wat. Ik ben een kunstenaar.
En weer kijkt hij me hoopvol aan, zijn hele toekomst hangt van mij af, de
geluksvogel die in het land geboren is dat Polanski, Zanussi en Skolimowski heeft
voortgebracht. En ik, uiterlijk onbewogen en hooghartig, pijnig mijn hersens, want
wat moet ik zeggen zodat ik het later niet op mijn brood krijg?
- Een baan zou u geloof ik wel kunnen krijgen, - zeg ik tenslotte en er staat me
vaag iets bij uit de grondwet. - Maar ik weet niet of u wel meteen zelfstandig een
film zou mogen draaien.
- Misschien zou ik assistent bij Wajda kunnen worden?
- Dat is 't. - Ik haal opgelucht adem. - Het is het beste, als u het zelf met Wajda
eens ziet te worden. Dat is een fantastisch regisseur, hij produceert veel en hij heeft
al heel wat kunstenaars opgeleid.
- En wat denkt u, hoeveel zou ik verdienen? Zou ik daarvan rond kunnen komen?
- O, vast wel, - antwoord ik al iets minder zeker van mezelf, eerder binnensmonds.
En onder het voorwendsel dat ik een volgende afspraak heb, vlucht ik te voet,
maar redelijk snel uit die legendarische filmstudio van Universal.
Ja, ja, ik ben daar niet in de ring gestapt voor een arme bloedverwant. Amerika
groeide voor mijn ogen, het nam reusachtige proporties aan, schitterend met een
diamanten kunstoog, de gouden kunsttanden blootgrijnzend. Ik laadde me op als een
accu en meer nam ik niet op. Nog een kolossale villa met een verwarmd zwembad
met onderwaterverlichting? Kom maar op. Nog een torenflat van honderd
verdiepingen? Nog een Leonardo da Vinci? Nog een berg dollars? Kom maar op.
Ik werd alleen steeds relaxter, steeds nonchalanter. Hoe sneller het ritme van de
geldcirculatie, des te rustiger ik werd. Hoe groter de at-
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mosferische druk van overvloed en welvaart, des te meer blasé ik werd.
Zij kijken me met koortsachtige nieuwsgierigheid in de blauwe
Litouws-Witrussische ogen en ik steek een verhaal af over de vrijheid van de mens.
Ik vertel zonder moeite woord voor woord over hoe vrij ik wel ben. De enige vrije
mens in Amerika. Vrij door een volwassen houding van resignatie. Ik hoef geen villa,
ik hoef geen geld, ik hoef zelfs geen hoge positie in mijn eigen maatschappij. Ik ben
vrij van alles. - Maar hebt u wel een auto? - vragen ze met nauw verborgen hoop. Nee - antwoord ik trots. - En ik zal er nooit een hebben ook. - Ze zwijgen verslagen.
- Ik ben helemaal vrij. Zelfs mijn flat hoef ik niet af te sluiten, want er valt niets te
halen. Er staat een televisietoestel, maar dat heeft fabricagefoutjes en de eventuele
dief zou er heel wat op moeten toeleggen. - Ze kijken me aan met een onderdanige
hondeblik. Zoëven zaten ze nog op te scheppen over hun huizen, hun banksaldo's,
hun zeewaardige jachten. Nu adoreren ze mij en zuchten schuchter over hun lot. Nog
een kwartier geleden wekte het feit dat ik niets bezat hun verborgen medelijden, nu
is het het voorwerp van felle jaloezie.
- Omdat ik vrij ben, denk ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat na over de zin
van het leven, ik probeer het raadsel van het absolute op te lossen, van tijd tot tijd
bereik ik het Nirvana.
En ik loop weg door de lounge van het Hilton-hotel alsof ik door een wei in de
omgeving van Wilna loop. Nonchalant gebogen in de heupen, met de handen in de
zakken, geringschattend voorover. En zij volgen mij met een blik vol van de
machteloze wanhoop van verloren mensen.
Nu een waar gebeurd verhaal, dat me werd verteld door de acteur Andrzej Łapicki3
na zijn terugkeer van een tour door Amerika.
Een klein stadje in de Midwest. Twaalf uur 's middags. Totaal uitgestorven en
gloeiend heet. Geen mens op straat te bekennen. De hoofdstraat begint en eindigt in
de woestijn. Łapicki maakt een wandelingetje door die hoofdstraat. Achter hem
maakt zich uit het stof het geraas van een motor op volle toeren los. Een witte Porsche
komt met razende vaart aanrijden, passeert Łapicki, verdwijnt even later al in de
stofwolken van de woestijn, maar keert met gierende banden en
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komt terugscheuren. Als hij op gelijke hoogte is met Łapicki, draait hij weer, slippend
als in een rally. Hij stopt bij het trottoir naast de verbaasde acteur. Het autoraampje
gaat naar beneden, er wordt een rond, goedhartig hoofd uit gestoken.
- Meneer Łapicki, zou u voor mijn zuster in Polen een transistorradio willen
meenemen?
- Weet u, we hebben al zoveel toneelbagage, - mompelt de verbaasde acteur.
- Neemt u me niet kwalijk. Beschouwt u de vraag als niet gesteld. Goedemiddag.
De witte Porsche start met woest geraas de motor voor de vlucht. Even later
verdwijnt hij in de woestijn. De lome stilte van de middag keert terug.
Ik ben getuige geweest van een keerpunt in de geschiedenis van Amerika. Voor mijn
ogen, waar ik bij was, riep de president van dit land op tot zuinigheid. De Amerikanen
namen het op als een interessante gebeurtenis, als een soort oncomfortabel spel, als
een vreemd voorval zonder bijzondere consequenties. Ik als enige op dit reusachtige
continent verbleekte van emotie en greep naar mijn hart. Want ik als enige begreep
wat er aan de hand was.
Europa was altijd degene die spaarde. Die verliederlijkte oude vrouw stopte gierig
ponden, marken en francs in een oude kous. Zuinigheid was de godheid van de
Europeanen. Ze spaarden nog als ze arm waren en werden arm van het sparen.
Amerika was altijd verkwistend. Verkwisting was het devies van Amerika, het
was haar recht, haar gebruik, haar patriottische plicht. Amerika braadde altijd te grote
steaks die niemand op kon. Amerika produceerde auto's van bovennatuurlijke
afmetingen die niemand kon vullen. Amerika gaf het tempo aan dat niemand kon
bijhouden. In Amerika werden duizenden tonnen graan in de oceaan gedumpt, in
Amerika verzoop men in de melk, in Amerika werden huizenhoge piramides
vliegtuigen in brand gestoken.
De gigantische motor van de Amerikaanse economie draaide op een brandstof die
verkwisting heette. Nu begint Amerika te bezuinigen. Ze beginnen met te bezuinigen
op energie. Maar zuinigheid brengt zuinig-
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heid voort. Amerika begint dus te bezuinigen op de vliegtuigen, daarna op de auto's
en tenslotte op het brood. Het kind van de zuinigheid is het tekort. Dus begint er het
een en ander te ontbreken. De eerste rijen ontstaan en de verkoopsters worden
onbeleefd. Eén geeft als eerste een steekpenning, een ander pakt hem als eerste aan.
Om de fatale stand van zaken te verdoezelen proberen de kranten te liegen en ze
merken dat dat helemaal niet moeilijk is. Dan wil iemand het land redden, door
middel van een staatsgreep neemt hij de dictatoriale macht over. Hij perkt de
verderfelijke vrijheden van het individu in, hij verhoogt de gedwongen zuinigheid
en roept het volk op tot offervaardig werken voor niets. Hij stopt hippy's,
drugsverslaafden, eihoofdige intellectuelen, pessimistische dichters en brutale negers
in kampen en wij in Europa beginnen de gang van zaken te veroordelen en
protestbrieven te ondertekenen, we beginnen naar onze familie in Amerika de eerste
pakjes met afgedankte kleren en geneesmiddelen te sturen.
Dat dacht ik bij mezelf staande op Sixth Avenue, uitkijkend op de voor het eerst
uit zuinigheid onverlichte torenflats van Manhattan. Dat dacht ik bij mezelf, maar
ik zette die domme gedachte snel van me af. Die grote show van zuinigheid is gewoon
een volgende happening op landelijk niveau van het voldane, goedmoedige Amerika.
Ik zette die domme gedachte van me af, maar het liet me niet los. Waarom rukte in
New York een kruier me mijn koffer uit de hand, droeg hem tien meter verder en
vroeg daar een dollar voor? Waarom bracht een taxichauffeur me met een omweg
naar mijn hotel? Waarom deden in het hotel de kranen in de badkamer het niet en
schold de serveerster George uit, omdat hij te lang het menu bestudeerde?
Waar zijn die schoenpoetsers en die krantenjongens gebleven die miljoenen willen
verdienen? Waar is het legendarische, krankzinnig harde werken voor een dierbare
dollar gebleven?
Wel, tot slot een zaak die ik liever zou laten rusten, die ik zelfs niet zou willen
aanroeren. De zaak van ons, Polen, in Amerika en in het algemeen.
In mijn jeugd ben ik grootgebracht met de legende over het Poolse
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volk als verlosser, het volk dat een Christus onder de volkeren was. Toen ik volwassen
was, moest ik het doen met de legende over het volk van martelaren en helden. Op
mijn oude dag drink ik een waterig aftreksel over een schijnbaar gewoon, wel
dynamisch en hardwerkend, maar toch als het ware stilletjes een beetje uitverkoren
volk.
Ik vertrok geëmotioneerd naar Amerika, benieuwd naar die machtige groep van
acht miljoen Poolse emigranten, waarvoor presidenten buigen als knipmessen, naar
wier gunst politici dingen, die door hun bescheiden macht invloed uitoefenen op het
lot van de grote mogendheid.
Ik ging op zoek naar mijn Poolse broeders. - Ik laat me niet met Polen in, - zegt
de een. - Ik mijd Polen, - zegt de volgende. - Ik ga Polen uit de weg. Dat betekent
alleen maar ruzie, intriges en elkaar afkammen, - zegt een derde.
Op een dag kom ik bij een kleine, maar ijverige, hartelijke, ontroerende Poolse
stichting terecht, verloren op dit continent. Ik zit tussen aardige oudere mensen, die
namen dragen als de dieren in Amerikaanse tekenfilms, want ze hebben hun
oorspronkelijke namen al lang geleden laten vallen. Zij dragen buttons met een Engels
opschrift: Het is geweldig Pool te zijn, ze hebben stickers met de beeltenis van
Copernicus op de autoruit, maar ze dragen namen als de kat Jinx of de hond
Huckleberry.
Patriottisme, met patriottisme, over patriottisme. Patriottisme is een te korte deken,
waar iedereen onder wil, waarmee je alles kunt bedekken.
En onmiddellijk snel ik toe met een woord ter bemoediging, ter vertroosting. In
Amerika heb ik des te sterker gevoeld dat de wereld, dat de mensheid in een soort
crisis verkeert. Ik kan het niet definiëren, of eigenlijk heb ik geen zin het te definiëren
want dat zou te lang duren. Geloof me nou maar op mijn woord, hoewel de filosofen
het ontkennen en ridiculiseren. Maar zij moeten rechtvaardigen dat hun zaak goed
functioneert.
Die crisis van het bewustzijn dus, dat geestelijk verval, die razernij hangt boven
de wereld met dof gerommel als een verlate onweersbui in november.
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Maar in Amerika hoorde ik die onheilspellende geluiden aan zonder angst, opgeruimd,
toegeeflijk, als een vreemdeling van een andere planeet. Ik klemde mijn tweehonderd
złoty, die ik mee had genomen voor onderweg, in mijn hand. Dat waren tweehonderd
harde złoty's, al waren ze dan van papier. Want ik heb zo de indruk dat alleen landen
die door een dictatuur geregeerd worden, die grote crisis doormaken. En wij hebben
immers gelukkig een dictatuur van het proletariaat.
Zes weken heb ik rondgereisd door Amerika. Ik heb een prachtig, door de natuur
kwistig bedeeld land leren kennen en ik heb heel veel mensen ontmoet die me
vriendelijk hebben verwelkomd en me succes hebben toegewenst.
Ik laat hen eveneens groeten en wens hun toe dat de dagelijkse worsteling met het
noodlot, met de voorbeschikking, met de historische onontkoombaarheden hun een
voorspoedige toekomst zal garanderen, die een gemeenschappelijk vaderland voor
de veelgeplaagde mensheid zal zijn.

Eindnoten:
1 Stanisław Dygat (1914-1978), populair Pools schrijver.
2 Wilhelm Mach (1917-1965), Pools schrijver, essayist en literatuurcriticus.
3 Andrzej Łapicki (geb. 1924), bekend Pools acteur en regisseur. Hij speelde o.a. een rol in
Konwicki's speelfilm Jak daleko sta d, jak blisko (Hoe ver vanhier, hoe dichtbij, 1971).
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Wim Swaan
Over György Petri en Péter Kántor
György Petri werd in 1943 in Budapest geboren. Zijn debuutbundel, die in 1971
verscheen, baarde opzien door de geheel eigen, filosofisch getinte poëzie, voorzien
van veel (zelf)ironie. Op de omslag van deze bundel schreef Petri: ‘Vanaf mijn
kindertijd heb ik sterk gestreefd naar twee dingen: dichter te zijn en tegelijkertijd in
geen geval alléén maar dichter te zijn. (...) Uiteindelijk vond ik in de filosofie het
terrein waar (naast de poëzie) mijn interesse samenkomt met mijn capaciteiten, naar
ik hoop althans’. Ook andere debuterende dichters zorgden in dezelfde tijd - ieder
op een eigen wijze - voor vernieuwing in de Hongaarse poëzie door intellectualistische
experimenten te introduceren.*
Van het begin af aan heeft Petri duidelijk stelling gekozen in de Hongaarse poëzie,
tégen de stroming die teruggrijpt op de traditionele volkscultuur, en vóór een meer
internationale oriëntering - veelvuldig is er in de kritieken gewezen op de invloed
van T.S. Eliot. Zijn opvatting dat de poëzie van Attila József (1905-1937; ongetwijfeld
de grootste Hongaarse dichter van deze eeuw) niet langer hèt voorbeeld voor alle
dichters kon zijn, veroorzaakte bij de verschijning van zijn eerste bundel een kleine
literaire storm in Hongarije.
Kenmerkend voor Petri is verder dat hij politieke onderwerpen aansnijdt in zijn
gedichten. Soms doet hij dat heel direct, zoals in Kerstmis 1956 en Over Imre Nagy
(beide verschenen in Bzzlletin 146, mei 1987), andere keren zijn het meer
toespelingen, zoals in Het orkest is nog aan het stemmen en Ons uitgeknepen
belachelijke leven en. Tegelijkertijd is hij actief in de zogenaamde democratische
oppositie, de groep die men hier te lande ‘de dissidenten’ pleegt te noemen. Deze
combinatie van schrijver en opposant heeft zich veelvuldig voorgedaan in de
Hongaarse geschiedenis. Bij Petri krijgt het wel een andere gestalte dan voorheen
gebruikelijk was. Hij stelt zich niet op als een soort leider die door zijn geschriften
en houding een voorbeeld wil zijn, maar laat meer een ingetogen, stille aanklacht
horen, zoals aan het eind van Ons uitgeknepen belachelijke leven en: ‘dan onze stilte
/ de niet afgewende blik / dan onze afwezigheid / / en laten zij maar bedenken / wat
ze met ons kunnen doen’. Evenmin beschouwt hij zich als een geëngageerde dichter
in de eigenlijke betekenis van het woord: ‘Het gaat er eenvoudig om dat politiek net
zo goed een onderdeel van mijn leven is als vrouwen, goede sigaretten, alcohol en
mijn privé-hartstocht, koken. In die zin is politiek voor mij een vormgevende factor.
Net zoals Wittgenstein ben ik van mening dat ethiek en esthetiek één zijn.
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’Petri publiceerde vier bundels in Hongarije. Uit al deze bundels zijn hier gedichten
opgenomen: Over de poëzie en Ons uitgeknepen belachelijke leven en uit
Magyarázatok M. számára (Verklaringen ten behoeve van M., 1971); SF-liefde uit
Körülírt zuhanás (Omschreven val, 1974); Ik leg mijn moeder uit uit Örökhétfő
(Eeuwige maandag, 1981); Momentopname, Bij de dood van Magdi Matolay en Het
orkest is nog aan het stemmen uit Azt hiszik (Dat geloven ze, 1985 - een gedeelte van
deze bundel was in 1984 al in New York verschenen onder de titel Hólabda kézben
- Een sneeuwbal in de hand). Zijn laatste twee bundels in Hongarije verschenen in
samizdat. Slechts bij hoge uitzondering heeft hij de laatste jaren in ‘officiële’
tijdschriften kunnen publiceren. Dit heeft waarschijnlijk meer met zijn politieke
opstelling en activiteiten te maken dan met de inhoud van zijn gedichten, want Petri
beperkt zich zeker niet tot politieke gedichten, zoals uit de hier gepresenteerde keuze
moge blijken.
Péter Kántor werd in 1949 in Budapest geboren. Van zijn debuutbundel in 1976 wil
ik het eerste gedicht, Lied voor alle tijden, in zijn geheel citeren, omdat het tekenend
is voor de wijze waarop Kántor in zijn poëzie tegen de wereld aankijkt:
‘Maar wanneer er boven ons hoofd vogels voorbijsuizen
stop je hoofd dan niet onder de deken
stop je hoofd dan niet onder de deken
wie weet suizen er boven ons hoofd vogels voorbij.’

Kántor laat de wereld vanuit een grotesk, en soms ook clownesk perspectief zien ‘spottend met onze verwachtingen die vast blijven houden aan de logica en de
zwaartekracht van de gewoonte’, aldus de criticus Mátyás Domokos. Zijn gedichten
zitten vol humor, van waaronder echter van tijd tot tijd woede en verdriet onverbloemd
te voorschijn komen. Bij zijn optreden op de Avond van de Hongaarse Poëzie op
Poetry International 1987 bleek Kántors poëzie ook bij het Nederlande publiek veel
succes te oogsten.
Péter Kántor rekent zichzelf niet tot een bepaalde groep of stroming in de
Hongaarse poëzie, wat natuurlijk niet wil zeggen dat zijn werk geen overeenkomsten
vertoont met dat van andere Hongaarse dichters. Zo is de ironie en het groteske
waarvan hij zich veelvuldig bedient, sinds de jaren zestig een steeds belangrijker rol
gaan spelen in de Hongaarse poëzie, het meest nog bij degenen die in de jaren tachtig
debuteerden. En op een speciale manier is ook hij beïnvloed door de grote
populistische dichter en vrijheidsstrijder Sándor Petőfi (1823-1849), die nog altijd
voor velen een voorbeeld en een bron van inspiratie is. Toen Kántor vijf jaar oud
was, vertelde zijn lievelingsgrootmoeder dat Petőfi net als hij linkshandig was, waarna
Kántor op school weigerde met rechts te leren schrijven.
Kántor werkte onder andere als redacteur van het vooraanstaande literaire tijdschrift
Kortárs (Tijdgenoot), en niet als journalist zoals abusievelijk vermeld stond in het
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programmaboekje van Poetry International 1987. Hij vertaalde hedendaagse Engelse
poëzie, en Russische literatuur uit de jaren twintig. Er werden vier bundels van hem
gepubliceerd: Kavics (Kiezel, 1976), Halmadár (Visvogel, 1981), Sebbellobbal
(Gedichten voor kinderen, 1983) en Grádicsok (Trappen, 1985). Voorjaar 1988
verschijnt een nieuwe bundel onder de titel Hogy nő az ég (Hoe groeit de hemel).
De hier gepresenteerde gedichten zijn alle uit zijn latere werk. Ayala is alleen nog
in tijdschriftvorm verschenen, en de overige twee komen uit de bundel Trappen. Het
gedicht En langzaam kreeg iedere vorm een nieuwe vorm is afkomstig uit de cyclus
Colour Beginning, waarin Kántor diverse episoden uit zijn eigen leven en dat van
zijn familie de revue laat passeren, in het titelgedicht bijvoorbeeld de periode van
de crisistijd - ‘En opa ploeterde door, voor niets / zachtaardig keek hij in de wereld
rond / met grote bruine ogen in de bruine wereld’ - tot de woelige jaren van vlak na
de oorlog - ‘en hoeveel zou ik allemaal wel niet kunnen vertellen / dat Ilon in Amerika
haar einde vond en dat Miska / misschien wel een kolchoz leidde, toen ze Gyuri
oppakten / en ik geboren werd; negenenveertig was het toen.’
Gedichten van György Petri verschenen eerder in het Nederlands in Kentering 14/4,
1975 (in de vertaling van Sylvia Bodnár) en in Bzzlletin 146, mei 1987. In het Duits
verscheen in 1986 een bundel bij Suhrkamp onder de titel Zur Hoffnung verkommen.
De hier gepubliceerde vertalingen werden gemaakt ter gelegenheid van Poetry
International 1986.
Meer vertalingen van werk van Péter Kántor zijn te vinden in het tekstboekje dat
Poetry International uitgaf ter gelegenheid van zijn optreden in 1987.

Eindnoten:
* In Raster 6/3, 1972, Kentering 14/4, 1975, Bloknoot 4/2, 1977, De Tweede Ronde 5/4, 1984,
en de bloemlezing De toren van het zwijgen, Meulenhoff/Poetry International, 1977, zijn
uitstekende inleidingen van Erika Dedinszky en A. Kibédi Varga te vinden over de ontwikkeling
van de moderne Hongaarse poëzie, vergezeld van een uitgebreide keuze van vertaalde gedichten.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

80

György Petri
Zeven gedichten
Vertaling: Wim Swaan en László Császár
Over de poëzie
Wanneer omstandigheden en gedachten
duidelijk naar elkaar verwijzen,
maar zonder dat het ene
op het andere terug te voeren is:
en als er geen sprake is
van gevolgtrekkingen, noch van noodzakelijkheden,
maar zoals bij bomen en hun wortels
toch het ene
naar het andere verwijst
- ongrijpbaar:
dan heeft de poëzie haar doel bereikt.
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SF - liefde
We hebben het toch al zo druk.
De liefde is per slot van rekening een neoplatonische
verworvenheid: ik zit eraan te denken, hoe het zou zijn als we
een dergelijke richting eens verder zouden proberen
af te tasten, gebruik makend van de metapsychische en parafysische kennis die we hebben.
We zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken
dat jij je mij om precies half één voorstelt
op het Mechwart-plein, en dat ik me jou
op dezelfde plaats voorstel (of liever gezegd
een beetje ernaast, vanzelfsprekend)
maar in elk geval op dezelfde bank.
Twee ideale objecten die zitten te zonnen
op het Mechwart-plein! Maar op welk
Mechwart-plein eigenlijk? Het ideale Mechwart-plein?
Mijn hersens raspen als botte scheermesjes
langs de opkomende inconsistenties.
Alleen al die ene vraag, of jij en ik
überhaupt voorstelbaar zijn. Of zijn alleen
twee dergelijke voorstelbaar?
Maar als we kletsen of vrijen:
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dan ben jij niettemin alleen maar
de omlijning van mijn functionele dispositie ofwel een grens waar je altijd achter blijft,
als de veronderstelde oorzaak
van verschuivingen erin, ik net zo
- en ook met het Mechwart-plein is dat het geval!
Taal heeft immers iets misleidends:
‘We stellen ons elkaar voor op het Mechwart-plein.’ De locativus
verwijst naar een reële ruimtelijke functie,
terwijl het fictieve karakter
uitsluitend op ons betrekking lijkt te hebben.
Maar als we eens de complementaire
formulering toepassen: ‘Wederzijds stellen we ons
het Mechwart-plein om ons heen voor’
- dan wordt meteen duidelijk wat de betrekkelijkheid is.
Als dus twee ideale objecten zitten te zonnen,
dan gebeurt dat op een ideaal Mechwart-plein
- doch alleen op grond van formele overwegingen,
want er is geen enkel verschil te ontdekken
met een ontmoeting van empirische existenties
op het werkelijk bestaande Mechwart-plein. Behalve dan
(en dat heb ik bewust voor het einde bewaard,
omdat het een verrassing moest blijven) dat er aan het ideale
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half één nooit een einde komt. Verder is het duidelijk
dat twee ideale minnaars elkaar niet
in de reële tijd kunnen ontmoeten
op een ideaal openbaar plein.
Een dergelijke liefde moet dus wel eeuwig duren.
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Ons uitgeknepen belachelijke leven en
Ons uitgeknepen
belachelijke leven en
ons aan schande grenzende leven en
het De Profundis vanuit de diepte van een plas en
het omkantelen van vriendschappen en
de woorden om te verraden altijd onbeschaamd klaar en
het niemandsland tussen ongeloof en begrip en
de avonden tussen een volle fles en een lege fles
als dit alles met geen mogelijkheid bekort kan worden
als onze eigen hand te lafhartig is voor zo'n ontsnapping
als we van gaslucht braakneigingen krijgen
als het zelfingenomen verlangen naar een antieke badkuip
als de beginselloze hoop
geraffineerde voorspiegelingen
herinnering nabijheid van een vertrouwd lichaam
misschien onverbloemde nieuwsgierigheid
van de geest het hardnekkig
hunkeren naar feiten
opnieuw en opnieuw de vertwijfeling corrumpeert
als de onstandvastige verwevenheid
met slapen ontwaken kloppen van het hart
als het doordeweekse geduld wederom
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de tragische vastberadenheid verzwakt
wat bij verdere cultivering alledaags
gevoel onbegrijpelijk maakt
wat woede en goedpraten in zich verenigt
een mengeling is van terugdeinzen en plotseling in beweging komen
als het moment uitblijft
dat opgloeit
waarin de dag de week erna tot as vergaat
als boven ons gezichtsveld we noemen het wereld
het vuuroordeel geen witte vlam vat
dan de strijd
dan geen duimbreed
dan naar achteren telkens één stap
maar nooit het zelfbedrieglijke terugglijden
nooit het vervagen
van zwijgen
en stilzwijgend instemmen
van machteloosheid en berusting
dan onze stilte
de niet afgewende blik
dan onze aanwezigheid
en laten zij maar bedenken
wat ze met ons kunnen doen
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Ik leg mijn moeder uit
Ik leg mijn moeder uit dat ze niet
op zo'n manier moet praten, dat ze zich voor niets
heeft uitgesloofd, ik heb per slot al wat sporen
achtergelaten op de wereld, zeg ik,
net als de snuisterijen in de glazenkast,
als je me optilt, ligt er geen stof onder.
Maar je maag, jongen, zegt ze,
denk toch om je maag. Ze is een voedseltechnicus, als alle moeders. Mijn maag en haar
melk. Pappig.
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Momentopname
Toen je met je zeurderige stem zei:
‘Het was veel beter geweest als je dood was gegaan’,
vergat ik het uit te schateren, langdurig,
tot ik er een bloedneus van zou krijgen.
Ik keek maar naar mijn eigen gezicht in je brilleglazen,
daar in dat café, naar je perzikzachte neus,
en je mond vol koffievlekken.
Op het herfstige terras zit ik te glimlachen
te midden van kastanjeroest en autobandenstank.
Ik had moeten antwoorden:
‘Waarom heb je dat dan niet gezegd?’
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Bij de dood van magdi matolay
Dat ik er niet was, had niet met ‘bedenkingen’ of zo te maken, Magdi:
objectieve, ook voor het klasseboek aanvaardbare oorzaken
deden me verhinderen: opnamen - tenminste als de zon voor twaalven
was gaan schijnen, en vierhonderd forint is aan deze zijde nog altijd vierhonderd forint:
twintig keer een gezondmakertje, een stifttand, een fooi om brandstof in huis te krijgen
of een beloftevolle investering zonder duidelijk doel vooraf.
Je was mooi de afgelopen zomer. Ook al zeurde je aan één stuk door.
En ook al was je hoektand afgebroken. Vertel eens, wat voor wereld
had jou geschikt geleken? Mannen van crêpe-papier?
Gevangenisachtiger omstandigheden? Een zwembad in Florida?
Een burgerlijk huwelijk (opofferingsgezindheid inbegrepen) in het achtste district?
Of nog een laatste coloratuur-zwerftocht?
Naar een kind vooroverbuigen? Een nonnenkap? (Een met rotswanden bemost blikveld?)
Deze wereld, waaruit jij je wilde terugtrekken,
blijft zijn lichamelijk-geestelijke oefeningen verrichten (die meestal
net een gecombineerd godsdienst-gymnastiek-maatschappijleer-uur zijn).
We hielden van je (geloof ik), maar zochten je gezelschap zelden op,
het was en bleef te veel (of juist genoeg), het leed
waarmee maar werd doorgelopen op krakende vloeren en in kunststenen keukens.
Wij gebruiken het raam liever alleen om naar buiten te kijken,
zodat we in gedachten ook een beetje op straat kunnen zijn,
als we met ons lichaam geen gebruik hoeven te maken
van het trappenhuis.
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Het orkest is nog aan het stemmen
Alles - zeggen we zo tegen onszelf zal hierna nog komen. Maar
er komt niets hierna.
Vlak voor mijn verdwijnen:
kramp in de tussenhersenen,
zachte ondergang
in een rondwervelende zandtrechter,
of de maagmond,
verwonderd, plotseling Ofwel mijn lever,
ofwel het systeem.
Laten we maar geen plannen meer maken.
De herfst is genadig.
Licht rusten
de groene, sierlijke
vingers van de hemelboom
op de toetsen van de wind:

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

90

Péter Kántor
Drie gedichten
Vertaling: Wim Swaan
Ayala
Het is zomer, in drommen tegelijk zijn de nomaden uit verre streken gekomen
ze houden je staande op straat: Bitte, restaurant! omringen je in de metro
marcheren heen en weer door de tentoonstellingszalen, wachtend op identificatie, op een teken
voor toegangspoorten en op trappen zitten ze ineengezakt voor zich uit te kijken
onder hen zijn er die al jaren over de wereld dolen
als was het een reusachtige supermarkt waarheen de Onzichtbare
hen met duistere opdrachten gezonden heeft: Spring dan, mijn zonen en dochters!
op hun rug een zak als een huis, in india-blouse en spijkerbroek
met een tijgertand-amulet om de hals en een zegelring om de vinger
op zevenmijlslaarzen en sandalen, met plattegronden in de hand
waarop ze nu dan ook jou kunnen wegkruisen naast de Donau
je liet het toe dat ze je uithoorden over je land, je volk en je opvattingen
je liet het toe, je weet niet eens waarom, het deed je goed, voor één enkele keer
zoals wanneer iemand in zichzelf praat, in het donker, zwevend als een luchtballon
en nu kunnen ze dan verder gaan, van Nieuw-Guinea, Australië en de Kaapkolonie
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via India, Tibet, de Váci-straat en de Ároád Tóth-promenade, langs een vervallen
en naar afval stinkend trappenhuis in Budapest, via Bartók en Balatonfüred
op weg naar wie weet wat voor strassen, gassen, boulevards, rues en roads
op weg naar het regenachtige jaargetijde, wanneer ook de grote steden langzaam tot rust komen
en de veroveraars hun huid weer afleggen, de vakantie is voorbij
ze laten de badkuip vollopen, zetten de wasmachine aan
heel Europa is één gigantische zucht eind oktober; en vanuit een ver hoekje
van de aardbol krijg je nog een brief: Het is fijn te weten
dat je bestaat en dat we op één en dezelfde planeet leven, jij en ik, maar
dat kan ik werkelijk alleen op mijn gitaar spelen, Ayala.
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En langzaam kreeg iedere vorm een nieuwe vorm
Er gebeurde van alles ja, dat valt niet te ontkennen
terwijl ik in de schoolbank zat, de schoolbank versleet
eerst die met vaste leuning, en later de chique
waar een aparte stoel op aparte ijzeren pootjes bij hoorde ik zat met de bank te schuiven, èn met de stoel.
De inktpot werd afgeschaft, het kuiltje ervoor werd afgeschaft
opgevolgd door de goddelijke ballpoint
en de transistorradio kwam, en de bandrecorder:
Calypso, Illés, Metró en de Beatles
de zwemtas had niet langer een cilindervorm
en langzaam kreeg iedere vorm een nieuwe vorm.
En met hen ook ik; maar wie lette daar op?
wie had er tijd voor toen, daar, voor zoiets?
na een wiskundeproefwerk van twee uur
voor een natuurkundebeurt van een zes
tijdens de allereerste feestjes
en de werkkampen van de KISZ
toen Op Weg Kerouac opdoemde
en de dood hem zo te zien niet op de hielen zat
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toen de klok in de bioscoop Twintig Uur wees
en vanuit een ver verleden Koude Dagen
toen Mobutu Kasavubu aan de kant zette
toen het mooiste meisje van Dunakeszi een knikje gaf
en het grassprietje in haar mond een knikje gaf
waar ze zo onweerstaanbaar op zat te kauwen
en dat ze daarna ergens heeft uitgespuwd...
Als een tijdloos reuzenbeest
als een sint-bernardshond tussen stoelen en tafels
ligt de rivier tussen huismuren en gebouwen uitgestrekt.
Ik kijk naar de Donau
in haar deinende spiegel kijk ik naar de Stad
naar het evenbeeld van mijn gezicht, de gezichten die ik heb:
zo verdraagzaam en zo bevattelijk
zo weldoorvoed en zo troosteloos
zo teer en zo zonder liefde
en zo verlangend om te leven, te leven, te leven, te leven!
en zo verlangend om rond te razen, om rond te razen!
Ik kijk naar de Donau, ik kijk naar de duizenden eeuwen oude rivier.
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Terwijl het nationale dameshandbalteam van Hongarije in de Budapest-hal
een overwinning boekte op de ploeg van Zuid-Korea
Norman Mayer, niemand is achter je gaan staan
toen jij je vrachtwagen voor het Washington Monument reed
en eiste dat de kernwapens verboden werden
anders liet je de obelisk de lucht in vliegen
het doet er niet toe wat je voor ogen had, ouwe; zoiets is hetzelfde als
discussiëren over de vraag of de engeltjes vleugels of een staart hebben
misschien wou je alleen maar iets vertellen, misschien ook wel een mooie dood
dat soort dingen zijn belangrijk voor een zesenzestig jaar oude bejaarde uit Florida
maar alle mensen met gezond verstand haastten zich om gauw te verklaren
alle vredesminnaars, in het volle besef van hun verantwoordelijkheid
dat ze zich distantiëren van deze dwaasheid
voorop de organisaties die strijden voor nucleaire ontwapening
de republikeinen net zo goed als de democraten
de protestanten net zo goed als de katholieken
en de feministen en de cocaïne-snuivers en de Ku-Klux-Klan
en de boeddhisten en de jehova's getuigen en de atheïsten
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en de mormonen en de niet-mormonen, eenstemmig
stonden de complete States, alle fatsoenlijke mensen op hun achterste benen
dat jij het Washington Monument zou hebben opgeblazen
je hebt het mooi gezegd, wat iedere organisatie zo mooi zegt
dat je geen kernoorlog wil, ook jij niet, Norman Mayer
en daarna wilde jij je met je vrachtwagen terugtrekken, naar huis, naar Florida
een douche nemen, eens goed eten, bijkomen van alle spanningen
maar tegen die tijd hadden honderden agenten het al op jou gemunt
en scherpschutters doorzeefden je gammele brik, met jou erbij
GEEN GRAM DYNAMIET had je bij je, ouwe, dat had je even mooi voor elkaar!
en hoewel het er niet toe doet of de engeltjes vleugels of een staart hebben
zoiets is hetzelfde als discussiëren over de totale ontwapening
verklaar ik in naam van mijzelf toch
dat ik achter je sta, Norman Mayer.

12 december 1982
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Cyrille Offermans
‘Vecht niet, formuleer’
Over György Konrád
In Hongarije is het grootste deel van zijn werk ongepubliceerd, in het westen heeft
hij in vrij korte tijd de reputatie verworven een van de interessantste Middeneuropese
schrijvers te zijn: György Konrád. Die reputatie dankt hij vooral aan de vertaling
van A cinkos (De medeplichtige) - een boek zo verpletterend als je er maar eens in
de zoveel jaar een te lezen krijgt - in onder meer het Frans, Duits, Engels en
Nederlands. De kwaliteiten van die omvangrijke roman kunnen onmogelijk in een
paar woorden worden samengevat, zeker is echter dat ze niet los gezien kunnen
worden van Konráds intense betrokkenheid bij de geschiedenis van zijn land. Die
betrokkenheid is niet die van de studeerkamergeleerde die - à la Hermans - in het
menselijk geploeter bij voorbaat niets anders vermag te zien dan bevestigingen van
zijn eigen pessimistische ‘levensvisie’, het is er een van een schrijver die zich met
afzonderlijke mensen, niet met één of twee maar liefst met allemaal, tracht te
identificeren, via hún verhalen, via de sporen die zij hebben achtergelaten, met het
doel zodoende iets van de grootschalige misdaden te begrijpen die zich op Hongaars
grondgebied hebben voltrokken.
De filosofen zouden de wereld niet moeten willen veranderen - schrijft Konrád
ergens -, ze zouden haar moeten proberen te begrijpen, dan veranderen ze haar al
genoeg. Daaraan ligt de gedachte, liever nog de ervaring ten grondslag dat wie (de)
geschiedenis wil maken niet aan het gebruik van geweld ontkomt, ook niet als men
een heel ander soort geschiedenis op het oog heeft. Konrád heeft het terrorisme van
de linkse en rechtse geschiedenismakers van dichtbij genoeg meegemaakt om te
weten dat het misdadige principe in het grootschalige plannen en maken op zichzelf
zit, niet in de kleur van de ideeën uit naam waarvan dat gebeurt. Het door hem
gemunte begrip antipolitiek slaat dan ook niet zozeer op een alternatief soort politiek,
maar op een verzet tegen elke de integriteit van het individu aantastende politiek als
zodanig.
In de nog niet in het Nederlands vertaalde roman Kerti mulatság (Schimmenfeest),
die in dezelfde periode geschreven moet zijn als de ‘Middeneuropese meditaties’ in
Antipolitiek, vat Konrád die term samen als het verlangen naar een situatie waarin
‘de politiek’ met een grote boog om zijn huis zal heenlopen, de deur van zijn woning
niet zal intrappen, niet naar zijn manuscripten zal snuffelen en zich van elke
huisvredebreuk zal onthouden. Tegenover de
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door de politici beheerste samenleving stelt de antipolitiek het idee van wat Konrád
- enigszins verrassend - de ‘burgerlijke samenleving’ noemt, een begrip overigens
dat, hoewel onuitgewerkt, nog het meest wijst in de richting van een zover mogelijk
doorgevoerde basisdemocratie.
Konráds ervaringen met ‘de politiek’ zijn blijkbaar zo uniform dat hij binnen dat
begrip geen wezenlijke differentiaties meer wenst aan te brengen: politici, stelt hij,
zijn zonder uitzondering verliefd op de macht, ofschoon ze uiteraard doen alsof ze
iets anders, het vaderland bij voorbeeld, nog pathetischer liefhebben. In elke politicus
veronderstelt hij iets aanwezig van het delirium dat Hitlers genie uitmaakte, elke
politicus wil (en dat is inherent aan zijn beroepskeuze) als het erop aankomt uitsluitend
macht, ongeacht de ideologie die hij aanhangt. En aan die machtshonger zijn
principieel geen grenzen gesteld: ‘de wereldheerschappij is voor de potentieel in
macht geïnteresseerden het hoogste aardse goed.’ Dat Konrád zich als schrijver met
politiek bemoeit, met politiek móet bemoeien, komt voort uit een niet weg te denken
angst. Zijn antipolitiek is gebaseerd op een ‘bewustgemaakte doodsangst’, het gaat
hem erom de oorlogsvoorbereiding in alle dimensies van het leven af te wijzen, om
het demonstreren van een ongewapende en daardoor ontwapenende houding in zijn
werk.
De hierna volgende tekst van Konrád is het slothoofdstuk uit Antipolitiek
(geschreven in 1982). Van dat boek bestaat geen Hongaarse uitgave; de vertaling is
gebaseerd op de Duitse uitgave (1985).
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György Konrád
Creatieve intelligentsia en vrijheid
Vertaling: Cyrille Offermans
De bevrijding van de intelligentsia is hetzelfde proces als de bevrijding van de
arbeiders: de bevrijding van het menselijke vermogen om zich zo ongehinderd en
genotvol mogelijk te ontwikkelen. Tussen beeldhouwer en draaier of kunstdraaier
bestaat geen groot verschil. Een intuïtief handelende arts en een intuïtief handelende
automonteur begrijpen elkaar gemakkelijk. Tussen een bioloog en een tuinman bestaat
geen klassentegenstelling.
Deze rollen hebben iets overeenkomstigs: het wezenlijkste deel van hun werk is
gelegen in eenzame concentratie. Wezenlijk is niet het gezag over anderen, maar de
in gepeins verzonken confrontatie met de materie die tegelijkertijd zinnelijk en
symbolisch kan zijn. Het wezenlijke van deze rollen ligt in het onderzoek en niet in
de leer of in de instructie, ofschoon vermoedelijk ook die twee functies niet gemist
kunnen worden.
Echter zelfs voor de filmregisseur of voor de onderzoeksleider is niet het hebben
van macht karakteristiek, maar de visie, en die valt slechts in teamwork te realiseren.
De schrijver wordt zo af en toe met de directeur van de uitgeverij geconfronteerd,
maar het is niet zijn doel zelf directeur van de uitgeverij te worden. Doel van de
schrijver is het dat zijn boek zonder ingrepen in een zo hoog mogelijke oplage en
tegen een zo hoog mogelijk honorarium wordt uitgegeven en dat de uitgeverij voor
een zo hoog mogelijke afzet tracht te zorgen.
Creatieve intellectuelen willen niet de baas spelen, zij willen in het algemeen
mogen doen, verzinnen en in elkaar knutselen wat ze zich hebben voorgesteld. Onze
utopie is tamelijk eenvoudig: al met al komt ze erop neer dat werken, toch eigenlijk
iets geweldigs, geen vergeefse schande zou moeten zijn maar echt iets geweldigs.
De creatieve intellectueel is een superarbeider, een werknemer met een hoogst
gecompliceerde bezigheid. Als hij zijn geestelijk-lichame-
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lijk-sensitieve talent, dat hemzelf en niet de koper toebehoort, op een markt verpacht
waarop hij de voorwaarden stelt, is hij op zijn plaats.
Zolang de culturele markt niet de markt van de bezitters van het talent is, zal er
geen vrede zijn. Zij kunnen niet rusten zolang ze niet hun eigen markt krijgen, hun
geestelijke macht, de heerschappij van het talent op de markt van de arbeid en de
ideeën. Daar ging het van oudsher om, sinds duizenden jaren. De bevrijding van de
intelligentsia staat sindsdien op het programma en zal op het programma blíjven
staan.
Eén ding moet op zijn minst geaccepteerd worden: wij zijn de sjamanen. Het is
niet waar dat met de scheppers van cultuur een afzonderlijke vrede mogelijk is. Het
is niet waar dat zij in de universitaire schaapskooien gedreven kunnen worden. Het
is niet waar dat het talent in de gecapitonneerde cellen van de communistische
operettefuncties kan worden opgesloten.
Een compromis is uitgesloten. Men kan de talenten afmaken, men kan ze in
zenuwinrichtingen laten verdwijnen, men kan er op hopen ze tijdelijk gekocht te
hebben. Maar deze kerels zullen niet rusten zolang ze door heersende ezels bedreigd
worden: als je aan de kost wilt komen, als je wilt leven, zal ook jij een ezel moeten
zijn. Als het talent zich onschuldig voordoet, lieve ezels, kijk het dan in de ogen: het
maakt zich vrolijk over jullie. Eén ogenblik duldt het jullie, dan zegt het: op je plaats,
kleintje!
Meer dan de tegenstelling tussen kapitalist en arbeider interesseert ons in toenemende
mate de tegenstelling die zich openbaart tussen diegenen die zich in het belang van
de consolidering van de bestaande machtsverhoudingen inzetten voor de beperking
van de vrijheid om te werken, de creativiteit, de kritische geest, de aan eigen wetten
gehoorzamende rust en de uit kennis van het materiaal resulterende gevolgtrekkingen
van anderen, èn diegenen die goed en in rust, zonder kunstmatige hindernissen willen
werken, die ook uit zichzelf juist genoeg willen werken om fatsoenlijk aan de kost
te komen.
Werkzame mensen verlangen niet naar luxe; die kan hun aandacht op den duur
niet boeien. Voor hun welbevinden hebben ze behoefte aan werkelijke en subtiele
vreugde. Ze vinden het belachelijk als
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iemand méér wil lijken door zich verkwistend te gedragen. De grote
wetenschapsmensen en de grote schrijvers waren betrekkelijk bescheiden mensen.
De wetenschapsman en de duivelskunstenaar lijken in zoverre op elkaar dat ze er
allebei het snelst plezier aan beleven als ze achter de oplossing van een probleem
komen. Ze werken graag door tot ze op aangename wijze vermoeid zijn en verkeren
's avonds graag met een glas wijn in het gezelschap van hun vrienden. Ze
onderscheiden zich van iedereen wiens belangrijkste bezigheid eruit bestaat anderen
lastig te vallen, terecht te wijzen, te laten schrikken, voor de gek te houden of
inderdaad vermoedelijk te vernietigen. Er bestaan betrekkelijk veel van zulke kunsten.
Aan de ene kant diegenen die werken, aan de andere kant de chicaneurs.
Er bestaan mensen die het liefst van alles dirigeren en over anderen beslissen. Het
is nog tot daaraan toe, als ze hun neiging uitleven enkel ter verwerving van een hoger
inkomen dan de anderen. Maar als ze ons dwingen tot dom werk, als ze ons in de
arrogantie van hun macht verhinderen het beste van onszelf te geven, als ze van de
zaak in kwestie geen benul hebben maar niettemin luidkeels doen alsof ze er meer
verstand van hebben dan wij, als ze ons voor ons werk niet genoeg betalen om zonder
ontberingen te kunnen leven maar voor overbodige luxe in het privéleven en in dat
van de staat (de tanks en raketten zijn de juwelen van de staat) een mateloos vertoon
maken, als ze ons voorschrijven wat we te vereren en wat we te verachten hebben meestal gaat het daarbij om iets wat we uit onszelf niet zouden vereren of verachten
-, dan wekken ze bij ons, die in rust zouden willen werken, wrevel op.
De strijd om de vrijheid van de arbeid is een permanente strijd en kan dus ook
nooit beëindigd worden. Onze filosofische vergissingen kunnen deze strijd evenwel
ophouden en van het goede pad afbrengen, ze kunnen ons doelen voor ogen houden
waardoor de vrijheid en de waardigheid van het werk enkel beperkter en labieler
worden, ofschoon we op het tegendeel gehoopt hadden.
Een dergelijke vergissing op de weg naar de bevrijding van de arbeid was het
communisme. Boven de stille werkers installeerde het communisme de dwaze
ridderorde van lieden die er enkel luidkeels op los com-
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manderen. Tegenwoordig heten ze niet meer kapitalist. Goed, ze hebben een andere
naam. En het verschil? Dat ze het niet alleen binnen de onderneming voor het zeggen
hebben maar ook daarbuiten, ze zijn alomtegenwoordig. Hun oren plakken zelfs aan
de plafonds van mijn woning.
Als het alleen maar zakenlui waren, zouden ze uitgeven wat ik schrijf. Op deze
manier echter verhinderen ze zelfs dat ik mijn roman in enkele tientallen
gefotokopieerde exemplaren verspreid. Ze smijten enorm veel geld over de balk, ze
onderhouden enorm veel gezonde mannen die met de stupide opdracht van de culturele
controle op alle niveaus belast worden.
Ik hou niet van het communisme omdat ik er een samenhangend systeem van
overbodige verboden en vrijheidsberoving in zie. Daaruit volgt nog niet dat ik van
het systeem moet houden in de strijd waartegen het communisme ontstaan is: het
kapitalisme. Het feit dat er een communistische uitbuiting bestaat, maakt de
kapitalistische uitbuiting er niet beter op. Als de anderen de ideeën van de meest
onverschrokken mensen van een maatschappij slechts voor een verwaarloosbaar
klein deel kunnen leren kennen omdat de staatscultuur eerder een scheidsmuur is
dan een overdrachtsmedium, wordt de institutionele orde van de cultuur terecht
voorwerp van kritiek. Vergeefs proberen de representanten van de stompzinnige
autoriteit kracht te putten uit het feit dat ook in het andere militaire kamp de
representanten van de stompzinnige autoriteit het tijdelijk voor het zeggen hebben.
Ze hebben reden genoeg om voor de scherpzinnige blik van de werkende mensen
bang te zijn.
De beroepsrevolutionairen beweerden van zichzelf dat zij de voorhoede van de
arbeidersklasse waren. En wat zien we gebeuren? Ze werden de heersende orde, de
politieke bureaucratie van de staatssocialistische dictatuur. Als ze tenminste niet zo
gelukkig waren het slachtoffer te worden van een zuivering en, voorzover ze de
gevangenis overleefden, de wereld weer te kunnen bekijken vanuit het perspectief
van de werkende, onderzoekende, vredelievende en in de macht gedesinteresseerde
mensen.
De beroepsrevolutionairen en latere partijbureaucraten zijn de verkondigers en de
slachtoffers van de illusie, ze speelden hun rol, de rol
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van de strijdende autoriteit, uit naam van anderen, ze symboliseerden anderen en
maakten de onmiddellijke deelname van die anderen aan de macht overbodig. Ze
willen doen geloven dat ze een onpersoonlijke en boven hen staande machtige
waardigheid belichaamden en dat ze de hoogste en universeelste macht
symboliseerden waarvan de bevelen door de anderen eendrachtig uitgevoerd moesten
worden. De partij staat voor de arbeidersklasse, net zoals het staatsapparaat voor de
bevolking staat.
Zonder representatie is een maatschappelijk verdrag onmogelijk, maar hier in
Oost-Europa roept de representant zichzelf als zodanig uit. Hij laat zich door de
gerepresenteerden kiezen en als de gerepresenteerde betwijfelt of hij door de
representant gerepresenteerd wordt, wordt hij door deze opgesloten, voor geestelijk
gestoord verklaard of als een verachtelijk, egoïstisch en eenzaam aanhanger van een
dwaalleer beschouwd, iemand die volstrekt alleen staat, hoogstens deel uitmaakt van
een buitengewoon klein groepje soortgelijke ketters, in confrontatie met de
gemeenschap, met het land, met de hele maatschappij, wier opvatting ook in deze
kwestie - hoe anders? - door de zelfbenoemde representant te kennen wordt gegeven,
die de gerepresenteerde met politionele instrumenten bespioneert.
Ik heb de indruk dat het communisme het principe van de representatie ietwat
overdrijft. Zolang het enkel eenheidslijstverkiezingen toestaat zoals Hitler, met behulp
waarvan die de wereld er al van had overtuigd dat in feite híj de leider van het Duitse
volk was, zolang zal het moeilijk zijn mensen met een nuchter verstand ervan te
overtuigen dat het politbureau van het Centrale Comité van de Communistische Partij
de wil van het volk representeert, dat het achtennegentig van de honderd mensen
vertegenwoordigt. Mij vertegenwoordigt het politbureau niet. De censuur, die een
legale verschijning van deze tekst onmogelijk maakt, heb ík niet gewenst.
We zouden ook kunnen zeggen dat de creatieve intelligentsia de voorhoede van de
arbeidersklasse is. Dat konden we ongetwijfeld met meer recht zeggen van de
intellectuelen wier plaats in de maatschappij niet door macht maar door talent
gemarkeerd wordt dan van de politici, die zich niet gelegitimeerd door hun talent
maar door de van boven
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verkregen macht gebiedend en verbiedend boven ons, machtelozen, plaatsen. Maar
dat zeggen we liever niet.
De wiskundige en de dichter zijn niet in plaats van een ander dat wat ze zijn, ze
zijn wiskundige en dichter op grond van hun eigen competentie. Niemand kan tot
wiskundige gekozen of benoemd worden. In deze hoedanigheid kunnen ze ook niet
worden afgezet. Ze zijn dichter of wiskundige ongeacht of ze voor hun werk geld
krijgen of niet. Ze zijn het omdat ze sinds hun kinderjaren spelen met het combineren
van mathematische of talige symbolen, of dat anderen nu bevalt of niet. Er is voor
hen geen enkele noodzaak hun bezigheden met de belangen van anderen te
rechtvaardigen. Ze weten dat de wiskunde en de poëzie, deze beide oeroude kunsten,
goed zijn. Als een wiskundige en een dichter in de gevangenis worden opgesloten,
verdrijven ze ook daar de tijd met wiskunde en poëzie.
Dat kan bij voorbeeld van een gevangenisdirecteur niet beweerd worden. Als die
wordt opgesloten houdt hij aan gene zijde van de tralies zonder twijfel op
gevangenisdirecteur te zijn. Laten we er genoegen mee nemen dat er waarschijnlijk
een relatie bestaat tussen de toename van de vrijheid van de creatieve intelligentsia
en de toename van de vrijheid van de arbeider. Maar dat beschouwen we enkel en
alleen als een hypothese, die empirisch geverifieerd zou moeten worden.
Het persoonlijke wil zich niet in het onpersoonlijke verbergen. Ik hoef er niet uit
te zien als een ambtenaar of een hoogleraar, dat is niet belangrijk, maar ik hoef er
ook niet uit te zien als een schrijver, dat is evenmin belangrijk. Als de een of de ander
zal ik er wel uitzien. Ik spreek niet in de vermomming van enige rol, maar namens
mezelf. Ik wil schrijven waar ik zin in heb en niet bezwijken onder de vracht
versteende gedachten uit voorbije tijden. In werkelijkheid leef ik van de negatieve
omstandigheid dat ik slechts namens mezelf spreek.
Het valt me op dat ook anderen namens zichzelf zouden willen spreken. Vele jonge
intellectuelen denken over dezelfde dingen na als ik. Hun geest wil zo vrij mogelijk
vagebonderen. De prijs daarvoor zou een minimum aan narigheid en angst moeten
zijn. Met het oog op dit verlangen beschouw ik mijn lezers als medeplichtigen.
Ons discours wordt door de technieken en uitvindingen van de drukkunst alsook
door de gebruikelijke methoden van de private vermenig-
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vuldiging vereenvoudigd. Een schrijver moet de verschillende
vermenigvuldigingstechnieken toch al leren, net zo goed als hij met de schrijfmachine
leert werken. De vermenigvuldigingstechnieken, de voortdurend makkelijker
wordende methoden tot de verspreiding van het woord, vertienvoudigen, ja
verhonderdvoudigen misschien de kring van mijn feitelijke vrienden en bemoeilijken
de zaak van de censuur. De uitbreiding van onze technische vorming op het gebied
van de tekstoverdracht is onze burgerplicht. Zolang er censuur is.
In een stad waarin geen censuur bestaat, bevindt zich op elke straathoek, in elke
boekhandel, een kopieerapparaat, waar men voor een paar cent gebruik van kan
maken. Of de inwoners van Boedapest in een vrije maatschappij leven, dat zullen ze
weten als ze zo'n kopieerwinkel binnengaan en hun manuscript eigenhandig in zoveel
exemplaren kunnen verveelvoudigen als het hun en hun portemonnee belieft. Op
hoeveel inwoners beschikt men over één kopieerapparaat? Geen slechte parameter
voor de mate van vrijheid. Zolang het in de geïllustreerde bladen niet wemelt van de
advertenties die ons oproepen tot de koop van kopieerapparaten kunnen wij Hongarije
niet als beschaafd land beschouwen. Onze politici beweren dat er bij ons in Hongarije
geen sprake is van censuur. In verband hiermee kan de opmerking volstaan dat de
kopieerapparaten in de ondernemingen onder streng toezicht staan van de organen
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Zeshonderd jaar geleden moesten de in de scriptoria van de kloosters heersende
vooroordelen in acht worden genomen. Dankzij Gutenberg hoefden de schrijvers
zich niet meer als monniken te vermommen om hun werk te kunnen verspreiden. De
intelligentsia hoefde geen rekening meer te houden met de eisen van de
onderdanigheid.
De revolutie op het gebied van de vermenigvuldiging en op dat van de
telecommunicatietechniek werkt voor de vrijheid van gedachte. Het heeft er de schijn
van dat juist in deze tijd de informatie- en overdrachtstechnieken zich het snelst
ontwikkelen. De techniek maakt een einde aan het ziekelijke isolement van de
nationale staten.
Als ik de wereldkaart bekijk en alle landen waar door de staat uitgeoefende censuur
gebruikelijk is zwart maak, wordt de wereld behoor-
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lijk zwart. De romantische democraten uit de eerste helft van de negentiende eeuw
zouden niet geloofd hebben dat anderhalve eeuw na hen de politiespionnen en
censoren nog altijd in de hoofden van anderen hun koddebeiersdienst zouden
uitoefenen. Ons leven in Oost-Europa werd al beschreven in Russische romans uit
de vorige eeuw.
Sinds mijn vijfde levensjaar weet ik dat er dingen zijn waarover men tegenover
vreemden niet mag spreken omdat dat gevaarlijk kan zijn. Intussen ben ik vijftig
geworden, en nog altijd heb ik te doen met de weerzinwekkende zorg of we door
hetgeen we zeggen geen moeilijkheden zullen krijgen. Mijn jonge vrienden moeten
de censuur ondermijnen - dat is mijn vurigste wens - waar ze er ook door getroffen
worden, zodat ze niet ook nog op hun vijftigste onder deze, een volwassen mens
onwaardige ellende te lijden hebben. Zij moeten bij zichzelf een censuurvijandige
sensibiliteit ontwikkelen, ze mogen het verzwijgen van dingen niet als iets
vanzelfsprekends beschouwen, en als ze compromissen sluiten moeten ze om elk
afzonderlijk woord vechten, omdat mildheid tegenover de censuur een onmerkbaar
verlies van het eigen ik betekent.
Ik heb de beide grote golven van de geschiedenis meegemaakt. Eerst werd
Hongarije door de Duitsers, daarna door de Russische troepen bezet. Voor
verschillende Hongaren een goede gelegenheid om met andere Hongaren af te rekenen.
We zijn tot op de dag van vandaag niet alleen bezet, maar ook in het bezit van een
vreemde macht, we zijn bezet in de tweevoudige betekenis van het woord. En deze
beperking, dat we noch ieder voor zich noch gemeenschappelijk kunnen doen wat
we voor juist houden, deze beperking is het die zowel mij alsook mijn landgenoten
ziek maakt.
Ik ken mijn Oosteuropese lezers uit eigen ervaring, ik ken eveneens diegenen die
menen dat ze niets te maken hebben met de politiek, met het karakter van de cultuur
die zich in ons gebied zou kunnen ontwikkelen. Ik weet wat er zich in mij afspeelt
als ik met, als ik tegen en als ik zonder deze cultuur wil bestaan. Niemand van ons
kan zich onttrekken aan de onophoudelijke provocatie van het gebrek aan vrijheid.
Wie de symptomen van dat gebrek niet bij zichzelf waarneemt, is het zwaarst ziek
van allen.
De perscensuur is slechts een deel van de censuur - deze zorgzame
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en goedbedoelde afkeuring, dit algemene pedagogische verlangen zich aan de
morrende maar zich niettemin schikkende massa aan te passen, deze nuchtere en
vriendelijke verwachting zijn verstand te gebruiken, want wie tegen de censuur is
die is niet goed bij zijn hoofd, die is door een aangeboren gebrek getekend, die
onderscheidt zich van de anderen door een pathologische verrukking en kan niets
ter wereld als vanzelfsprekend beschouwen. In tegendeel, de werkelijkheid zoals ze
is ervaart hij op de een of andere manier als belachelijk. Je maakt zelfs het diepst
van je wezen tot iets oppervlakkigs, je beschermt je tegen de wereld die van jou
afhankelijk is, je laat het niet toe dat die ongecontroleerd en ongeremd in jou
binnendringt. Je maakt de werkelijkheid met paranoïde waakzaamheid tot voorwerp
van je beschouwing. Die zogenaamde en twijfelachtige werkelijkheid, die ook dan
nog bestaat als jij niet bestaat, gemeten waaraan jij zeer weinig voorstelt (en ook dat
nog dankzij haar vergevende goedheid), je probeert haar in de ogen te zien. Om het
even of haar naam Materie, Communisme of God is, met bevende stem zeg je: jij
bent wie je bent en ik ben wie ik ben. Ik bescherm me tegen je inbezitnemende macht.
Ik wil niet voor kennisgeving aannemen dat jij met me doet wat je wilt. Je kunt me
niet inpalmen, ik sta niet tot je beschikking. Ik ben geen realist, ik ben geen gematigd
mens, ik ben geen conservatief, ofschoon ik realistisch, gematigd en conservatief
ben. Ik geef geen gehoor aan de met bedreiging met straf verbonden terechtwijzing.
Ik zeg volhardend en weloverwogen nee. Ik probeer de in mijn instinct verborgen
geheime logica op te speuren die me nu eens ja en dan weer nee doet zeggen. Ik
verhinder het binnendringen van de schizofrenie in het domein van het gezonde
verstand. Tegenover de grote ben ik natuurlijk klein, tegenover de machtige zwak,
tegenover de gewelddadige laf, tegenover de opdringerige ontwijkend; in tegenstelling
tot degeen die in een dermate agressieve overvloed leeft dat ik soms geloof dat hij
onsterfelijk is kan ìk vernietigd worden. En ik bied hem niet ook de andere wang
aan, ik schiet ook niet met de steenslinger op hem, ik observeer en beschrijf hem.
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Gilles Barbedette
Danilo Kiš en de roman van Centraal-Europa
Vertaling: J.F. Vogelaar
Aangetast door de tuberculose in de tijd dat hij een van de belangrijkste Dagboeken
van deze eeuw schrijft (en zeker het mooiste), bekent Kafka dat hij voortdurend
verscheurd wordt door ‘de behoefte aan schrijven en de fysieke onmogelijkheid het
te doen’. Deze paradox is illustratief voor een spanning en een drang die we in alle
moderne grote literaire werken terugvinden, in het bijzonder in de literatuur uit
Centraal-Europa. Waarom Centraal-Europa? Men zou zich moeten afvragen waarom
de literatuur die aan het eind van de negentiende eeuw een bij uitstek Franse, Engelse
en Russische kunst was, in de loop van de twintigste eeuw een ander natuurlijk
brandpunt te zien geeft op de verdwenen landkaart van het Oostenrijks-Hongaarse
Keizerrijk. Zou het einde van de vorstenhuizen soms gunstig zijn voor kunstenaars?
Is het niet vreemd te zien hoe in werken die schijnbaar in heel wat opzichten ver van
elkaar afstaan, dezelfde thema's en dezelfde morbide sfeer een rol spelen?
Tussen de twee grote polen van het Keizerrijk - Wenen en Praag - maar ook in de
grensgebieden van het Keizerrijk, in Duitsland omdat het Duits de keizerlijke taal
is, in Hongarije, in Zwitserland - grensland en toevluchtsoord - en zelfs in Servië,
hebben schrijvers aangetoond hoezeer de realiteit van dit keizerrijk slechts een
fantoom was. Hermann Broch laat met Die Schlafwandler (de titel drukt goed uit
wat hij wil zeggen) het einde van een wereld zien zonder een redding door de komst
van een andere in het vooruitzicht te stellen; vanaf Der Tod des Vergil raakt hij
bezeten van de wens om aan het verdwijnen van het individu een literaire vorm te
geven. Musil is er, vóór Borges, hardnekkig op uit, in de werkelijkheid niet meer
dan een illusie te zien, een van de vele ficties, een niet-gerealiseerde droom. De
realistische fantasmagorieën van Kafka spelen zich af in de paranoïde
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sfeer van een versnipperde droom. Het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk lijkt op
een van binnenuit gekoloniseerde Toren van Babel, zij het dat de koloniale realiteit
alleen is waar te nemen aan de aanwezigheid van een politiemacht en een bureaucratie.
In tegenstelling tot het Franse Keizerrijk of het Victoriaanse Rijk die rond excentrisch
gelegen en exotische koloniën zijn opgebouwd, is het oude Keizerrijk van de
Habsburgers en de Magyaren een gesloten wereld waarin het centrum samenleeft
met hetgeen het zojuist geannexeerd heeft door een klimaat van permanente bezetting
te creëren. In de buik van Europa zijn de meest uiteenlopende opsluitingsstrategieën
ontstaan die zoals bekend tot de totalitaire systemen hebben geleid. Het is daarom
niet verbazingwekkend dat deze omstandigheden invloed hebben kunnen uitoefenen
op een literatuur die nimmer geloofd heeft aan een God Vooruitgang, aan de toekomst
of aan de universele Geschiedenis en daarom een niet erg realistisch aanzien heeft.
Hoe immers vertrouwen te stellen in de realiteit wanneer men er voortdurend z'n
vingers aan brandt?
Ook als we in de romans van Centraal-Europa iets als een poëzie van de verveling
en een satire van de kleingeestigheid terugvinden die nogal eens aan Flaubert doen
denken, zijn er thema's die wezenlijk deel uitmaken van deze literatuur, zelfs als we
ze vervolgens zo'n beetje overal verspreid terugvinden: mislukking, identiteit,
existentieel bewustzijn, ronddolen, vervreemding, ballingschap. Dat klinkt allemaal
weinig opwekkend. Het is zelfs een beetje ziekelijk. Maar bestaat er een literatuur
die deze naam waardig is zonder pessimisme? Dat is wellicht de reden waarom de
roman van Centraal-Europa, zoals die tegenwoordig geschreven wordt door de
verbannen Tsjechen Skvorecky of Milan Kundera, de Joegoslaaf Danilo Kiš en de
Oostenrijker Thomas Bernhard, er dagelijks meer uit komt te zien als het geweten
van de moderne roman, als zijn bewaker. De grote romaneske waarheid waarvan
deze schrijvers, soms ongewild, blijk geven, is dat ze slechts geloven in het verleden
of in de meer morbide, meer vergankelijke, onbeduidende en groteske aspekten van
de realiteit. Wanneer alle grote waarden in verval zijn geraakt (en alles wijst erop
dat we zover zijn), wanneer niemand ze wenst te herstellen of door andere universele
waarden te vervangen, blijft er voor de roman nog maar één ideaal over: denken aan
de dood. Dat is de leidraad van de romans van Dani-
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lo Kiš die, meer dan wie ook van zijn tijdgenoten, een wereld heeft weten op te
roepen die platgewalst is door de twee totalitaire systemen van deze eeuw, het nazisme
en het stalinisme, een ontwrichte wereld, enkel en alleen bewoond dank zij de
herinnering en met als enige toekomst de zekerheid dat de toekomst juist niet bestaat.
Roland Barthes stelde bezorgd vast dat de ‘dood van de vader ernstig afbreuk deed
aan zijn plezier in de literatuur’. Toch is dat juist een thema dat overal in de
romantrilogie van Danilo Kiš aanwezig is, te beginnen met Kinderleed, Tuin, as en
Zandloper, en wel zó zeer dat het de haast obsederende metafoor van zijn werk wordt.
Danilo Kiš heeft de verdwijning van zijn joods-Hongaarse vader en van zijn familie
in een concentratiekamp van de nazi's meegemaakt. Het zal begrijpelijk zijn dat deze
verdwijning de auteur het smartelijke gevoel van een mythische jeugd heeft kunnen
geven en dat zij het organisatiecentrum is kunnen worden van een leven dat
onvermijdelijk in het teken van de verbeelding en mythologische voorstellingen staat.
Eduard Sam, de vader van de verteller in Tuin, as die eveneens de hoofdpersoon is
in Zandloper, is een sprekend voorbeeld van de Wandelende Jood en van de
romantische Wanderer. In Tuin, as is hij een ontevreden man die de tijd probeert te
doden door een Dienstregeling van de Spoorwegen samen te stellen die nooit zal
verschijnen; als het zo uitkomt doet hij zich voor als een pantheïstische heremiet,
soms jaagt hij de boeren schrik aan met zijn toverkunsten. Als gemankeerd schrijver,
schaker en apostel inéén is Eduard Sam een soort profeet zonder wortels, een
toevalsliefhebber wiens nonconformisme voortdurend onrust zaait in een samenleving
die bezeten is van ontzag voor conformistisch gedrag. ‘Het feit dat mijn vader een
verlicht man was, een ziener en een waanzinnige, was voor de kerk alleen maar een
bewijs temeer van zijn helderziendheid, van zijn contacten met duistere machten,’
erkent Danilo Kiš bij monde van de verteller in Tuin, as. Wanneer Eduard Sam begint
te schrijven, gebeuren er op een of andere manier ongelukken; omdat hij met werken
is opgehouden vervalt het gezin weldra tot armoede en wordt het gedwongen aan
het droombestaan dat hij leidt deel te nemen. Dat is meer dan een teken; het is een
noodlot dat voor Danilo Kiš verbonden lijkt met het onwaarschijnlijke beroep van
schrijver, in een streek waar het feit dat iemand schrijft bij uitstek ge-
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schikt is om hem tot een geïsoleerde en marginale zonderling te maken. Hetzelfde
heeft Kleist ervaren of ook die Hongaarse schrijver uit het begin van deze eeuw,
Géza Csáth, die Philip Roth onlangs weer onder de aandacht heeft gebracht met zijn
Opium, waarin de onirische wereld de werkelijkheid achter zich laat om een einde
van de mens te verkondigen zoals Michel Foucault dat geanalyseerd heeft in ‘Les
Mots et les Choses’.
Inderdaad, het blijkt dat Kiš aan de literatuur een necrologische functie toekent
wanneer hij de verteller van Tuin, as laat zeggen: ‘Sinds de geniale gedaante van
mijn vader uit dit verhaal, uit deze roman verdwenen is, is alles uiteengevallen, is
alles ontwricht’. De treffendste en meest exacte metafoor is wellicht die van de
versnippering. Want ze is de nauwkeurige vertaling van het oude
Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk in de tijd van verval met zijn rivaliserende
hoofdsteden, zijn verdachte bevolkingsgroepen - omdat ze verondersteld werden
voortdurend tegen het centraal gezag samen te spannen - zijn ongehoorzame
individuen. Danilo Kiš heeft van deze metafoor een methode van schrijven gemaakt
waarbij elke gedachte aan intrige vernietigd lijkt en onderworpen aan het reilen en
zeilen van zijn personages. In Zandloper heeft de hoofdpersoon het over zijn
‘beklagenswaardige, verdeelde Ik’. Dit idee van ‘verdeling’ en versnippering is terug
te vinden in het testament van E.S., aan het eind van Zandloper wanneer E.S. erop
aandringt dat na zijn dood zijn lichaam gecremeerd wordt en zijn as in de wind
verstrooid: nog eenmaal - en nog altijd - eist Danilo Kiš dat de mensheid in zijn
boeken verdwijnt waarvan de titels - tot het recentere werk - uitdrukking geven aan
deze noodzaak om het bestaan te zien als een morbide optelsom, als een wolk atomen.
Een metafysisch thema dat zeker niet nieuw maar ook nooit echt weerlegd is. Het is
eerder een oosterse dan een westerse traditie. Als hierbij in de westerse literatuur
weer wordt aangeknoopt, dan ligt daarin een voorspelling vervat van een tijd dat
men de doden om zich heen begint te tellen en van een samenleving die, getroffen
door een zware aanval van nostalgie, zich meer interesseert voor zijn voorouders
dan voor zijn tijdgenoten.
Zandloper betekent een volgende stap in de richting van de ‘leegte’ van de ten
einde lopende rijken wanneer eenmaal het dambord in het
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niets is opgegaan en er nog enkel verspreide stukken over zijn. Typerend is dat Eduard
Sam met zijn initialen E.S. wordt aangeduid. Het is geen gemeenplaats te zeggen dat
Kafka's schepping van het initialen-personage, van de gecodeerde held, het logische
gevolg was van de anonimiteit die door de alomtegenwoordigheid van de politie en
de Wet werd opgelegd, om nog maar te zwijgen van de parochiale macht van de
conciërges waarvan we maar al te goed weten dat ze de basis vormt voor totalitaire
regimes. Zandloper had heel goed ‘het verhoor’ kunnen heten - in aansluiting op een
beroemd Proces - want het proces waarvan in Zandloper sprake is, is een schijnproces;
exemplarisch proces van een joods leven onder Hitler, in gang gezet door
nazi-politieagenten die tot opdracht hebben de holocaust door te voeren. Het ontbreken
van een groter misdrijf dat door de aangeklaagde begaan zou zijn, d.w.z. door E.S.,
moet de lezer die het niettemin wil begrijpen, eraan herinneren dat in een samenleving
die permanent in het teken van moord staat en geen enkele souvereiniteit toekent aan
verfijndere manieren om de beschaving te leiden, alle individuele kenmerken ten
enenmale onmogelijk zijn.
In een onverschillige wereld - en is dat niet in hoge mate de onze? - lijkt schrijven
belachelijk, onmenselijk, nutteloos, totaal ongevaarlijk en dus zonder effect. Waarom
dan zoveel opwinding aan de andere kant van het ijzeren gordijn wanneer een schrijver
zich rekenschap van deze onverschilligheid, van deze gevoelloosheid begint te geven?
Waarschijnlijk omdat de macht spiegels verafschuwt. Laat men in elk geval niet
zeggen - om de geijkte formule te herhalen - dat hij de leegte verafschuwt; integendeel,
hij leeft er juist van. Kafka heeft eigenlijk een wereld beschreven waarin alle
objectieve voorwaarden voor het totalitarisme verenigd waren. Kundera verhaalt de
dagelijkse voorvallen in een wereld die onder een bezetting leeft. Danilo Kiš heeft
het - in Zandloper en Een grafmonument voor Boris Davidovitsj - over een wereld
die de holocaust en het stalinisme heeft voortgebracht en nog steeds nachtmerries
blijft bezorgen. Aan het eind van Tuin, as bekent de verteller dat hij bang is om te
dromen. Bij deze angst voor dromen zit er niets anders op dan ze geduldig op te
tekenen tot op het randje van de mythologische, zoals in Encyclopedie van de doden.
Elke novelle in dit boek bezit de zo zeldzame toon die van het
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verhaal in feite bijna een filosofische vertelling maakt ofwel het relaas van een
herinnering afkomstig uit een uitgestrekt innerlijk kerkhof. De ophanging van de
jonge edelman in de novelle met de titel ‘Het is een eer voor het vaderland te sterven’
eindigt met de woorden: ‘De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
Voor de mondelinge overlevering zorgt het volk. De schrijvers fantaseren. Zeker is
alleen de dood.’ Een gruwelijker of lucider slot is nauwelijks denkbaar voor iemand
die in de Geschiedenis geen Gouden Kalf meer zoekt. Men zou tegen Danilo Kiš
kunnen inbrengen dat er zelfs in tragische situaties een komisch en grotesk of erotisch
element te vinden is. Het laatste is in de boeken van Danilo Kiš ‘op tragische wijze’
afwezig. In Kinderleed en Tuin, as heeft Kiš zijn kindertijd begraven. In Zandloper,
het sluitstuk van zijn autobiografische trilogie, begraaft hij zijn vader en de wereld
die hem heeft doen verdwijnen. De Encyclopedie van de doden had heel goed ‘nog
meer doodkisten’ kunnen heten.
Danilo Kiš heeft ervoor gekozen het erotisch probleem van de literatuur in zijn
boeken te omzeilen: in plaats van als thema op te treden, verschijnt het in de vorm
van de stijl. De taal waarin Kiš schrijft is zo sensueel, zo rijk - en barok vaak in het
gebruik van metaforische figuren, het midden houdend tussen Bruno Schulz en
Vladimir Nabokov - dat daarin het verlangen tot uiting komt literatuur te schrijven
zoals men met een passie omgaat, volgens het principe dat er misschien meer
genoegen te beleven is aan een volmaakte zin dan aan een afgeraffeld orgasme. We
raken daar een van de dilemma's van de moderne romanschrijver: hoe rekenschap
af te leggen van een wereld die verdwenen is? In een beroemde passage - die naast
andere neologismen die tot het gewone taalgebruik zijn gaan behoren het woord
‘amerikanisme’ bevatte - had Baudelaire, ietwat profetisch, geschreven: ‘De wereld
loopt ten einde’. Voor de romanciers van Centraal-Europa zou het duidelijk genoeg
zijn dat de wereld allang ten einde is; wellicht voorgoed sinds we er zeker van zijn
dat er geen keizerrijken meer mogelijk zijn. En al is het zo dat de verdwijningen ons
met grote schrik vervullen doordat ze open plekken in de herinnering achterlaten die
we ons hele leven als een gif in ons meedragen, een handige schrijver zal in deze
tussenruimten weten te kruipen om de betekenis ervan te ontcijferen. Het grote
voordeel van de roman is dat hij de verschrikke-
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lijke leegte vult die door uitgeputte filosofen wordt achtergelaten wanneer ze verstek
laten gaan ten aanzien van de raadsels die ze niet kunnen oplossen. Van oudsher
meent de filosofie de roman niet nodig te hebben: dat is haar arrogantie en haar
kracht. De literatuur van haar kant meent het zonder ideeën te kunnen stellen; aan
deze naïeve en vooral onbewuste houding heeft ze wonderlijke dingen te danken.
Maar een dergelijk onderscheid doet teveel aan een programma denken, wat regelrecht
dodelijk is voor elke vorm van kunst. Nochtans belet niets ons te geloven in een
ontmoeting tussen roman en filosofie. Dat doet Danilo Kiš in Zandloper en
Encyclopedie van de doden. Zoals alle grote voorgangers die hem in die richting
schijnen te stimuleren - het zou moeilijk zijn daarbij niet aan Borges te denken - stelt
Danilo Kiš geen enkel vertrouwen in de arbeidsverdeling. Aangezien alle grote ideeën
ook grote zinnen zijn, aangezien alle grote zinnen, willen ze op de geest indruk
maken, onvermijdelijk beelden zijn, valt te begrijpen dat de stijl altijd het laatste
woord heeft. Reken dus alleen maar op de kunst; wees eerder ziener dan voyeur, een
polyglot (om zonder risico de grens te kunnen passeren), houd er een stevige dosis
scepticisme op na (omdat je niemand meer kunt vertrouwen), wees liever edelsmid
dan bouwer van voorbije werelden: dat zijn enkele taken, enkele ideale medicaties
voor degenen die weten dat schrijven telkens weer een krachttoer is. In tegenstelling
tot de logge realisten die de wereld blijven lastigvallen met hun behoefte aan
communicatie, zou Danilo Kiš als symbool kunnen dienen voor de mensen die niet
vergeten dat de taal ook een poëtische functie heeft. Omdat hij weet dat de taal
werkelijk evenzeer een soort esthetiek is als de vorm bij uitstek van communicatie
met zichzelf, kan Danilo Kiš uit een trauma heel de erotiek van een herinnering halen
en met Proust zeggen: ‘De gedachte aan de dood nam bezit van mij zoals een liefde
dat doet’.
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Thomas Graftdijk
Arme mensen
Midden in deze periode van broeden, hopen en vertwijfelen, terwijl in zijn
overspannen geest zijn duistere voornemen allengs de urgentie van een laatste uitweg
kreeg, deed zich een groot en zeer fortuinlijk wonder voor, dat hem zou toestaan het
in daden om te zetten.
Hij was een onregelmatige bezoeker van het gerenommeerde wetenschappelijke
antiquariaat dat een zekere Opsomer al sinds de oorlog dreef in een historisch pand
dat aan een verdroomde gracht in de binnenstad tussen twee leegstaande gebouwen
stond, een voormalig politiebureau en een ontmantelde suikerwerkfabriek. Als
Claassen hier kwam, was het niet om er in boeken te snuffelen, noch omdat hij iets
speciaals zocht, en het was trouwens Opsomers waardigheid te na om bij wie dan
ook in die richting te informeren: het bestond gewoonweg niet dat een klant ‘zo maar’
Opsomers zaak kwam binnenvallen. Er was geen winkel met alle rompslomp en
onkosten van dien (inventaris, boekhouding, verlichting, verwarming, verzekering,
belastingen), integendeel, de ramen van de gelijkvloerse en half-ondergrondse
verdieping, waar de boekenvoorraad in soms driedubbele rijen in kasten was
opgeborgen, waren met oude gordijnen tegen de blikken van onbevoegde passanten
afgeschermd. Opsomer zelf kwam hier zelden iets zoeken; alleen Janus, zijn bediende,
vond hier geroutineerd de weg. De verkoop geschiedde per catalogus, door middel
van schriftelijke bestellingen die van over de hele wereld binnenstroomden, tegenwoordig vooral uit de achterlijkste gebieden van de aardbol, waar men met
zogenaamde ontwikkelingshulp in noodtempo eigen Alma Maters uit de grond
stampte.
Claassen had een natuurlijke, maar door de beperkende omstandigheden van zijn
fysische en psychische armoede ondiep gebleven genegenheid voor oude boeken,
en hij stond zichzelf regelmatig toe te baden, zoekend zonder iets te zoeken,
steekproeven trekkend zonder iets te kopen, in de bijzonder aantrekkelijke
bedomptheid die die veelal wat sjofele ‘donkere winkels’, toevallige musea van
cultuurnijverheid,
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afzijdige niemandslanden tussen de gebergten van Geest en Stof, vuilnisbelten die
voor kenners en liefhebbers diamanten verborgen, eigen was.
Aan strooptochten langs de als paddestoelen uit de grond schietende (en in deze
snelle vermenigvuldiging een verschijnsel van crisis vertegenwoordigende) neringen
in gebruikte boeken waarop de stad kon bogen, besteedde hij veel (gelukkig
waardeloze) tijd, hoewel hij grif zou hebben toegegeven dat hij allesbehalve een
ingewijde was, in genen dele... dat hij absoluut niets begreep van de mechanismen,
wetten en codes die deze markt regeerden, dat hij de waarde van een boek volstrekt
niet kon schatten. Hij was op dat gebied een hopeloze ignorant, een debiel... Ja, dat
een eerste druk van een belangrijke auteur meer moest opbrengen dan een twintigste,
dat kon hij begrijpen, maar wie waren die belangrijke auteurs dan wel? (Dat wisten
alleen de ingewijden: de maatstaf van beroemdheid gold hier niet!) En hier speelden
ook minder simpele verhoudingen; de curven van vraag en aanbod vertoonden in
deze bedrijfstak perverse krullen die de grilligste snijpunten opleverden, en niet in
de openbaarheid, maar in de mummelende hoofden van ouden van dagen op sloffen
in die ‘donkere winkels’, of in de nog zonlozere achterkamertjes daarvan. Voor die
oude mannen moest je oppassen, had Opsomer hem wel eens gewaarschuwd, en al
waren het merendeels waardeloze gannefen, charlatans, flessentrekkers, je kon er
gevaarlijke geniussen onder treffen. Eeniegelijk kon een zaak in oude boeken opzetten
als hij daar zin in had: wie het talent ervoor bezat, begon met zijn afgedankte
studieboeken in een schoenendoos op de bagagedrager van zijn fiets in de
Oudemanhuispoort en eindigde als welvarende leverancier van etnologie en sociologie
aan bananenrepublieken, zoals hem was overkomen. Toegegeven, een deskundige
in dit vak beschikte over een reusachtige, nergens te boek staande en daarom moeilijk
overdraagbare, eerst in de loop van tientallen jaren opgebouwde kennis, die als een
onbecijferbaar kapitaal in zijn geheugen opgeslagen lag, hetwelk dan ook olifanteske
afmetingen moest bezitten. Wie moest hem, onvervalste expert van de oude stempel,
opvolgen als hij er straks de brui aan gaf? Zijn zoon had hij definitief afgeschreven;
die was weg en verloren, sprong ergens in een Zuiditaliaanse suburb als een jonge
hond achter een bal

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

116
aan... en Claassen waagde zich soms aan de niet-serieuze gedachte om zichzelf als
kandidaat te opperen aan Opsomer, nu Daniël van het toneel verdwenen was, verwierp
die fantastische overweging en vroeg zich af: wat is er met mij mis, waarom kan ik
zijn medewerker niet worden als Janus binnenkort bezwijkt?
Opsomer was een oude rot met een lange, in het vak asgrauw geworden baard, een vierkante vijftiger die nog steeds met de tongval van zijn bakermat in het Hoge
Noorden sprak, en de indruk van een boerse kluizenaar maakte, maar dan toch soms
door een vriendelijk woord of gebaar zijn van iedere weekheid afkerige, door en
door goede inborst kon tonen. De zaak, die overigens bloeide, dreef hij uit piëteit,
omdat hij het jammer vond haar op te doeken, en zeker niet om er financieel beter
van te worden, zei hij soms; en wat dit laatste betrof sprak hij stellig de waarheid,
daar hij al jaren terug door erfenissen miljonair geworden was. Bovendien, zei hij,
werd hij het constante opboksen moe tegen de hondse afpersersmentaliteit van de
belastingambtenaren, die hem als een fraudeur probeerden aan te pakken, hem in
hun neostalinistische burelen de keel dichtknepen en hem onlangs weer met een
aanslag ter hoogte van een halve jaaromzet hadden verrast; nee, hij doekte de zaak
alleen maar niet op, beweerde hij, omdat Janus, zijn sinds de oertijd in trouwe dienst
scheefgegroeide bediende, dan op straat zou komen te staan en hij zelf ook niets
meer omhanden zou hebben; thuis leed hij onder een tot vriestemperatuur afgekoeld
huwelijk: het leven van zijn vrouw, die een toppositie aan het Gerechtshof bekleedde,
verliep parallel met het zijne, op een eigen verdieping van de immense villa aan het
Vondelpark, strikt gescheiden.
Claassen had hem lang geleden leren kennen door de enige zoon Daniël - nu in
de ‘clandestiniteit’ verdwenen -, met wie hij op de middelbare school door vriendschap
verbonden was geweest.
Gedurende een tè kort tijdvak, waar Claassen soms met door schaamte vertroebelde
weemoed aan terugdacht, had Daniëls vader enige inspanningen tot culturele
opvoeding aan hen ten koste gelegd. Hij deed dit uit verveling, of om het positiever
te zeggen, uit een behoefte om bij hen de geestelijke spanning aan te wakkeren
waartoe hij zich zelf niet meer bij machte wist. Misschien benijdde hij in hen de
ontvankelijkheid voor gevarieerde gemoedsbewegingen, waar zijn ei-
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gen zieleleven een verdelgde flora was. Want in hun groene staat van
eerstejaarsstudenten, aankomende mannen in de perzikhuid van pasgeboren kinderen
dus, worstelend met de Eros en andere titanen, allerhande complexen en remmingen,
en hun eerste grote maatschappelijke ontnuchteringen, doch tevens het onherhaalbare
geluk smakend van waarlijk grote denk- en gevoelservaringen, waarin zij elkaar
oorspronkelijk als evenknieën hadden ontdekt, als een soort tweelingbroers zelfs
(zodat een zekere dweepzucht en jaloezie met betrekking tot elkaars geheimste passies
voor de hand lag), - in die groene staat ontvingen Daniël en Claassen gretig de nieuwe
en letterlijk ongehoorde goederen waarvan Opsomer hun op behoedzame en zelfs
beminnelijke wijze, zonder ooit opdringerig te worden, welbemeten doses aanbood.
Dit speelde zich meestal rond middernacht af, nadat hij was opgehouden met
televisie kijken; hij had zich op zijn eigen verdieping, de zolder van het weidse huis
geïnstalleerd, lag bij schemerlamplicht languit op een enorme fauteuil, door duizenden
boeken en grammofoonplaten omringd, aan de wanden een Malewitsch, een
Newyorkse boogie-woogie van Mondriaan, liet zijn zoon de meest uitgelezen wijnen
schenken in kristallen bokalen, verstrekte royale sigaren, waar hij verslaafd aan was,
en liet hen vervolgens door grammofoonplaten kennismaken met Lulu, Verklärte
Nacht, Kreneks spoorboekje van Santa-Fé, sonates van Skrjabin en krachtpatserijen
van Bach-Busoni - door sommige van deze exponenten eigenhandig uitgevoerd op
pianola - gaf helder college over Valéry en Novalis, werd gevoelerig als hij over
Leopardi kwam te spreken, leende psychologische en historische boekwerken uit
aan Claassen, die ze onverrichterzake teruggaf omdat zijn onrijpe verstand er nagenoeg
niets van begreep (en dat onbegrip kon of wilde Opsomer weer niet begrijpen). De
naam van professor Boerlage viel wel eens, een kennis van Opsomer, die
laatstgenoemde in zijn hoedanigheid van vakfilosoof bleef verbazen en intrigeren:
dat was iets onbestaanbaars... de geleerdheid in wat niet bestond, een leven gewijd
aan hersenschimmen en schijnproblemen... Schaamteloze slimmerik, die stiekem
verzuimd had de ladder van Wittgenstein weg te werpen na gebruik... Opsomer,
overdag de zwijgzame en weerbarstige telg van de veenkoloniën, stapte 's nachts na
ab-
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sorptie van een eerste fles wijn uit zijn harnas en liet zich gaan in speculatieve
verkenningen, die meanderden als de naald in de groeven van zijn grammofoonplaten,
en die rollende werden gehouden door Claassen, die nu en dan een naïeve opmerking
of nederig-belangstellende vraag op hem afvuurde.
Bij zijn eigen vlees en bloed bleef Opsomers beschavingsarbeid succesloos; Daniël
was toen al begonnen, uit pathetische drijfveren, de schoorvoetende benadering van
het hogere, of zelfs de vereenzelviging daarmee in een ‘ambitie’, in zichzelf en
anderen te beschimpen en de nek om te draaien. Hij kon geen verzoende
samensmelting bewerkstelligen tussen het afgetrokkene en het tastbare, tussen de
dodekafonische gestrengheid van Schönbergs latere composities en de doodgewone,
maar verpletterende tegenwoordigheid van zijn producent en ‘onveroorzaakte
oorzaak’, de geletterde miljonair-antiquaar. Hij kampte met bedwelmende
verwarringen, waarvan hij Claassen deelgenoot maakte: de arme jongen smachtte
naar zijn oudste zuster, die hem bewust had aangetrokken maar nooit verleid en die
hem, toen zij eenmaal tot een treffende schoonheid was uitgegroeid, voor een
kaakchirurg had verlaten; sedertdien doemde dit hem tot een geslachtelijke onmacht
waarvan geen enkel object, ook zijn eigen lichaam niet, was uitgesloten: een stoornis
waarmee zijn Es hem voor zijn begeerte strafte, en waarvoor hij zijnerzijds zijn
ouders, die zich in de analyse waartoe hij in samen met Claassen ontwikkelde
redeneringen, die de intimiteit en dynamiek van paringen hadden, geraakte, door hun
slechte, uit zelfzucht, want om geldelijke redenen instandgehouden huwelijk tot de
schuldigen van zijn mislukking ontpopten, zou willen straffen. Wat zijn angst hem
evenwel verhinderde, zodat hij half ontbloot in eindeloze séances met Claassen over
zijn dichtgeslibde orgaan gebogen, dat op geen enkele prikkeling meer reageerde,
als een mediterende boeddhist de temperatuur van zijn woede peilde en zichzelf in
de kerker van zijn maagddom nog erger folterde dan nodig was.
Daniël, ongelukkiger mens dan Claassen ooit had gekend, dieper gezonken dan
Constance, dan Boris zelfs, kronkelde en spartelde, maar verslapte spoedig en gaf
de strijd op. Weliswaar zou hij later de krachttoer volbrengen van zijn bekering tot
het terrorisme; maar voorlopig deed hij de homiletiek van ‘papa’ met onrechtvaardige,
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zelfs lompe boudheid af als ‘kletsica’ en ‘geouwehoer’, - doorzichtige trucs natuurlijk,
want hij werd door de worm van een bange liefde voor hem verteerd. Wat verweet
hij hem eigenlijk, behalve een in de knop gebroken jeugd? Rationaliserend somde
hij op: in de eerste plaats de onverdiende, overgeërfde rijkdom die hem omringde
(hoewel het bolwerk aan het park door een Noordse soberheid werd gekenmerkt en
gewone weelde daar niet kon binnendringen, bevatte het een schat aan moderne
schilderijen, meubels, gobelins), die hem isoleerde ten opzichte van zijn
generatiegenoten (de term ‘generatie’ was hem bijzonder dierbaar) en de smaak van
zijn toekomst voor hem vergalde. Piepjong nog, verbitterde hij snel, kweekte een
zekere gemeenheid in zichzelf, liet een wreedheid ontkiemen die hij voedde met
Grote Voorbeelden uit de geschiedenis. Het was in die tijd nog niet onmogelijk
geworden de Russische politiestaat, met strafkampen en al, te verdedigen zonder
door iedereen uitgelachen te worden; men schrok (Claassen niet, omdat hij dit
onmogelijk au sérieux kon nemen van zijn beste vriend), en dat was precies zijn
bedoeling. Om zijn vader te tergen, verdedigde hij het standpunt dat het communisme
‘het voordeel van de twijfel’ moest worden gegund, ondanks de Siberische kampen,
verwijzend naar de zedelijke adel van het Sowjet-systeem, omdat de onderdanen
daarvan ‘zich beijverden voor het socialisme’, dat als zodanig hoger moest worden
gewaardeerd, als revolutionair ideaal van broederschap en gelijkheid, en pas daarna
zou de ware vrijheid verwezenlijkt worden (weg met het liberale, negentiende-eeuwse
concept van vrijheid, die leugenachtige hobby van de bourgeoisie). En hadden de
Sowjets hun meerwaarde soms niet verdiend in de laatste oorlog door 20 miljoen
bloedige offers te plengen op het blok van de geschiedenis? Dit laatste was het
doorslaande argument waar Claassen al helemaal niet van terug had, en waar Opsomer
alleen met ironische vaagheden (‘de betrekkingen tussen middelen en doel, mitsgaders
dezulke tussen kwantiteit en kwaliteit, laten zich gecompliceerder aanzien dan wij
bevroeden’) op wist te antwoorden.
Daniël zou zich kort daarna volledig terugtrekken in het stoffelijk-concrete, wars
van iedere geestelijke sublimering of transcendentie, om maar eens twee uitdrukkingen
te gebruiken die een filosoof als Boerlage klakkeloos in de mond kon nemen, maar
waar ook Opsomer
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senior van gruwde. Daniël, die de universiteit al vlug de rug toekeerde en absoluut
niet meer wist welke gestalte hij aan zijn toekomst moest geven, zou de meest radicale
breuk met zijn milieu voltrekken die hij in zijn radeloosheid kon verzinnen: hij startte
binnen een paar jaar een veelbelovende carrière als beroepsvoetballer en liet zich
ten slotte aan een Italiaanse club verkopen, tot leedwezen van zijn vader, die hem
misschien zelfs de overname van het antiquariaat had toegedacht, en van Claassen,
die niets van voetballen moest hebben en in hem een goede vriend verloor; en nog
weer later ging het verhaal dat hij in zijn nieuwe vaderland was ‘ondergedoken’ in
het terrorisme: zwart of rood, dat wist niemand.
Welnu, jaren lang was Claassen een onregelmatige bezoeker van Opsomers
antiquariaat gebleven, als het zo uitkwam dat hij zich in de buurt bevond (de
faculteitsgebouwen bevonden zich praktisch om de hoek); nadat hij zijn studie had
afgebroken was daar de klad in gekomen, maar sinds het debâcle met Constance
beroerde hij weer incidenteel omstreeks het middaguur de bel van het antiquariaat,
waarop de bediende, die ten gevolge van een in de oorlog verbrijzelde heup hinkte
op een met een loodzware zool verhoogde klompschoen (en die hem trouwens niet
mocht), ijs en weder dienende het raam opentrok (de aanbeller was dan al in het
blikveld van een ‘spion’ geïdentificeerd) en hem de sleutel toewierp, of zelf in scheve
houding, met de bungelende armen van een aap, de trap af kwam stommelen om
hem binnen te laten, hem een luie stoel toe te wijzen en een dampende kop koffie te
serveren. Vervolgens kon hij op zijn gemak de conversatie aanhoren waarin een
uitgelezen gezelschap van enigszins bedaagde heren, allen vrienden van Opsomer,
die door hen ‘Het Opperwezen’ werd genoemd, terwijl Janus de koosnaam
‘Quasimodo’ te beurt viel, zich hier verlustigde.
Het gezellig samenzijn speelde zich af in een klein kantoor op de eerste verdieping,
dat bijkans uit zijn voegen barstte van de spullen: een paktafel, twee bureaus met
grote, half defecte schrijf- en frankeermachines, ettelijke gescheurde en door sigaren
bruin-gestigmatiseerde fauteuils, boekenrekken aan alle wanden en ook op de vloer
wankele torens van boeken die de bediende moest inpakken en verzenden en
factureren, verder een antieke ladenkast met het door Opsomer nauw-
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gezet up to date gehouden kaartsysteem waarvan de catalogus een steeds wisselend
uittreksel vormde. Kranteknipsels, cartoons, ansichtkaarten vrolijkten de schoorsteen
en de deurpanelen op, in de hoek stonden borrelende koffiezetapparatuur, die intensief
dienst deed, kratten bier en jenever.
Het waren dikwijls heftige twistgesprekken die hier werden gevoerd, over
onderwerpen van de meest uiteenlopende aard: sterrenwichelarij, psychoanalyse,
jazz, etnologie, politiek. De grootste gangmakers van steeds weer nieuwe disputen
waren een bejaarde kunstschilder die zijn brood verdiende als operateur in een
bioscoop en die voor de oorlog een rijwielfabriek in Marokko had opgezet, een
autodidact en ‘zelfgemaakte man’, zoals hij zelf vaak zei, uit een gevoel misschien
dat hij tussen al deze intellectuelen uit de toon viel (‘...als jelui mij als zelfgemaakte
man deze opmerking permitteert...’), en een uit Polen uitgeweken werkloze
scheikundige met een peervormig hoofd, reusachtige flaporen, radicale meningen
en slechte manieren, die met zijn schelle stemgeluid het gesprek placht te domineren,
waar men niet onverdeeld gelukkig mee was. Boerlage, de zeer minzame, wat zijige
professor in de Neo-hegeliaanse dialectiek, wat dat ook mocht inhouden, droeg er
zorg voor het gezelschap minder veelvuldig met zijn aanwezigheid te verwaardigen,
en werd dan ook door allen, op de Poolse chemicus na, met veel eerbied en
omzichtigheid bejegend. Meestal ging het gesprek in zijn bijzijn de kant op van een
algemeen afwegen der merites van dit en dat, het plaatsen van vraagtekens bij zus
en zo, het verkennen van de theoretische mogelijkheden, subjectief en objectief,
kortom, men trachtte op zo diepzinnig mogelijke wijze en zo veel mogelijk omhaal
van woorden zo weinig mogelijk te zeggen om hem vanuit zijn ‘wijsheid’, die hij
als vakfilosoof om zo te zeggen in pacht had (hoewel hij dat zelf nooit pretendeerde),
tot een uitspraak te verleiden waarmee hij zich zou ‘blootgeven’, om niet te zeggen
‘compromitteren’, en waarop men hem zou kunnen ‘pakken’. Dit alles om in zijn
persoon de filosofie zelf in diskrediet te brengen, zoals vanzelf spreekt. Zijn geestelijke
voortreffelijkheid bewees zich evenwel hierin, dat hij als doorgewinterd dialecticus
altijd alle voetangels en klemmen wist te ontwijken die men voor hem zette en dat
hij, ook als hij een omstandig, in zeer lange perioden gegoten antwoord had geformu-
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leerd dat door alle meegebakken paradoxen en dubbelzinnigheden volkomen in de
lucht bleef zweven, ook als hij een bijna karikaturale vleeswording van de orakelende
filosoof ten beste had gegeven, aller bewondering afdwong; dan won de
welsprekendheid het kortstondig van de zuinige, methodische nuchterheid waar deze
rasechte Hollanders zo verzot op waren. De kring telde voorts een gymnastiekleraar
die in de middagpauze hier zijn boterhammen kwam opeten en de anderen vervelen
met het navertellen van wat de laatste tijd zijn lectuur had gevormd: meestal boeken
over technische en militaire onderwerpen. Er waren enkele collega-boekhandelaren,
aanvankelijk gereserveerd en afwachtend, die zich dan plotseling niet meer konden
inhouden, openbarstten als inktzwammen en het hunne aan de discussie bijdroegen,
vaak met naïef pathos, hun moeizaam geproduceerde woorden met opgewonden
gebaren kracht bijzettend. Natuurlijk was er Janus, de bediende van Opsomer, een
voormalige verzetsheld en anarchist van de oude stempel, een door vele ziekten
gekwelde man met een chagrijnig, door pijnen verwrongen gezicht, die in korte,
brokkelige zinnen sprak en zijn kennis altijd zo breed mogelijk wilde etaleren, maar
daarmee vaak halverwege moest ophouden omdat hij buiten adem raakte. En ergens
in de dikke rook, op zijn vaste plaats bij de kachel, kon men dan ten slotte ook nog
de massieve gestalte van Opsomer, het Opperwezen, zelf onderscheiden, die steevast
een grote sigaar in zijn brandgevaarlijke baard had hangen, hetgeen hem niet
verhinderde zich periodiek aan een schorre rokershoest over te geven, een ballon
met punch of krambamboeli binnen handbereik, en een stapel boeken naast zijn luie
stoel op de grond, die hij stuk voor stuk op zijn schoot nam en waaruit hij van de
eerste tot de laatste pagina met een vlakgom zorgvuldig alle met potlood aangebrachte
onderstrepingen en kanttekeningen verwijderde. Hij onthield zich meestal van
zelfstandig commentaar, zijn bijdrage beperkte zich tot instemmend of afkeurend
gebrom.
Omstreeks het middaguur van deze dag in de vroeg ingevallen winter van het jaar
19.. viel Claassen met zijn neus in de boter: een ernstige discussie over ‘doodsdrift
in de politiek’, waarin Sandelowski, de chemicus, zoals gewoonlijk de eerste viool
speelde. Hij was op de psychologiserende toer gegaan, tot evident ongenoegen van
de rest van
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het gezelschap, en verkondigde de opvatting dat de onbeheersbare
bewapeningswedloop van de supermachten, de verwoestende wereldoorlogen van
deze eeuw, de ongehoord grootschalige hongersnoden in de Derde Wereld enzovoort
de noodlottige uitdrukking en het bewijs vormden van een ingeschapen tendens tot
zelfvernietiging van de mensheid, waar de politiek machteloos tegenover stond, of
liever gezegd, die de machtigen der aarde van huichelachtig gemompelde
randopmerkingen mochten voorzien, schandalige leugens of bloemrijke frasen,
beledigingen van de waarheid, die de volken zand in de ogen strooiden...
‘U bent geen vriend van de politici, akkoord, daar kan ik begrip voor opbrengen,’
merkte Plokker, een collega-antiquaar, bescheiden op, ‘maar u onderschat hun rol.
Ze beïnvloeden onmiskenbaar het wereldgebeuren in een bepaalde richting. En ze
zijn in al hun abjectheid toch vertegenwoordigers van het volk, en door de belangen
van het volk te verdedigen drukken zij een bepaalde waarheid van dat volk uit...’
‘Vertegenwoordigen in een totalitaire staat als de Russische dictatuur de politieke
tirannen het volk? En de hitleriaanse benden, wat dacht u daarvan?’ blafte
Sandelowski. ‘Zwijgt u alstublieft, ik weet wat u mij wilt tegenwerpen! Ik zeg: dat
is niet het volk, dat is het gepeupel, ratten die uit de riolen omhooggekropen zijn en
met hun virussen het ware volk ziekmaken, tot in het merg aantasten, fnuiken!’
‘Maar ook in de zogenaamde democratieën is de macht in handen van een kaste,’
viel de turnleraar Huële, een doorgefourneerde vrouwenhater, hem bij, ‘een kliek
van de allerkwaadaardigste, door inteelt verbasterde hyena's en bloedhonden, die
met hun slijmerige gekweel en geflikflooi de gunst van het vrouwelijke stemvee
winnen.’
‘Precies, daar zegt u het zelf,’ zei Plokker, ‘de politici hebben de macht in handen,
ergo, ze hebben een zekere macht, en zouden dus met behulp daarvan de doodsdrift
waarvan de mensheid bezield schijnt te zijn enigszins moeten kunnen afbuigen. De
vraag is nu of er ook in de praktijk voor de mens een duurzaam positieve wijze van
politiseren weggelegd is, of dat integendeel de collectieve doodsdrift het altijd zal
winnen. Wat denkt u ervan, Boerlage?’ Deze laatste vraag stelde hij ootmoedig aan
de heden zowaar aanwezige filosoof.
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Deze zweeg, krabde zich op het kale hoofd, kuchte, dacht na, berook zijn
vingertoppen, draaide zich in allerlei bochten, begon een vertoog af te steken dat de
begrippen volk, democratie en politiek in een historisch kader vanaf de Ouden tot
heden plaatste. Hij moest niets van die zogenaamde ‘doodsdrift’ hebben, bestempelde
dat hele begrip met souvereine ironie tot een onhanteerbaar gedrocht, de slimme
uitvinding van een overdreven pessimistische mensenkenner die iedere filosofische
‘validering’ ontbeerde. Zijn conclusie was opbouwend: ‘De mens nietigt in de
transcendentie van zijn gegevenheden voortdurend en vasthoudend in de schepping
van het politiek denkbare het denkbare als zodanig, hetwelk hij als wereldontwerp
vanuit zijn geworpenheid in de Natuur tot aanzijn roept, zichzelve idealiter tot het
wezen der Rede opheffend, waarbij het politieke handelen kan aanknopen, voorzover
het in waarheid de duivelse waarden bemiddelt en openbaart.’ Want Boerlage was
van de godgeleerdheid tot de wijsbegeerte gekomen, en het Kwaad, voor hem de
openbaring van het duivelse, was een stokpaardje van hem. Het gezelschap toonde
zich door zijn rede getroffen; maar Sandelowski bereidde alweer een nieuwe tirade
voor en achter Opsomers brilleglazen ontwaarde Claassen twinkelende asteroïden.
De Natuur!... Op dit geheiligde en gevreesde begrip, waarin de mens van Boerlage
zich tot zijn ontsteltenis ‘geworpen’ zag, stortte Sandelowski zich nu om hem eens
geducht de les te lezen. De duivel had er niets mee te maken, het was nergens goed
voor om er dat fabuleuze heerschap bij te halen. ‘De duivel deugt niet,’ zei hij, fervent
het hoofd met de enorme flaporen schuddend. De uit het Paradijs verdreven sterveling
had in zijn vreselijke aanmatiging de goddelijke Natuur die hem adem en voedsel
schonk, de epidermis van de planeet, omgewoeld met de vehementie van een virus,
en de grote wezensverandering was nu gaande: de Mimesis ontketende de Nemesis;
door de ingenieurslist te laten ontaarden waarmee de mens de natuur nabootste,
wanneer hij ter vervaardiging van zijn artefacten haar kunsten afkeek en haar
geheimen ontfutselde, ‘zijn neus te diep in haar keukentje stak’, zoals hij het beliefde
te noemen, riep hij de gerechte wraak van de Natuur over zich af, die in de
verschrikkelijkheid van haar vernietiging alles zou overtreffen wat onze Prometheus
zelf op dit gebied had

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

125
gepresteerd... Nu hij kwade vrienden met de wereld en de goden was geworden,
moest hij de consequentie trekken en de Natuur verder verwoesten, daar zij zijn
vijandin en gifmengster geworden was en zich tegen hem keerde voorzover hij zelf
een biologische wezenheid was... Zijn ongeluk was echter dat niets hem van de
Natuur, zijn moeder, kon losmaken, dat hij met haar samengegroeid was als een
Siamese tweeling in de uterus... ja, deze beeldspraak behaagde Sandelowski zeer en
hij borduurde er grimmig op voort: ‘Moeder Natuur zal aborteren van de monsterlijke
vrucht die Mens heet! De Mens een miskraam waar de Natuur in blijft! - À propos,
waar is die mooie God van u in dit verhaal, meneer Boerlage? Is hij misschien de
slechte aborteur of wast hij zijn handen in onschuld?’
‘Niet God, maar de duivel!’ protesteerde Boerlage op hoge toon. ‘Het gaat mij om
een herwaardering van het Kwaad, het Boze, de Boze, niet als negatief bestanddeel
van een wijsgerig stelsel, maar als katalyserend principe...’
‘... katholiserend principe zallu bedoele!’ riep Sandelowski honend.
‘... dat alles op losse schroeven en tussen haakjes zet en daarom van onschatbare
waarde kan blijken voor het denken van de mens over zichzelf... De duivel als
Uilenspiegel, als bevrijdende hefboom, als humorist, als vredebrenger zelfs, de witte
duivel: dat is toch niet moeilijk, heren; abracadabreer ik u misschien te veel?’
‘Nee, zo geformuleerd begint er iets te schemeren in mijn denkraam,’ zei Bijtebier,
de zelfgemaakte kunstschilder, ‘ik bedoel, het wordt verrekte vroeg donker in
november en ik moet ervandoor naar de middagvoorstelling om m'n snertfilm, Tiroolse
onderbroekengein voor deugnieten, te draaien voor anderhalve man en een paardekop,
maar nu moet u me eens wat anders vertellen, professor. Hoe doet u dat nou met uw
gevoelens? Onze spontane, echte gevoelens mogen we toch natuurlijk noemen, en
voor zover de mens van de natuur deel uitmaakt, maken ze dus deel uit van de natuur.
Ik ben maar een arme drommel, die niet geleerd heeft te bespiegelen, maar volgens
mij staat de mens in zijn diepste gevoelens, de liefde bijvoorbeeld, of de doodsangst,
oog in oog met de natuur zelf, als een... als door een vloek getroffen.’
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‘Bravo, sympathieke man, uw woorden zijn mij uit het hart gegrepen,’ antwoordde
Boerlage glimlachend. ‘Onze viscerale gevoelens, dat wil zeggen de met inwendige
lichaamsgewaarwordingen gepaard gaande gemoedsaandoeningen hebben wij
broodnodig: ze zijn de levensvoorwaarde van de Liefde, opdat deze als middelaarster
en verzoenster tussen lichaam en geest in ons leven kan optreden: de geest leert
dankzij de Liefde het lichaam ervaren en exploreren, en het lichaam produceert in
de geestelijke liefde zijn subliemste vormen... Denk aan de schoonheid die de ogen
van gelieven met glans kan vervullen, dat is fenomenologisch erg interessant... Denk
aan de prachtige tranen die een engelachtig kind uit gekwetste liefde kan vergieten...
Maar voor de rest zijn gevoelens uit den Boze, des duivels. U als kunstenaar hoef ik
toch niet te vertellen dat het geslaagde kunstwerk een gevoelloze machinerie is, vol
dubbele bodems, anamorfosen en toneelzolders, mede door intuïties tot stand gebracht
misschien, door de oneindig subtiele combinering van ondefinieerbare evenwichten
eventueel, akkoord, maar gelukkig gespeend van zinledig zoemende gevoelens en
dat soort insecten.’
Men zweeg, omdat er werd aangebeld. Quasimodo, die zich maar een kwartslag
op zijn bureaustoel hoefde te draaien om in de buitenspiegel de dader van die
huisvredebreuk te begluren, voltrok deze geconditioneerde reflex en riep: ‘Heren,
als men van de Satan spreekt... De groene hel zendt ons haar ambassadeur!’ - Hij
stond op en hinkte weg om de nieuwkomer binnen te laten.
Claassen herkende in de S-vormige gestalte die met verende tred het kantoor
binnendeinde tot zijn verbijstering de medegebruiker van de lift in het Ontologisch
Seminarium: de jonge dolichocephaal in parachutistenuniform en borstwering, zoals
Claassen het hoofddeksel inwendig noemde (en waarmee hij dus geen kogelvrij vest,
maar de parapet bedoelde). Het hele gezelschap volgde de verdere gebeurtenissen
met dunne, bloedeloze lippen en gerimpelde voorhoofden. Wat deze militant
uitgedoste wildeman hier te zoeken kon hebben? ‘Verhip,’ mompelde Sandelowski,
‘van welke planeet komt deze creatuur tot ons geparachuteerd?’ Alleen Opsomer,
wellevend als altijd, was onverstoorbaar uit zijn leunstoel opgestaan en gaf de
vreemdeling, die zijn naam weigerde te noemen omdat hij slechts als afgezant van
een
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regering kwam, een hand. Hij bleek tot algemene schrik hun aller moerstaal redelijk
te beheersen, maar het klonk alsof hij geen kauwgom maar asfalt tussen zijn kaken
vermaalde. Hij was gekomen, zei hij, voor het in de catalogus geadverteerde, voor
particulieren schier onbetaalbare, in de huid van de auteur gebonden exemplaar van
Gobineau's roemruchte Essai, een curiosum waarover men Opsomer vaak had horen
vertellen en dat hij onheuglijk lang geleden, toen hij vlak na de oorlog tussen de
Berlijnse puinhopen was beland (hoe, dat was een ander verhaal), waar hij rondzwierf
om van het schouwspel van bakstenen afbikkende weduwes, kinderen en grijsaards
te genieten, op een zwarthandelaar had veroverd.
De man kreeg bij gebrek aan meubilair geen stoel aangeboden terwijl Opsomer
wegslofte om het juweel persoonlijk uit de brandkast in het achterhuis op te diepen.
Hij stond bij het raam en keek de aanwezigen om beurten argwanend aan, behalve
Claassen, die hem zelf slechts uit zijn ooghoeken durfde te beschouwen. Het
grijsgevlekte uniform was onaangenaam en sfeerbedervend, maar om zijn gordel
hing geen wapen, geen patroonband. Hij vermeed Claassens aanblik, uit verlegenheid
of omdat hij hem minachtte - dat viel niet af te lezen van het door een ruwe demiurg
geboetseerde gelaat, waaruit de kop van een exotische vis naar voren sprong (het
gezegde ‘die heb te lang aan de tiet gelegen’ joelde als een vulgaire
straatschooierskreet door Claassens brein) met in een vuilgele glycerine tussen angst
en woede flipfloppende ogen. Over de Natuur gesproken! Die had geen schoonheid
aan zijn konterfeitsel verspild, maar hem als schadevergoeding een slank, soepel
soldatenlichaam geschonken. Hij droeg kleine ringen in beide oren, en een
ingewikkeld horloge met sterrenkundige functies. Zijn luidruchtige snuiven was
wellicht aan de vochtige Noordzeewind alsmede aan de hierbinnen heersende vochtige
gaskachelwarmte toe te schrijven; de veiligste tactiek om een woedeuitbarsting te
voorkomen was waarschijnlijk, geen aandacht aan hem te besteden en het algemene
gesprek te hervatten. Hetgeen geschiedde.
Claassen zelf, zijn lage rang qua leeftijd en ontwikkeling beseffend, hield zich op
de achtergrond en mengde zich niet in het geredekavel van deze herenkrans, die in
het lunchuur graag zo veel mogelijk spraakwater vergoot. Hij nam af en toe een boek
van de stapel die Opsomer
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met zijn vlakgom aan het ‘opkuisen’ was (dat leek waarachtig wel de hoofdbezigheid
van een wetenschappelijk antiquaar te vormen), bladerde het door, legde het weer
terug. Het waren boeken uit een zeer heterogene partij die Opsomer onlangs op een
veiling in Edinburgh had ingekocht omdat er een paar kostbare rariteiten tussen
hadden gezeten, een gezochte dissertatie over een bepaalde Indogermaanse taalgroep
en een monografie over een of andere tropische vis. Voor de rest was het ‘troep’,
beweerde Opsomer desgevraagd, die hij alleen in voorraad zou houden omdat
wegwerpen toch ook weer zonde was. ‘Kijk maar of er iets van je gading tussen zit,
belletrie of zo,’ had hij goedmoedig gebromd. Claassen viste enkele curieuze titels
uit de stapel, en omdat de golven van de woordenstrijd hem te hoog gingen, zat hij
ten slotte te lezen in een beduimelde Sowjet-uitgave van Dostojewskis Arme mensen,
dat hem sterk boeide.
Plotseling, alsof hem een sidderrog in de schoot was geworpen, voer er een schok
door hem heen en zijn armen zwaaiden marionetachtig omhoog, zodat het boek van
de punten van zijn knieën op de grond gleed. De aanwezigen, alweer door de hoge
vlucht opgeëist die hun nieuwe gedachtenwisseling inmiddels genomen had (het ging
over de betrekkingen tussen ruimtevaart en geestelijk welzijn, de ontwrichting van
het geocentrische wereldbeeld enzovoort, waarover vooral Plokker enkele
weldoordachte meningen wist te uiten) merkten deze bruuske reflex misschien wel
op maar keurden hem geen aandacht waardig, en Opsomer, die het kantoor weer
binnentrad met in zijn handen de door de zwarte soldaat begeerde menselijke band,
was toevallig juist in een hoestbui verwikkeld, die hem dit keer zelfs scheen te
dwingen binnenkort zijn sigaar uit de mond te nemen. Alleen van Janus, de humeurige
bediende (hij was door zijn lichaamsgebreken een rancunemens geworden), wist
Claassen niet zeker of deze niet uit de hoeken van zijn argusogen had waargenomen
wat er vervolgens gebeurde: hoe hij zich bukte en snel een bankbiljet verfrommelde
en in zijn vuist verstopte, dat tussen de opengewaaierde bladzijden van het boek uit
geschoven was, waarna hij dit weer op zijn schoot nam en platstreek, met krampachtig
uitdijende haarvaten deed alsof hij verder las terwijl hij zijn vuist in de binnenzak
van zijn jasje liet verdwijnen.
Hij nam het boek, dat hij nu in verticale stand op zijn schoot hield,
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zo snel en tegelijk onopvallend mogelijk door en zag in luttele seconden het wonder,
een stoute droom, in vervulling gaan: de vangst zou in totaal tien coupures van
honderd pond courant omvatten, op regelmatige afstanden door de vorige, ongetwijfeld
overleden eigenaar in het boek verborgen. Claassen vergaarde dit geld koortsachtig
door telkens wanneer hij tussen het viltachtig dikke papier, dat bovendien vochtig
was geweest en, daardoor kromgetrokken, allerlei rimpels vertoonde, van deze
goedkope volksuitgave een biljet van honderd pond tegenkwam, dit met trillende
vingers naar zijn binnenzak te laten verhuizen. Toch zorgde hij ervoor niemand van
het gezelschap uit het oog te verliezen en zelf nu en dan mee te lachen, instemmend
te knikken, alsof hij met zijn hoofd bij het gesprek over lichaam en ziel was en
ondertussen maar zo'n beetje in de boeken neusde. Wat de parachutist betrof, die had
een cheque uitgeschreven en overhandigd, waarmee de eigendom van het
legendarische boek nu op zijn stam was overgegaan; met glazige blik zou men in het
oerwoud het gelige vruchthulsel van de auteur bevingeren... ‘De waanzin van
Geulincx,’ hoorde hij Boerlage zeggen, ‘is dat het eerste uurwerk het tweede niet
kan bijhouden als Gods ingrijpen jammerlijk uitbleef. Bij gebrekkige synchronisatie
draait het dol. Dat noem ik een cynische opvatting, en dan verkies ik toch de dubbele
wijzerplaat van Spinoza.’ ‘Geef mij de racefiets van Husserl maar,’ zei Plokker, een
gegrinnik uitlokkend waar ook de parachutist aan meedeed.
Al doende wist Claassen, meer intuïtief dan beredeneerd, dat hij met zijn
manoeuvres de ontvreemding van Opsomers eigendommen beging, en dat men dit
een alleszins schandelijke diefstal mocht noemen, daar hij van de zachtmoedige
antiquaar nooit anders dan weldaden had ondervonden. Natuurlijk kwam het geld
rechtens deze toe, maar anderzijds was Opsomer schatrijk; ach, hij zou hem de
wederrechtelijke toeëigening zonder twijfel vergeven. Hij zou denken: ‘In mijn jonge
jaren had ik precies zo gehandeld!’ - dit maakte Claassen zichzelf wijs. En alle
gewetensbezwaren van zich afschuddend, dreef hij de schijnheiligheid ten top: hij
legde het leeggeplunderde boek terug op te stapel en vroeg tussen neus en lippen aan
Opsomer of hij het misschien van hem kon kopen.
‘Dostojewski? Welke? Arme mensen? Was dat niet z'n debuut,
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waarvoor Belinski hem onder zijn raam een serenade kwam brengen en hem een
groot schrijver noemde? Het gelukkigste ogenblik van zijn gekwelde leven! Ach
neem maar mee, zo'n lor in Duitse fractuur levert toch geen cent op,’ antwoordde
deze, zonder het zelfs ter hand te willen nemen.
‘Zeer bedankt, maar dit lor is in het Russisch. En was die hommage van Vissarion
Grigorievitsj niet vanwege Witte Nachten? Ik meen me zoiets te herinneren,’ zei
Claassen pedant.
‘Nee nee, hier hebt u ongelijk! Arme mensen, dàt was het glorieuze debuut,’
weerlegde Opsomer hem peinzend, zonder ook maar te glimlachen.
‘Het ontbrak nog in mijn verzameling,’ zei Claassen en liet het boek in de zijzak
van zijn overjas glijden.
‘Ik moest er eens vandoor,’ zei hij kort daarop, terwijl hij opstond. ‘Mag ik de
heren een vruchtbare voortzetting van het debat toewensen,’ zei hij tot het gezelschap,
dat het te druk had met het nijpende vraagstuk van de rapide afname en zelfs het
‘uitsterven’ van de Europese bevolking, om hierop met een groet te reageren. De
neger keek demonstratief een andere kant op; hij was hun botsing in de lift niet
vergeten.
Janus was al opgestaan om hem naar de parterre te begeleiden en de buitendeur
achter hem te sluiten. Hij hompelde neuriënd voor hem de trap af, en dit neuriën
deed Claassen toneel- en kunstmatig aan en wekte zijn achterdocht: had Janus iets
gemerkt of niet? Had hij hem het eerste bankbiljet zien verfrommelen en wegstoppen,
toen hij het boek, van verrassing over dit hemelse manna, op de vloer had laten
donderen? Om zich hiervan te vergewissen probeerde hij, terwijl zij door de smalle
corridor tussen de boekenkasten naar de winkeldeur overstaken en er boven hun
hoofden geschreeuw en zelfs stampvoeten weerklonk, wat voor effect een
gekscherende opmerking bij Janus zou sorteren:
‘Aan polemische bezieling geen gebrek bij de heren der schepping. Ze doen me
denken aan de opgewonden personages die de romans van Dostojewski bevolken.’
‘Ja, morgen brengen! Arme mensen en zo,’ mompelde Janus, over het algemeen
een slecht verstaander van andermans scherts, cryptisch;
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hij sjokte resoluut verder en trok met een brede zwaai, waar ook alweer iets spottends
en provocerends van uitging, de deur voor hem open. Het been met de glimmende
klompschoen hing reeds trillend in de zilveren scharnieren, klaar om hem in een
dodelijke boog naar de gracht te lanceren; zijn zwarte maharadja-ogen boorden in
Claassens mond. En diens oren hoorden toen tot zijn stomme verbazing hoe de
bediende hem een vlugge vraag toevoegde:
‘Eh, meneer Claassen: u weet zeker dat u niets vergeten hebt?’
(fragment)

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

132

H.H. ter Balkt
Buiten bereik houden van kinderen
B., negen
Het zat zó dat B. haar communie deed in een jurk van misschien wel 960 westduitse
Mark! Het was de bruidsjurk geweest van haar tante uit Duitsland. Dronken mongolen
mompelen op het feest van B.'s heilige communie; de een zijn oog kwijlt, de ander
haar mond. Een condensstreep van de pijlsnelle straaljager aan het blauw van de
hemel!
Het is een blauw gezicht, en de condensstreep is een scheef rokende mond.
Er zijn al drie kratten leeg, en de ooms verkopen krasse praatjes.
B. gaat op het feest verloren; ze is zo smalletjes.
Je moet weten, als je de heilige communie hebt gedaan, dan kan je niets meer
overkomen; oorlog en geweld kunnen je niet meer deren.
De ooms loeien als in brand gestoken hooibergen.
B. is een kleine Jeanne Moreau, bleek en venijnig, en negen jaar oud.

S., twaalf, en zijn broer W., tien
S. en zijn broer W. zijn zo wit als het witste Meissner-porselein. Zoals bekend wordt
het Meissner-porselein vervaardigd in de oostduitse stad Meissen, volgens geheim
procédé. De levens van S. en W. verlopen volgens een geheim plan; geheimzinnig
schuifelen ze over de straten. Champignons groeien op in een broeierig duister, W.
en zijn oudere broer S. leven op in de voornacht. De voornacht wordt verlicht door
een blauwachtig licht, kleverig als het sap van de kruisbladige wolfsmelk. Tot diep,
diep in de voornacht kijken dik in de verf gestoken dahlia's neer op S. en W., verstopt
achter de driezitsbank. Zombies lopen door de straten van New York, bij Penn Station,
spookach-
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tig verlicht. De zombies glijden, met bebloede monden, in de nacht W.'s dromen
binnen; niet die van S.S. heeft een langzaam neerdalende glimlach en lege grijze
ogen. W. staat doodstil op straathoeken, het lijkt of hij ergens naar staart. Hij houdt
zijn ogen gesloten. Hij luistert naar het kloppen van zijn met elke klop minder
goedhartig wordende hart.

G., tien
Door de velden. Arme marskramers of seizoenarbeiders in een roomse parochie
begroeven hun dochtertje bij een maalderij. Dat was lang geleden, in de twintiger
jaren, ergens in het noorden van Brabant. Boven de boomkruinen gloeit de maan.
Grafschennis. De gravers vinden zoiets als een rare kluit; het kruis is verzakt.
Grondlucht zwerft over het ven. In de dennen nestelen buizerds. G., vossekop, lacht
als een sterfhuis; in zijn lachen wast de maan; het is een lachen waarin de voetstappen
van astronauten kleven.

Enkelen
Oei die grondmist. De ijsmaan is oranje. Sterreloze hemel boven de bosrand; op de
tafel flakkeren flessen als vlammetjes van aanstekers. Het zijn de aanstekers van uit
de grondmist opgerezen initialen, oud in jaren en sommige nog jong. In de tenten,
groene hoeden, slapen kinderen na het smokkelspel in het gemengde loofbos. Het
ruikt naar aarde. Flakker op, flessen! Hout van de bosranden sta ons bij. Kouder
wordt de nacht die langzaam voortkruipt over de tafel. Wij zijn slapend hout aan
ijskoude tafels en spelen voor bladgoud.
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K., dertien
Zij zwemt de 100 meter rugslag in een fantastische tijd. Haar broekje wordt uitgedaan
op de hoek van de Planetenstraat. Kristalletje huilt. Haar buik en heupen vertonen
liefdesrozetten. De Planetenstraat is een stenen magneet. Op schoot bij de knapste
jongen van Roncalli steekt zij haar tong uit tegen alle lelijkerds, en sjort haar rose
laarsjes op. In haar hoofd suist de minachting als een vonkend ruisen en suizen. In
haar zo prachtige mosgroene ogen smeulen straathoeken en bosschages. K. verft haar
oogleden blauw. Zij slaat de kastiebal hoog naar de bosrand, in een onnavolgbaar
gebaar. Zij is een elfje dat van neonlicht houdt. Haar lach kirt hóog op als de roep
van de tortelduif in de bosrand, wanneer zij ronddraait op de namaak-zilveren
dansvloer van de discotheek OCEANEN.

M., dertien
De stilte van ontoegankelijk bergland ruist om hem heen. In zijn ogen staan tenten
weerspiegeld, lemen huizen; sporen, de ruimte in. Hij glimlacht zoals glimlachen
niet meer voorvalt. Er was niets in hem van straathoeken en eindeloze regens, van
de vluchtige beschaving van het gerucht. Hoe moet je zijn eenzaamheid beschrijven?
Hij was als een giraffe temidden van schapen. Later haalde de beschaving hem in.
Hij werd gezien in de verkeerde straten. Zijn stille lach had hij afgezworen, er woei
een cape van lawaai om hem heen.

Jonge Vlaamse gaai
Je zat op het ijzeren hek jong en briljant te wezen; waarschijnlijk was je verdwaald,
net als die gierzwaluw uit een ander land. Fier stak je je snavel omhoog! En wie je
knakte en opborg in de bosjes waar je verdwaasd nog een tijdje staarde, reddeloos,
dat staat geschreven in de duistere gelukkige boeken van kinderen.
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C., acht
C. heeft diepzwarte oogjes en prachtige kleren, alles van het allerfijnste. Zij kamt
langzaam haar zwarte haar; als een boze stiefmoeder. Zij rinkelt met haar armbanden
en heft haar armpjes net zoals de zangeressen van Top-Pop doen. Ze zingt als een
nachtegaal. Ze is Sneeuwwitje en krijgt een kus van de prins. Ze is een dwingelandje!
Aanvallig vlijt ze haar hoofd aan de borst van haar vader, een mooie man, kaartspeler
en rokkenjager. De wangen van C. zijn diep donkerrood, als de wangen van haar
moeder die lachend een sigaret opsteekt. C. is een meisje uit een poppenhuis van
marsepein. Stijfgearmd met haar vriendinnen loopt zij, zoetelijk lachend, over een
plein. Haar moeder bakt pannekoeken met rozijnen; al rokend. Haar vader schept
het vuilnis van de straten. Alle drie zijn sprookjesachtig gelukkig.

Stig, vijf
De sterren doen pijn. Het gras doet pijn. Wortelloof op de deel verspreidt zijn groen
schijnsel. Hij voelt wat hij niet uitspreken kan: het is de pijn die heerst over de aarde.
De wind ligt op Stigs koude knieën. Hij ziet de maan opkomen boven de bosrand.
Er is een spitsmuisje dat wegglipt, haar staart, vrolijk gekronkeld, is de pijn; en alles
om hem heen is de pijn. Op zijn wangen glinsteren tranen om het alles overheersende
onbegrip, dat groeit en voortbeweegt over de aarde en in de hemel zijn licht verspreidt.
O, alles schijnt en schrijnt! Zoet groen schijnsel van het gras in de zomeravond, het
snijdt en schrijnt. Stig voelt zijn hart branden als een ster. Hij zou op de rug van de
wind willen opvliegen naar de maan en de gesternten. Hij zou, deze vroege avond,
al zo graag voor altijd verdwenen zijn.
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P., twaalf
Stemmen rommelen in het straatje pal langs het raam voorbij. P.'s moeder klaagt
over haar man, een tijdlang werkzaam in de binnenscheepvaart maar hij struikelde
over de tros touwen en verstuikte zijn enkel. Arbeidsongeschikt geworden kocht hij
een duur pak om vrouwen mee te verblinden en in de voor éen dag gehuurde Austin
reed hij met een hartelief naar Spanje waar hij de sinterklaas uithing. Eenmaal
teruggekeerd vond P.'s vader werk in een chinees restaurant. Daar kreeg hij kommetjes
lauwe soep, wat hem slecht beviel. Men ontsloeg hem. ‘Ik stond laatst bij het kanaal,’
zegt P.'s moeder en treurig drinkt zij haar koffie. ‘Ik kan het niet meer aan.’ P. heeft
twee broers, eentje van acht en een van veertien: R. De laatste is traag en goedmoedig.
De jongste trekt de aandacht door met een treintje over het perzische tafelkleedje te
rijden, tussen de koffiekoppen door.
‘Wat moet er nog van ons worden,’ zegt P.'s moeder. De lindevruchtjes vallen.
Juist op dit moment trekt een regenwolk het straatje binnen. P. heeft dezelfde heel
smalle bovenlip als haar moeder; beiden hebben kleine mondjes en treurigheid hoopt
zich in de mondhoeken op. P. komt binnen, zij trekt met haar schouders. P.'s vader
heeft het gezin voorgoed verlaten. P. en R. staan bij de tafel, het treintje staat stil.
En, helaas, met P. loopt het niet goed af. P.'s moeder herhaalt: ‘Ik stond laatst aan
het kanaal.’
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Frans Denissen
Momentopnamen van Hemelryckx
Een ochtend
‘Godvermiljaardenondedju!’
Hemelryckx wilde de deur met een verschrikkelijke slag achter zich dichttrekken,
een fractie van een seconde vóór de tong in de gleuf zou vallen drong het tot hem
door dat de sleutel nog in zijn ribfluwelen jasje moest zitten, dat hij net voor een
regenjas had omgeruild, maar dat besef kwam te laat om de zo heftig aangezette
beweging nog te remmen en met een spijtig gezicht hoorde hij de droge klik van het
slot. Hij rammelde nog even aan de kruk, al wist hij dat het geen zin had, duwde
tegen alle beter weten in met zijn duim tegen het dichte voordeurraampje, tastte nog
eens zonder veel overtuiging in al zijn zakken - ook die waarin hij nooit een sleutel
zou steken -, deed plichtshalve een paar stappen achteruit om een blik te werpen op
de ramen van de eerste verdieping, aarzelde even welke richting hij zou uitgaan,
zette zijn kraag omhoog en stapte toen met haastige passen in de richting van de
Diepestraat. Met zijn hand al op de deurklink van de bakkerij bedacht hij dat het
voorlopig tóch geen zin had om een brood te kopen, aangezien hij zijn huis niet terug
binnenkon, maar omdat zijn handen die ochtend blijkbaar zijn overwegingen een
stap voor waren, had hij de deur al opengeduwd, en hoewel hij ‘pardon’ mompelde
- want zijn spreken liep dan weer bij zijn beslissingen achter - stapte hij toch maar
naar binnen en kocht na enige verwilderde blikken op de toonbank een baba-au-rhum:
zijn lievelingsgebak. Toen hij weer buiten in de druilerige regen stond, besloot hij bij gebrek aan alternatieven - maar op zoek te gaan naar een café om tenminste een
koffie te kunnen drinken en zijn taartje op te eten. Maar uiteraard was er op dat
ochtendlijke uur in de hele buurt nog geen enkel café open. Hij liep doelloos van
straat tot straat, het pakje met de baba raakte steeds meer doorweekt, hij probeerde
het in een zak van zijn regenjas te proppen, maar toen hij merkte dat hij het gebak
onherstelbaar aan het be-
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schadigen was - het papier begon hier en daar bruine vlekken te vertonen en er steeg
een vermoedelijk ook voor de voorbijgangers merkbare rumlucht uit op - gaf hij die
poging maar op. Toen hij al lang geen hoop meer koesterde op een schuilplaats voor
de regen, merkte hij een kapper op die net de rolluiken van zijn salon omhoog trok,
hij liep nog honderd meter verder, keerde dan op zijn stappen terug, liep nogmaals
bijna de zaak voorbij, maar stapte dan toch binnen voor een operatie die hij nog nooit
in zijn leven uit handen had gegeven: ‘Scheren alstublieft’. Pas toen hij al half
achterover in de kappersstoel zat, besefte hij dat dit wel de laatste plaats was waar
hij naar toe had moeten gaan om zijn gemoedsrust terug te vinden. Het laken dat om
zijn hals geknoopt werd en dat hem tot over zijn knieën bedekte, gaf hem het gevoel
van een dwangbuis en de handdoek die daar nog eens extra bovenop gelegd werd,
gaf een zurige geur af die hem ongevraagd herinnerde aan zijn kostschooltijd. Terwijl
de kapper - gelukkig in een nors stilzwijgen gehuld - zijn kwast inzeepte, probeerde
hij zich vanuit zijn achteroverliggende positie op te richten om te kijken hoe hij er
in de spiegel uitzag, maar hij werd vrij ruw teruggeduwd en zijn gezicht werd met
een dikke laag schuim bedekt, waarbij ook zijn neusgaten de volle lading kregen.
Toen dit laatste euvel - na ostentatief gesnuif waardoor de zeep hem bijna in het
keelgat schoot - door een forse veeg met een nat doekje de wereld uitgeholpen was,
drong het tot hem door dat zijn linker oorlel onuitstaanbaar jeukte: zijn hand ging
onwillekeurig de hoogte in, maar viel, gegeven de dwangbuis, meteen machteloos
op zijn dij terug. Hij berustte in de zekerheid dat hij de eerstvolgende tien minuten
van zijn leven zo zou doorbrengen, heen en weer geslingerd tussen de jeuk die zich
steeds weer aanmeldde en de herinneringen die zich onder invloed van de hele
kapperswinkel in zijn geest begonnen te verdringen, ware het niet dat de coiffeur maar in de borrelende brij van gewaarwordingen en gedachtenflarden kwam het
woord ‘barbier’ geregeld bovendrijven, samen met verzen uit een verafschuwd gedicht
van Bert Peleman, die hij tevergeefs met flarden Rossini probeerde te overstemmen
- intussen tegelijk met zijn eerste messtreek een poging tot gesprek begon, waarvan
sommige woorden en zinnen tot hem doordrongen terwijl andere tussen de jeuk en
de herinneringen verloren gingen. Hoe dan ook, uit vrees dat de scheerzeep
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ook nog zijn mond zou binnendringen, hield hij zijn lippen stijf op elkaar geklemd,
zodat zijn aandeel in het gesprek zich beperkte tot een nasaal gekreun, dat echter
voor de kapper een voldoende aanmoediging bleek om ermee door te gaan. Om zich
enigszins drijvend te houden in deze zee waarin hij dreigde te verdrinken,
concentreerde hij zich bijwijlen op het ontcijferen van de ontelbare ingelijste diploma's
en getuigschriften aan de muur achter hem, die hij in spiegelschrift voor zich zag,
en daarbij besprong hem een gevoel van onstuitbare droefenis: hij probeerde zich
het dikbuikige, amechtig door zijn neus ademende mannetje met zijn
peper-en-zoutkleurige haarstukje en zijn millimeterscherp afgelijnde vrouwentreiter
voor te stellen als de veelbelovende jonge ster aan het kappersfirmament, die
waarschijnlijk droomde van een groot en mondain kapsalon op de Keyserlei, vol
blinkend chroom, waar niet alleen Vlaamse zangers maar ook Amerikaanse filmsterren
op toevallige doorreis in Antwerpen - Clark Gable misschien, wiens kop op een
vergeelde, met inmiddels verroeste punaises opgeprikte filmaffiche als reclame
fungeerde voor een populair kapsel uit die hoopvolle beginperiode - zich vóór de
galapremière even zouden laten ‘afstoffen’, niet beseffende - of niet willende beseffen
- dat ook hij zou eindigen in deze afbladderende, enigszins muffe kamer aan het
uiterste uiteinde van de stationshoerenbuurt, waar zelfs de vroeg-naoorlogse reclames
voor briljantine boven het inmiddels vergeelde bloempjesbehang waren blijven
hangen als symbool van een soort vergane cleanness die nu alleen nog maar als vettig
en goor overkwam. Natuurlijk was zijn droom aan diggelen geslagen door die troep
spaghettivreters die hier uit Napels, of Palermo, of Bari of erger aangeland waren
zonder een nagel om hun gat te krabben - maar met hun broek vol goesting, en met
blinkende oogjes - en die nu met precieuze gebaren en ‘madame’ hier en ‘madame’
daar zaten te pulken aan het hoofdhaar - en wellicht 's avonds aan het schaamhaar van met juwelen en nertssjaals behangen franssprekende dames, tot overmaat van
ramp in een salon waarin ze schilderijen en vooral aquarellen exposeerden van
kunstzinnige veertigjarige juffrouwen, die ook bij een oppervlakkige
psychoanalytische benadering - zeg maar gewoon gezond verstand, meneer - aan het
licht zouden brengen dat hun maaksters het palet aan de wilgen zouden hangen als
ze van tijd tot
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tijd eens aan de spies geregen werden van een of andere doodgewone, werkende
vent. Hij werd er helemaal nerveus van en merkte tot zijn eigen verbijstering dat hij
de bewegingen van zijn lichaam, en vooral van zijn ledematen, niet meer volledig
onder controle had: tot tweemaal toe poogde hij de positie van zijn knieën te
veranderen zonder dat hij erin slaagde. Bovendien merkte hij dat zijn linkervoet, die
ergens in de ruimte zweefde, vervaarlijk aan het trillen was gegaan. Toen hij zich
eenmaal op dit fenomeen geconcentreerd had, besefte hij trouwens dat op dat moment
bijna al zijn lichaamsdelen subtiele bewegingen aan het uitvoeren waren waartoe hij
niet het bevel gegeven had. Hij kreeg het warm, het zweet begon van zijn voorhoofd
naar beneden te druipen, het water schoot hem in de ogen. Hij theoretiseerde wanhopig
dat het alleen maar inwendige bewegingen waren, waar de buitenwereld niets van
merkte, maar die theorie werd brutaal ontzenuwd toen de kapper zichtbaar geprikkeld
vroeg of hij alstublieft zou willen proberen om een beetje stiller te zitten, want dat
hij anders niet langer voor de lichamelijke integriteit van zijn klant zou kunnen
instaan, maar het was al te laat, zijn hoofd was onweerstaanbaar aan het wiebelen
gegaan en met een snok raspte het scheermes een stuk van zijn nekvel weg, waarna
er op die plaats een vieze rode vlek verscheen die zich met de scheerzeep vermengde.
De kapper begon met zijn tong tegen zijn tanden te klakken alsof hij een klein kind
verweet dat het ondanks alle waarschuwingen toch niet met zijn fikken van de kachel
had kunnen afblijven en waarschijnlijk lagen de woorden ‘ik heb het nog gezegd’
hem evenzeer op de lippen als ze al in de oren lagen van zijn klant, die zich wegens
dat onuitgesproken - maar in de gemaaktdroeve blik van de kapper duidelijk
aanwezige - verwijt trouwens van woede voelde zwellen en in zijn geest al een tirade
begon voor te bereiden waarmee hij àlle kappers uit de héle wereldgeschiedenis eens
en voorgoed van antwoord zou dienen. Maar dit meesterstuk, dat al op zijn lippen
lag, bleef onuitgesproken: hij kon van het moment waarop de coiffeur naar zijn
bloedstelpende stick greep hooguit gebruik maken om het weer in te slikken, samen
met de grote gulp speeksel die zich tot in zijn mondhoeken verbreid had tijdens de
eindeloze minuten waarop zijn adamsappel ononderbroken door het scheermes
belaagd was geweest. Toen hij de stick in zijn vel voelde bijten, dacht hij er
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een ogenblik aan om er maar mee op te houden en om de andere helft van zijn gezicht
zèlf bij te scheren, maar onmiddellijk daarna herinnerde hij zich de onbereikbare
huissleutel, en het besef om misschien - god betere het - de hele dag met zo'n
halfgeschoren smoel door de stad te moeten lopen deed hem dadelijk weer van dat
plan afzien. Figaro van zijn kant schudde met een nijdige blik een restje zeep - waarin
hij waarschijnlijk sporen van bloed ontdekt had - van zijn mes, veegde het ten
overvloede nog eens met een doekje schoon, streek het voor alle zekerheid nog een
paar keer over de riem en ging weer aan de slag met gebaren die althans bij zijn klant
als bijzonder geïrriteerd overkwamen, zodat hij zorgvuldig vermeed hem recht - of
tenminste via de spiegel - in de ogen te kijken. De hele situatie had trouwens het
onvermoede voordeel dat het prikken van de wonde de periodieke aanvallen van
jeuk in de neus- en oorholten overstemde, zodat hij zich niet langer krampachtig en vruchteloos - op een obsessioneel thema als de mislukte carrière van zijn belager
hoefde te concentreren: hij sloot zijn ogen en zijn gedachten kabbelden nu rustig,
bijna idyllisch van die wonde naar de puisten uit zijn jeugd - hoe hij ze uitkneep tot
het pus op de spiegel spatte - en vandaar naar de steenzweren die gedurende zijn hele
lagere-schooltijd vooral zijn billen geteisterd hadden, in zulke mate dat zijn vader,
als die hem een pak voor zijn broek wilde geven, uiteindelijk de gewoonte had
aangekweekt de te bewerken plek vooraf zorgvuldig op de aanwezigheid van
negenogen te inspecteren, want zijn vader was een rechtvaardig man. Hij had met
deze meditatie nog wel uren door kunnen gaan, ware het niet dat de coiffeur intussen
met zijn scheerwerk klaargekomen was en met een natte doek zijn gezicht begon af
te boenen, waarna het ook nog eens met een aluinsteen werd bewerkt en uiteindelijk
energisch met aftershave ingewreven. Toen hij merkte dat de operatie naar haar einde
toe liep, kreeg hij het plots warm bij de gedachte dat hij misschien niet genoeg geld
bij zich had om te betalen, aangezien hij er bij het dichttrekken van zijn voordeur
niet op gerekend had dat hij in een kapsalon zou belanden, en hij begon zijn hersens
te pijnigen over de inhoud van zijn zakken, daarbij alvast in overweging nemend dat
hij bij ontoereikend bezit van contanten zijn horloge als pand zou kunnen achterlaten
of deemoedig zijn identiteitskaart te voorschijn halen met
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de verklaring dat zijn geld hem ongetwijfeld op weg naar het kapsalon door
gauwdieven ontfutseld was - een verklaring die hij, overwegende het vroege uur en
de desolaatheid van de buurt, al verworpen had vóór hij ze goed en wel mentaal had
geformuleerd - maar zijn al problematisch begonnen rekensom werd in de kiem
gesmoord door het op ondefinieerbare toon - tussen vraag en antwoord in uitgesproken woord ‘haar’. Hij keek verwilderd in de spiegel en zag dat de kapper
een kammetje dreigend zo'n centimeter boven zijn hoofd geheven hield en zonder
op een antwoord te wachten alvast begon te kammen. ‘Dat kan nog wel een weekje
wachten,’ zei hij schijnbaar aarzelend maar in de werkelijkheid heel resoluut, daarbij
zorgvuldig zijn blik afwendend van de ongetwijfeld verachtelijk opgetrokken
wenkbrauwen van de man. ‘Is het nog niet het moment om aan een postisjke te gaan
denken?’ kwam de stem van achter zijn rug, en daardoor was hij zo verbouwereerd
dat mogelijk gepaste antwoorden als ‘ik zal subiet ùw postisj eens aftrekken’ of ‘is
het voor ù nog niet het moment om twee nieuwe kloten te laten aannaaien’ niet eens
bij hem opkwamen - dat zouden ze, toen hij eenmaal buiten was, tot zijn
knarsetandende ergernis wèl doen. Hij zweeg, wreef, nadat hij met veel gefladder
van linnen uit zijn dwangbuis bevrijd was, over zijn nog klammige maar spiegelgladde
kin, stond op, trok zijn jas aan, betaalde - de laatste twintig frank met muntstukken
die hij, ook weer onder de verachtelijke blik van de kapper, uit zijn diverse zakken
opdiepte tussen verfrommelde kortingzegels, pluisjes en tabak - en stapte zonder te
groeten naar buiten, waar hij, nog vóór hij zijn eerste stap gezet had, besefte dat hij
zijn baba-au-rhum op het krantentafeltje had laten liggen. Terwijl zijn ene voet al
vooruit wilde (‘hij kan hem houden’), maar zijn andere nog aarzelde, ging de deur
achter hem weer open en reikte de kapper hem met een veelzeggende blik het
verfomfaaide, naar sterke drank geurende pakje aan. Hij murmelde iets tussen zijn
tanden, maar de deur ging alweer dicht en hij stond opnieuw op straat, aan het eind
van de stad, aan het begin van een dag die hij liever meteen had beëindigd.
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Een avond
‘Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse leeuw...’ Hij wist niet waar die woorden
vandaan kwamen, een auto met een kapotte knalpot sneed de rest van het lied af,
alleen de bis-versie van ‘zolang hij tanden heeft’ overstemde nog even het
wegstervende geronk, of beeldde hij zich dat alleen maar in? Een volgende strofe
werd niet ingezet, er kwam geen applaus. Een bariton was het geweest, een geschoolde
bariton voor zover hij dat uit die eerste, feilloos ingezette regel van het lied had
kunnen opmaken. Hij speurde de huizen rond de Veemarkt af, maar zag geen enkel
open raam. Toch moest er ergens een openstaand raam - of een keldergat - aan zijn
blik ontsnappen, want hij hoorde doordringend gerammel van potten en pannen. Een
geschoolde Vlaamsvoelende bariton die de afwas stond te doen achter een vanaf het
pleintje onzichtbaar open raam? Pas toen hij in de Zwartzustersstraat aan een gevel
een eenzame leeuwevlag zag die, kliedernat van de onafgebroken motregen, halfstok
leek te hangen, drong het tot hem door dat het de elfde juli was. Hij stond op van de
bank waarop hij al een uur zat te suffen, schudde de druppels van zijn jas en slofte
De Stad Oostende weer binnen, waar hij een uur tevoren was buitengesloft om midden
op het pleintje te gaan zitten suffen. Het gezelschap was nauwelijks veranderd, als
je althans van een gezelschap kon spreken: een verzameling uitgebluste alcoholisten,
elk van hen in zijn eentje achter een tafeltje, die elkaar - zichzelf - af en toe iets
toeschreeuwden - af en toe een half geschreeuwde, half gemompelde zin de ruimte
in slingerden, die al dan niet door een andere, half geschreeuwde, half gemompelde
zin beantwoord werd. Beantwoord: waar een andere zin achteraan, of tegenin, werd
geslingerd. Hij bestelde een pils en de geur van het bier deed hem al kokhalzen voor
hij er zelfs van genipt had, hij bestelde een borrel om de smaak van die pils dadelijk
te kunnen verdrijven. Door de tabakswalm riep een stem dat je zoiets niet deed, een
gebrekkig oud wijf in elkaar slaan. Ze had erin kunnen blijven. Natuurlijk deed je
zoiets niet, riep een andere stem, maar toch was het geen kwaaie jongen: als hij
nuchter was geweest, had hij dat nooit gedaan. En dan voor vijfhonderd frank! Een
derde stem. Het koor, dacht Hemelryckx. Hij gooide zijn borrel in één geut naar
binnen, liet
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zijn pils onaangeroerd staan, legde een verfrommeld briefje van honderd op de tap
en liep zonder op wisselgeld te wachten naar buiten.
Een hele hand en twee vingers stak zij op toen hij weifelend, met lood in de
schoenen, voor het bloedrode raampje bleef staan. Het moest. ‘Vlaanderen de Leeuw!’
dacht hij knarsetandend terwijl hij de deur probeerde open te duwen. Maar die bleek
op slot te zitten. Hij zag hoe de gordijntjes dichtgeschoven werden, hij hoorde de
sleutel omdraaien in het slot: hij besefte dat hij nog de tijd had om weg te rennen.
Hij stapte naar binnen. ‘Sept cents,’ zei ze, en of ze direct mocht ontvangen, en
daarachteraan iets wat hij verstond maar niet begreep als épappouppen. Ze was jaren
ouder dan in het rode licht en keek verachtend toe terwijl hij de verfomfaaide briefjes
uit zijn broekzak opdiepte. De diep uitgesneden zwartfluwelen jurk met goudkleurige
biezen had ooit voor andere gelegenheden gediend. Hij zag in een lichte paniek hoe
de deur weer op slot ging en hoe klein het daar was: een vogelkooi, wisten zijn
verdoofde hersenen toch nog te bedenken, en even moest hij sarcastisch snuiven.
‘Tu peux te déshabiller,’ zei ze terwijl ze een verschoten gordijn openschoof en op
een keukenstoel wees die als kleerhanger dienst moest doen. ‘Je viens dans une
minute.’ Waarna ze achter een ander gordijn verdween. Hij trok zijn doorweekte
regenjas uit, keek met toenemende paniek naar het ijzeren bed dat achter in het
kamertje stond, naar de handdoekjes die over het voeteneind hingen en ging op de
stoel zitten. Druppels uit zijn nekhaar over zijn rug. Hij trok zijn schoenen uit en zag
dat zijn sokken natte kringen achterlieten op het linoleum. Hij trok ook die sokken
uit, aarzelde even en propte ze dan zo diep mogelijk in de schoenen, die hij onder
de stoel schoof. Zijn blote, witte voeten. Ze stonken, besefte hij. Ze waren lelijker
dan hij ooit gemerkt had. Er groeide een afzichtelijk bosje haar op beide grote tenen.
Alleen de zwarte nagels van zijn grootvaders tenen ontbraken er nog aan. Een minuut,
had ze gezegd. Achter het gordijn hoorde hij hard in de wc-pot pissen, daarna het
afrollen van toiletpapier, gewrijf, daarna minutenlang stromend water en gerinkel
van kommetjes. Tu peux te déshabiller, had ze gezegd. Hij maakte het bovenste
knoopje van zijn overhemd los en keek om zich heen. Groezelig bloemetjesbehang.
Niet eens de uit Playboy gescheurde pin-ups die hij verwacht had. Een vergeeld
krantenartikel met een
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foto van een besnorde man in rijkostuum, met zweepje: ‘Une soirée inoubliable à
l'Hippodrome’. ‘La Métropole,’ dacht hij. Een wat opgekrulde foto van een
balletdanseres in maillot, één been krampachtig hoog geheven. Zij? ‘Je viens,’ werd
er geroepen van achter het gordijn. Hij meende het openschroeven van een fles te
horen, het klokken van drank. Zijn tong lag als een lap leer in zijn mond. Hij knoopte
zijn overhemd los, hing het over de rugleuning van de stoel, boven de natte jas. Op
datzelfde ogenblijk verscheen kippevel op zijn armen. Ergens in een van de
belendende huizen stond een t.v. aan: geknal, geschreeuw, gehinnik van paarden,
een western, of Napoleon in de Russische steppe. Toen pas zag hij de hanglamp
loodrecht boven het bed. Achter het gordijn was het stil geworden. Hij tastte naar
zijn sigaretten in het borstzakje van zijn opgehangen overhemd. Het was leeg: ze
lagen waarschijnlijk nog in De Stad Oostende. Hij trok zijn broek uit en ontdekte nu
pas de vettige, naar rum stinkende vlek die hij al de hele dag moest hebben
meegezeuld: een herinnering aan de baba-au-rhum van vanochtend. Het stemde hem
niet vrolijker. Zijn hemd, na enig aarzelen zijn onderbroek. Hij ging op de rand van
het bed zitten. Het gepiep van de veren wekte ook achter het gordijn weer geluid:
gefrunnik aan kleren misschien. Het kippevel had zich nu over zijn hele lichaam
uitgebreid, zijn voeten, die in de leegte bungelden, leken er al niet meer bij te horen.
Toen ze van achter het gordijn te voorschijn kwam met een kom water in de handen,
had ze, behalve een paar met namaakparels afgezette slippers, alleen een vleeskleurig
slipje aan, dat veel rozer was dan haar witte buik, die er enigszins overheen puilde.
Wat hij het eerst zag, waren de littekens op die buik: twee, drie japen in verschillende
richtingen, pas daarna de onappetijtelijke pluk schaamhaar die boven het slipje uitstak,
pas daarna de navel tussen de plooien van de buik, pas daarna haar borsten, die
helemaal niet bij de rest pasten: de borsten van een jonge vrouw. Vrij klein, puntig,
rechtop. Alleen de tepels hadden iets verweerds, iets roestigs. Maar toen hij beter
toekeek, zag hij blauwe aders lopen, overal. Hij wilde haar gezicht niet zien. Ze
wendde het niet eens naar hem, ze had de waskom op de grond gezet, ze schoof de
stoel met zijn kleren in de hoek, schoof een andere keukenstoel tot bij het bed. Met
haar opgeheven kont naar hem gericht ging ze staan morrelen aan een butagaska-
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cheltje achter het voeteneind, dat ten slotte met veel geraas begon te branden. ‘J'ai
dit Pappouppen,’ zei ze, zijn blik juist interpreterend, terwijl ze zich op de keukenstoel
liet zakken. ‘Pas de ça avec moi. Si tu veux, je peux te sucer. Tu as l'air assez propre.
Mais tu ne viendras pas dans ma bouche.’ Ze nam de kom water weer op van de
grond, zette hem op haar knieën, zeepte een washandje in. De verpleegster in het
ziekenhuis, dacht hij, met een scheermesje, een kwast en scheerzeep,
gemaakt-opgewekt: ‘En nu gaan we uw onderste baard eens afscheren.’ Hij huiverde.
Ze droogde hem hardhandig af en nam toen zijn voortplantingsorganen in haar volle
hand. De legerarts, dacht hij, die de kloten van de rekruten in zijn handpalm wikte
en woog. De lange rij blote mannen die stond aan te schuiven. Ze pakte zijn pik
tussen haar duim en middenvinger, zwaaide hem even rond, kneedde hem, maar hij
kromp zo mogelijk nog meer ineen. ‘Plein d'alcool,’ zei ze, en het was niet duidelijk
of ze het over hem had of over zijn orgaan. ‘Ça je vois directement.’ Dat Frans, dacht
hij, er is iets niet in de haak met dat Frans. ‘Ne me dis pas que ce n'est pas vrai,’ zei
ze, nu echt in de richting van de vogel met verlamde vleugels. ‘Moi, je vois ça parce
que je le sais. Ça va être difficile, mais on va essayer quand-même.’ Hij keek nu wèl
naar haar gezicht, hij wilde haar vingers niet zien die zich om zijn eikel sloten. Zijn
blik bleef hangen bij het lange, goedkoop geverfde haar. Een artiestenhoer, dacht
hij. Achter de coulissen van het revuetheater had ze vast tegen een wankele decormuur
de liefde bedreven met de machinist. Haastig, zolang haar minnaar, die de hoofdrol
speelde, nog op de scène stond. Twee decennia geleden. Toen moest haar gezicht
heel gaaf geweest zijn, dacht hij. Mannen hadden in haar décolleté gekeken naar die
kleine, puntige borsten van haar. De vingers voelden koud aan, kneedden machinaal.
Hij moest zijn ogen maar sluiten, dacht hij, zich laten drijven. Het hielp geen zier,
hij voelde enkel vingers rukken aan een orgaan dat het zijne niet was. ‘Il est entêté,’
zei ze. Het zal pijn doen straks, dacht hij. Op de t.v. achter de muur was het
laatavondjournaal begonnen, hij hoorde niet wat de nieuwslezer zei, ze ademde er
zwaar overheen. Een redenaar die hard geschreeuwd had werd uitbundig toegejuicht.
Hij wilde zijn ogen niet openen, maar hij had de indruk dat ze ook haar tweede hand
had ingeschakeld. Steeds dieper over de stuurstang gebogen, dacht hij.
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‘Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse leeuw,’ kwam er ten tweeden male,
ditmaal uit een massa ongeschoolde kelen. Koperklanken op de achtergrond. ‘Ah
ça!’ hoorde hij haar geïrriteerd zeggen, hij hoorde hoe ze op haar stoel heen en weer
begon te schuiven, haar vingers dansten een sint-vitusdans. Cymbalen nu boven de
bazuinen uit: ‘Zolang een Vlaming leeft.’ Hij kwam, al was het zonder één gevoel.
Ze zuchtte opgelucht. Hij hield zijn ogen dichtgeknepen tot ze hem nogmaals, met
water dat graden kouder was geworden, had gewassen en achter het gordijn was
verdwenen. Hij trok zijn klamme kleren aan, zijn natte sokken, tastte voor de tweede
maal vergeefs naar zijn sigaretten, zag haar pakje liggen, greep ernaar en stak er een
op. Toen ze weer van achter het gordijn te voorschijn kwam, had ze opnieuw de
zwartfluwelen avondjurk aan, die vloekte met haar hemelsblauwe slippers. ‘Ça t'as
fait du bien?’ vroeg ze, met iets wat op een glimlach leek. Toen hij alleen maar zijn
schouders ophaalde en zuchtte, kreeg ze iets moederlijks over zich. ‘Tu sais,’ zei ze,
‘quand il est plein d'alcool, on ne sent rien.’ Ze was niet eens lelijk, ze was niet eens
oud. ‘Je ne fais jamais mon travail à moitié,’ zei ze terwijl ze de deur opendeed. ‘Je
ne suis pas comme les Flamandes, moi,’ voegde ze eraan toe terwijl ze de deur weer
sloot. Hij was de laatste klant geweest, de gordijntjes bleven dicht. In De Stad
Oostende was het licht al uit. Het regende nog steeds. In de Zwartzustersstraat leek
de leeuwevlag nog steeds halfstok te hangen.
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Cyrille Offermans
Esthetiek van de rouw
Drie novellen van J. Ritzerfeld
Laat de natuur zich afbeelden? Vermoedelijk niet: wat een natuurervaring zo
imponerend kan maken - de zuiverende transparantie van het licht, de onbegrensdheid
van de ruimte, het extatische gevoel deel uit te maken van een geheel zo immens en
onbevattelijk dat al het menselijke gedoe op slag iets nietigs krijgt -, dat alles lijkt
gebonden aan het hier en nu van de lichamelijke aanwezigheid. Op natuurfoto's
verschrompelt die sensatie van tijdruimtelijke onbegrensdheid, vaak maken ze op
mij een kitscherige indruk, kitscheriger naarmate de suggestie sterker is dat de natuur
een zuivere spiegel is van menselijke gemoedsgesteldheden, een vehikel van emoties.
En toch kan ik me geen authentieke esthetische ervaring voorstellen die niet verwant
is met de natuurervaring: in beide gaat het in essentie om de spanning tussen, en
soms om de vervloeiing van het eindige en het oneindige.
De aanleiding van deze overwegingen wordt gevormd door de drie novellen die
J. Ritzerfeld na De poolse vlecht (1982), achtereenvolgens in '84, '85 en '86, het licht
deed zien. Op de omslagen van deze in dezelfde vorm uitgegeven boeken staan foto's
van stukken hemel, tweemaal zonder aarde met de ondergaande zon in volle om
vang, eenmaal met een zon die net achter een heuvelkam is verdwenen of op het punt
staat daar achter vandaan te komen. Ik vind dat, vooral met zijn drieën naast elkaar,
prachtige, allerminst kitscherige foto's. Misschien komt dat doordat ze van hun
kunstmatigheid geen geheim maken - de kleuren zijn feller, de contouren scherper,
de contrasten onwaarschijnlijker dan de natuur gewoonlijk te zien geeft. Ook de
blikrichting en de kadrering spelen een rol. Er staat vrij weinig op de foto's, ze zijn
kaal en hard - misschien schuilt hun geheim voor een groot deel in wat er niet op
staat. Niets in elk geval wat door de traditionele, arrangerende natuurschilderkunst
en -fotografie met sentimenten is besmet; er is überhaupt niets te zien dat op
menselijke aanwezigheid
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lijkt. De concentratie op één lichtgebogen lijn, een heuvelrug, of één zich scherp
aftekenende, aan de randen toch lichtelijk rafelende, ietwat afgeplatte bol geeft deze
foto's een intensiteit die de alomvattende, ‘sfeervolle’ natuurafbeelding mist. De
foto's tonen de natuur op haar ongenaakbaarst: dankzij hun ongekende, alle begrip
te boven gaande expressiviteit trekken ze geen interpretaties naar zich toe.
Wat dat betreft sluiten ze aan op het in zichzelf gekeerde, enigmatische karakter
van de titels van deze novellen: Grensovergang Oestiloeg, Italiaans Concert, Zee
van Marmer. Hoogstens indirect refereren die titels aan menselijke aanwezigheid.
Eerder dan de belofte van een navertelbaar verhaal bevatten ze een muzikale belofte.
Meer dan op het verstand suggereren ze een gerichtheid op de zintuigen.
En inderdaad: met de eerste zin van Grensovergang Oestiloeg plaatst Ritzerfeld de
lezer al direct zo nadrukkelijk in een kunstmatig decor dat die geen moment meer
de illusie kan hebben een rechtstreeks uit het leven gegrepen verhaal gepresenteerd
te krijgen: ‘Nu straalt in volle glans de hemel over het grijsgepluisde distelveld (...)’
- dat lijkt de inzet van een, bij voorbeeld, achttiende-eeuwse opera, of een gestileerd
drama in verzen, compleet met een inversie en een accentverschuiving aan het begin,
waardoor men zich vanaf het eerste woord onontkoombaar in de tegenwoordige tijd
van de kunst bevindt. ‘Nu’, het klinkt als het teken waarop het toneel in lichterlaaie
moet worden gezet, ‘Nu straalt in volle glans de hemel over het grijsgepluisde
distelveld, de ingeklonken moerassporen, het mossige houtwerk van een vorige
eeuw.’ Die zin creëert een spanningsboog tussen heden (‘Nu’) en verleden (‘een
vorige eeuw’), die karakteristiek is voor het hele boek en die pas in de allerlaatste
(met de omslagfoto corresponderende) zin wordt opgelost. Daarin wordt het
openingsbeeld gevarieerd en het drama expliciet, met een ‘ten slotte’ als gongslag,
beëindigd: ‘Nu dan, ten slotte, aan het eind van deze zomerse dag glanst de avondlijke
hemel boven de zwarte rivier.’
De beide andere novellen vertonen een soortgelijke afgerondheid als
Grensovergang Oestiloeg. Italiaans Concert heeft daarenboven een cyclische
structuur: twee korte, sterk autobiografisch getinte, in Wenen gesitueerde delen aan
het begin en het eind, daartussen een groter,
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op zichzelf ook weer driedelig, in Zwitserland gesitueerd fragment over Viktor
Berman, de volwassen gedaante van het weeskind uit de verbeelding van de schrijver.
De structuur van Zee van Marmer is zelfs streng symmetrisch1. De beide hoofdfiguren,
Kristina en Timo (Timoleon), worden door de verteller in een scène geplaatst, waarin
ze een dubbele, op- en neergaande beweging maken. Van het bordes van een huis
lopen ze een park in tot aan een eucalyptus (de middelste delen, deel drie en vier,
spelen zich onder die boom af), en daarna weer terug naar het bordes, waar de
sekwentie in de slotregels, precies - en veelbetekenend - tussen twee stenen leeuwen,
verstilt. Die dubbele beweging wordt al op microniveau aangekondigd in de eerste
woorden van de tekst - ‘“Gaan we.” “We gaan.”’ - waarna op het ritme van hun
bewegingen, als vanzelf, de beelden ontstaan die de schrijver telkens opnieuw zal
herhalen en verbeteren, totdat verdergaan niet meer nodig is omdat zijn woorden hun
doel bereikt hebben: een antwoord in de vorm van een rust schenkende uitnodiging:
‘“Kom.”’
Dat is, net als in Grensovergang Oestiloeg niet zomaar een slotwoord, het is de
inlossing van datgene waar het de auteur om begonnen was.
Waar is het Ritzerfeld om begonnen? Al heel lang - om precies te zijn: vanaf de nog
onder eigen naam (Oscar Timmers) geschreven novelle Oogappel (1969) - wordt
Ritzerfelds schrijven gemotiveerd door het half expliciet, half impliciet verwoorde
verlangen om een onuitspreekbaar verdriet te verwerken, vaak ook om een daarmee
samenhangende schuld ongedaan te maken. In het leven van zijn protagonisten is er
ooit iets verschrikkelijks gebeurd: ze hebben een kind, een geliefde of een ouder
verloren. Meestal plaatst de schrijver dat verlies in de context van de grote
massamoorden uit de recente Europese geschiedenis, zodat zijn figuren ook in een
meer algemene zin overlevenden zijn. Ze worden verteerd door schuldgevoelens, ze
zijn bezeten van de drang tot boetedoening en rouwen. Het gaat hen om het uitwissen
van een schuld.
Maar niet langs de makkelijkste weg: ‘Niet naar de genezer moet ik, maar naar de
harteloze slachter’, staat er aan het slot van Italiaans Concert. Die zin is de
geconcentreerde echo van een passage uit het
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begin van de novelle, waarin labyrintische wandelroutes in Wenen worden beschreven,
bergop, bergaf, tussen het hoog en in een chique buurt gelegen huis van ‘de boze
stiefvader van alle zieleroerselen’ - Freud uiteraard - naar een huis met ‘een
gevelschild uit 1791, Fleischhauerei.’ De keuze aan het eind, tegen ‘de genezer’ en
voor ‘de harteloze slachter’, is een keuze tegen het vergeten dat de psychoanalyse
(althans, als ik het goed begrijp, in de ogen van Ritzerfeld) belooft en voor de kunst
die het onrecht in herinnering blijft roepen door het zintuiglijk ervaarbaar te maken.
In de kunst kan datgene wat ‘niet verjaart’ en waaraan ook de schrijver weet schuldig
te zijn steeds opnieuw onder ogen worden gezien, en dàt kijken (‘Kijk dan ook maar
de ogen uit je kop!’ pept hij zichzelf à la Beckett ergens op), dat kijken beschouwt
hij als de meest respectabele houding.
Uiteindelijk is die ‘harteloze slachter’ niet een ander, het is, in verschillende
varianten, een vroegere verschijningsvorm van de figuren die Ritzerfelds obsessies
uitdragen - harteloze slachters, dat zijn zij zèlf. Om hun schuld onder ogen te zien
moeten zij in beweging komen, terug naar de zwartste plek uit hun eigen verleden,
terug naar de doden die zij, in de dubbele zin van het woord, op hun geweten hebben.
Dat betekent meestal: richting Zuid- of Midden-Europa. En vermoedelijk niet
enkel om de genoemde reden. Ritzerfelds werk zou niet goed passen in een
Noordwesteuropese, ‘calvinistische’ omgeving, waar hoffelijkheid en gestileerd
gedrag altijd iets verdachts hebben behouden. Zijn figuren, estheten veelal die eraan
hechten hun rijk ontwikkelde emotionele leven, hun erotische obsessies vooral ook,
subtiel, beheerst en gracieus vorm te geven, zouden ten scherpste detoneren in een
omgeving waar onverbloemdheid en kortaangebondenheid door de jaren heen tot de
grootste deugden worden gerekend. (Wat indirect wordt bevestigd door dat deel van
de literaire kritiek, dat zijn werk kortweg als ‘aanstellerij’ diskwalificeert.) Nee, de
‘natuurlijke’ lokatie voor dit werk ligt elders, zuidelijker, oostelijker, daar ook vindt
de schrijver de ideale, van vergane adel en rijkdom getuigende decors voor zijn
treurzangen.
Zo is in Grensovergang Oestiloeg het dorp Oestiloeg, gelegen aan de Boeg (die
tussen de 51ste en de 52ste lengtegraad de Russisch-Poolse grens vormt), het doel
van de tocht. Voor de verteller, een Nederlan-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

152
der van tegen de vijftig, is de officiële reden van zijn reis het feit dat Oestiloeg tot
1914 het zomerverblijf van Igor Stravinsky is geweest. Maar al op de eerste bladzijde
van de novelle, nog voor de naam Stravinsky is gevallen, is er sprake van zoveel
sporen van geweld, dan ook van ‘oorlogsgeur’, van ‘muffe lucht, die tot mij komt
van lang geleden’, dat het duidelijk is dat er nog een reden moet zijn: in 1941 is de
man al eens eerder in deze streek geweest, als ss'er.
Ook in Italiaans Concert (lokaties: Wenen, Boedapest in zekere zin, Ascona)
speelt dat schuldmotief een bepalende rol, maar pas in Zee van Marmer scherpt
Ritzerfeld het tot het uiterste aan: nu betreft het een verteller die zijn eigen zoontje,
Timo, heeft vermoord. Nadat hij hem en zijn moeder, Kristina, in de steek had gelaten
en na jaren was teruggekeerd naar het dorp waar zij woonden, heeft hij hem,
vermoedelijk in een vlaag van verstandsverbijstering, doodgeschoten. Nu zet hij alles
op alles om via woorden de afstand tot de doden, vooral tot zijn zoon, te overbruggen,
om de formulering te vinden die in staat is bij hem het antwoord uit te lokken dat de
schuld vereffent, het woord waarin hij kan berusten. Daarbij gaat het uiteraard niet
om een juridisch requisitoir, Ritzerfelds ‘formulering’ heeft de vorm van een
dodenzang, Zee van Marmer is zoiets als een late variant op Monteverdi's Madrigali
guerrieri et amorosi.
Om de afstand tot de doden te overbruggen moet hij niet enkel zelf in beweging
komen, lopen wil dat zeggen, hij moet die beweging ook verbeelden: beelden in
scène zetten en, als in een film, monteren. Dat er in Ritzerfelds werk zoveel gewandeld
wordt heeft deze zin: bewegingen in het gevoelsleven (letterlijk: emoties) worden
vrijgemaakt door (de voorstelling van) fysieke bewegingen. Dat effect is natuurlijk
het sterkst als de wandelingen geënsceneerd worden in de gebieden waar die emoties
hun oorsprong vonden, de plaatsen waar de doden aan de schande van de verteller
herinneren. Die esthetische ‘herhaling’ (misschien is intensivering een beter woord)
is noodzakelijk om zich de hevigheid van die schande bewust te worden en tegelijk
naar buiten te keren, toegankelijk te maken voor anderen.
Onweerstaanbaar worden Ritzerfelds figuren aangetrokken door kerkhoven, door
hem vaak, om allesbehalve archaïserende redenen,
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dodenakkers genoemd. ‘Waar dient die begraafplaats voor als ik er niet op mag?’
En: ‘Zolang ik nog levend naar binnen kan, laat ik me geen kans ontglippen.’
Levensnoodzaak en esthetische noodzaak vallen hier samen: het feitelijk betreden
van kerkhoven, de feitelijke beweging van de zintuigen, vormt de fysieke basis van
de beweging van de geest - naar het hart van de verschrikking - die de verzoenende
woorden moet opleveren. Voor de lezer is het omgekeerd: die heeft alleen de woorden.
Hun immanente bewegingswetten en daarmee hun emotionele potenties kan hij alleen
ontdekken door ze langzaam, in het juiste ritme, te lezen, oftewel: op zijn beurt in
beweging te brengen.
Zijn recentste werk laat er geen twijfel over bestaan dat er in de Nederlandse literatuur,
misschien afgezien van Ivo Michiels, geen schrijver is met zo'n ongelooflijk geloof
in de magische mogelijkheden van het woord als Ritzerfeld. Die magie is geen
kermisbluf, ze is het resultaat van exact maakwerk. De woorden moeten het werk
verzetten, en wel op het meest elementaire, om niet te zeggen alchimistische niveau,
dat van ritme en klankkleur. Daar moeten ze, als het ware buiten de wil van de maker
om, het heilzame contact tot stand brengen waar deze naar verlangt. Afkeer van het
al te makkelijk uitspreekbare (dat emoties nivelleert in plaats van concretiseert)
dwingt hem tot een strategie van de omweg, tot het polijsten van het onverwisselbare
detail, de onvermenigvuldigbare impressie - vandaar, paradoxaal genoeg, de vele
herhalingen, de spiegelingen en de variaties, vandaar de vele, langs en door elkaar
heen schuivende, vaak raadselachtige beelden.
In Zee van Marmer geeft Ritzerfeld de zin van die omtrekkende bewegingen met
evenzoveel woorden aan: het is ‘de held van het verhaal’, de verteller, ‘die woorden
doet bewegen. Herhaalt en herstelt. Die reciteert en zichzelf verbetert.’ Herstellen,
zichzelf verbeteren - dat moet letterlijk worden opgevat (zoals Ritzerfeld wel vaker
in schijnbaar onschuldige formuleringen op zijn ware inzet en intenties zinspeelt):
het gaat, als in rituele bezweringsformules, om het herhalen van woorden totdat ze,
om het in het idioom van Achterberg te zeggen, in de juiste spanning staan om het
contact met de doden te bewerkstelligen. Dan wordt er ook echt iets hersteld: een
schande uitgewist, een lafheid vergeven, een schuld gedelgd.
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Misschien is Ritzerfelds schrijverschap wel vooral zo riskant omdat hij zich zonder
ironie beweegt op een gebied dat voor de meeste moderne auteurs, althans in ernst,
taboe is: dat van de hevigste emoties. Liefde als uitgesproken drijfveer van het
schrijven, geluk als het uitgesproken doel - dat zijn zaken die de serieuze literatuur
allang aan de kitsch lijkt te hebben prijsgegeven, elders komen ze in het postmoderne
tijdperk enkel nog tussen vele verontschuldigende aanhalingstekens voor. Ritzerfeld
behoort tot de weinige Nederlandse schrijvers die weigeren zich bij die verkaveling
neer te leggen. Hij beweegt zich op de meest besmette gebieden en is zelfs, als in de
oudste sprookjes en alle latere utopieën, uit op een gelukkig einde. Sinds lang leek
het happy end het exclusieve voorrecht van de pulp te zijn geworden, serieuze
schrijvers zagen en zien het vaak als een vorm van bedrog, en stellig op realistische
gronden. Maar misschien heeft de moderne literatuur, die immers haast uitsluitend
voorziet in ongelukkige eindes, zich toch wat te makkelijk in de pas van de realiteit
laten dwingen, misschien is de prijs die ze voor de vrijwel totale ontbinding van haar
oudste drijfveren betaalt toch te hoog. Ritzerfeld demonstreert in elk geval dat het
verlangen naar een gelukkig einde, juist omdat hij het vindt dwars door alle
verschrikkingen heen, naïef noch compromitterend hoeft te zijn.
Een van de centrale en pijnlijkste stellingen uit Canetti's Massa en macht luidt: de
dood van wie dan ook geeft de nabestaanden een gevoel van triomf. (De hoogste
triomf, en uiting van de grootste macht, is het iedereen te overleven, de enige
overlevende te zijn.) Louis Ferron heeft die stelling, grotesk vertekend, verschillende
keren gethematiseerd, onder meer in de roman Over de wateren (1986). In dat boek
wil een zekere Leopold Venohr, die zijn leven lang heeft gezucht onder het juk van
zijn gefrustreerde, spijkerharde moeder, ten koste van alles haar lichamelijke
aftakeling meemaken, tot het eind toe en van nabij. Niet uit medelijden, uiteraard,
maar uit een diepgewortelde behoefte aan wraak. Hij wil de sterkere zijn, ooit, en
tegelijkertijd genieten van het feit dat zij, nu dan toch eindelijk de zwakkere, zich
dat ook ten volle realiseert. Zijn ‘gelukkige einde’ bestaat uit het gevoel van triomf
dat de aanblik van de stervende hem verschaft, het exacte
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tegendeel van het gelukkige einde waar Ritzerfelds figuren naar verlangen: de
wetenschap een overlevende te zijn vervult hen zonder uitzondering met schaamte
en schuldgevoel, gelukkig worden ze pas als ze zich met de slachtoffers hebben
geïdentificeerd.
Als de verteller in Grensovergang Oestiloeg het kerkhof van Oestiloeg bezoekt,
komt hij zichzelf dan ook ‘als dode bezoeken’. Het lot van een in 1944 op de
terugtocht uit Rusland gelynchte Italiaan (naar wie het perspectief in het vierde deel
van de novelle verschuift), had ook zijn lot moeten zijn. ‘Hier had ik de doodstraf
moeten krijgen, niet in de rechtszaal, maar op het veld, in de abrikozenboomgaard,
in de zwarte modder, achter een hek. Tussen de ogen, de nekslag, of heel ordinair
een schot in de buik. De strop aan een boomtak.’ Het verleden grijpt hem in alle
mogelijke vormen naar de strot, maar zo heeft hij het zelf gewild. Alleen zo kan hij
de weg vrijmaken voor nog oudere herinneringen, vredige herinneringen aan zijn
jeugd als boerenzoon. Vooral in het tweede deel van de novelle spelen die een rol,
vermoedelijk ook omdat ze bepalend zijn voor de ervaring die de man in de buurt
van Stravinsky's huis hoopt op te doen. Want het gaat hem in feite niet om het huis
zelf maar om iets veel elementairders, de aarde, ‘de damp die uit het moeras slaat,
de geur die aanwaait uit de moestuinen daar, de graanachtige lucht uit dat droge veld.
Daar doorheen te kunnen lopen, daar is het mij om te doen.’ Dat is namelijk zoiets
als het opnieuw betreden van het door geen geweld besmette landschap van zijn
jeugd.
Het aangrijpendst zijn de jeugdherinneringen in het slothoofdstuk. De man is,
eenmaal aangekomen in Oestiloeg, uitgeput door het lopen, de hitte en de emoties;
het liefst zou hij zich terugtrekken in een hotelkamer. Als hij dan ook nog Ida, zijn
reisgenote, kwijtraakt temidden van de feestende dorpelingen, dreigt hij onderuit te
gaan. Na voor een kamer te hebben gezorgd is het Ida die hem weer bij zijn positieven
brengt. Dan volgt een uit flarden impressies opgebouwde passage waarin die kamer
zich in zijn bewustzijn vermengt met de kamer in de boerderij van zijn grootmoeder,
de geuren en de geluiden van nu zijn die van vroeger. En terwijl de dorpelingen
feesten (het ‘kan het bevrijdingsfeest zijn, juli 1944’), weet de verteller dat híj het is
die eindelijk, na dertig jaar, de vrede heeft veroverd.
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Telkens gaat het om het overbruggen van afstanden, het teniet doen van tijd, het
ongedaan maken van scheidingen. In toenemende mate ook: het herkend en vergeven
worden door degeen die in het verleden in de steek gelaten, verstoten of vermoord
werd.
In Italiaans Concert is laatstgenoemd motief op verschillende niveaus verweven
met het motief van de vaderloosheid. Een pulpschrijver met literaire ambities, de
oorlogswees Viktor Berman, vreest artistiek kinderloos te blijven: in zijn produkten
herkent hij niets van zichzelf, hij noemt ze zijn weeskinderen, zijn doden. Zo is ook
de dochter die hij ooit heeft verwekt bij Rosalind (eveneens figurerend in De poolse
vlecht) gedoemd vaderloos te blijven, ofschoon een latere ontmoeting met een zeer
mooi, vijftienjarig meisje, dat hem aan de ontmoeting met Rosalind doet denken,
hem nieuwe hoop verschaft. Zij heeft hem namelijk ‘als vader’ herkend, zij het niet
in de biologische maar in de overdrachtelijke zin van het woord, als kunstenaar.
Zonder meer obsessionele vormen neemt de vaderloosheid aan in Zee van Marmer.
Een kernzin in dit boek is deze, Timo in de mond gelegde verzuchting: ‘Niets was
mij, eenmaal uitgestoten, ooit nabij, ooit mijn tweeling, nooit andermans lucht
vermengd met de mijne.’ Dat is de schande die de vader (de verteller) via de moeder
goed wil maken. Lukken kan dat alleen door het tweelingwoord te vinden, de lucht
te verspreiden die Timo als de zijne herkent. Aanvankelijk meent (hij) de moeder
herkenning te kunnen (laten) bewerkstelligen via haar stem, zij was, als zangeres,
‘vertolkster van de renaissancepracht van de madrigalisten’, misschien via de drie
woorden die zij ‘uitstootte bij zijn geboorte’. Maar uiteindelijk bereikt ze Timo, van
wie gezegd wordt dat hij doofstom is en ook dat hij zichzelf praten had geleerd
ofschoon er nooit iemand tot hem sprak, niet via haar stem maar met gebaren. ‘Haar
handen, op enige afstand van elkaar, voor haar gezicht geheven, dalend naar haar
borst, haar heupen, vormen snel afwisselende figuren. Zij stopt, werpt haastig drie
ringen af, vervolgt de vervaardiging van razendsnel zich wijzigende gebaren. Zij
lijkt ook haar handen weg te werpen. Slingerende armen. Zij spreekt tot een
doofstomme.’
Hier heeft de tekst bijna zijn verzadigingspunt bereikt. Timo ervaart eindelijk
nabijheid, Kristina heeft gevonden wat ze zocht - ‘ge-
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luk omspoelt hen beiden.’ Maar, vraagt de verteller zich dan af, is hij het werkelijk
die dit heeft bewerkstelligd? Twijfel. Het laatste, beslissende, ten slotte ook hem de
eeuwige rust schenkende woord is niet van hemzelf maar van Kristina: ‘Verdoemd
tot voorbij het moment van het laatste woord, gedoemd om gelukkig en koud als de
elkaar spiegelende blinde ogen van de twee stenen leeuwen toe te zien, zonder woord,
hoe, in dit onyxgestreepte park, Kristina en Timo vereeuwigd zijn, door de dwang
van woorden. Het laatste niet het mijne. “Kom.”’
Evenals de vorige boeken van Ritzerfeld ontlenen Grensovergang Oestiloeg, Italiaans
Concert en Zee van Marmer hun fascinatie allereerst aan hun kwaliteiten als
taalkunstwerk. Ritzerfeld heeft zo lang aan zijn zinnen geslepen, ze ook zozeer
ingedikt, dat ze tegelijk een messcherp en raadselachtig effect sorteren. Vaak hebben
ze, mede door de vele elliptische vormen, de voortdurende vragen en de syntactische
omkeringen, in eerste instantie iets ondoorgrondelijks. Versterkt wordt dat nog
doordat Ritzerfeld emoties zelden benoemt, hij roept ze op, voor wie er oog voor
heeft, in detailgevoelige waarnemingen van landschappen, gebaren, blikken,
bewegingen, niet zelden van een kleurrijke, romantische pracht, altijd exact.
Het woord ‘romantisch’ is in verband met dit werk een sleutelwoord. Zeker, veel
van wat dat woord impliceert heeft tegenwoordig iets onmiskenbaars achterhaalds
gekregen, vooral waar het gaat om het in de Romantiek zo geliefde motievencomplex
van dood, rouw, schoonheid en geluk - de realiteit heeft die motieven zo radicaal
gescheiden dat ze alleen door naïeve geesten, in de pulp dus, nog als complex
behandeld lijken te kunnen worden. Ik zeg: lijken, Ritzerfeld bewijst namelijk dat
dat niet per se zo is. De belangrijkste betekenis van zijn werk ligt misschien wel in
het feit dat hij die motieven als complex heeft heroverd op de kitsch. Daarin kon hij
alleen slagen door zijn werk tot het uiterste te stileren. Als gestileerd taalkunstwerk
zijn zijn novellen tegelijk meer dan taalkunstwerk: kritische reacties op de
onverschilligheid waarmee tegenwoordig met de doden wordt omgegaan. Het door
Ritzerfeld tot in de finesses gecultiveerde rouwbetoon staat in het schrilst denkbare
contrast met het collectieve onvermogen
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tot rouwen, dat zo kenmerkend is voor deze eeuw van het grote systematische
moorden. (En waar de kitsch zo demonstratief van getuigt: met de gestandaardiseerde
middelen waarmee ze emoties suggereert verdringt ze de werkelijke emoties
tegelijkertijd diep in het onbewuste.) Ritzerfelds werk is unzeitgemäss: het actualiseert
negentiende-eeuwse tradities, niet in nostalgische maar in kritische zin, gebroken
door de ervaringen van de twintigste eeuw.
Het verdwijnen van de oude kerkhoven en de toenemende populariteit van de crematie
zouden, hoe onschuldig op zichzelf dan ook, wel eens symptomatisch kunnen zijn
voor de instelling van door schade en schande realistisch geworden generaties, die
eenvoudigweg niet meer aan de doden herinnerd wensen te worden. En niet enkel
omdat men niet aan zijn eígen vergankelijkheid herinnerd wil worden, vooral ook
omdat de notie van de individuele schuld en daarmee dat knagende gevoel dat, irreëel
of niet, aandringt op contacten over de grenzen van de dood heen, op grote schaal
bezig is te verdwijnen. Vreemd zijn die veranderingen geenszins, want ze hebben
een objectief fundament: hoe kan een overlevende zich nog individueel schuldig
voelen als niemand meer ergens individueel voor verantwoordelijk is? Niet voor
niets bloeide de kerkhofcultuur en de esthetiek van de geïndividualiseerde rouw in
de relatief korte fase van de geschiedenis dat het (sociaal bevoorrechte) individu zich
uit de anonimiteit van de gemeenschap had losgemaakt zonder al te worden verpletterd
door dezelfde instellingen dankzij welke het zich van de grillen van het lot had
geëmancipeerd - de fase die, cultuurhistorisch, ongeveer samenvalt met de Romantiek.
Van de middeleeuwen tot en met het eind van de achttiende eeuw werden de meest
vooraanstaanden in de kerk begraven, in een praalgraf, alle anderen in een anoniem
massagraf buiten de kerk. De kerkhoven waren sober, van enige decoratie was al
evenmin sprake als van enig gedifferentieerd rouwbetoon. De doden waren dood,
hun zielen waren op weg naar hemel, hel of vagevuur, hun lichamen rotten weg in
reusachtige cloaca's. Pas omstreeks 1800 komt daar verandering in. Een nieuw
hygiënebewustzijn2, weerzin tegen de grofheid waarmee de doden werden opgeborgen,
het groeiende verlangen naar meditatie bij
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een herkenbaar, individueel graf vormden de oorzaken van het ontstaan van
parkachtige kerkhoven buiten dorp of stad. In Parijs werd in 1804, ondanks verzet
van de kerk, een verbod op het gemeenschappelijk begraven uitgevaardigd. Dat de
nieuwe dodencultus eerder een symptoom van ontkerkelijking was dan van een
heropleving van middeleeuwse vroomheid blijkt het duidelijkst uit de grafsculptuur,
die zich gaandeweg de negentiende eeuw geheel en al distantieert van de traditioneel
christelijke doods- en hiernamaalsiconografie.
Grof gezegd komt die verandering hierop neer dat de uit de veertiende eeuw
stammende voorstelling van de dode als skelet, of de latere van een hoe dan ook
ontvleesde ziel - voorstellingen die de bij de antieken nog vanzelfsprekende
verwachting van een lichamelijk voortbestaan definitief de kop moesten indrukken
-, plaats maakten voor aardse, vlezige, hier en daar zelfs uitgesproken erotische
taferelen. Werd de arme ziel oorspronkelijk tot op de drempel van de eeuwigheid
begeleid door een engelbewaarder, die in de loop van de tijd steeds vaker werd
vervangen door een allegorisch vergeestelijkte, veelal ‘melancholisch’ kijkende
vrouwenfiguur, in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw doet op menig Midden- en Zuideuropees kerkhof een heel ander type vrouw
haar intrede. De fraaiste grafsculpturen (Isolde Ohlbaum heeft ze in een schitterend
fotoboek verzameld3) zijn nu niet langer gemodelleerd naar de onaardse normen van
het classicistische schoonheidsideaal, maar naar het voorbeeld van de excentrieke
luxe-hoer. Hun posen zijn niet meer ontleend aan soldateske engelen, maar aan de
bevrijdende dans van Isadora Duncan, lenig, beheerst en erotisch. In die beelden dat is de onvermijdelijke suggestie - heeft het rouwen de vorm aangenomen van een
extatische, hoogst zinnelijke, maar tegelijk van alle vulgaire agressie ontdane liefde
- een liefde die het tegen de dood opneemt.
Het lijkt me evident dat het werk van Ritzerfeld onder meer op deze traditie aansluit.
(Uiteraard ‘onder meer’: de schrijver laat zich inspireren door film- en fotobeelden,
door muziek en literatuur; zelf noemt hij in verband met de novellenreeks de elegische
madrigalen van Gesualdo en Monteverdi, de ‘twee geluksbrengers’; als literaire
bronnen noemt hij Beckett, Babel, Faulkner, Paustovskij, Virginia Woolf,
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Djuna Barnes en Konwicki.) Ook Ritzerfelds literaire rouwbetoon is zowel tot het
uiterste gestileerd als aards en zinnelijk. Ook bij hem gaat het niet om het uiten van
een vaag-emblematische klacht over de vergankelijkheid van het bestaan, maar om
het vinden van een magische taal - het komt aan op ritme, klank en suggestie -, die,
gruwelijk en hartverscheurend mooi tegelijk, de dood niet het laatste woord gunt,
om het vinden van de woorden die de dode herkent als iets nabijs, een warmte die
voor hem bedoeld is, een vorm ‘waarin hij past als een eekhoorn in zijn hol’.
Daarbij komt dat Ritzerfeld, vooral in Zee van Marmer, de paradox in de titel
suggereert het al, ook letterlijk beelden, sculpturen, ontwerpt die gloeien van leven,
een soort literaire equivalenten van de erotische kerkhofsculptuur in Milaan of Genua.
‘Als ik, zijn vader, nu nog kon maken een watermolen... bosschage, rotspartij,
kronkelende vallende beek met weideboom, waar wij, met zijn moeder, elkaars droom
konden dromen in het gras. Ongewapend. Geslachtloos. De drie dromen zich
vermengend, elkaar doordringend, tot een lange roerloze op de horizon rustende golf
van schaapjeswolken. Stollend tot van binnenuit gloeiend marmer. Stollend, maar
niet krimpend.’ Alle geluk wil eeuwigheid, wil diepe, diepe eeuwigheid - zo zou
men Ritzerfelds drijfveren met een variant op Nietzsche kunnen samenvatten.
Van marmer is er telkens sprake als de schrijver beelden van het hoogste geluk
oproept en vereeuwigt. Op één plaats trekt de golfslag van de zee letterlijk door het
marmer. Als Kristina en Timoleon hun lichamen ‘in klassieke harmonie’ bewegen,
zonder schaamte, door niets anders gedreven dan door liefde, staat er: ‘Marmer golft,
deint, gloeit, keert terug in zijn beginpunt, verstijft, herneemt zich.’ Daar wordt met een door Ritzerfeld graag gebezigde uitdrukking - het onmogelijke waar gemaakt:
leven en dood, moment en eeuwigheid, het beweeglijkste en het onbeweeglijkste in
één expressieve vorm verenigd. Daar ook krijgt Ritzerfelds taal die vreemde hardheid
en scherpte die nodig is om, in de woorden van Kafka, een wak te slaan in die
dichtgevroren binnenzee van ons.

Eindnoten:
1 Ook bij elkaar vertonen de drie novellen een cyclische, zoniet symmetrische structuur, zoals
trouwens al door de omslagen gesuggereerd wordt. In een interview door J. Heymans in De
Revisor (1987/1) wordt die mogelijkheid als volgt aangegeven: ‘(Vraag:) De trilogie kan ook
anders opgebouwd worden gedacht. De kern is het binnenste deel van Italiaans Concert. Dat
deel wordt omsloten door de twee Weense delen. En daaromheen dan, twee delen - de eerste
en de derde novelle - die de scène in het Poolse en Poolsachtige landschap bevatten. Een
concentrische constructie. (Antwoord:) Dat zou betekenen dat Viktor Berman, de man in Ascona,
het centrale personage in de trilogie is. 's Kijken: Berman, de enige mannelijke hoofdpersoon
in de trilogie wiens herkomst duidelijk is; de schrijver die verhalen en een kind maakt, maar
niets het zijne kan noemen; zijn pogingen ten opzichte van Mohlo, het hoerige, en Kyrita, het
engelachtige, die twee polen die hem fascineren; daar bovenuit Rosalind en de kleine Emilia;
zijn Orfeo-obsessie; zijn Dante-gedoe... Grensovergang Oestiloeg en Zee van Marmer zouden
dan geschreven Produkten van Viktor Berman kunnen zijn, uit de geheimzinnige, in Italiaans
Concert genoemde, 880 pagina's dikke dundrukdummy... Het idee bevalt me wel. Het is het
uwe. Het kan.’
2 Zie: Alain Corbin, Le Miasme et la Jonquille (Ned.: Pestdamp en bloesemgeur, 1986).
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3 Zie: Isolde Ohlbaum, Denn alle Lust will Ewigkeit, Europäische Skulpturen auf europäischen
Friedhöfen in 77 Lichtbildern, 1986. Voor dit opstel heb ik vooral ook gebruik gemaakt van
het artikel van Gerrit Confurius in dit boek (dat weer gedeeltelijk steunt op werk van Ariès).
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Hans Tentije
Wat telt
Le crotoy
Een zijstraat, een laatste huizenrij misschien.
De stapelwolken daarboven zouden zich nu in het zeewater spiegelen, het water
van de rivier dat vergeefs tegen het opkomend tij optornde, zich ver en diep door de
ebstroom liet meevoeren.
Zo moeten er plaatsen zijn, onvindbare plekken ergens in de oceanen, waar alle
rivieren, alle gedachten samenkomen, vervloeien, uitwaaieren, doven.
Dwars over het rood- en crêmekleurige zadel van een brommer, de skalieren
duoseat van een op z'n standaard gezette, stationair draaiende brommer, lag een dode
patrijs - een fazantehaan. Z'n kop vlak boven de in de omhoogstaande trapper
ingevroren reflektor, de bries die de schubkorte donkere halsveertjes streelde, z'n
roestige borst.
Bijna raakte het bemodderde, honderdspakige voorwiel de trottoirband. De voordeur
waar het naar wees bleef gesloten. Niemand.
Alleen de zee, de nabijheid van de zee, verleent aan het woord bries die door het
licht gezouten, onvervreemdbaar weemoedige klank.

Wat telt
Het enige dat daarna nog telt is het opkomen, het komen bovendrijven van het beeld.
Nevels van grijzen, doorgedrukt zwart, het wit van de haast willekeurige uitsparingen.
Populieren - waren het werkelijk populieren? - plotseling op de achtergrond. Hoog
in hun kruinen verschijnen de laatste, tot in het nu voortritselende bladeren, wonderlijk
genoeg juist daar.
Zij - ze strijkt haar haren uit haar gezicht. Ze heeft haar lippen een klein stukje
van elkaar alsof ze iets wil gaan zeggen. Wat? Ik herinner
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me dat het praktisch windstil was. Het lichte golven van de ontwikkelaar doet
nauwelijks iets aan die indruk van volstrekte roerloosheid af.
Ik had, geloof ik, in de lucht boven de toppen van de bomen graag een zwerm
vogels gezien, toen. Of bedenk ik dat nu voor het eerst? Het moment dat ze opvlogen,
van die omgekeerde grijpbewegingen makend, en de takken loslieten - het zou hoe
dan ook de boomkruinen in beweging hebben gebracht. Een enkel detail dat alle
andere details veranderd zou hebben.
Wat gebeurde er die middag?
En: wat heeft ze gezegd, stond ze op het punt te gaan zeggen?
De meeste foto's zijn klaar, zijn geglansd en gedroogd. De vloer van de kamer ligt
ermee bezaaid. Ik loop op sokken om ze niet te beschadigen. Ze laten nauwelijks
zien wat er niet meer is, wat voorbij is en over, over maar nog lang niet voorbij. Ze
laten zien wat er misschien nooit is geweest.
Ze zijn de verkeerde kant van het negatief.

Onder de horizon
Iemand die, in een vreemd licht zomers pak, een lege schommel opduwt - die zich
ondertussen half en half omdraait en verlegen naar je lacht. Van zijn onmiddellijk
vervagende gezicht blijft alleen die glimlach over. Even maar.
Een stuk van een slordig opgevouwen krant, die hij nu blijkbaar liever niet leest,
steekt uit de zijzak van zijn jasje. De omslagen van zijn te lange broekspijpen laten
de neuzen van zijn bruine gevlochten schoenen nog net onbedekt. Zon. De gazen,
grootmazige, zachtjes bewegende schaduw. Het loommakende gekakel van de kippen.
Wanneer de plank naar hem terugkeert vangt hij die met één hand weer op en
werpt hem met kracht van zich af.
De touwen, het enigszins naar olie ruikende touw. De uitgesleten ogen, de roestige
gekrulde haken. Boven de tuin en de ochtend uit, het oranje en geel van de
oostindische kers, de meer dan manshoge rietmat ging je. Telkens als je op het hoogste
punt was raakten je schouderbla-
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den elkaar bijna. Dan moest er een ongrijpbaar ogenblik van stilstand zijn, zoals ook
de meeklimmende horizon dat iedere keer kende. Maar altijd weer kwam het vallen,
het ruggelingse alles omhoogjagende vallen.
Iets in je zwaait nog steeds uit - langzamer en langzamer uit en uit.

Heden
De trappen van het Luxor. In het midden die smalle kassa met dat heel kleine luikje,
een eind boven straatniveau, links en rechts de vitrines waarin met spelden
vastgeprikte filmfoto's en grote gekleurde affiches hingen, al dan niet voorzien van
plakstroken die altijd hetzelfde schreeuwden: HEDEN en VERWACHT.
Haar vader was in de rij gaan staan. Zij stond beneden, op het trottoir, en keek
naar de prijs achter het geheimzinnige woord Parterre, naar de plaats waar de rij
zich, tussen het loket en een ongeverfd ijzeren dranghek, versmalde. Een minuut of
tien nog.
Ze voelde hoe iemand vlak langs haar heen liep. Ze keek opzij. Een jongen in een
lichtgroen jasje, bijpassende plusfour, geruite kniekousen, besteeg op zijn gemak de
zes, zeven treden. Toen pas zag ze - haar vader was bijna aan de beurt - ook de ander.
Hij stond voorovergebogen bij het loket. Zijn strak achterover gekamde haar glom
zo, dat ze de brillantine opnieuw meende te ruiken. Precies zo'n pak, zulke kousen.
Die jongen van daarstraks had zich aan de kop van de rij opgesteld en wachtte.
Een moment lang aarzelde haar rechtervoet tussen de ene en de andere trede.
Zijn evenbeeld telde zijn kwartjes en dubbeltjes neer met twee duimen tegelijk aan de hand waarmee hij bruusk zijn kaartjes naar zich toe haalde zaten er eveneens
twee. Toen hij daarna op zijn tweelingbroer afliep waren heel even alle vier hun
handen duidelijk zichtbaar. Ze kon, wilde haar ogen niet geloven.
Ook tijdens de pauze zag ze ze niet terug. Misschien hielden ze zich in de zijgang
op, in de schemerige ruimte voor de stinkende man-
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nen-w.c.'s. Ja, samen zouden ze daar nu staan roken, onverschillig tegen de wand
geleund. Maar hoe, vroeg ze zich af, hielden ze hun sigaretten vast?
Buiten was het al donker. Ze moesten voortmaken. Ze durfde er tegen haar vader
niet over te beginnen. Tot aan de bushalte liet ze zijn hand niet meer los. Af en toe
vond haar duim als vanzelf de zijne.

Bovengronds
Tijdloos leek het zingen dat door hun draden ging. Afstanden deden ze krimpen, de
verte vergrootten ze doordat ze het landschap een perspektivischer aanzien gaven.
Later dan de straatweg die ze volgden, altijd iets later, verdwenen ze uit het gezicht.
We schoten met onze katapulten niet op vogels maar op de porseleinen isolatoren.
Eens in de zoveel weken of maanden moest er een aantal van worden vernieuwd.
Dan kwamen er mannen die met sikkelvormige, scherp getande ijzers voor op hun
schoenen tot boven in de gecarbolineerde palen klommen. Om en om sloegen ze die
ijzeren beugels rond het hout. Een uiterst langzaam, de middagen vertragend,
moeizaam klimmen was het. Nooit mocht het zingen verstommen.
Ik ben afgestapt. Evenwijdig aan de weg liggen een stuk of zes net gevelde
telefoonpalen. De laatste uit de omgeving. Ze verspreiden een lang meegedragen
carbolineumgeur. Een paar meter verderop vind ik in het gras een stel op een hoop
gegooide porseleinen knoppen. Sommige hebben schroeiplekken, de strakke dubbele
lus van koperdraad nog om de hals. Ze zijn zwaarder dan ik ooit kon vermoeden. Ik
prop er zoveel mogelijk in mijn fietstas.
Het ene handvat dat ik daarna vasthoud is dat van een katapult. Ik voel de vorm
van een kiezelsteen door het leertje heen, rek het weckfleselastiek ver uit.
Pas als ik loslaat is de verbinding tussen toen en nu voorgoed verbroken.
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Over de medewerkers
H.H. ter Balkt (1938). Meest recente publikatie: Aardes deuren (poëzie, 1987).
Binnenkort verschijnt zijn vertaling van Heathcote Williams' Whale Nation.
Gilles Barbedette. Criticus en vertaler. Medewerker van Quinzaine Littéraire.
Publiceerde onlangs de roman Le Métromane.
Frans Denissen (1947). Publiceerde talrijke vertalingen, o.m. van Boccaccio, Montale,
Pavese en Guerra. Vorig jaar verscheen zijn roman De belijdenissen van J.B.
Hemelryckx.
Thomas Graftdijk (1949). Publiceerde enkele bundels poëzie en de novelle Positieve
helden. Het in deze aflevering van Raster opgenomen fragment is afkomstig uit een
roman in wording.
Esselien 't Hart (1946). Studeerde Slavische taal- en letterkunde. Zij vertaalde poëzie
van de Poolse dichters Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Stanisłwaw Barańczak,
Ewa Lipska en Julian Kornhauser, gepubliceerd in o.a. Machine van woorden (1975)
en Honderd dichters uit vijftien jaar Poetry International 1970-1984 (1984). Van
Tadeusz Konwicki vertaalde zij de romans Modern droomboek (1982), Het Poolse
complex (1984), Niets of niets (1987) en Onderaardse rivier, ondergrondse vogels
(1988).
Karol Lesman (1951). Vertaalde eerder De getaande vrijheid van Marian Pankowski
(1981). Schrijft over Poolse literatuur. Werkt momenteel aan de vertaling van de
roman Onverzadigbaarheid van Stanisław Ignacy Witkiewicz, waarvan hier een
fragment. In de loop van dit jaar verschijnen in zijn vertaling een bloemlezing Pools
proza en de korte roman Als ik weer klein ben van Janusz Korczak.
Czesław Miłosz, Pools schrijver, geboren 1911 in Kiejdany (Litouwen). Studeerde
rechten in Wilno. Tijdens WO II in Warschau, 1945-1950 diplomaat voor de Poolse
volksrepubliek, 1950 politiek asiel in Frankrijk, vanaf 1960 hoogleraar te Berkeley
(Cal.). Ontving in 1980 de Nobelprijs voor literatuur. Auteur van een dozijn
dichtbundels, twee romans, een autobiografie en talloze essays en poëzievertalingen.
In het Nederlands verschenen Het dal van de Issa (roman, 1955 - vert. 1981),
Geboortegrond (autobiografie, 1959 - vert. 1982) en De geknechte geest (essays,
1953 - vert. 1984). Hij nam in 1975 en
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1979 aan Poetry International deel. De hier opgenomen cycli komen uit de bundel
De betoverde Guus (1965), zijn eerste ‘Amerikaanse’ bundel.
Péter Kántor. Zie de inleiding van Wim Swaan.
György Konrád. Zie Cyrille Offermans' ‘Vecht niet, formuleer.’
Tadeusz Konwicki. Zie de inleiding van Esselien 't Hart.
Cyrille Offermans (1945). Zojuist verscheen de essaybundel Niemand ontkomt
(hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting).
György Petri. Zie de inleiding van Wim Swaan.
Wim Swaan (1959). Publiceerde vertalingen van Hongaarse poëzie in o.a. Bzzlletin
en NRC Handelsblad. Was betrokken bij de organisatie van de avond van de
Hongaarse poëzie op Poetry International 1987.
Hans Tentije (1944). Meest recente publikatie: Schemeringen (poëzie, 1987).
S.I. Witkiewicz. Zie Dossier Witkiewicz van Karol Lesman.
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[Nummer 43]
Giorgio Manganelli
De literatuur als leugen
Vertaling: Wilfred Oranje
Enige tijd geleden beweerde iemand in een discussie: ‘Zolang er in de wereld kinderen
verhongeren, is het maken van literatuur immoreel’. Waarop iemand anders het
commentaar gaf: ‘Dan is dat altijd zo geweest’.
Veronderstellen wij eens dat de wijsheid van regenten, de stelselmatige woede
van geregeerden en de vrome medewerking van winden en regens over enige
generaties eendrachtig melden: ‘Vanaf heden, maandag, zal geen kind meer van
honger sterven’. Zal dan niet een eerlijke, lucide muggezifter opstaan om ons aan de
zelfmoorden, voortijdige sterfgevallen, crimes passionnels en alcoholisch verslaafden
te herinneren? Of zal deze bevoorrechte haat die de literatuur van oudsher geniet,
niet eerder een teken zijn dat de mens, en dan vooral de soort die ik de humanistische
zou willen noemen, de literatuur er altijd van verdacht heeft een immorele bezigheid
te zijn? En deze immoraliteit, zal die niet aan haar hoedanigheid van quasi-menselijk
object, functie en gebaar inherent zijn en toch voor de mens, die er de drager van is,
ondraaglijk?
Er zijn dieren met listige vacht, op wier spitse snoet en afgetrokken achterste een
woordenboek van geciseleerde beelden schittert. Hun lijf wordt aaneengesmeed en
bijgestaan door een syntaxis van tekens; een netwerk van avontuurlijke isoglossen,
fatterig en stilzwijgend, maakt van toevallige ledematen een betoog, een gekunsteld
dichterlijk vuur. Een absurde en afdoende voornaamheid siert dit zich vreemd
voortbewegende lijf, onwetende vlag, woest en vlug weefsel en wapenschild. Evenzo
sjokt de mens voort met deze ijdele en prestige afdwingende standaard, mantel en
zweetdoek die niet met het lichaam samenvallen, slordige en behaagzieke schede.
Zoals de mandril de retoriek van zijn polychrome achterwerk niet kan laten versterven,
zo zullen wij, o heerlijke vervloeking, dit lenige vlies van woorden niet van ons
kunnen afwerpen.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

8
Misschien is het waar: de literatuur is immoreel; immoreel is het om zich aan haar
over te geven. Het zou alras ondraaglijk zijn als ze geheel afzag van 's mensen
droefheid, haar oeroude wonden weigerde te helen; met onbeschaamdheid, met noest
geduld snuffelt, zoekt en spit ze echter naar pijnen, ziekte en sterven: met
gepassioneerde onverschilligheid, met onpasselijke woede, met koppig cynisme
selecteert, combineert, ontrafelt, manipuleert en secteert ze dit alles. Een etterende
wond zwelt op tot een metafoor, een bloedbad is slechts een hyperbool, razernij een
list om de taal onherstelbaar te verminken, om er onvoorziene bewegingen, gebaren
en uitkomsten in te ontdekken. Alle lijden is slechts een zich plooien van de taal,
haar manier van handelen.
Het lijdt geen twijfel: de literatuur is cynisch. Er is geen wellustigheid die haar
niet zint, geen laaghartig gevoel, haat, wrok of sadisme die haar niet heugen, geen
tragedie die haar niet ijselijk opwindt, die de haar besturende behoedzame,
kwaadaardige intelligentie niet prikkelt. En het is te zien hoe schuchter, met welk
vernuftig sarcasme ze daarentegen omspringt met de tekens van al wat eerlijk is.
Tamelijk antiek is de toorn die de rechtschapenen jegens de literatuur koesteren.
Al eeuwen lang wordt ze beticht van bedrog, bederf, bandeloosheid. Ze is onnut óf
giftig. Heiligschennend en verdorven boeit ze en boezemt schrik in. Numineus en
onbestendig aarzelt ze niet zich van goden te bedienen om haar fabels te tooien. Doch
zij alleen weet, door de uitverkoren ironie die haar lot bepaalt, op gepaste wijze de
grootsheid, de roem te vieren van de god die zij verlaagt en adelt tot personage,
hypotypose en hyperbool. De schrikwekkende werper van bliksems houdt, eenmaal
beland in het broze net van de retoriek, volledig op te bestaan, verandert in verzinsel,
spel en leugen.
Corrupt weet ze zich het aanschijn van barmhartigheid te geven; schitterend
mismaakt legt ze de sadistische samenhang der syntaxis op: irreëel offreert ze ons
geveinsde en onuitputtelijke illusionistische epifanieën. Verstoken van sentimenten
hanteert ze alle sentimenten. Haar coherentie spruit voort uit de absentie van
oprechtheid. Wanneer ze haar eigen ziel wegwerpt, vindt ze haar eigen lot.
Iedereen kan haar nabijkomen, niemand zal ongedeerd van haar loskomen. Méér
nog: niemand is immuun voor haar. Er bestaat geen
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heilige, zo wild dat hij niet de literaire tering in zich draagt. Ciceronianus sum.
Vandaar de archaïsche liefde en gloed voor dit wonderbaarlijke en onreine ding, dit
onstuimige en gedweeë dier, deze akelige alleseter.
Sommigen - onder wie heel wat grote schrijvers - hebben overwogen de literatuur
uit de weg te ruimen. Een verrukkelijke twist met de eigen ingewanden. Anderen,
ruimhartig en humanistisch, wilden en willen haar heropvoeden. Geregeld droomt
iemand van een Opperste Herder, een Koninkrijk waar geïndoctrineerde gentlemen
met nasale stem de literatuur voor nobele doeleinden zullen onderrichten. Ofwel
ontdekt men, met het vuur van de strafpleiter en de sluwheid van de casuïst, dat de
literatuur al met al reeds bijdraagt aan een beter levenslot van de mens, dat ze
inspirerend en dienstvaardig is. Men krabt haar opperhuid van metaforen af, tot de
Tijdgeest naar buiten komt, en ook een wee, wittig vocht, Wereldbeschouwing
geheten. Doch zij, courtisane uit roeping, weigert een deugdzame echtgenote, een
fatsoenlijke en eenvoudige levensgezellin te worden. Vergeefs lokt men haar om de
opvoedster van gezonde en heteroseksuele zoons te worden, een altoos bezige en
elegante eega. Als een courtisane zal ze havenslet, hoer van vrachtrijders worden.
Ons sterfelijken confronteert ze met haar voorkeur voor de dood, deze onvervangbare
retorische stijlfiguur.
Ze is een onuitputtelijk schandaal. Daarom is het zo lastig haar perfect te
chaperonneren. De wereld lokt ons, wil gentlemen van ons maken. Wij kunnen de
literatuur omschrijven als een adynaton, iets onmogelijks, en haar geheel en al
veranderen in een retorische stijlfiguur. Ze staat onverschillig tegenover de mens.
Ze onderhoudt met hem alleen banden voor zover hij ophoudt mens te zijn. Zodra
ze hem, ook stilzwijgend, weet te overtuigen dat lijden, onrecht en gruwelen louter
gradus ad Parnassum zijn, aansporingen om een niet te vervolmaken syntaxis te
ontdekken, heeft ze hem in haar macht: ze zet hem aan tot de onherstelbare zonde,
maakt van hem een overspelige, moordenaar en leugenaar, die zich zelfs gelukkig
prijst zulks te zijn. Ze kroont hem tot deserteur.
Literatuur zonder desertie, ongehoorzaamheid, onpartijdigheid en af-
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wijzing van zieleadel bestaat niet. Desertie waarvan? Van elke solidaire
gehoorzaamheid, elke billijking van eigen of andermans rein geweten, elk bevel
sociaal te zijn. De schrijver verkiest in de eerste plaats nutteloos te zijn; hoe vaak
hebben de nuttige mensen hem niet de oude onbeschaamdheid in het gezicht gesmeten
dat hij ‘nar’ is. Het zij zo: de schrijver is ook nar. Hij is de fool: het bij benadering
menselijke schepsel dat de moordende machthebbers zijn vuilbekkerij, zotteklap en
onverschilligheid onder de neus wrijft. De nar staat buiten de geschiedenis, hij is een
luxe, een vergissing.
De principieel asociale deserteur zal de slinkse vluchtwegen moeten berekenen
aan de hand van de dwingende structuren van zijn tijd. Gezag en rein geweten verfoeit
hij, en de medeplichtigheid tussen het een en het ander is hem fataal. Waar die
lachwekkende middle aged, de Mens, triomfeert, moet hij buiten schot blijven, wijken,
vluchten. Dagelijks moet hij zich met tragisch, afgemeten gebaar schoonwassen van
de eufore mythen van het onoprechte reine geweten: collectieve wijsheid, vooruitgang
en rechtvaardigheid. Met onrustige, laffe, scheve blik zoekt hij onvermoeibaar de
tekenen van geweld, minerale hiërogliefen op een deels menselijke hand, het muskus
dat op zijn mond groeit, de geometrische wonden van de ontbinding; hij staat aan de
kant van de dood, van het oogverblindende onrecht, moeilijk te vervolmaken, een
uitgelezen paradox, een ironisch oord waar men uitkomt als men niet langer doorloopt.
Als eigen verblijfplaats kiest hij niet te asfalteren mijngangen. Hij heeft een speciale
vrijheid nodig, die voor elke schrijver anders is: een vrijheid althans die niet ‘liberaal’
is, die het liberale echt niet tolereert, ondermijnend, blasfemisch. De innemende,
naar oprechte en perfectionistische samenwerking smakende vrijheid verstikt hem.
Hij kan in elke atmosfeer, mits geïnfecteerd, overleven. Waar de schimmen van het
optimisme heersen, is hij een illegaal die met priesterlijke behoedzaamheid het
tabernakel met vergiften meezeult. Van nature anarchistisch, staat hij altijd in
verbinding met de gangen van de onderwereld vol nissen en abrupte bochten, met
de doolhoven waar de deugdzame blik van de humanistische mens zich niet binnen
waagt.
De literatuur is anarchistisch en dus een utopie; en als zodanig lost ze
ononderbroken op en stremt weer. Zoals aan utopieën eigen, is ze infantiel, hinderlijk,
angstaanjagend.
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Literatuur schrijven is geen sociale daad. Een publiek kan ze vinden; toch is, voor
zover er van literatuur sprake is, dit publiek slechts haar voorlopige geadresseerde.
Ze wordt geschapen voor onbestemde lezers, lezers die nog geboren moeten worden,
die gedoemd zijn ongeboren te blijven, al geboren en gestorven zijn; en ook voor
onmogelijke lezers. Niet zelden vooronderstelt ze, zoals het praten van dementen,
de afwezigheid van lezers. Daarom kost het de schrijver moeite de gebeurtenissen
bij te houden; als in oude lachfilms lacht en huilt hij op ongepaste momenten. Zijn
gebaren zijn stuntelig en steels exact. Nogal onvolmaakt is zijn samenspraak met
tijdgenoten. Hij is een flitsende laatbloeier, zijn gesprekken zijn voor velen, ook voor
hemzelf onbegrijpelijk. Hij zinspeelt op gebeurtenissen die over twee eeuwen zijn
voorgevallen, die drie generaties geleden zullen voorvallen.
Zich met literatuur inlaten is een daad van perverse ootmoed. Wie met literaire
objecten in de weer is, raakt betrokken in een toestand van taalprovocaties. Verstrikt,
gedompeld, badend in een intrige van verbale kringlopen, opgejut door signalen,
formules, aanroepingen, zuivere en naar een plaats in het bestel snakkende klanken,
verblind en verbrand door razendsnelle, dolende verbale trajecten, voyeur en
ceremoniemeester, is hij geroepen getuigenis af te leggen van de taal die hem toekomt,
die hem gekozen heeft, de enige taal waarin het bestaan voor hem draaglijk is; de
enige stabiele en reële, zij het volkomen irreële en onbestendige conditie; ja, het
enige bestaan waarin de schrijver zichzelf als niet meer dan een list van de taal zelf,
haar vondst, wellicht haar ectoplastische genitaliën herkent.
De in de windingen, kringelingen van zijn taal verstrikte schrijver is niet alleen
geen tijdgenoot van de gebeurtenissen die zich een chronologie hebben weten te
verschaffen die niet met zijn biografie op gespannen voet staat, maar hij is niet eens
de tijdgenoot van al die andere schrijvers met wie hij samenleeft, tenzij ook zij op
de een of andere manier in dezelfde taal zijn verwikkeld: en deze conditie is
metafysisch, niet historisch. Het komt zelfs voor dat de schrijver, wegens de kwellende
aanmatiging en razende instabiliteit der taalvormen en wegens de natuurlijke ontrouw
van de buitenwacht, in niet-doorlopende simultaniteit met zichzelf leeft. Dus niet de
historische gebeurtenissen,
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niet het vrijgeleide van de literaire geschiedenissen geven ons toegang tot de literatuur,
maar de definitie van de taal waarin ze vorm krijgt.
De schrijver ‘weet niet’, net als getuigen: maar zijn manier is een hoog
gespecialiseerde vorm van niet-weten. De zin van de taal waarin hij verwikkeld is,
kent hij volstrekt niet; vandaar zijn macht, zijn vermogen om haar te ervaren als
magma, als ophoping van onmogelijkheden, valsheden, leugens, goocheltrucs,
spelletjes en ceremoniën. En toch is ook hij een mens die hard werkt aan een vijandige
en hardnekkige materie. Met behulp van de definitieve en illusoire, wankele en
agressieve taal moet hij een object construeren waarvan de gedrongen, massieve
volmaaktheid een dynamische dubbelzinnigheid insluit. Zijn werk is geen produkt
van luim of fantasie, maar van gehoorzaamheid; hij tracht te begrijpen wat de taal,
die barbaarse en onstuimig orakelende god, van hem wil. Zijn toewijding is die van
een fanaticus en schiet tekort. Bij het bewerken van het verbale object is deze conditie
van geleerde onwetendheid bindend. Volmaakt weet hij alleen dát te doen waarvan
hij geen weet heeft. Het object dat voortspruit uit de geheime verstandhouding tussen
zijn weten en onwetendheid, is voor hem geheel onbegaanbaar. Hij weet dat het een
mechaniek is, vervaardigd volgens de unieke, geen inbreuk toelatende regels waarmee
mechanieken vervaardigd worden; maar hij weet per se niet in welke en bij hoevele
aanslagen, door welke handen dit onuitputtelijke explosief wordt weggeslingerd;
steun heeft hij alleen aan de heimelijke, hatelijke hoop dat het mettertijd iedereen
zal kwetsen. De auteur weet dus niet eens zoveel, mag niet eens zoveel van zijn werk
weten als de anderen. Méér nog: hij heeft het duistere gevoel dat dit dubbelzinnige
wezen, dat hij met de fysieke geslepenheid en heldhaftige onwetendheid der moeders
het licht heeft doen zien, wordt verkracht door elke wil om te begrijpen wat het wil
zeggen. En hoewel hij weet dat hij het van meet af aan heeft voorbestemd om
verkracht te worden, vervult de gedachte dat men wil uitleggen wat het wil zeggen,
hem met instinctieve afschuw. Een natuurlijke drang zal hem nopen altijd nee te
zeggen of ronduit niet te begrijpen wat de anderen ‘begrijpen’. Het literaire object
is obscuur, compact, ik zou haast zeggen: weelderig, ondoorschijnend, met lukrake
wonden overdekt, het toont voortdurend wisselende breuklijnen, is een zwijgzaam
complot van welluidende woorden.
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Dubbelzinnig en naar alle kanten begaanbaar, is het onuitputtelijk en onzinnig. Het
literaire woord is oneindig aannemelijk: zijn dubbelzinnigheid maakt het
onverteerbaar. Het werpt om zich heen een halo van betekenissen, het wil alles en
dus niets zeggen. In zijn broze, onbederfelijke vlees verbergt het geen enkel
wereldbeschouwelijk gezwel.
(Alinea van perifere drift: uit dit schuwe, lucide ‘niet-weten’ volgt dat de schrijver
niet tot het bonte gilde der intellectuelen behoort. Geen onbeschoftere bejegening
dan wanneer men de schrijver, ter bescherming van zijn sociale en historische fatsoen,
in deze bespottelijke vijfde stand wil opnemen. Beter kan men hem een ‘nar’ noemen.
De nogal stuitende figuur van de intellectueel is duidelijk een humanistisch bedenksel
en representeert tegenwoordig de genteel reactie.)
Het literaire werk is een kunstgreep, een artefact met onzekere en ironisch fatale
bestemming. De kunstgreep behelst ad infinitum andere kunstgrepen: een van metaal
gewrochte volzin verbergt een ronkende metafoor; door haar te splijten zullen wij
harde, exacte woorden, amalgamen van heldere fonemen in vrijheid stellen. In het
lichaam van de volzin schikken de woorden zich met chaotische gestrengheid, als
abstracte ceremoniële dansers: ze beproeven de hypallagè die hen in een wederzijds
aphelium plaatst, het chiasme dat hen rangschikt in spiegelende onbeweeglijkheid;
ze scharen zich in de gescandeerde processie van de anafoor, wagen zich aan de
duizeling van de oxymoron, de lankmoedige ongezeglijkheid van de anakoloet; de
tmesis bootst de schizofrene aanval na, de homeoteleuton is pure echolalie. Tussen
een demente structuur en de articulatie van een retoriek bestaat een wederkerige
relatie. De paranoïsche peroratie gaat in de manischdepressieve monoloog op.
Objectieve constante van de retorische vondsten is steeds het najagen van een
onherleidbare dubbelzinnigheid. Het lot van de schrijver is om met almaar sterker
besef te werken aan een almaar zinlediger tekst. Frigide uitdrijvingen ontketenen de
razende dynamiek van het taalvernuft.
De beelden, de woorden, de verschillende bouwstenen van het literaire object
maken gedwongen bewegingen die de strengheid en willekeur van de ceremonie
hebben; en juist in haar ceremoniële karakter bereikt de literatuur het hoogtepunt
van mystificerende openbaring.
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Alle goden, alle demonen behoren, daar zij dood zijn, haar toe: en juist zij heeft hen
gedood. Tegelijkertijd echter heeft ze aan hen haar taumaturgische kracht,
onverschilligheid en grilligheid te danken. De literatuur organiseert zich als een
pseudo-theologie waarin een volledig heelal wordt gecelebreerd, zijn eind en zijn
begin, zijn riten en zijn hiërarchieën, zijn sterfelijke en onsterfelijke schepsels: alles
klopt precies en alles is gelogen.
En hier bereikt de fantastische provocatie der literatuur, haar heroïsche,
mythologische kwade trouw, haar stollingspunt. Met haar ‘van zin verstoken’
volzinnen, haar ‘onverifieerbare’ beweringen verzint ze universa, fingeert ze
ceremoniën waaraan geen einde komt. Ze bezit en heerst over het niets. Ze ordent
het naar de catalogus van schetsen, tekens en schema's. Ze provoceert en daagt ons
uit door ons de begoochelende, heraldische vacht van een roofdier, een mechaniek,
een dobbelsteen, een relikwie, de verstrooide ironie van een blazoen voor te houden.
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Dirk van Weelden
Spreken in tongen
Over Melville's The confidence man
Er zijn leugens, die zo uitgebreid zijn, dat ze de gedaante aannemen van een verhaal.
Hoe langer en rijker dat verhaal, hoe interessanter het wordt te kijken naar de figuur
van de verteller, of in dit geval, het personage van de leugenaar. Ook hij is er in
soorten, en er zou dus zoiets kunnen bestaan als een typologie van leugenaars.
Het personage van de leugenaar is iets anders dan een persoon. Het is de aard van
het bedrog, die de persoon van de leugenaar onbelangrijk maakt en een tweede factor
invoert: de gedaante die hij aanneemt in de leugen, het zelfgemaakte masker dat hij
opzet om een medemens voor het lapje te houden. Een opsomming van die maskers
is verre van logisch, eerder een vervolgverhaal zonder einde.
Wanneer een leugen uitloopt op een gift, een lening, een verkoop of een bewezen
dienst noemen we het bedrog. En er zijn mensen die van bedrog hun broodwinning
hebben gemaakt. Zij heten oplichters en ze zijn er in soorten en maten; van
doorzichtige scharrelaars, uitgekookte padjakkers, tot ongrijpbare artiesten met stijl.
Het 19e eeuwse Amerika was een waar paradijs voor de beoefenaars van dit beroep.
Door het land trokken hele stoeten van kwakzalvers, collectanten, malafide
zakenmensen, professionele valsspelers, en innemende zwendelaars. Men verkocht
fabrieken in niet bestaande steden, kruiden-extracten waarmee een neger in een
blanke zou veranderen, en zag hoe het publiek met gulle hand de collecte-bussen
voor niet bestaande weeshuizen vulde. Zodra ze hun slag geslagen hadden, verdwenen
de oplichters spoorslags naar een andere stad, een andere streek, waar niemand ze
kende. Van een goedwerkend politienetwerk, of zelfs een efficiënte rechtsstaat was
alleen sprake in de oudste staten aan de Oostkust. De rest van het continent was een
vrijplaats, of zeg maar gerust de Hof van Eden voor leugenaars. Zoals de revolverheld
een Amerikaanse mythe is, zo is de con-man er ook eentje. Een char-
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mante, soms zelfs sympathieke praatjesmaker, die als een sluwe vos in iedere denkbare
situatie door middel van leugens aan zijn brood kan komen.
Het woord con-man is een afkorting voor ‘confidence man’, een woord dat een
begrip werd in 1849, met een artikel in de New York Herald van 8 juli. De krant
bericht dat er een zekere William Thompson is gearresteerd op verdenking van
oplichting. De verdachte had een gesprek aangeknoopt met een koopman in een
kapperszaak en na een kort gesprek over koetjes en kalfjes de ander overrompeld
met de vraag: ‘Have you confidence in me to trust me with your watch until
tomorrow?’ Het slachtoffer was geïntimideerd of wilde tegen elke prijs voorkomen
voor wantrouwig te worden aangezien, want hij gaf zijn horloge uit handen om de
volgende dag te ontdekken dat hij gewoon bestolen was.
William Thompson verdween voor twee jaar in de gevangenis, om daarna zijn
loopbaan als oplichter te vervolgen. Intussen was de term ‘confidence-man’ een
gevleugeld woord. Niet alleen omdat het een doeltreffende beschrijving voor het
volkje van oplichters en zwendelaars was dat het land afstroopte, maar ook als een
geliefd instrument voor satirici. Heel populair was bijvoorbeeld de vergelijking tussen
de kleinschalige activiteiten van de originele confidence man en de bankiers en
effectenhandelaars op het alsmaar in omvang en invloed groeiende Wall Street. Een
literair criticus bezag de ophef rond de confidence man met een optimistische blik.
Hij schreef in The Literary World over het verschijnsel: ‘It is not the worst thing to
be said of a country that it gives birth to a confidence man’.
In 1850 maakte The New York Journal melding van een man die zich aan een
niets vermoedend echtpaar met twee doofstomme zoons had opgedrongen. Niet alleen
beweerde de man Herman Melville te zijn, schrijver van de succes-romans Omoo
en Typee, waarin van avontuurlijke zeereizen en verblijf bij primitieve volkeren werd
verteld, hij deed zich bovendien zelf voor als doofstomme. De zuster van de
doofstomme zoons echter vertrouwde hem niet en schreef een brief naar Melville's
uitgever, de firma Harpers. Ze was ervan overtuigd dat de bezoeker te kwader trouw
was en vertelde in de brief dat de man er ook aan gewend was als een leugenaar te
worden beschouwd, maar
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dat hij die beschuldiging opzij schoof met de uitspraak dat wantrouwigen met
medelijden in plaats van verachting moesten worden behandeld. De man bleek
inderdaad een leugenaar. In afgelegen gebieden in Georgia en North Carolina had
hij aardig wat mensen doen geloven dat hij de bekende schrijver was, en er goed
garen bij gesponnen.
Herman Melville zelf heeft zich niet met de ontmaskering of berechting van zijn
doofstomme dubbelganger bemoeid. Maar wel publiceerde hij in 1856 een vreemde
roman, die door critici werd bestempeld tot zwartgallig misbaksel van een auteur op
een fataal dwaalspoor en die zo belabberd verkocht dat de netto opbrengst voor de
schrijver op $58,34 uitkwam. De titel van deze laatste roman, die gepubliceerd werd
tijdens Melville's leven, is: THE CONFIDENCE MAN; HIS MASQUERADE. Na de publicatie
van het succesvolle Moby Dick in 1851 was het snel bergafwaarts gegaan met
Melville's literaire carrière. Noch de romans, noch de tijdschriftbijdragen, noch de
lezingen brachten genoeg op om van te leven. Na tien jaar bezuinigen en lenen
solliciteerde hij in 1866 naar een baan als douane-ambtenaar in de haven van New
York, met een salaris van 4 dollar per dag. Hij zou er 19 jaar werken, en bij tijd en
wijle een gedichtenbundel publiceren. Toen hij in 1891 stierf was hij voor de literaire
wereld al een kwart eeuw dood. De novelle Billy Budd, die men in zijn nalatenschap
vond, werd pas in 1924 als boek gepubliceerd.
THE CONFIDENCE MAN; HIS MASQUERADE is een boek van ongeveer 250 bladzijden,
dat onderverdeeld is in 45 hoofdstukken. De hele roman speelt zich af aan boord van
het stoomschip ‘Fidèle’ op de Mississippi, dat vroeg op de ochtend van de 1e april
(!) vanuit St. Louis vertrekt op weg naar New Orleans. Die eindbestemming wordt
niet bereikt, net zo min als de roman een plot heeft, met een introductie, een
ontwikkeling en een ontknoping. Het boek bestaat uit een reeks ontmoetingen en
gesprekken tussen passagiers aan boord van de raderboot. Er is een rode draad, maar
het is een paradoxale. We volgen aan de hand van een alwetende verteller de
hoofdpersoon (de confidence man zelf), maar komen niets van hem te weten. We
zijn in ieder hoofdstuk getuige van een volgende vermomming waarin hij de anderen
tegemoet treedt, al dan niet om ze iets aan te smeren of afhandig te maken. Met geen
woord wordt er gerept over de ‘echte’ identiteit van de
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confidence man. Het enige verhaal is dat van zijn maskerade.
De eerste gedaante van de hoofdpersoon is die van een doofstomme reiziger zonder
bagage, die zich bij zonsopkomst inscheept. Hij draagt een bleek, crème-kleurig
kostuum en heeft een lei en griffel bij zich. Daarmee stelt hij zich op bij een plakkaat
dat als algemene kennisgeving aan de kapiteinshut is opgehangen, en waarop
gewaarschuwd wordt voor een zwendelaar van de Oostkust, die nu de westelijke
staten onveilig maakt. Hij wordt ‘quite an original genius in his vocation’ genoemd,
waarna een signalement volgt.
De doofstomme, die ‘in de extreemste zin van het woord een vreemdeling’ heet,
schrijft op zijn lei een aantal bijbelcitaten. Het zijn slagzinnen uit Paulus' 1e brief
aan de Corinthiërs, waarin hij de lof zingt van de christelijke naastenliefde: De liefde
is lankmoedig. De liefde rekent het kwade niet toe. De liefde verdraagt alles. Zij
gelooft alles. De liefde vergaat nimmermeer.
Deze bijbelse verwijzing, en de hele roman, neemt satirische vormen aan, als we
bedenken dat op diezelfde bijbelpagina een uiteenzetting staat waarin wordt uitgelegd
dat de gemeente van Jezus uit vele leden bestaat, en dat niet ieder lid dezelfde taak
heeft, naar analogie met het menselijk lichaam. Want de opsomming die volgt is een
exacte lijst van de volgende vermommingen van de meester-zwendelaar, die de
woorden ‘naastenliefde’ en ‘vertrouwen’ voor in de mond heeft liggen.
In 1 Corinthiërs 12 (vers 28) schrijft Paulus: ‘En God heeft sommigen aangesteld
in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder
krachten, daarna gaven van genezing, om te helpen, te besturen en verscheidenheid
van tongen’. De overeenkomst begint al bij de doofstomme vreemdeling zelf, want
hij is de apostel, de gezondene, die het verhaal opent, en aankondigt waar het in wat
volgt om zal draaien: de manier waarop en de mate waarin de confidence man erin
slaagt vertrouwen of naastenliefde op te wekken.
De tweede gedaante die de confidence man aanneemt zou volgens Paulus'
opsomming van de verschillende taken in de christelijke gemeente die van profeet
zijn. Inderdaad is Black Guinea, de zwarte, kreupele bedelaar, met een helderziende
gave uitgerust. Als hij bij zijn vrijpostige gebedel vijandige reacties krijgt verweert
hij zich door te zeggen dat er genoeg respectabele passagiers aan boord zijn, die
bereid

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

19
zijn een goed woordje voor hem te doen. Vervolgens somt hij de gedaantes op die
hij zelf zal aannemen.
De confidence man werkt het rijtje van de apostel Paulus af. Want John Ringman,
zijn volgende alias, werpt zich op als leraar, die een cynische en melancholieke
student probeert de lectuur van Tacitus uit het hoofd te praten en aanspoort om te
geloven in het goede in de mens. De man in het grijze pak, die zich filantroop noemt,
beschikt werkelijk over de kracht wonderen te verrichten: hij komt met het ontwerp
voor een miraculeuze rolstoel op de proppen, een wonder van comfort voor alle
gehandicapten en ouden van dagen; en bovendien koestert hij het idee voor een
mondiale liefdadigheidsorganisatie, die alle ellende en armoede zal doen verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Een volgend alias van onze hoofdpersoon is de kruidendokter,
en dus iemand met wat Paulus de gave van genezing noemt.
Als belichaming van de ideale helper, kan de vertegenwoordiger van het
Philosophical Intelligence Office gelden, die arbeidsbemiddeling bedrijft op
filosofische grondslag. Degene die met de gave van het wijze bestuur gezegend is,
moet Mr. Truman zijn, de president van de Black Rapids Coal Co., die zijn
medepassagiers bij wijze van beleggingsadvies aandelen te koop aan biedt. En de
laatste gedaante waarin de confidence man optreedt, is die van de kosmopoliet Frank
Goodman, die in de meest letterlijke zin van het woord in tongen spreekt. Niet alleen
is hij een bereisd man, die zijn talen beheerst en vertrouwd is met de meest
uiteenlopende zeden en gewoonten, maar ook bewijst hij in de afzonderlijke
ontmoetingen op hoeveel verschillende manieren hij spreken, vertellen en redeneren
kan.
Zo perverteert de confidence man alle deugdelijke bekwaamheden die volgens de
kerkvader de taakverdeling van de christengemeente uitmaken en zet ze om tot een
typologie van leugenaars. Ieder van de acht figuren in wie de confidence man
verandert heeft weer een ander soort aanpak om bij zijn slachtoffers vertrouwen en
liefdadigheid op te wekken. De een is een charmeur, de ander heeft de pose van een
bescheiden, saaie zakenman, een derde is de meester van het zielige verhaal en weer
een ander redeneert zijn slachtoffer murw met een nodeloos ingewikkeld en ernstig
betoog.
Natuurlijk krijgt de roman daardoor iets van een kwaadaardige sa-
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tire op de leer van de christelijke goedheid. Maar de figuur van de confidence man
is veel interessanter dan alleen als symbool van de tegenstelling tussen goed en
kwaad. Toch blijken vele geleerden dit boek zo te lezen: als een nihilistische opvoering
van Satan die in de naam van het vertrouwen en de naastenliefde opereert, of erger
nog, als een moedwillige vereenzelviging van de Duivel met Christus. De confidence
man is veel geheimzinniger dan een religieus allegorisch wezen. Hij is, zo
waarschuwde het politie-plakkaat op de eerste pagina van de roman ‘quite an original
genius in his vocation’. Niet alleen de argeloze reizigers op de Fidèle worden voor
de confidence man gewaarschuwd. Het zijn ook de lezers, die door de auteur
opmerkzaam worden gemaakt op het uitzonderlijk karakter van de hoofdpersoon van
de roman.
Melville maakt in drie van de 45 hoofdstukken gebruik van zijn status als alwetende
verteller door zich direct, dat wil zeggen buiten het verhaal om, tot de lezers te richten.
Alle drie zijn het korte verhandelingen over de problemen die opduiken bij het
scheppen van een roman-personage. De auteur is zich er van bewust dat zijn
hoofdpersoon verschilt van de gebruikelijke romanfiguur: hij is een personage zonder
karakter.
In het 14e hoofdstuk (‘Worth the consideration of those to whom it may prove
worth considering’; ook de twee andere off-the-record hoofdstukken hebben zo'n
nietzeggende tautologische titel) neemt Melville de bezwaren onder de loep, die
tegen zijn zo ingrijpend van gedaante veranderende hoofdpersoon kunnen worden
ingebracht. Lezers ergeren zich vaak aan een inconsistent romanpersonage, zegt hij.
Zij zouden moeten bedenken dat consistente karakters in ons dagelijks leven tot de
hoge uitzonderingen behoren. Doorzichtige en volledig begrijpelijke romanfiguren
zijn strikt genomen ongeloofwaardige producten van arrogante schrijvers, die doen
alsof ze de menselijke natuur in hun superieure wijsheid doorgronden. Veel knapper
is het al om in de loop van een roman of toneelstuk een ondoorgrondelijk karakter
gaandeweg inzichtelijk te maken. Maar dan nog kan de studieuze jongeling voor
vreemde verrassingen komen te staan, als hij met zulke boekenwijsheid de wereld
tegemoet treedt. De grootste geleerden, de wijste dichters spreken elkaar tegen.
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In het 33e hoofdstuk (‘Which may pass for whatever it may prove to be worth’) gaat
Melville nog een stap verder. Een romanpersonage dient helemaal niet beoordeeld
te worden op zijn realistische geloofwaardigheid. De wereld van de fictie is een
andere dan die waarin we leven, en daarom moeten fictieve figuren nooit precies zo
zijn als de mensen met wie we leven. De goede lezer zoekt in fictie niet alleen
amusement, maar in feite naar meer realiteit dan het werkelijke leven ooit kan tonen.
Voor zijn hoofdpersoon wil dat zeggen, dat Melville de lezers voorhoudt zijn
confidence man niet te verwarren met William Thompson en zijn collega's van wie
de kranten volstaan. Maar wie is die confidence man die Melville tot hoofdrolspeler
van zijn ‘comedy of action’ maakt dan wel?
Daarop probeert hij antwoord te geven in het 44e hoofdstuk (‘In which the last
three words of the last chapter are made the text of discourse, which will be sure of
receiving more or less attention from those readers who do not skip it’). Die laatste
drie woorden zijn de uitroep: ‘Quite an original!’. En ze ontvallen de vrienden aan
wie een slachtoffer van de confidence man zijn relaas doet. Melville onderscheidt
in een opstel van twee pagina's de vreemde, unieke, wonderlijke en meeslepende
karakters in de literatuur van de echte originelen, zoals Hamlet, Don Quixote of
Milton's Satan. Auteurs vinden hun personages op straat, maar dat geldt niet voor
wat Melville met een echte ‘original’ bedoelt. De verschijning van zo'n personage
is in de literatuur even schokkend en zeldzaam als die van een werkelijk revolutionair
filosoof, of de grondlegger van een nieuwe religie in de geschiedenis. Excentrieke
of opvallende personages blijven iets persoonlijks houden, blijven gebonden aan hun
entourage. Een ‘original’ stijgt daarboven uit en straalt af op zijn omgeving: ‘like a
revolving Drummond light, raying away from itself ail round it - everything is lit by
it, everything starts up to it (...), so that, in certain minds, there follows upon the
adequate conception of such a character, an effect, in its way, akin to that which in
Genesis attends upon the beginning of things’.
De vrienden van het slachtoffer van de confidence man gebruiken het woord
misschien verkeerd, maar we weten door de verhandeling waar Melville naar streefde.
De confidence man is Melville's poging
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tot zo'n fictief superkarakter, dat verre van ‘uit het leven gegrepen is’ en alles om
zich heen doet oplichten, vorm geeft en in beweging zet.
De confidence man is niet zomaar een complex karakter, hij bestaat uit
tegenstrijdigheden. Het is een leugenaar, die voortdurend het ene masker voor het
andere verruilt, en wiens ondoorgrondelijke identiteit door de roman niet wordt
opgehelderd. Het verhaal van de roman is niet de doelgerichte ontvouwing van een
raadsel, integendeel, de roman is het begin van een eindeloze reeks vervolgverhalen
(de laatste zin is niet voor niks: ‘Something further may follow of this Masquerade’)
en ieder van die verhalen is het product van de confidence man zelf. Hij schept
fictieve situaties in de ‘realiteit’ aan boord van de rivierboot, door zich te vermommen,
en in de meest uiteenlopende gedaantes zijn medepassagiers te manipuleren. En
terwijl hij alles om zich heen naar zijn hand zet, en met zijn succesvolle bedrog de
voorstellingen en morele oordelen om zich heen ontregelt, is hij zelf niemand. Een
hyperactieve non-identiteit, zoiets als het windstille hart van een wervelstorm.
Als we alle vermommingen en geleverde streken van de confidence man op een
rijtje zetten, valt op dat hij niet rijk is geworden van zijn virtuoze oplichterij. Vaak
genoeg gaat het om een belachelijk klein bedrag, of om niks anders dan het
binnenstebuiten keren van overtuigingen of het ontregelen van iemands voorkomen.
Het gaat niet om geld, of om het met wellust overtreden van de christelijke
moraalregels. De gedaanteverwisselingen en het meesterlijke bedrog lijken een doel
in zichzelf, de confidence man is een scepticus, die zich met toneelspel, satire en
fictie vrijheid verschaft.
De confidence man belichaamt iets van een utopisch vrijheidsideaal. Hij is een
sociale variant van de pionier, die het ongerepte Amerikaanse continent binnentrekt.
Hij staat tegenover de menselijke taal zoals de pionier tegenover de natuur, hij is een
pionier op de prairie van het menselijk spreken. Al zijn avonturen spelen zich af in
gesprekken met mensen. Het grote verschil is natuurlijk, dat de vrijheid van de
confidence man niet reëel is, zoals die van de pionier ooit was. De confidence man
bestaat alleen in de literaire tekst. En zelfs daar niet als mens van vlees en bloed,
maar als een altijd gemaskerde manipulator, een leugenaar.
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De confidence man is geen ‘normaal’ romanpersonage, en hij schijnt dat ook zelf te
weten. Als hij de winkel van de scheepsbarbier binnenstapt, maakt hij de slapende
kapper aan het schrikken en voor een moment denkt die te worden bezocht door
spoken. ‘Och, gelukkig, nu zie ik het, u bent maar een mens’, zucht de kapper
opgelucht. Frank Goodman stelt hem niet verder gerust, maar zegt: ‘Wees er niet te
zeker van wat ik ben. Je noemt me een mens, zoals de dorpelingen de engelen
noemden die Lot bezochten, of de joodse boeren de demonen betitelden die in
mensengedaante langs graftombes doolden. You can conclude nothing absolute from
the human form, barber’. Deze scène speelt zich af vlak nadat Frank Goodman een
rollenspel gespeeld heeft, waaruit hij kwaad is weggelopen. Degene die achterbleef
wist niet ‘where exactly the fictitious character had been dropped, and the real one,
if any, resumed’.
In de omschrijving van wat een ‘original’ personage is wordt niet voor niets naar
Genesis verwezen. Hij kan het effect uitoefenen van de Schepper op de woeste en
ledige aarde in Genesis. De confidence man is inderdaad de bron en de motor van
de roman. Hij zet om zich heen de verhalen in werking en zet door zijn leugens de
‘reële’ situaties in fictieve om. En de menselijke vorm, oftewel die van een
persoonlijke identiteit, daaraan is hij niet gebonden. Wat kan die raadselachtige,
irreële figuur van de confidence man anders zijn dan de Auteur? Hij is het oog van
de wervelwind; de afwezige aanwezige op het feest van personages en verwikkelingen,
gastheer en regisseur tegelijk. Dit boek is niet alleen Melville's laatste roman, het is
ook zijn ultieme roman, het is zijn auteurstheorie in werking. De auteur als confidence
man.
De keuze voor dat beeld had voor Melville een veel grotere dan alleen theoretische
betekenis. Er is een keerzijde aan de rol van confidence man, en Melville meende
die aan den lijve te ondervinden. Hij moet gedacht hebben dat er niet zoveel verschil
was tussen de doofstomme dubbelganger die zich in North Carolina voor hem uitgaf,
en hemzelf. Wie geloofde hem nog na die weggehoonde romans, die doodgezwegen
verhalen? Was hij nog wel dezelfde schrijver als van de avonturenboeken en het
succes van Moby Dick? Was hij nog wel een literair auteur? Er kwam toch al jaren
nauwelijks meer iets uit zijn handen van belang; wat hij maakte had veel weg van
het onverstaan-
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bare gemummel van een doofstomme. Hij moet zich hebben voorgesteld in de
schoenen te staan van de man die zich voor hem uitgaf: een zwendelaar. In plaats
van daar een melancholiek en tragisch verlopend verhaal uit te destilleren, schreef
hij een utopisch boek, zonder ontknoping, zonder eindbestemming; het gaat over de
oneindigheid van de fictie. Het beslissende verschil tussen Herman Melville en de
leugenaar die zich voor hem uitgaf, is de tekst van THE CONFIDENCE MAN; HIS
MASQUERADE.
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Matthijs van Boxsel
Mooi weer, Wenen, en een rode neus
De dialektiek van de leugen in de eerste twee alinea's van Musils
Man zonder eigenschappen
Op een mooie augustusdag in 1913 lopen twee mensen over een brede, drukke straat
in de rijkshoofdstad en residentie Wenen als er plotseling een zware vrachtwagen
van zijn plaats springt en iemand aanrijdt.
Deze aaneengesmede fragmenten uit het eerste hoofdstuk van Robert Musils Der
Mann ohne Eigenschaften bepalen als vanouds tijd en plaats, en starten de handeling
met de introductie van romanfiguren in een bepaalde situatie. Het zijn de fragmenten
die het ‘feitelijke redelijk goed weergeven, ook al zijn ze ietwat ouderwets’. Maar
ze vormen niet de essentie van dit hoofdstuk. Het blijken bij nader inzien fragmenten
te zijn van een hoogst leugenachtige tekst waarin deze ouderwetse zinnen nog het
meest bedrieglijk zijn. Na ontraadseling blijkt dat het eerste hoofdstuk een
paradigmatische functie vervult binnen de roman als geheel.

Alinea één: het weer in de taal
Laten we beginnen met wat wel de saaiste openingsalinea in de wereldliteratuur is
genoemd. In de eerste alinea heeft de auteur een strik gezet in de logica en de taal
die, eenmaal ontward, een geconcentreerde instructie van de lezer blijkt te zijn.
‘Boven de Atlantische Oceaan bevond zich een barometrisch minimum; het trok
oostwaarts, in de richting van een boven Rusland gelegen maximum, en vertoonde
nog niet de neiging hiervoor naar het noorden uit te wijken. De isothermen en
isotheren vervulden hun plicht. De luchttemperatuur stond in de voorgeschreven
verhouding tot de gemiddelde jaartemperatuur, tot de temperatuur van zowel de
koudste als de warmste maand en tot de aperiodieke maandelijkse
temperatuurschommeling. De opkomst en ondergang van de zon, van de maan, de
lichtvariaties van de maan, van Venus, van de ring van
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Saturnus en vele andere gewichtige verschijnselen stemden overeen met de
voorspellingen daaromtrent in de astronomische jaarboeken. De waterdamp in de
lucht had zijn hoogste spankracht en de luchtvochtigheid was gering. In één woord,
dat de feitelijke situatie zeer goed* weergeeft, ook al is het wat ouderwets: het was
een mooie augustusdag in het jaar 1913.’
De schoonheid van de augustusdag wordt quasi wetenschappelijk gerechtvaardigd,
maar de voorgespiegelde objectiviteit, de ‘exactheid’ die uit dit meteorologische
bericht moet spreken, wordt onderuitgehaald door de onderlinge tegenstrijdigheid
in de verstrekte gegevens. Wolken begeven zich nu eenmaal niet van een minimum
naar een maximum, maar net andersom. En hoe kan de vochtigheid van de lucht laag
zijn als de waterdamp zijn hoogste spankracht heeft bereikt? Alles wijst eerder op
een atmosferische storing dan op mooi weer.
De informatie verkeert in een klucht als een stem ons zelfverzekerd inlicht over
de neigingen en plichten van de feiten. Wie bepaalt die plichten? De vaktermen die
moeten staven dat de waarheid afhankelijk is van de objectieve meetapparatuur, staan
naast predikaten die de subjectiviteit van de gebeurtenis beklemtonen. De
ongelijksoortigheid van de gebruikte termen, de vermenging van ‘exacte’ begrippen
met subjectieve uitdrukkingen heeft een ironisch effect, waardoor de waarheid van
het bericht zijn waarschijnlijkheid verliest.
Epische mededelingen over de plaats waar het minimum ‘zich bevond’ en de
richting waar het heen ‘trok’ moeten de geloofwaardigheid van het wetenschappelijke
bericht ondersteunen, maar de informatie wordt nu juist door de ironische botsing
ontmaskerd als iets toevalligs en onbepaalds. Het ironisch conflict tussen het epische
en het wetenschappelijke heeft tot gevolg dat alles op losse schroeven komt te staan.

*

De sterretjes in de vertaalde fragmenten staan bij de plaatsen waar ik noodgedwongen afwijk
van de vertaling door Ingeborg Lesener van de Man zonder eigenschappen (MZE)
- MOE = Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften, ed. A. Frisé 1978
- GW II = Musil, Gesammelte Werke Vol. 11, Proza etc., ed. A. Frisé 1978
- T.I, II = Musil Tagebücher, ed. A. Frisé 1976
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Wie is er nou eigenlijk aan het woord? De ‘alwetende’ verteller speelt mooi weer.
Hij verkondigt de harmonie tussen theorie en praktijk, maar hij ontkracht wat hij
zegt door de manier waarop hij het zegt. De exacte informatie botst met de ironische
toon, die een zekere scepsis verraadt. De exacte talen waarin hij spreekt verliezen
hun autoritaire effect. Zo ondergraaft hij niet alleen zijn eigen geloofwaardigheid,
maar ook die van de feiten die de uitspraak mogelijk maken dat het een mooie
augustusdag is.
Voor de argeloze lezer telt de geruststellende conclusie, maar ook de bondige
slotzin die zegt alle informatie samen te vatten is niet zo onschuldig als hij op het
eerste oog lijkt. Niet alleen valt de inhoud op geen enkele manier te rijmen met het
voorafgaande, maar wij zien ook hoe in twee taalsoorten twee perspectieven haaks
op elkaar staan.
De wetenschappelijke taal vertegenwoordigt het kosmische perspectief. De aan
de Aarde ontstegen abstracte taal maakt het mogelijk het weer te voorspellen door
de beweging van de planeten te registreren.
De ouderwetse taal vertegenwoordigt het perspectief van het gezond verstand, van
de mens die met beide benen op de grond van een van die planeten staat en zijn
zintuigen de kost geeft. Het is de subjectieve en onnauwkeurige taal van iemand die
een vinger in de lucht steekt om te concluderen: mooi weer.
Het vereist een wetenschappelijke precisie, een strikte keus uit de feiten en een
weloverwogen taalgebruik om vanuit een stad op Aarde het weer te kunnen
voorspellen. Maar terwijl het hier ten ene male aan ontbreekt, wordt ironisch genoeg
van het ouderwetse meteorologische idioom gezegd dat dit het feitelijke pas goed
weergeeft.
Ook tussen de titel Waar merkwaardigerwijze niets uit volgt* en de slotzin bestaat
een opmerkelijke spanning. De premissen hebben niets te maken met de conclusie,
maar de vorm waarin ze zijn gegoten doet het proces vanzelfsprekend lijken. En
daarin treedt het leugenachtige pas goed aan het licht. Waar merkwaardigerwijze
niets uit volgt: de wijze is inderdaad merkwaardig.
De dynamiek van de ironie berust op twee principes: gevolgeloosheid en annulering.
De kwantiteit van gegevens en vaktermen leidt tot een overbepaaldheid van de
boodschap waaronder de mededeling be-
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zwijkt. De kwaliteit hiervan leidt daarentegen tot een onbepaaldheid. De
tegenstellingen ondergraven de exactheid, het precieze transformeert in het onprecieze,
het wezenlijke in het overbodige, het concrete in het abstracte. Het spel van bevestigen
en ontkennen, duiden en interpreteren, vertellen en verzwijgen, leidt tot het opheffen
van de gehele betekenis.
De auteur heeft nauwgezet alles op losse schroeven gezet, terwijl hij de indruk
wekt een afgeronde, sluitende mededeling te doen. Zijn ironie is consequent: alle
gegevens zijn verdraaid tot nietszeggende elementen, de kleinste gegevens zijn nog
geladen met een ironische subversiviteit. Hij jongleert met metaforen. In een spel
met traditionele elementen als vorm, inhoud en verteller, worden ze allemaal
belachelijk. De zorgvuldige constructie van de tekst leidt niet tot een eenheid: al het
‘bepaalde’ wordt systematisch in discrediet gebracht. Uit alle gegevens volgt precies
wat de titel belooft: niets.
Vanuit welke invalshoek zien wij de waarheid? Het ‘feitelijke’ waarop de conclusie
is gebaseerd, is naar vorm en inhoud niets anders dan het leugenachtige zelve. Het
is de schijnbaar harmonieuze som van tegenstrijdigheden zowel in gegevens als in
begrippen. De tekst geeft geen uitsluitsel over het feitelijke, want zij blijft buiten het
feitelijke staan. Daaruit blijkt dat het de verteller niet om de feiten en hun onderlinge
relatie gaat.

Een meteorologisch drama
Wolken communiceren niet met de meteoroloog. Wel dragen ze informatie: wie niet
op de samenpakkende wolken let, wordt verrast door een regenbui. Het gedrag van
planeten of wolken valt niet te interpreteren, wij kunnen alleen duiden. Wij proberen
op grond van eerdere ervaringen een typische regenwolk te herkennen. Wij vormen
kortom een oordeel op grond van een vooroordeel, een theorie, op zo'n manier dat
wij achteraf tevreden kunnen vaststellen dat wij het juist hebben voorspeld.
Des te opmerkelijker was dan ook de profetische uitspraak die ik kort geleden op
de radio heb gehoord. De weerman van de Evangelische omroep sprak de enorme
woorden: ‘Het wordt morgen mooi weer, al zeg ik het zelf’. De christelijke weerman
vergat even dat hij
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niet de schepper van het weer was, maar alleen van het weerbericht. En dat is niet
zo verwonderlijk. Voor de gelovige meteoroloog is het boek van de natuur, de biblia
naturalis, natuurlijk door God geschreven. Hij leest het weer als een krantelezer het
weerbericht. En daarmee staat de EO-weerman, geboren uit het huwelijk tussen religie
en empirie, in een traditie van eeuwen toen men de donder en bliksem interpreteerde
als onheilspellende signalen van een hogere macht. Ook hij duidt het weer niet, maar
interpreteert het. En omdat hij zich een ingewijde waant in het goddelijke mysterie,
durft hij met stelligheid de voorspelling aan. Zijn zekerheid berust op zijn geloof,
hij spreekt op gezag van God. Als hij onwaarheid spreekt, dan liegt hij in commissie.
Wolken staan boven het onderscheid tussen waarheid en leugen. Het weer bedriegt
niet, maar het weerbericht kan ons een loer draaien: ‘Men schreef maart. Maar de
meteorologie valt niet altijd te vertrouwen. Soms laat ze een juni-avond vroeger of
later in het jaar vallen’. (MOE, 785)
Tegenwoordig kijkt men niet meer naar het weer, maar alleen nog naar het
weerbericht, en men is verontwaardigd als de wolken zich niet voegen naar de
voorspelling. Het bericht schept de enige realiteit die nog wordt geloofd en beleefd.
Alleen in het weerbericht steekt ‘werkelijkheid’, de meteoroloog garandeert het
‘feitelijke’. Men gelooft zo heilig in het weerbericht dat men de weerman persoonlijk
verantwoordelijk stelt voor het weer. Daarom kunnen wij het de EO-weerman niet
kwalijk nemen dat hij zich even God op Aarde waande.
De wetenschap heeft zich ontwikkeld tot een religie met een eigen geheimtaal en
rituelen. Er is een welhaast bijgelovig vertrouwen in de kennis en taal van de
wetenschap ontstaan. Men heeft een rotsvast vertrouwen in de stabiliteit van de
kennis, maar onder deze wereld beweegt de bodem. De grondslagen van de wiskunde
zijn logisch ongeverifieerd, de wetten van de natuurkunde gelden alleen bij benadering
en de hemellichamen bewegen zich in een coördinatensysteem dat nergens een plaats
heeft. (GW. II. p. 1027)
De waarheid van de wetenschap bestaat uit waarschijnlijkheden. De wiskunde
voorziet in de methode, niet in het bewijs. Als wij de natuur zouden kunnen bewijzen
dan hadden wij haar geschapen. Waarheid
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is alleen mogelijk voor zover zij op mensenwerk betrekking heeft. Wiskunde kunnen
wij bewijzen omdat wij haar hebben geconstrueerd. Daarom beweert men wel dat
de wetenschap zich niet kan vergissen: ‘Dit noemt men ook wel exactheid’. (T.I. 244)
Wetenschap is fictioneel, ook al beroept ze zich op de feiten. De theorie legt over
de werkelijkheid een net van door woorden aangeduide kenmerken op zo'n manier
dat bepaalde feiten naar voren worden gehaald, en in zekere zin pas worden
geschapen: ze bestaan alleen in de taal. En ook de meteorologie is een verzinsel dat
op zijn best een hoge graad van waarschijnlijkheid bezit.
In het leugenachtige weerbericht uit de eerste alinea wil de auteur de goedgelovigheid
van de lezer met betrekking tot die ficties van de wetenschap op de proef stellen. Net
als de EO-weerman verklaart de spreker de absurde toevalligheid van het weer tot
een meteorologische zekerheid. Maar dat is zijn goed recht, de schrijver is immers
de schepper van een eigen wereld, iets wat de EO-weerman zich ook wel zou wensen,
getuige zijn verspreking. In zijn eigen wereld speelt de auteur de feiten en talen tegen
elkaar uit. En als om het mythologische aspect van de wetenschap nog eens extra te
beklemtonen, voert hij de feiten ten tonele als gepersonifieerde machten. Net als in
de mythe vernemen we de wederwaardigheden van feiten: ze trekken weg, ze zijn
niet van plan uit te wijken, ze doen hun plicht... Wij zijn kortom getuigen van de
epiek van de natuur. De natuurverschijnselen treden op als kosmische acteurs in een
groot meteorologisch drama.
Opmerkelijk genoeg lijkt de alledaagse taal die de gebeurtenissen samenvat alle
drama er echter weer volledig uit te halen. Er is geen sprake meer van een minimum
versus een maximum. De ouderwetse taal schikt alles in der minne.
De provocerende titel kan niet voorkomen dat de lezer tot de conclusie komt dat alles
begint op een mooie augustusdag in 1913. Hij neemt de abacadabra uit de eerste
alinea voor lief en concentreert zich op de slotzin die tenminste in ‘ouderwetse’
mensentaal is gesteld. Terwijl er een taalstorm woedt, neemt de argeloze lezer
genoegen met de mooiweer conclusie.
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Zodra hij echter beseft dat de gegevens tegenstrijdig zijn en dat de exacte terminologie
in feite is samengesteld uit een ratjetoe van talen uit zeer verschillende disciplines,
zal hij zich moeten afvragen of hij de conclusie nog wel mag geloven.
De stijl is de zienswijze, maar hoe het perspectief van de verteller te bepalen als het
persoonlijke verweven is het met objectieve, het inexacte met het exacte, ironie met
ernst? Het spel met de registers is een spel van invalshoeken. Niemand weet tenslotte
waar de verteller staat, hij is verdwenen achter de woorden. Zijn identiteit blijft een
raadsel. De feiten zijn gediskwalificeerd, de begrippen verwijzen niet naar een
empirische werkelijkheid en al evenmin naar een theorie. Personages ontbreken
geheel en al. De enige hoofdpersonen van deze eerste alinea's zijn de talen zelf. De
talen zijn de acteurs in een groot linguïstisch drama, een strijd tussen de registers
van de taal.
De lezer wordt gedwongen zijn aandacht te richten op het gegoochel met de
woorden zelf. De storing zit niet zozeer in het weer, maar veeleer in het bericht. Niet
wát er medegedeeld wordt, maar de manier waarop is van belang. De eerste alinea
heeft niet de feitelijke werkelijkheid tot onderwerp. Niet de leugen op het niveau van
de gebeurtenissen, maar de leugenachtigheid van de taal staat centraal. De beginzinnen
vestigen de aandacht op hun eigen kwaliteit.
Het is een ironisch conflict over het waarheidsgehalte van taal. Het gaat om het
bedrieglijke karakter van alle tekensystemen. De taal die nodig is voor de overdracht
van feitelijke informatie is zelf een verzinsel. In de taal is niets zo feitelijk of er is
fictie in het spel, dat wil zeggen iets willekeurigs, iets subjectiefs, iets inexacts, iets
leugenachtigs. Ook de wetenschap bestaat uit willekeurige definities en kan er
bovendien niet omheen zich te bedienen van alledaags, ongedefinieerd taalgebruik.

Alinea twee: luchtwoorden
Uit de hogere sferen van planeten en meteorologische abstracties, belandt de lezer
op vaste bodem. Maar de rust die hij denkt te hebben gevonden in de ouderwetse
formulering ‘het was een mooie augustusdag in het jaar 1913’ is van korte duur. Van
het ene uiterste vallen we
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in het andere. In een typisch Musiliaanse wisseling van perspectief kijken we onder
het dunne oppervlak, onder de huid van de kosmische ordening op de ‘dingen die
dringen en drijven’, het gebied van het persoonlijke, verrassende, bijzondere,
chaotische. De manier waarop is wederom buitengewoon merkwaardig.
‘Auto's schoten uit smalle, diepe straten naar het oppervlak* van lichte pleinen.
Voetgangersdonkerte vormde wolkige strengen. Daar waar krachtiger strepen van
snelheid dwars door hun luchtige haast bewogen verdikten ze zich, stroomden daarna
sneller en vonden na enkele schommelingen hun regelmatige polsslag terug.
Honderden tonen* waren tot één draadachtig geruis* ineen gedraaid, waar hier en
daar pieken uit opstaken, waar scherpe kanten langsliepen* en zich weer effenden,
waar heldere tonen vanaf splinterden en vervlogen. Zonder dat zich het karakteristieke
van dit geruis* liet beschrijven, zou iemand daar na jarenlange afwezigheid met zijn
ogen dicht aan hebben herkend dat hij zich in de rijkshoofdstad en residentie Wenen
bevond.’
Nadat in de eerste alinea de kosmische ruimte aan bod is gekomen en daarna de
kalendertijd, gaat het nu om een plaatsbepaling: hoe kan een individu zich oriënteren
in de tijd en ruimte van een wereldstad?
Opnieuw spiegelt het kennisprobleem zich in het problematische karakter van de
taal. Wie het perspectief van de wetenschap verruilt voor dat van de persoonlijke
indruk, moet ook zijn taal aanpassen. Een andere manier van kennen heeft een andere
manier van uitdrukken nodig. Om de gevoelsmatige, intuïtieve kennis uit te drukken
die een individu heeft van een stad, voldoet de nuchtere wetenschapstaal niet, en
moet men grijpen naar dichterlijke omwegen. De spontane kennis is verbonden met
onmeetbare, onuitspreekbare zaken. Hier schiet de wetenschappelijke precisie tekort
en is er behoefte aan gelijkenissen.
Alle woorden zijn schijnbaar betrokken op het uitdrukken van de zintuiglijke
indrukken van een individu. Ook hier vinden we net als in de eerste alinea
wetenschappelijke begrippen naast antropomorfe metaforen, met dit verschil dat de
toon van de gelijkenis overheerst. De eerste regels bevatten woorden die vooral zijn
betrokken op het zien. Beschrijvende termen uit de woordenschat van de meetkunde
als diepte,
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oppervlakte, lijnen, verwijzen nog naar het afstandelijke wetenschappelijke
perspectief. Maar dit is ondergeschikt aan het persoonlijk perspectief dat zich uitdrukt
in metaforen die opmerkelijk genoeg ontleend zijn aan het weer! Zelfs de dwarse
beweging uit de eerste alinea, het minimum dat niet van plan is te wijken voor het
maximum, herkennen wij in de ‘strepen van snelheid die bewegen door de luchtige
haast’.
In de regels daarop volgen woorden die vooral op het horen zijn betrokken. De
toon wordt harder: scherpe kanten, afsplinterende tonen. Ironisch genoeg komt de
quasi-dichterlijke omschrijving van het stadse geruis vrijwel letterlijk overeen met
de definitie uit de geluidsleer waarin geruis wordt omschreven als een uit een groot
aantal tonen samengesteld geluid.
Het lijkt allemaal buitengewoon poëtisch, maar de lezer - op zijn hoede na de eerste
alinea - voelt opnieuw nattigheid. Wat is het begin van de tweede alinea meer dan
wolkig gepraat en ritmisch deinende woorden? Hoe komen we erachter of we opnieuw
in de maling worden genomen? Hoe leugen van waarheid te onderscheiden in een
tekst die niet verwijst naar de werkelijkheid of een theorie, maar naar de
ervaringswereld van een individu? Hier brengt in de eerste plaats de context uitkomst.
De hoogst nieuwerwetse stijl steekt wel opmerkelijk schril af tegen de
quasi-wetenschappelijke taal uit de eerste alinea, maar ook tegen de ouderwetse taal
van de twee zinnen waartussen dit fragment zit ingeklemd. Bovendien is het de enige
keer in de hele roman dat de verteller zich van deze stijl bedient.
Wij zijn van de ene taalstorm in de andere beland, maar bij nadere bestudering
zien wij dat ook hier geen sprake is van een lukrake woordenstapeling. In de tekst
heeft de auteur opnieuw ironische verwijzingen vervlochten naar het bedrieglijke
karakter van de eigen tekst. Het is wederom zorgvuldig geconstrueerde onzin.
Ook al suggereren de optisch-akoestische verwijzingen anders, het ontbreekt ten
ene male aan de controle van de empirie. Het taalgeraas is een vrijwel sprakeloze
taal die al met al nog het best valt te omschrijven als absurd, niet alleen in de letterlijke
betekenis van ab-surdus: ‘afwijkend van het normale gegons’, maar vooral in de zin
van onwelluidend, ongerijmd, vals.
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Opnieuw lijkt de ouderwetse ‘slotzin’ te triomferen door nuchter het ‘feitelijke’ te
benoemen. Zij geeft ons de informatie die wij uit het voorafgaande niet hebben
kunnen destilleren: wij bevinden ons in de rijkshoofdstad en residentie Wenen.
Bovendien legt deze zin de vinger op de wonde plek van de lyrische tekst: hoezeer
de dichter ook zijn best doet, woorden schieten tekort om het bijzondere te
beschrijven.
Maar ook hier schuilt het venijn in de staart. Opnieuw zien we hoe in de twee talen
twee perspectieven botsen.
De ouderwetse taal vertegenwoordigt wederom het standpunt van het gezond
verstand, van de mens die met beide benen op de grond staat en zijn zintuigen de
kost geeft. En hoe nuchter ook, voor haar kennis van het ‘feitelijke’ doet ze opnieuw
een dweperig beroep op de onmiddellijke ervaring. Een Wener zal de stad met gesloten
ogen herkennen aan het geruis. Daar heeft hij geen wetenschap voor nodig. Sterker
nog: de wetenschap zou hem die particuliere kennis niet kunnen geven. De
sentimentele kennis, het ‘Wenen-gevoel’ is alleen weggelegd voor rasweners en
toeristen op herhaling. Ook de literatuur, hoe vol van ziel ze mag zijn, kan die
specifieke ervaring niet doorgeven.
Inderdaad is het een feit dat niemand aan het geruis van de lyrische tekst het typisch
Weense zal herkennen. De kakofonie mag dan wel de meest literair-exacte weergave
zijn van de persoonlijke ervaring van de stad Wenen, de lezer ervaart alleen maar
hoe het de dichter te moede is, niet waar wij ons bevinden.
Maar daar schuilt de crux, want het is helemaal niet de intentie van de poëzie om
topografische kennis over te dragen. Bovendien doelt het gezond verstand op een
heel ander soort bijzonderheid dan de dichter, namelijk op het bijzondere van een
zintuiglijke ervaring. Die gevoelskennis is een karikatuur van de ziel waar de dichter
zich op beroept.
De lyrische taal, die het standpunt van de dichter vertegenwoordigt, richt zich niet
op de directe weergave van een onmiddellijke zintuiglijke ervaring, maar op het
overdragen via de gelijkenis van een toestand waarin het onderscheid tussen identiteit
en werkelijkheid is weggevallen. Om die onuitsprekelijke unieke ervaring over te
dragen spreekt
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de dichter nu juist niet in de cliché's van de ouderwetse taal, maar op een verrassend
andere manier. De lyrische taal streeft niet naar een sfeerschets van de stad Wenen,
voor haar is de stad een gelijkenis van een gemoedstoestand, een projectie van een
stemming. Via de gelijkenis ‘hoort en ziet’ de lezer de dingen die onhoorbaar en
onzichtbaar drijven en dringen onder de oppervlakte, op het gebied van de ziel.
Dit gebied onttrekt zich aan het feitelijke denken. Kennis of waarheid in de strikte,
natuurwetenschappelijke zin valt er hier niet te winnen, maar via de gelijkenis kunnen
wij er een idee van krijgen. Daarbij is de spanning tussen leugen en waarheid, tussen
schijn en werkelijkheid van wezenlijk belang: ‘Een gelijkenis is... alleen in zoverre
gelijkenis als ze onwaar is; voor zover ze waar is, verwijst ze naar de werkelijkheid!’
(MOE, 2034) De essentie van de gelijkenis schuilt nu juist in het inexacte, fantastische,
leugenachtige. De dichter heeft recht op halve waarheden om zich te kunnen bewegen
op dit gebied waar iedere formulering wacht op vervanging door een andere die op
haar beurt ook weer halfwaar zou kunnen zijn. (GW. II. p. 1028)
Zonder logische vorm of empirische inhoud zou de gelijkenis evenwel ontaarden
in sprakeloos gestamel. ‘In de gelijkenis zijn waarheid en verbeelding verbonden
door het gevoel, en tot kunst georganiseerd door de zintuigen met behulp van de
werkelijkheid.’
Het andere uiterste is als men de werkelijkheid uit het oog verliest en alleen de
metaforische intuïties nog ernstig neemt. Hier belanden wij bij degenen die zeggen
dat ze begrippen niet nodig hebben om zich in het leven staande te houden, omdat
ze zich door hun intuïties laten leiden. Als om dit te onderstrepen gooien ze de
woorden door elkaar. Door de logische regels te breken, denken ze in de buurt van
de waarheid te komen. Omdat woorden tekortschieten voor hun intuïties kiezen ze
ter compensatie voor gewilde woordstapelingen, waarbij de eigenlijke betekenis van
de woorden in het geheel niet meer ter zake doet.
De vraag is nu of wij het begin van de tweede alinea uit Musils roman ook zouden
kunnen lezen als een ironische kritiek op het mysticisme en het formalisme, de
kunstopvattingen die Musil als twee vormen van dezelfde misvatting beschouwde:
de valse tegenstelling tussen denken en beleven.
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Het mysticisme trachtte zichzelf te rechtvaardigen met een beroep op ‘het
goochelaarswoord intuïtie’. (GW. II, 1169) Terwijl ze getuigden van een hogere
zintuiglijkheid (‘het is bepaald komisch hoeveel ze beleven’), ontbrak een passende
vorm. Het zijn dichters voor wie ‘uit de omgestoten beker van het woord ongeordend
alle voorstellingen stromen’. (GW, II. p. 1148)
Ook de expressionisten verzetten zich tegen het op de werkelijkheid gerichte
denken en pleitten voor een ‘uitbraakpoging van de ziel’. Musil schrijft over het
expressionisme: ‘men kon niet precies aangeven wat dat was, maar het was zoals het
woord zei een uitpersing; misschien van constructieve visioenen, niettemin waren
deze in vergelijking met de artistieke traditie ook destructief, daarom kan men ze
ook simpelweg structief noemen, het verplicht tot niets, en een structieve
wereldopvatting, dat klinkt heel respectabel’. (MOE, 453)
Ze protesteerden tegen het ‘uitgeholde en door het begripsdenken van tralies
voorziene woord’ en namen hun toevlucht tot de ontoereikende expressies van een
quasi-nieuwe taal. Maar zij die het hardst riepen de ziel te willen invoeren in de taal,
faalden omdat ze spraken en dachten ‘in luchtwoorden (...) die het ontbreekt aan
inhoud, de controle van de empirie’. (GW. II. p. 1058/9) De formele relaties traden
geïsoleerd op de voorgrond, en er ontstond een ‘schrikachtig verstommen voor een
krankzinnige wereld’. (GW, II. p. 1140)
Het bleven spookvormen, zielloze constructies, een spel met woorden dat zich
niet verdiepte tot een gevoel.

De antinomie van precisie en ziel
De kunstenaar die de onmiddellijke ervaring van een meteorologisch feit als ‘mooi
weer’ direct wil vertalen, moet mislukken omdat de clichés van de taal tekortschieten.
De natuurwetenschap heeft daar ironisch genoeg geen problemen mee. (T.I. p. 244)
Van de weeromstuit zien we hoe in de eerste alinea een moderne auteur ons
informeert over de atmosferische, astronomische, natuur- en scheikundige totaliteit
van de wereld om de schoonheid van deze augustusdag te onderbouwen.
Het werkt al even vervreemdend als een meteoroloog die zich uitput in metaforen
om de unieke schoonheid van de wolken te omschrijven, en onderwijl de diagnose
‘regen op til’ vergeet.
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De wetenschapper die zoiets ingewikkelds als een stad, in casu Wenen, wil
beschrijven, moet mislukken omdat de wetenschap alleen het begrip ‘stad’ in het
algemeen kent. Zij spreidt een dun net van verbanden over de werkelijkheid, maar
het bijzondere van Wenen glipt tussen de mazen door.
In de tweede alinea zien wij nu hoe een moderne auteur van de weeromstuit struikelt
over de sfeervolle metaforen om een topografische eenheid zo exact mogelijk te
benaderen.
Het werkt al even vervreemdend als een dichter die een stratenplan aandraagt om
de toestand van zijn ziel te bepalen, en ondertussen zijn stemming vergeet.
Laten wij ons voor het moment beperken tot de kwestie van het mooie weer om de
problematiek waar het Musil om gaat te verduidelijken. Het ene woord dat de eerste
alinea samenvatte, ook al was het ietwat ouderwets, was ‘mooi’. Vast staat dat het
een ‘mooie augustusdag is’. Maar wat is ‘mooi’?
De schoonheid van het weer is voor de meteorologie een reeks getallen. Voor het
doorgeven van een weerbericht schieten de metaforen tekort in precisie.
De schoonheid van het weer is voor de dichter een gelijkenis van een
gemoedstoestand. Voor het uitdragen van een schoonheidservaring schieten de
grafieken tekort in ziel.
Gemeten naar de maatstaf van de poëzie is de wetenschap een reeks bloedeloze
cijfers. Bovendien: wat draagt kennis van de wolken bij tot het inzicht in de ziel?
Gemeten naar de maatstaf van de wetenschap is de poëzie sentimentele onzin.
Wat denkt men trouwens van de ziel te weten als men niet eens het weer exact kan
voorspellen?
‘Het is duidelijk dat een pessimist ook zou kunnen zeggen dat de resultaten van
de ene houding niets waard zijn, en die van de andere niet waar’. (MZE, 323) De
antinomie van precisie en ziel ontstaat waar beide over het hoofd zien dat ze het over
een ander soort waarheid en precisie hebben. Musil maakt daarom een onderscheid
tussen fantastische en pedante precisie. De exactheid van de wetenschap is fantastisch
omdat precisie zelf een fictie is, en haar waarheid op zijn best
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uit waarschijnlijkheden bestaat. De exactheid van de literatuur is pedant omdat zij
zich beroept op zoiets ongrijpbaars als de waarheid van de ziel.
Beide hebben gemeen dat ze zich zien aangewezen op een taal waarin voortdurend
het algemene botst op het bijzondere, het objectieve op het subjectieve.
Op natuurwetenschappelijk gebied heeft de taal de functie van bemiddelaar, een
die bovendien nogal onnauwkeurig is. Het perspectief van de spreker speelt altijd
mee in de taal, hoe objectief ook.
In de literatuur heeft de taal in de eerste plaats een scheppende functie: alleen de
taal maakt het mogelijk bepaalde voorstellingen tot stand te brengen. Maar ook een
literaire presentatie is pas mogelijk door de taal als voertuig van het feitelijke, hoe
subjectief ook.
In de satire op de wetenschappelijke taal wordt de fictie van de exactheid
blootgelegd: hoe pasklaar voorhanden de begrippen ook mogen zijn, er is altijd iets
subjectiefs in het spel. In de satire op de lyrische taal wordt de fictie van de ziel
blootgelegd: hoe subjectief ook de persoonlijke indruk, in de uitdrukking hiervan
schuilt altijd iets algemeens; als zinnen zijn het noodzakelijk abstracties. Dit probleem
staat opnieuw centraal in het volgende tekstgedeelte.

De kwestie van de rode neus of de taal van het gezond verstand
De ouderwetse conclusie vormt niet het besluit van de tweede alinea. In de zinnen
die er nog op volgen, vindt opnieuw een metamorfose van de thematiek plaats. Het
vertelde en overdachte wordt weer van een andere kant bezien, en ook de toon wordt
kritischer.
Oppervlakkig gezien lijkt het te gaan om een eigennaam, ‘Wenen’, en een
eigenschap, ‘roodheid’, maar opnieuw gaat het over de relatie tussen het algemene
en het bijzondere in de taal.
De wetenschap lijkt weer enigszins te worden gerehabiliteerd in de kwestie van
de rode neus. Het bijzondere van dit rood valt door middel van de eenduidige taal
van de wetenschap redelijk exact te beschrijven (namelijk in golflengten weergegeven
in zogenaamde Helmholtz-eenheden). Dat lukt haar evenwel niet bij zoiets
ingewikkelds als een stad, waar men nu juist weer wel zo graag zou willen weten
wat voor stad in het bijzonder.
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Waar de gelijkenissen van de literatuur al te vaag of individueel zijn, en de categorieën
van de wetenschap al te specialistisch of te algemeen, daar is het de ouderwetse taal
die de spijker op zijn kop slaat en het ‘feitelijke’ wederom toereikend onder woorden
brengt. De aanduiding ‘mooi’ voor de toestand van het weer voldoet in het dagelijks
taalgebruik, evenals de aanduiding ‘rood’ voor de kleur van de neus. Het gezond
verstand heeft geen enkele behoefte aan een nadere precisering. En het bijzondere
van het geruis en gedein van een stad valt dan weliswaar niet te beschrijven, ook dit
is uitstekend te benoemen. Wenen is immers de exclusieve eigennaam waardoor wij
deze geografische eenheid onderscheiden van andere steden. De naam geeft niet
alleen duidelijk aan waar wij ons bevinden, ook wekt hij bij de kenner zoete
herinneringen.
Degene die nu abusievelijk zou concluderen dat de ouderwetse taal de ideale balans
tussen exactheid en ziel heeft gevonden om het ‘feitelijke’ redelijk goed weer te
geven, wordt uit die droom gewekt door de verteller die voor de eerste maal expliciet
ingrijpt. Aan de naam van de stad dient ‘geen bijzondere waarde’ te worden gehecht.
‘De overschatting van de vraag waar men zich bevindt, stamt uit de hordentijd toen
men zijn voederplaatsen moest onthouden’. De mythische waarde die het gezond
verstand aan het ‘feitelijke’ hecht ‘leidt af van belangrijker zaken’.
‘Het leven vormt een oppervlakte die zo doet alsof ze zo moest zijn als ze is, maar
onder haar huid drijven en dringen de dingen.’ (MOE, 241) De oppervlakte van het
leven wordt in de eerste plaats gevormd door de conventionele taal die een samenhang
voorspiegelt, en datgene wat onsamenhangend onder de oppervlakte drijft aan het
oog onttrekt. De pasklare taal schept weliswaar orde in de chaos, ze maakt deze
begrijpelijk en reëel, maar men is zo langzamerhand in deze ficties gaan geloven als
het ‘feitelijke’ zelve. Wij hebben een netwerk van woorden over de wereld geworpen
en leven vervolgens alsof de realiteit zich hieraan conformeert. De enige werkelijkheid
ziet men in de begrippen die in feite de wanorde moeten maskeren. ‘Een enorme
ordening, die ten slotte niets is dan een enorme absurditeit, dat was dan de wereld.’
(MOE, 1098) Het genormeerde wordt als het enig normale
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beschouwd, maar het behelst in wezen een geordende waanzin.
In tegenstelling tot de wetten die de natuurwetenschapper formuleert, zijn de regels
van de cultuur niet per se waar. Men heeft weliswaar door middel van een linguïstisch
contract bepaald wat ‘waarheid’ moet zijn, dat wil zeggen men heeft verplichtende
benamingen voor de dingen uitgevonden, maar dit is ironisch genoeg geen waarheid
in de strikte zin des woords. Iedere waarheid op het gebied van de cultuur berust niet
op onderzoek en correctie, maar op afspraak en keus. De cultuur is een gesloten
systeem van woorden, de taal is in zichzelf gedefinieerd.
Volstrekte waarheid is alleen al door het karakter van de taal onmogelijk. ‘Vraag
mij niet, dan lieg ik niet.’ De taal is een ontoereikende uitdrukking van zaken, de
woorden dekken geenszins de dingen. Maar dit is zo vanzelfsprekend dat men het is
vergeten. Wie neemt er bovendien nog genoegen met een waarheid in de vorm van
tautologieën? Deze lege hulzen zijn gevuld met oneigenlijke betekenissen die men
vervolgens heeft verabsoluteerd. De begrippen waarmee wij ons in het dagelijks
leven oriënteren, de coördinatensystemen van moraal en logica zijn ‘verstard
achtergelaten gelijkenissen’. (MOE, 587) Ze suggereren eenduidigheid zonder evenwel
een toereikende verklaring te geven. Maar deze gelijkenissen die in weinig opzichten
met de werkelijkheid overeenstemmen, zijn wij gaan beschouwen als de realiteit
zelve. (MOE, 142) De woorden corresponderen niet meer met de dingen, maar met
illusies. De illusie is de ware antithese van de waarheid, meer nog dan de leugen,
omdat zij haar onwaarheid niet wenst in te zien. Een dergelijke omgekeerde wereld
is ertoe veroordeeld om van zichzelf te vervreemden.

Waar merkwaardigerwijze van alles uit volgt
De lezer staat even hulpeloos tegenover het chaotische weerbericht uit de eerste
alinea als de toeschouwer tegenover het weer; en hij staat even machteloos tegenover
de lyrische ontboezeming uit de tweede alinea als een toerist tegenover het geraas
van een hem onbekende metropool. Net als de lezer denkt houvast te vinden aan de
verleidelijke conclusie dat wij ons op een mooie augustusdag in 1913 te Wenen
bevin-
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den, grijpt de verteller in om ons erop te wijzen dat die ‘ouderwetse’ informatie de
aandacht afleidt van het wezenlijke.
Maar in die verraderlijke slotzinnen steekt nu juist de sleutel tot het raadsel.
De titel van het eerste hoofdstuk Waar merkwaardigerwijze niets uit volgt klopt
op het epische niveau, maar op het niveau van de gelijkenis volgt er opmerkelijk
veel uit. Zo zouden we het gemystificeerde weerbericht kunnen opvatten als een
gelijkenis voor de bedrieglijkheid van de zogenaamd eenduidige talen; en zo zouden
wij de stadsimpressie die vol zit met nietszeggende metaforen integraal kunnen
opvatten als een veelzeggende gelijkenis voor het tekortschieten van de zuiver
metaforieke taal.
Maar in de allereerste plaats gaat het Musil om de bedrieglijkheid van de
conventionele taal die ook typisch is voor het romangenre. Ook de discursiviteit, het
‘feitelijke’ van de omgangstaal heeft hij zo ingericht dat dit als een gelijkenis kan
worden gelezen voor de inexactheid en de zielloosheid van een cultuur die zichzelf
met behulp van de alledaagse taal een verleidelijk gewone wereld voorspiegelt.
De taal is een placebo, ze geeft het geruststellende gevoel dat wij geborgen zijn
in de chaos. Terwijl het leven zich ‘uitbreidt in een oneindig verweven vlakheid’ en
alles ‘onvertelbaar is geworden’, wekt de taal de indruk dat het leven een ‘loop’
heeft. Zij suggereert dat er zich iets noodzakelijks voltrekt.
Het is in de eerste plaats de conventionele taal die verantwoordelijk is voor een
‘perspectiefverkleining van het verstand’. (MOE, 650) Het moderne leugenverhaal is
niet meer de aaneenschakeling van evident onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar
de schijnbaar causale opeenvolging van het ‘feitelijke’ in ruimte en tijd waarbinnen
zich het primitief epische van ons dagelijks bestaan afspeelt.
De slotzinnen zijn echter niet alleen als een gelijkenis te lezen voor een werkelijkheid
die haar taligheid ontkent, maar ook voor de bedrieglijkheid van de romantaal zelf.
Het zijn ook de leugens van de literatuur die Musil aan de kaak wil stellen om taal
en fictie weer enige waarde te geven. Hij doorbreekt voortdurend de realiteitsfictie
omwille van de vrijheid van stijl en uitdrukking. Hij richt zich tegen een literatuur
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die geen ruimte laat voor paradoxen, die ons het uitzicht ontneemt op de ware
samenhang van de dingen, die haar fictieve kant verheimelijkt om een rooskleurige,
ondubbelzinnige werkelijkheid te verkopen. Zijn satire richt zich tegen de gesloten
constructies, de verleidelijke verhaallijn, de zwart-wit helden en de mooi-weer
conclusies.
De Man zonder eigenschappen kent geen tragisch handelingsverloop, de handeling
wacht zelf een tragisch lot, en dit wordt aangekondigd in de eerste alinea's waar hij
de causaliteit geraffineerd op zijn kop heeft gezet. Voor Musil zijn de categorieën
van tijd en ruimte niet meer de vanzelfsprekende oriëntatiepunten waarlangs de
roman loopt. De lezer wordt gewezen op de bedrieglijke vanzelfsprekendheid van
talen, feiten, figuren, volgorde en situaties. Het verhaal en de ingrediënten worden
ter discussie gesteld en ten slotte in het geheel niet meer verteld. ‘De geschiedenis
van deze roman draait erop uit dat het verhaal dat erin verteld had moeten worden,
niet wordt verteld.’ (MOE 1937) Er volgt niets uit, maar er vindt van alles plaats.
De paradox uit de titel ‘merkwaardigerwijze niets’ valt op te lossen, niet in het
of-of, maar in het typisch Musiliaanse zowel-als-ook. De categorie van de causaliteit
volgens welke het ene uit het andere moet volgen, moet wijken voor de constatering
dat alles gelijktijdig aanwezig is. De tekst is een krachtenveld van het mogelijke.
Het ‘feitelijke’ is een troebele poel van bluf, onzin, gemeenplaatsen,
gedachtesprongen, groteske onderscheidingen, schijnbare tegenstellingen en bizarre
vergelijkingen. Oorzaak en gevolg vallen niet te onderscheiden, zin staat naast onzin,
leugen naast waarheid.
Zijn tekst gaat niet meer uit van de eenduidige bepaalbaarheid van de feiten. Hij
haalt de scheiding tussen fictie en werkelijkheid overhoop om het reële in de zin van
het mogelijke te kunnen herinterpreteren.

Het dilemma: de taal tussen leugen en waanzin
Musil is verontrust over het onnauwkeurige van de conventionele, ‘ouderwetse’ taal:
‘in de alledaagse taal waar de woorden niet zijn gedefinieerd kan geen mens zich
eenduidig uitdrukken’. (MOE, 865) Hij pleit daarom voor een grotere exactheid. De
taal zou preciezer gemaakt
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kunnen worden als men in plaats van de conventionele talen een mathematische taal
zou ontwikkelen.
Hij ziet echter ook wel in dat precisie alleen de oppervlakte van het leven
duidelijker ordent, maar de dingen daaronder verder laat drijven en dringen. ‘Woorden
springen als apen van boom tot boom, maar in het duistere gebied waar men wortelt,
ontbeert men hun vriendelijke bemiddeling.’ (MOE, 155) Daarom pleit hij voor de
paradoxale verbinding van exactheid en ziel.
Onder het door hem ernstig-ironisch gebruikte woord ‘ziel’ verstaat Musil de
plaats en ervaringswijze waar men de ware samenhang van de dingen ervaart als het
continuüm van gevoelens, gedachten en fenomenen. En juist de alledaagse taal geeft
in haar ambivalentie nog een vermoeden van de ware samenhang van de dingen:
‘door het spoor van de taal te volgen - een vervaagd, maar verraderlijk spoor! - merkt
men hoe de grof veranderde betekenis zich overal op de plaats heeft gedrongen van
bedachtzamere betrekkingen die geheel verloren zijn gegaan. Datis een overal te
voelen, nergens te vatten samenhang’. (MOE, 559) Maar op dit gebied kan zich ten
slotte alles met alles verbinden en bestaat er geen enkel houvast. Het gevaar bestaat
dat men zich hier verliest in sprakeloosheid.
Het dilemma van degene die in de taal over de taal denkt formuleert Musil als volgt:
‘Zo wil ieder woord woordelijk genomen worden, anders vergaat het tot leugen, maar
men mag geen woord woordelijk nemen, anders wordt de wereld een gekkenhuis!’
(MOE, 749)
In het dagelijks taalgebruik neemt niemand de taal nog woordelijk. Voor de
conventionele taal geldt: ‘wat men zegt zijn toch slechts woorden’. (MOE, 596) De
verwaarloosde taal is geperverteerd tot leugen en frase.
Wie aan de andere kant de woorden al te letterlijk neemt en aan het analogische
karakter van de taal voorbijziet, zal het spoor bijster raken. Keert men de woorden
om en om dan breekt men door de oppervlakte naar de sprakeloze waanzin.
Het rationele en het irrationele, conventie en spontaniteit, het algemene en het
individuele lijken in de taal niet te verenigen, maar al evenmin te scheiden. Wanneer
het denken aan een van beide kanten de
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voorkeur geeft dan stuit het op onoverwinnelijke problemen.
Hoe minder de cultuur stilstaat bij deze problematiek van de taal die haar eigen
grondslagen betreft, hoe groter het gevaar van een Babylonische spraakverwarring
of een totale sprakeloosheid, twee stadia die aan het geweld voorafgaan.
Omdat literatuur en leven beide zijn gebonden aan de voorwaarden van de taal, is
de literatuur de aangewezen plaats om impliciet en expliciet de leugenachtigheid aan
de kaak te stellen van een cultuur die haar taligheid ontkent. Maar ook kan de literatuur
wijzen op de mogelijkheden van de taal als ordeningsmiddel en als scheppend
instrument.
De literatuur is het proefstation van de taal waar ze de misstanden ontleedt en
alternatieven ontwikkelt. De taal is niet alleen het voertuig, maar het
experimenteergebied zelve waar zich nieuwe vormen zullen openbaren, betekenissen
worden gemunt en een nieuwe overzichtelijkheid kan worden geschapen.

De taal als leugendetector
Musils leugenverhaal bestaat niet uit de onwaarschijnlijke aaneenschakeling van
gebeurtenissen, maar van talen. Taalsatire is het doel van de in taal gestelde satire.
In plaats van de beeldende omkering komt de satirische stijl. De maatschappijkritiek
wordt een taalkritiek, en de satire krijgt de ambivalenties van de taal tot thema die
geen orde weet te scheppen in gedachten en gevoelens.
De satirische stijl imiteert de leugens naar waarheid en herschikt de teksten opdat
de leugenachtigheid waar wij anders overheen zouden lezen in het oog springt. Musil
spreekt in de eerste alinea's zo dat ook onze alledaagse taal als iets anders dan
gebruikelijk wordt ervaren. Zo maakt hij de lezer bewust van de verhullende en de
onthullende mogelijkheden van de taal.
Maar hoofdstuk één is niet simpelweg een ironische leugentekst, het gaat niet
alleen om het plezier in het onthullen zelf. De ironie in dienst van de satire wijst
indirect op het utopische. De satire gebruikt de leugen om bestwil, ze heeft een morele
intentie die verder reikt dan kritiek. Alle omwegen en omkeringen kondigen een
vooralsnog onbekend doel aan, een verborgen betekenis die meer te maken heeft met
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de uitdrukking dan met hetgeen wordt uitgedrukt. Het gaat niet alleen om een exacte
presentatie van de misstanden in de taal, maar ook om een zingeving in de stijl. De
intentie is afbraak, maar als literaire vorm is het ook een positieve constructie. De
satire breekt af, maar ze benut de krachten die in het verval vrijkomen.
Het taalprobleem wordt niet door middel van een oordeel of stelling opgelost,
maar de satire belichaamt de ‘verkeerde’ talen en stelt er in de vorm van presentatie
een ‘juiste’, levende taal tegenover. De satirische stijl doelt niet op een utopie, maar
is utopie. Ze brengt het misvormde aan het licht en heft het tegelijk op in het
esthetische werk. In de literaire vorm overstijgt de satire de gewraakte inhoud.
Ex negativo laat de satire op ieder punt van de presentatie de waarheid van de taal
ervaren. Op esthetische wijze, dat wil zeggen in de confrontatie met de ‘ware’
werkelijkheid van de literatuur wordt het leugenachtige aanvoelbaar. De satirische
tekst is zelf de bewijsplaats; de taal is haar eigen leugendetector.
Aan de ene kant legt Musil de leugenachtige kanten van de taal bloot door alle talen
te imiteren en tegen elkaar uit te spelen. Aan de andere kant weet hij zelfs uit de
leugenachtige kanten van de taal nog waarheid te scheppen, als literatuur.
De bekritiseerde leugen wordt via de literaire satire getild in de sfeer van de
mogelijkheden omwille van kritiek en utopie.
Door middel van de verdichte leugen ontmaskert hij de ware leugen en tegelijkertijd
wijst hij indirect naar het gebied van de gelijkenissen waar de halve waarheden hun
functie hebben.
Juist het dubbelzinnige, analogische, metaforische van de taal kan ons voeren naar
de verloren relaties en de ware samenhang van de dingen. Om die reden wijst de
auteur in de tot in het absurde geschematiseerde werkelijkheid op het irrationele, het
chaotische, het leugenachtige. In het ‘feitelijke’ wijst hij op het fantastische. Hij tilt
de leugen uit het gebied van de harde morele onderscheiding tussen goed en kwaad
in het gebied van het ethische en esthetische, waar leugen en waarheid twee
mogelijkheden zijn met dezelfde status. In de literatuur, in de gelijkenissen zoekt hij
vervolgens naar een onderlinge verhouding, een spanningsveld tussen waarheid en
leugen waarbinnen
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onze taal en handelingen weer een betekenis krijgen.
Hoofdstuk één is een klein taallaboratorium waar de moeilijkheden en de
mogelijkheden van de taal tot in het uiterste worden onderzocht. De ouderwetse
beginzinnen zijn fragmenten van een tekst die mogelijke beginzinnen analyseert,
becommentarieert en beproeft op hun waarheidsgehalte. De zinsdelen worden
omgekeerd en getransformeerd op zoek naar de juiste verhouding tussen precisie en
ziel.
Musil beschouwde het als de voornaamste taak van zijn tijd om de ‘beide grote
levenshelften van gelijkenis en waarheid met elkaar te verbinden, doordat men ze
tevoren voorzichtig scheidt’. (MOE, 593) In zijn roman probeert hij die schijnbaar
onmogelijke verbinding tot stand te brengen, waarbij het niet gaat om een synthese,
maar om de voortdurende taak een zuivere onderscheiding te maken en vervolgens
een beweeglijke verbinding tussen de twee levenshelften te zoeken.
Ook op het gebied van de literatuur blijft Musil met zijn natuurwetenschappelijke
achtergrond beïnvloed door de postulaten van exactheid. Hier gaat het evenwel om
de exactheid in de verwoording. Het woord wordt niet langer gezien als het
conventionele omhulsel van een mening, maar als de noodzakelijke belichaming van
een gedachte of een gevoel. Ervan uitgaande dat het substantiële van taal en zaak
één is, streeft hij in zijn taal naar de zorgvuldige verbinding van woord en wezen.
Nu de lezer de voorwaarden kent waaronder het verhaal zou kunnen beginnen, kan
het eigenlijke experiment beginnen. De auteur heeft indirect duidelijk gemaakt dat
wij in de wereld van de ficties zitten, met een geheel eigen wetmatigheid, het
taallaboratorium Kakanië.
Keuze uit geraadpleegde literatuur:
Arntzen, Helmut Satirischer Stil 1983 (3e druk)
idem Musil-Kommentar II 1982
Guépin, J.P. Doorkruiste verwachtingen 1977
Krysinski, W. Musil versus Scarron in: U. Baur/E. Castex Robert Musil 1980
Nietzsche, F. Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn ed. Schlechta
1977
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Matthijs van Boxsel
De bevrijding in de paradox
De natuur liegt niet, maar verraadt een waarheid. Het ontbreekt de wolken aan de
intentie om ons te bedriegen. De mens daarentegen kan liegen. Hij is in staat tegen
de regels en wetten te handelen. Zijn strafbaarheid verheft hem nou juist tot zedelijk
mens. (MOE, 242)
Menselijk gedrag kan niet los worden gezien van bedoelingen. Dan is beschrijven
en duiden niet voldoende, maar moeten we interpreteren, kijken naar de regels die
men volgt.
De paradox van de leugenaar is nu juist dat hij zijn best doet om zo natuurlijk
mogelijk over te komen. Hij doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is, hij speelt mooi
weer. Willen bewijzen dat hij liegt is dan ook een probleem omdat het de interpretatie
van zijn woorden stelt tegenover het duiden van bepaalde onvervalsbare trekjes. Bij
wantrouwen stokt de dialoog. Wij stellen ons niet langer begrijpend op, maar vallen
terug op onze eigen vooroordelen. Tegenover de volhardende leugen stellen we de
logos voor wie er maar één waarheid is, en die is bitter. Wij zoeken het theoretische
gelijk. Wij zien de mens niet alleen als mens, maar in de eerste plaats als een
fenomeen. Wij kijken niet alleen naar wat de spreker schijnbaar bedoelt, maar vooral
naar wat hij onbedoeld verraadt. Wij proberen iemand te betrappen op een discrepantie
tussen zijn woorden en de harde feiten, een logische fout, of een onvervalsbaar
symptoom. Vooral naarmate de leugen betrekking heeft op meer onweegbare zaken
als een gevoel zijn we aangewezen op het diagnostiseren van de natuurlijke tekens.
Het volksgeloof dat de leugenaar zou barsten, zwart zou worden, een kruis op het
voorhoofd zou vertonen, een snelgroeiende neus zou krijgen, of dat er zich spontaan
een rookpluim boven zijn kop zou verheffen, is wetenschappelijk onjuist bevonden.
En ook de leugendetector die reageert op het zweten dat de angst van de leugenaar
moet verraden, is onbetrouwbaar, omdat het ook kan wijzen op hoge bloeddruk, een
slechte nier-functie of angst voor machines.
Juist in het geval van menselijk gedrag moeten we een grotere ruimte
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laten voor het onvoorspelbare, verrassende element. Bij het ontbreken van duidelijke
symptomen zullen wij op een andere manier de leugen moeten aantonen.
De leugen heeft met de mythen van de cultuur gemeen dat ze zich vergrijpt aan de
taal om zichzelf uit te geven voor de waarheid. Beide verkopen praatjes met een
beroep op de werkelijkheid of pogen een onverkoopbare realiteit te slijten door een
verhaal op te hangen.
Maar een leugen verschilt wezenlijk van de culturele onwaarheid. Waar de mythe
zich blindstaart op een quasi-werkelijkheid is de leugenaar zich zeer goed van de
onwaarheid bewust als hij er een zegt. Hij kent de mogelijkheden van de taal. Hij
breekt zelfbewust het linguïstisch contract. Hij spreekt met voorbedachten rade
onwaarheid en tracht zijn kwaliteit van leugenaar te verdoezelen. Hij maakt hiervoor
gebruik van hetzelfde logische instrumentarium als de waarheid. De leugen moet
dezelfde vorm als de waarheid hebben, anders had hij er niets aan.
De leugenaar ziet zich gedwongen in een ijzeren logica die hij niet straffeloos mag
verlaten. Dat is tevens zijn zwak. Een leugenaar moet een goed geheugen hebben en
een goed ontwikkeld taalvermogen. Hij mag zijn vaste punt niet uit het oog verliezen
en moet zijn woorden wegen. Binnen de grenzen van de leugen moet hij zijn
uitspraken in beweging houden, willen ze tenminste geloofwaardig blijven. Een
slechte leugenaar valt paradoxaal genoeg door de mand wanneer het gezegde te mooi
klinkt om waar te zijn. In de perfectie van het ronde verhaal schuilt het gebrek.
De leugenaar valt te ontmaskeren door hem te dwingen tot parafrase en verfijning
van zijn verhaal, net zo lang tot het niets menselijks meer heeft en ‘af’ is.
Een andere mogelijkheid is om te infiltreren en het schema van de leugen van
binnenuit bloot te leggen. Wat wij onder de creatieve leugen moeten verstaan wordt
geïllustreerd door de figuur van Vincent in Musils toneelstuk Vincent en de vriendin
van vooraanstaande mannen. Vincent weet dat men niet aan de sjablonen van taal
en bestaan kan ontsnappen, maar hij staart zich niet blind op de voorgespiegelde
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werkelijkheid, hij kent de mogelijkheden. En hij benut zijn kameleontische talent,
zijn ‘harmonieuze vederbos met alle kleuren van de regenboog’ om de anderen te
bedriegen. Maar hij liegt niet om een bepaalde zaak, hij heeft niets te verliezen. Hij
liegt er nu juist talentvol op los om niet te verstarren en zijn onafhankelijkheid te
bewaren. Hij benut zijn talent om anderen met hun eigen middelen te bedriegen en
voor zichzelf speelruimte te creëren. In de creatieve leugen kan hij zelf nog een stukje
werkelijkheid beleven als een realiteit met mogelijkheden. Hij heet een ‘leugenaar
door verbeelding’. Zijn leugens zijn fantastisch. Hij is een bedrieger die ook zichzelf
van alles voorspiegelt, een dromer. ‘Vincent is een fantastische leugenaar die in zijn
eigen sprookjes gelooft’. Hij beschouwt de wereld als zijn privé-theater waar hij voor
zichzelf met behulp van leugens de enige ware werkelijkheid kan scheppen,
onbegrensd in haar mogelijkheden.
Hij maakt van het schijnen weer een kunst. Hij weet weer leven te krijgen in de
verstarde leugens door zo kleurrijk en inventief mogelijk te liegen. In zijn virtuositeit
weet hij de leugen te overstijgen. Hij onthult het beperkende schema van de leugen
en toont tegelijk een alternatief.
Vincent is een scheppend leugenaar. Hij is niet zozeer een bluffer of een opschepper,
maar veeleer een illusionist, een woordgoochelaar, een ‘woordmaker’. Terwijl de
anderen zich bedienen van een geesteloze taal die de stereotypie van hun geest
weerspiegelt, zijn alle uitspraken van Vincent bonte invallen, samengesteld uit
woorden uit diezelfde schijnbaar uitgebluste taal. In die taal kan hij anderen nieuwe
werelden voorspiegelen. Hij is de schepper van kolibrie, dat zijn de ‘gebraden
woorden’, de ‘vurig gekleurde woorden, die in de vlammende oerwoudzon vliegen’,
door het leven gesmede onzinnigheden, ‘vals maar het klinkt prachtig’, de
‘woordelijke saamhorigheid van wat niet samenhoort’. ‘Men kan
niet-bij-elkaar-horende stukken zo samenvoegen, louter met woorden, dat geen mens
er wat van merkt.’
En hierin herkennen wij ook de handelwijze van de verteller uit het eerste hoofdstuk
van De man zonder eigenschappen. Ook hij zet de verdichte, gelogen leugen in tegen
de ware leugen. Hij ontmaskert de leugen door haar te imiteren en te overstijgen. De
leugen die de waar-
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schijnlijkheid aan zijn kant heeft overdrijft hij tot in het fantastische, tot de laatste
banden met de werkelijkheid zijn doorgesneden die de waarschijnlijkheid nog in
stand hielden.
De leugenaar licht de anderen op of probeert ze zo te verwarren dat ze het gevoel
voor de grenzen tussen waarheid en leugen verliezen. De betekenis van de leugen is
om de werkelijkheid te beroven van haar krediet. Door lachend te tonen wat mogelijk
is, breekt de leugenaar het pathos van het werkelijke. Juist door die structuur vindt
de ontmaskering plaats, en tegelijk wijst de fantastische leugen voorbij de verstarde
werkelijkheid waarin het zijnsgelijke, het ongeïnspireerde geschiedt, op het andere
gebied.
In het satirische leugenverhaal bestaat er niet alleen een inhoudelijk conflict tussen
werkelijkheid en schijn die komisch werkt, maar het gaat ook om een
superioriteitsconflict tussen verteller en lezer. In het leugenverhaal is de lezer de
domoor die in de luren gelegd moet worden. De verteller wil het vertrouwen wekken
opdat de lezer het gelogene voor waar houdt. Opmerkelijk is dat juist wanneer de
verteller zichzelf als domoor presenteert de lezer eerder geneigd is in de waarheid
van het vertelde te geloven.
De verteller insinueert dat de lezer niet in staat is het vertelde te meten aan het
feitelijk mogelijke. De leugenaar zelf staat intussen stevig op verstandelijke bodem.
Dit blijkt vooral in de leugenwedstrijden, waarvoor zelfs leugenclubs in het leven
zijn geroepen. Als de volgende verteller de vorige wil overtroeven en zegt: ‘Dat was
nog niets!’, dan schuift hij de vorige leugen in het gebied van de mogelijkheden. En
omdat zijn grotere leugen nog meer de werkelijkheid weerspreekt, plaatst hij zichzelf
indirect nog duidelijker op verstandelijke grond.
Het gevoelde verschil tussen leugen en waarheid is de beslissende voorwaarde voor
het effect van het satirische leugenverhaal. De goedgelovigheid van de lezer wordt
op de proef gesteld, hij moet nattigheid voelen. Veel lezers die de ironische toon van
het eerste hoofdstuk uit De man zonder eigenschappen is ontgaan, reageren
verontwaardigd als men ze de structuur van de eerste alinea uit de doeken doet.
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Men heeft Musil domheid aangewreven. Maar dat de auteur niet per ongeluk fouten
heeft gemaakt, blijkt uit de ijzeren consequentie waarmee hij alles op zijn kop heeft
gezet. In de eerste alinea staat geen nonsens, het gaat wel degelijk om een logica,
een antilogica, een leugenlogica. De auteur is een ‘lord of misrule’. Hij heeft de orde
van de waanzin die zich als methode weet te presenteren. De eerste alinea is
leugenachtig omdat de auteur de leugens schijnbaar naadloos aaneen heeft gesmeed.
Alinea één hangt van leugens aaneen.
Men verwijt Musil ook wel zijn leugenachtigheid. Een miskende ironie lijkt
weliswaar op een leugen, maar de ironicus zorgt er in tegenstelling tot de leugenaar
voor dat de verborgen strekking wel degelijk tot de lezer doordringt. Deze tekst wijst
zowel in toon als titel naar zichzelf. Hij liegt dat het gedrukt staat.
‘Het was mooi weer.’ Stel dat het geen mooi weer was, en de spreker weet niet
beter, dan is hij dom. Maar als hij dit wel weet dan kunnen wij uit de leugen
concluderen dat hij de zogenaamde schoonheid onder onze aandacht heeft willen
brengen. Hier is sprake van een ware leugen of van een metafoor. Maar de onware
uitspraak kan ook nog op een derde manier bedoeld zijn: iedereen weet dat het geen
mooi weer is op grond van het voorafgaande, kortom iedereen weet dat ik lieg, en
daarom ben ik geen leugenaar. Dit is de gelogen leugen, een manier om de waarheid
te spreken terwijl men in een leugen volhardt.
Lucianus schreef ± 125 na Christus Een waar verhaal dat al meteen begint met de
mededeling dat de auteur op de meest aannemelijke wijze alle mogelijke leugens zal
opdissen. Het is het oudst overgeleverde leugenverhaal, voorloper van de ‘modus
florum’, een literatuurgenre dat er plezier in schiep ongegeneerd te verzinnen, het
ging om de ‘lust in de list’. Lucianus' verhaal had daarentegen een meer satirische
strekking. Het was zijn uitgesproken bedoeling om de in zijn tijd populaire auteurs
van reisverhalen te parodiëren, die zich erop beriepen waarheidsgetrouw verslag te
doen van gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden in streken die toentertijd
nog niet in kaart waren gebracht.
De auteur neemt het ze overigens niet kwalijk dat ze liegen. Sterker nog: ook hij
wil profiteren van de dichterlijke vrijheden om de eeuwig-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

52
heid in te gaan. Bovendien weet hij naar zijn zeggen niets waars te vertellen en heeft
hij niets bijzonders meegemaakt, daarom ziet hij zich noodgedwongen aangewezen
op de leugen. Maar zijn leugens zijn eerlijk omdat hij zich openlijk op de leugen
beroept. Zijn verhaal is waar omdat hij leugens imiteert en op de spits drijft waar ze
hun bedrieglijkheid verliezen en overgaan in de hogere leugen van de literatuur.
In tegenstelling tot de slechte leugenaar laat de perfecte leugenaar weten dat hij liegt:
‘Ik lieg, al zeg ik het zelf’. Terwijl de echte leugenaar zijn kwaliteit tracht te
verbergen, poogt de verteller dit oordeel op alle manieren kracht bij te zetten. Door
zichzelf als leugenaar te kwalificeren, diskwalificeert hij zichzelf. De auteur zet de
evidente leugen in als instrument tegen de heimelijke leugen, en hij maakt gebruik
van de paradoxale essentie van de leugen om zelf te ontsnappen. Hij liegt er
luidruchtig op los en wijst naar zichzelf. Zo brengt hij de leugens in discrediet terwijl
hij zelf via de achterdeur van de paradox ontsnapt. Hij vindt zijn bevrijding in de
evidente leugen, in de literatuur.
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J. Bernlef
Het liegbeest
In 1980 vertaalde ik een roman van Lars Gustafsson De dood van een imker, een
prachtig boek dat helaas door het faillissement van de uitgever een te kort leven
beschoren was.
In dat boek komt de volgende passage voor:
‘Een wereld waar waarheid heerst
Op planeet nummer 3 in Systeem 13 van Aldebaran bestaat een beschaving die
zich direct met de werkelijkheid bezighoudt zonder enige symbolische tussenschakel.
De voorstelling dat bijvoorbeeld een figuur op een stuk papier iets anders zou
kunnen voorstellen dan zichzelf is volstrekt vreemd aan deze buitengewoon sterke,
veelgelede duizendpoten die het hoogste beschavingspeil op de planeet
vertegenwoordigen.
Dat ze sterk zijn is hun geluk. Aangezien het enige symbool dat zij voor een ding
kennen het ding zelf is, moeten zij heel wat dingen met zich meeslepen. Op die
planeet bezit de uitdrukking “een krachtige retoriek” werkelijk inhoud.
Wil je bijvoorbeeld zeggen “een zonwarme steen”, dan is daar maar één manier
voor, namelijk om een zonwarme steen in de hand, of liever gezegd in de klauw, van
de persoon te leggen waar je tegen praat.
Wil je zeggen “een reusachtige steen helemaal bovenop een bergtop”, dan is er
maar één manier om die zin te vormen, namelijk door een reusachtige steen helemaal
bovenop een bergtop te slepen.
Onder dergelijke omstandigheden een lyrisch gedicht tot stand brengen vergt een
krachtproef die generaties lang in al zijn heroïsche duidelijkheid in het oog springt.
De meeste sonnetten die deze beschaving tot stand heeft gebracht zien eruit als
iets dat op Stonehenge lijkt: reusachtige plechtige rijen van stenen die voormalige
helden hijgend en steunend en met gezwollen aderen volgens een oeroud schema op
hun plaats hebben gezet.
In die beschaving zijn leugens uiteraard een volstrekte onmogelijkheid. Als je
tegen iemand wilt zeggen “ik houd van je” is daar maar
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één manier voor en dat is om het te doen. Wil je zeggen “ik houd niet van je”, dan
is daar ook maar één manier voor, en die bestaat in het vermijden het te doen. Als je
dat kunt.
In een wereld waar het symbool steeds samenvalt met het ding en waarin het nooit
vervangen kan worden door wat belachelijke geluidjes of een kunstige serie van
kleine tekens op een stuk papier, tekens die strikt genomen niets met andere dingen
te maken hebben, behalve binnen onze broze en toevallige sociale conventies, vallen
waarheid en zinvolheid, leugens en nonsens natuurlijk samen.
Het enige surrogaat voor de leugen in een dergelijke wereld bestaat uiteraard in
het zo onduidelijk spreken, zo zonder samenhang, dat je je niet verstaanbaar kan
maken.
Normale conversatie, gebabbel, bestaat er op deze planeet in dat de bewoners uit
meegebrachte leren zakken rijen hele kleine voorwerpen te voorschijn halen: glazen
knikkers, kleine stenen van verschillende kleur, mooi gepolijste houten stokjes, en
ze opgewekt met elkaar uitwisselen.
De prijs van de waarheid is hoog.
Van alle werkelijk hoog ontwikkelde beschavingen binnen de gebieden van de
oude centrale zonnestelsels in het centrum van de Melkweg is er niet één die zo
geïsoleerd leeft als deze.
Astronomie is er natuurlijk ondenkbaar. Men spreekt niet over sterrenstelsels
wanneer men gedwongen is ze te verplaatsen om ze te kunnen benoemen. Het begrip
“planeet” op zich is natuurlijk volstrekt ondenkbaar.
Deze wezens leven op een roodachtige vlakte, omzoomd door hoge bergen.
Voor de vlakte zelf, die theoretisch hetzelfde is als “de wereld”, hebben zij
vanzelfsprekend geen begrippen.’
Terwijl ik die bladzijden aan het vertalen was moest ik denken aan de intrede van
de leugen in mijn leven. Ik denk dat ik ongeveer zes jaar was toen mijn vader een 1
Aprilgrap met mij uithaalde. Aan het ontbijt vertelde hij dat de bakkerij op de
Hoofdweg in brand stond. Een heleboel brandweerwagens. Ik was in die tijd dol op
brandweerwagens en dus trok ik mijn jasje aan en holde naar de Hoofdweg.
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Verbijstering en woede. Die eerst. Dat mijn vader iets vertellen kon dat niet waar
was; dat dat kón. En later het besef dat ik dat ook zou kunnen gaan doen. Prachtig
vond ik dat de komende tijd, dat je volwassenen iets wijs kon maken. Ik merkte wel
dat je je niet te ver van de werkelijkheid moest verwijderen. Als ik in mijn
enthousiasme over deze nieuwe ontdekking te ver ging, luidde de opmerking steevast:
‘zit je weer te fantaseren’.
Maar mijn enthousiasme werd al snel getemperd door de gedachte dat wat niet waar
was, misschien wel waar kon worden. Ongetwijfeld had die gedachte met
schuldgevoelens te maken, met het feit dat ‘jokken’ verkeerd was.
Ik kon toen nog niet bevroeden dat ik daarvan nog eens mijn beroep zou maken.
En nog steeds is het mijn gewoonte om bepaalde verzonnen verhalen in gesprekken
op vrienden en kennissen uit te proberen om de waarschijnlijkheidsgraad te meten.
Echt fantastische verhalen zijn niet leuk omdat ze te ver van iedere mogelijke waarheid
afwijken. De echte waarheid valt echter ook allerminst te prefereren, zoals Lars
Gustafsson in bovenstaand verhaaltje aantoont.
De waarheid, dat is de wereld, dat zijn de dingen. Een boom kan niet liegen, een
tijger evenmin. Zij zijn.
Gustafsson heeft ooit een proefschrift over de taaltheorieën van Nietzsche,
Mauthner en Bryan Johnson gepubliceerd onder de titel ‘Taal en leugen’. In het
hierboven geciteerde fragment gaat hij nog een stapje verder: taal = leugen. De mens
is een liegbeest. Dat is een van de definities van zijn vrijheid en tegelijkertijd een
van de definities van literatuur.
Taal, literatuur geeft ons de mogelijkheid ons los te maken van ons dingmatige
bestaan en ons alle mogelijke levens voor te stellen, voor onszelf, voor anderen.
Dit terrein van de literaire verbeelding berust op een afspraak tussen verteller en
luisteraar (‘er was eens...’) die door de meerderheid van de mensheid echter niet
wordt erkend.
In het begin van de zeventiger jaren nam ik deel aan een taalproject op een school
in Amsterdam Noord. Het was een idealistische onder-
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neming. Een aantal schrijvers zou kinderen met een taalachterstand op het spoor van
de verbeelding moeten zetten. Dat leidde voor mij tot een aantal verbijsterende
ontdekkingen.
De kinderen uit de wijk kenden eigenlijk maar één aspect van de taal: het geven
en opvolgen van bevelen. Daarnaast beschikten ze over een uitgebreid arsenaal aan
krachttermen aangevuld met een flinke dosis lichamelijk geweld. Taal had voor hen
altijd onmiddellijke gevolgen in de werkelijkheid, ze hanteerden haar als een
verlengstuk van hun lichaam, als een wapen.
Ten slotte kreeg ik ze zover om, uitgaande van de hen bekende werkelijkheid, hun
eigen huis en straat, verheden te gaan schrijven over hoe dat huis, die straat er ook
hadden kunnen uitzien.
Na een periode van wantrouwen gebeurde het: de klas ontdekte de macht van de
leugen. Het leidde tot een wekenlang durende activiteit. Aan het slot van het project
werd besloten van alle teksten een boek te maken. Dat boek moest natuurlijk een
titel hebben. Ik besloot het democratisch aan te pakken. Alle gedane suggesties
werden op het bord geschreven en de titel met de meeste stemmen zou de titel van
het boek worden.
Tot mijn verbijstering werd die titel Van A tot Z gelogen. ‘Daar koop je niks voor’,
zoals een van de ouders van de kinderen zijn reactie op het boek samenvatte. Hoe
bedreigender het bestaan, des te minder ruimte voor de vrijblijvende leugen (natuurlijk
wel voor de leugen waar men iets voor kon kopen).
In de afgelopen jaren werd mij tijdens lezingen steevast een vraag gesteld over mijn
roman Hersenschimmen. Die vraag luidde: hoe hebt u zich kunnen verplaatsen in de
geestesgesteldheid van een demente.
In goed vertrouwen probeerde ik duidelijk te maken dat het hier een kwestie was
van pure literaire verbeelding uitgaande van een gedocumenteerd raamwerk en de
veronderstelling dat mijn hersens niet zóveel afweken van die van andere mensen
dat ik mij niet zou kunnen voorstellen wat er zou gebeuren als bepaalde functies van
die hersens uitvielen of gestoord raakten.
Dat was niet het antwoord dat het publiek wilde horen. Mensen die veel lazen
namen met dit antwoord genoegen, de anderen niet. Onder
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hen waren er zelfs die opperden dat ik ‘misschien een tijdje dement was geweest’.
Met andere woorden: zij hielden - zelfs als dit duidelijk absurd was - vast aan hun
overtuiging dat een roman altijd de neerslag van een ervaring in de werkelijkheid is.
Ik kon beweren wat ik wilde, mijn boek behoorde tot de wereld en was zo waar
geworden. Zo staat het liegbeest in de schrijver iedere keer weer met lege handen.
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Graa Boomsma
De geest van lavendel
Edgar Mrugalla had altijd van maskerades gehouden, van het veilige soort waarbij
het masker op het kritieke moment mocht worden weggetrokken, waarna de realiteit
zich weer presenteerde. Maar het carnaval van Kiel was verloederd. Het
bourgondische katholicisme, het warme pluk de dag, was elders. Toch mocht hij zich
graag wentelen in een calvinistische preutsheid, die de echo was van een opvoeding
die hem niet echt gestolen kon worden.
De laatste avond thuis. Thuis? Hij is al afwezig, pakt een boek over James Ensor en
kijkt met zijn koortsogen minutenlang naar het schilderij Muziek in Vlaanderenstraat.
De verbeelding van het leven van de burgerij, van jong kind tot oude man, hier in
Kiel. Hij slaat de bladzijde om. Eenzelfde straat, maar dan met een serie verwrongen,
maskerachtige koppen waarboven een skelet uittorent met een zeis: De dood die een
mensenkudde achtervolgt. Zijn blik blijft hangen bij de Intocht van Jezus te Brussel.
Een golvende mensenmassa met vaandels, vlaggen en spandoeken waarop bizarre
teksten staan. ‘Tirannenmuziek, succes verzekerd’, ‘De beenhouwers van Jeruzalem’
en ‘Vermorzelende Wagnerbende’.
Iedereen is ten slotte iemand anders, van moment op moment. Het kunstmasker
van de leugen, de tong die zijn eigen gang gaat, spiegels en echo's. Oh, Picabia, je
hebt gelijk, het leven heeft slechts één vorm: het vergeten. De persoonlijkheid is
poreus. Een stoet van Narcissus-figuren aan de rand van een grote, diepe vijver. En
de leegte die ik straks achterlaat, zal mij volkomen vervangen. Nee, ik ben niet
ongevoelig en zou ontroerende zinnen in mijn schildersdagboek willen opschrijven.
Leeg zijn, bloot zijn, en opnieuw beginnen. Ik durf het nu. Daarom moeten alle oude
beelden worden vernietigd. Ik word de propagandist van een moderne beeldenstorm,
mijn handtekening is valsheid in geschrifte. Morgen, morgen houd ik de hele wereld
in mijn hand.
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Edgar beleeft zijn laatste dag als stoker op de trein. Met één been, en al zijn gedachten,
staat hij in een nieuw maar duister leven, dat hij voor iedereen verborgen houdt. Zijn
gezicht zal door een onzichtbare grimeur bewerkt worden, zijn tranen om het afwezige
vormen een stroom van glycerine, als hij al de aandrang tot huilen zou krijgen. Hij
wordt een stokebrand, stoker van artistieke twist en oproer. Naar buiten kijken doet
hij allang niet meer. De beelden zijn op zijn netvlies gebrand, de woorden zijn hem
op het lijf geschreven: Vanaf de zandgronden van de Baltische landrug daalt het land
in oostelijke richting naar de vruchtbare leemgronden langs de Oostzee, waar de
fjördenkust een aantal natuurlijke havens vormt: Lübeck, Puttgarden, Eckenförde,
Flensburg. Peenemünde ligt stil in een plooi van de geschiedenis. Dat landschap
zwijgt.
Dit is een van de beelden die hem dagelijks hebben bestormd. Op de heide ligt
hij, op een grote paarse deken, en hij kijkt naar de verraderlijke blauwe lucht. Hij
draagt een korte broek, het is aan het einde van de oorlog, de puinhopen zijn gewoon.
Heel hoog de stip van een vliegtuig. De kleur ervan is niet te onderscheiden. Is hij
van ons of van de vijand? Plotseling bedreigt de blauwe koepel hem. Hij springt op
en rent gebukt weg. Hij heeft een oncontroleerbaar teken gezien. Nu maakt de zon
hem blind.
Hij prevelt een persoonlijk gebed op het ritme van de rijdende trein. Onze Heer
is de enige schepper en alleen zondige mensen proberen Hem naar de kroon te teken.
Zondigen betekent iets in de Heilige Orde verstoren, vervalsen, en dat is werk van
de Duivel. Hij weet niet goed of hij meent wat hij mompelt. Misschien is het
onverwerkte nostalgie, een religieus masker; naklinkende woorden van zijn vrome
vader, die vlak voor zijn dood na grondige studie het Christendom voor Mithras
verruilde. De zonnegod, de lichtgod, bewaker van waarheid en trouw. Alles is
verloederd, geen oorspronkelijke gedachte meer vast te houden.
Edgar Mrugalla ziet zichzelf voorovergebogen staan, met een dasharen penseel
in zijn trefzekere rechterhand. Hij brengt de lichtreflectie aan op het gezicht van een
brieflezende vrouw. Zijn ego, zijn toevallige lichamelijke aanwezigheid op een
willekeurige plek in de wereld, versmelt met de door koorts geïntensiveerde
waarneming, die
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hem doet opgaan in een vroegere meester: Vermeer. Later Rembrandt, de
meesterontlener, en Picasso, die grijnzend heeft gezegd dat kunst een leugen is die
ons de waarheid toont. Het oog is van glas. Glas is niet vals.
Esme is niet naar het carnaval gegaan. Zij wil dichteres worden maar komt niet
los van Rilke's klaagzangen. Heeft de dichter aan haar, de jonge slanke vrouw die
de dunste schaduw van Kiel heeft, zijn brief geschreven? Zij is ermee begonnen een
doek over de spiegel in de badkamer te hangen. Morgen laat ik haar in de steek. Mijn
uittocht zal een intocht zijn. Bijbeltaal, Edgar, drijf maar af in je biezen mandje. In
een boog kom ik bij haar terug. En Otto, de huisvriend, meubelstuk? Hij schrijft een
toneelstuk dat De ijdelheid van de tijd moet gaan heten, maar dat vooral bij zijn eigen
ijdelheid blijft stilstaan. Gisteren zei ik tegen hem dat je de vorm van een steen niet
kunt uitvinden of verzinnen. Vandaag legt hij, kijkend naar het spiegelbeeld in het
raam van zijn schrijfkamer, die zin in de mond van zijn hoofdrolspeler Gordon, die
een valse revolutie predikt. Ik weet dat, zijn ogen lezen de woorden van mijn lippen.
En morgen laat hij het stuk zien aan uitgever Rudy Braunschweig, die visioenen
heeft over een romanproduktie ontstaan aan de lopende band. Hij zal hem schertsend
van plagiaat beschuldigen. Otto zal naar eer en geweten zeggen, dat hij Faulkners
Het geraas en gebral nog nooit heeft gelezen. Wie is Faulkner? Hij is het slachtoffer
van zijn eigen observaties, ik ben de meester-regisseur, maar geen God in mijn
ontleende gedachten. Morgen zit ik in mijn geheime atelier in Heide, ergens in
Sleeswijk-Holstein, dicht bij mijn oven waarin ik mijn doeken bak en de tijd te snel
af ben. Een leegte laat ik achter en de galeries en musea zal ik vullen met mijn
verborgen bestaan.
De trein rijdt Kiel binnen. De machinist toetert een laatste keer en neemt zo afscheid
van Edgar Mrugalla, zijn hoofd steekt uit het raampje van de locomotief en lijkt heel
klein. Niemand staat Edgar op te wachten als de trein stilstaat in het station. Hij heeft
zijn vrouw niets verteld. De machinist denkt, dat hij een maand naar de Verenigde
Staten gaat.
Hij staat op het perron, tussen de uitgestapte passagiers die allemaal
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tegelijk naar de uitgang willen. Hij wordt meegevoerd. Ik ben een gek die zijn geest
uitlaat. Als een dwaze held stroop ik morgen mijn mouwen op en dompel mijn armen
in de verf: ik schilder de angst voor het azuurblauw weg. Nooit meer lig ik argeloos
en jong op mijn rug naar de hemel te kijken tot er een vijandig vliegtuig mijn blikveld
binnenvliegt.
Op de roltrap naar de stationshal meent hij de galm van de omroepster te kunnen
zien op de wanden waarop posters drank- en rookwaren aanprijzen. Ja, hij ruikt haar
hals, het parfum tussen haar borsten.
Esme leest in Rilke als hij haar een kus op haar voorhoofd komt drukken. Zij kijkt
hem niet aan, verzonken als zij is in haar kunstwereld van woorden. Een droom achter
haar ogen. Even buigt ze haar hoofd, een minieme beweging naar zijn lippen toe. Zij
is reukloos. Geurde ze maar naar lavendel.
‘Kijk, het schilderij doet niet ter zake, het draait allemaal om de autoriteit die ervan
afstraalt. Als het publiek denkt, dat het Goya of Van Goyen is, dan betaalt het de
prijs van een Goya of een Van Goyen. Dan is het schilderij een Goya of een Van
Goyen. Wat je nu moet maken is deze ets van Picasso.’
‘Ik heb nauwelijks te eten.’
‘Dat is juist goed voor een kunstenaar! Afzien, honger lijden, kou voelen, de
romantiek van de geïsoleerde zolderkamer in een vreemde streek! Zeg, heb je nog
genoeg verf, verse eieren, lavendelolie?’
‘Soms eet ik die eieren op.’
‘Oké, hier heb je driehonderd Mark. Over twee dagen kom ik die ets halen.’
Kunsthandelaar Sebastian Ritter kijkt naar het schilderij dat op een van de ezels
staat en nog niet af is. ‘Ben je ook voor jezelf begonnen? Kokoschka ken ik, ja, maar
wie is dat?’
‘Ik... eh... mijn moeder. Dat doek heb ik nog niet voltooid. Ben ik jaren geleden
aan begonnen, in Kiel, toen ik nog stoker was. Kon het niet meer zien, verblind... of
zoiets... Heb er een tijdje een doek overheen gehad toen ik hier pas was. Als iets...
eh... nog niet af is, kan 't nog altijd volmaakt worden. Verleidelijk om je met
palimpsesten te omringen.’
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‘Zeg, jij bent vandaag zeer spraakzaam. Palingsetten, eh... ik weet niet helemaal waar
je 't over hebt. Nou, als je produktie maar niet stagneert. Het gaat prima, hè? Oké,
hier heb je nog honderd Mark. Kan er wel af. Die Liebermann en die Grosz neem ik
nu mee.’
Sebastian Ritter loopt met de werken onder zijn arm naar de buitendeur en vraagt
zich af waarom zijn kunstschilder Edgar Mrugalla een doek over de spiegel boven
de wasbak in het atelier heeft gehangen. Hij had die doek opgetild toen Edgar met
zijn rug naar hem toestand om zijn Grosz te pakken. Er stond met viltstift
LAVENDELGEEST-LEUGENBEEST op het gladde oppervlak geschreven. Gekken en
dwazen.
Burgermannetje, plat en hebberig, denkt Edgar en begint een Kokochska af te
werken. Niemand kijkt over zijn schouder mee. Zijn koortsogen tasten de roodbruine
kleur van De krab af. Het doek hangt in Londen. Ik verplaats het, moeiteloos.
Zijwaartse gang door tijd en ruimte.
De geur en kleur van lavendel doen Sebastian Ritter, op weg naar zijn auto, aan
de heide denken. Violette bloemenvelden die worden geoogst voor de kosmetische
kunstindustrie. Hij start zijn BMW en zet zijn zonnebril op. Naast hem op de voorbank
liggen de Liebermann en de Grosz (die weer eens fel stelling neemt tegen de
cilinderhoeden van de afglijdende Republiek van Weimar) op een koffer gevuld met
bundeltjes bankbiljetten van 100 Mark. Illusies omgezet in ritselend geld. De zon
schijnt recht in zijn gezicht als Sebastian Ritter de weg opdraait. Hij knijpt even zijn
ogen dicht. Betere zonnebril kopen.
In zijn schildersdagboek heeft Edgar evaringen vastgelegd en overpeinzingen en
anekdotes genoteerd.
Hoe aan een hard oppervlak te komen? Olieverf is pas na jaren goed droog. Alles
geprobeerd. Kleuren mengen op vloeipapier om de olieverf te laten absorberen.
Mengen met vernis, maar dat droogde te snel op en niets kon ik meer veranderen. Ik
probeerde lavendelolie en methanal, wat een stuk beter ging. Olieverf met eitempera,
en dan een glanslaagje vernis. Voor de Velasquez heb ik het doek geprepareerd door
op de nog natte kalkonderlaag linnen draadjes te leggen in een
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patroon dat ik voor de craquelé wilde hebben. Ik bakte het schilderij, en toen het uit
de oven kwam, lieten die draadjes los en werd het patroon zichtbaar. Het beste is
telkens weer een dunne kalkonderlaag aan te brengen en dan komen de barsten
vanzelf. Vanwege de atmosfeer, de veranderingen. De Velasquez (zijn handtekening
heb ik nog niet gezet, zondag, zondag voltooi ik Rokeby Venus, nu kijk ik naar haar
volle billen op het bruine satijn, naar de engel die de spiegel voor haar ophoudt, haar
gezicht in die spiegel) bestaat helemaal uit eitempera en lavendelolie, en daarna lijn,
verdunde lijm en een vernislaagje. Dus nooit meer een vernismengsel. Droogt te
snel. Moet ik te snel schilderen. Dat kan niet, want de experts zouden de haastige
penseelstreken via röntgenfoto's kunnen ontdekken. Een lange weg om die verduivelde
wereld van vormen en geuren en kleuren te kunnen beheersen.
De wereld is af, ondanks dat er permanent wordt opgebouwd en afgebroken. Het
beschikbare materiaal in permanente herschikking. Laat ik een anekdote vermelden,
die een vriend van me opdiste (Stanley de orgelspeler, hem zie ik nooit meer, bedolven
onder de religieuze brokstukken van het verleden). Iemand bezat een valse Titiaan,
die over een ander schilderij was geschilderd. Toen de valse Titiaan werd
weggeschrapt, kwam er een waardeloos schilderij te voorschijn. De vervalser had
dat gebruikt omdat het een oud doek was. Maar toen kwam men tot de ontdekking
dat er onder het waardeloze schilderij nóg een schilderij zat: een échte Titiaan zat
eronder verborgen en die had daar de hele tijd al gezeten. De vervalser werkte aan
zijn Titiaan en intussen zat het origineel eronder. Onder de oppervlakte was het echte
doek aanwezig.
Ik leef als een dief, nee, ik word als een dief geleefd. Alsof ik jarenlang een paar
dikke boeken met me meetors en niet aan lezen toekom: De idioot, De idioot van de
familie.
El Greco was niet bang voor ruimte. Hij gebruikte karmijn voor schaduwen en rood
en geel oker voor het vlees, de huid. Het vlees dat nooit meer tot ontbinding zou
overgaan omdat de tijd in de penseelstreken is opgedroogd. De Middeleeuwen waren
het tijdperk van het geloof,
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in de Verlichting heerste de rede en nu beleven we het tijdperk van de publiciteit en
de reproduktie. De tijd komt in fragmenten tot ons, alleen zo kennen we hem.
Uiteindelijk kunnen we ons niet eens een continue tijd voorstellen. Hij moet eens
begonnen zijn, maar waar en hoe? Niet alles is ijdelheid. De vorm van een steen kun
je niet verzinnen. Het hemelgewelf slaapt nooit. Een blauw koepelgewelf boven een
euforisch-metaforisch moment. Het ogenblik wordt een beeld van gisteren en morgen
tegelijkertijd.
Eén keer koopt Edgar Mrugalla een krant in het dorp. Op de voorpagina staat dat er
in Amsterdam drie impressionistische schilderijen zijn gestolen, op bestelling volgens
de directeur. De kunstmaffia is niet te stuiten, mompelt Edgar, niet te stuiten. Hij
groet de oude man die hem voorbijloopt en die innerlijke wangebeden lijkt te
mompelen. In zijn atelier bestudeert hij een reproduktie van Van Goghs Anjelieren.
Hij ruikt de bloemen, de lavendelgeur op de heide. Hij heeft zin om een verhaal te
schrijven waarin dieven in elke hoofdstad van Europa kunstwerken stelen uit de
musea. Een maffia tegen een maffia.
Sebastian Ritter komt nu elke week. Soms neemt hij geen geld mee als betaling maar
een Rodin, een valse natuurlijk. Grapje. Zijn pakken hebben een steeds betere snit.
Hij gaat zijden overhemden dragen, gouden manchetten, schoenen van soepel bruin
leer en doorgestikte zolen, met de hand gemaakt in Italië. De BMW is een Mercedes
geworden. Wanneer Edgar grote doeken af te leveren heeft, komt er een vrachtauto
voorrijden, altijd 's nachts. De schilder met de koortsogen werkt en slaapt in zijn
atelier. De lavendelgeur is niet meer weg te denken. Er is geen verwarming. Hij
verheugt zich erop als de oven mag branden.
Mist hij Esme? Hij martelt zichzelf. Haar afwezigheid knaagt aan de randen van zijn
innerlijk. Verder wil hij het niet laten komen. Hij troost zich door te denken dat de
lectuur van Rilke hem met haar verbindt door tijd en ruimte. Slierten van woorden
van Heide naar Kiel, onzichtbaar voor anderen. Zo raakt hij haar huid aan, haar
reukloze huid, die hij ziet glanzen in het licht van de zon, 's ochtends, als de stralen
door de blauwe gordijnen dringen.
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Daar waar je nooit iemand mee naartoe neemt, wantrouwige, daar zit je en bespeurt
overgangen. En daar, omdat het aantonen je in het bloed zit en niet het artistieke
verbeelden of het zeggen (hij heeft voor de kleuren en geuren van de verf gekozen),
daar neem je het monsterlijke besluit om dit minieme, dat je zelf eerst alleen maar
door een zonnebril of een lens kan waarnemen, meteen zo te vergroten dat het voor
duizenden oprijst, reusachtig, voor iedereen. Je theater ontstaat en komt tot leven.
Je kon er niet op wachten dat dit bijna ruimteloze, door de eeuwen tot druppels
samengeperste leven, door de andere kunsten gevonden en geleidelijk zichtbaar
gemaakt werd ten behoeve van de enkelingen. Het schilderij van jouw (zijn) moeder,
waarin ook Esme zichtbaar werd. De verbeelding van twee momenten tegelijk, twee
mensen die jou (hem) op de been houden zonder dat ze het weten. Kan dat? Het
bestond, hij heeft het vorm gegeven in verf, maar aarzelt om het te voltooien.
Ik heb geen dak boven mijn hoofd en het regent in mijn koortsogen. Elke dag zie
ik een oude man over de dorpsweg schuifelen. Hij heeft een donkere bril op en lijkt
blind te zijn. Af en toe schreeuwt hij. Elke dag zie ik hem, elke dag, de dorpsgek.
Zo ontstaat het verlangen naar een moment dat uitstijgt boven het minuscule, het
toeval, de ontmoedigende willekeur en structuurloosheid. Ik zie hem elke dag en
haar zie ik ook, maar anders. Zelfgekozen eenzaamheid, balling in eigen land. De
artistieke kluizenaar in een ruimte vol spiegels en echo's die zich een nieuw leven
vol onverwachte betekenissen droomt. De dingen scheiden me nu van de mensen,
de valse verf scheidt me tijdelijk van Esme en verbindt me met haar. Ik kom terug,
met een boog, mijn verdwijning wordt een verschijning. Maar eerst maak ik
geschiedenis, celibatair.
De Picasso-ets verbeeldt een stieregevecht. Lang werkt hij aan de zon, die in de
arena schijnt. Hij wil het gejuich tekenen als de matador, recht in de zon kijkend,
een verkeerde beweging maakt.
Het gebons op de atelierdeur haalt hem traag uit zijn slaap. Ritter, nu al?
‘Openmaken!’
Die stem herkent hij niet. Hij loopt om de ezel heen met het nog
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steeds niet afgemaakte schilderij van zijn moeder en doet de gordijnen open. Achter
het blauw verschijnt lichtblauw: de vrieshemel. Het heeft gesneeuwd. Zijn ogen
beginnen meteen te tranen van de felle witheid.
‘Openmaken, politie!’
Dit had hij al maanden verwacht. De geschiedenis staat op de drempel van een
nieuwe tijd, een nieuwe verplaatsing. Hij doet open en kijkt de twee agenten aan
alsof ze zijn bevrijders zijn.
‘U bent gearresteerd wegens... valsheid in geschrifte, eh... in beeld. Nee, wegens
fraude en vervalsing van honderden kunstwerken. We hebben een bevel tot
huiszoeking.’
De Picasso-ets wordt als bewijsmateriaal in beslag genomen, Kokoschka,
Schlemmer, Dürer. Ook het onvoltooide schilderij van zijn moeder wordt in het
bestelbusje geladen.
De verse sneeuw knispert onder Edgars voeten als hij naar het busje wordt geleid.
Alles is nog maagdelijk wit. Er komt een knalrode Mercedes aanrijden, die afremt
en dan snel weer optrekt.
Op het bureau in Kiel (de plaatselijke politie had ruimte gemaakt voor haar collega's
uit de grote stad) is Edgar Mrugalla zeer behulpzaam. Hij legt een volledige bekentenis
af en stelt een lijst van 2500 door hem vervaardige werken op. Niettemin verloopt
het onderzoek traag, vooral omdat de kunstwereld er niet mee gediend is dat het
schandaal wordt onthuld.
‘Welk jaar is het?’
‘1987.’
‘Weet u dat er zelfs een schilderij van u in een Westberlijns museum hangt? Knap
hoor.’
Hij zou het willen stelen en vernietigen, al was het maar voor het verhaal dat in
zijn hoofd zit.
Later wordt hij vrijgelaten, op zijn erewoord.
‘Esme, begrijp me, ik wilde iets aantonen. Het moment... de onvoltooidheid, het...
meesterschap, het gildewezen, de bestudering van het materiaal... de kopie, de
herhaling... dat ik het kan, alleen... zonder hulp.’
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Ze omhelst hem zwijgend. Haar ogen tasten hem af alsof hij een boek is, een nog
gesloten boek: De idioot, De idioot van de familie. Hij ruikt haar, voor 't eerst van
zijn leven. De geest van lavendel.
‘Zo, dus hierheen kom je om weer te leven, ik zou eerder denken dat hier al jaren
gestorven werd.’
's Middags ruimt Edgar Mrugalla sneeuw voor hun Kielse huis. Met de zon in
mijn rug loop ik de straat in waar hij het wit wegschuift. Ik tik hem bescheiden op
de schouder. Hij draait zich om. De koorts is uit zijn ogen geweken en zijn oogwit
verblindt me bijna.
‘Van God los, jij, meesterdief,’ sist hij.
Dan wendt hij minachtend zijn blik af en gaat verder met sneeuw ruimen.
Een oude man schuifelt mompelend over de platgetrapte sneeuw van het trottoir
aan de overkant. We zien hem duidelijk en denken: Leve de gek, het tevreden heden
streelt hem. Hij vreet en pist en betast zichzelf, de sensaties van zijn organen geven
hem een bezigheid. Hij is de held van dit hier en nu.
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Wolfgang Hildesheimer
1956 - Een Pilzjaar
Vertaling: Marion Offermans
Het jaar 1956 ging voorbij en daarmee vervloog de nagedachtenis aan vele
onsterfelijken, wier geboorte- en sterfdagen men gedurende verscheidene maanden
met veel toneelopvoeringen had gevierd: Mozart, Heine, Rembrandt, Caesar en Freud
- feestredenaars, kransleggers en het corps diplomatique waren nauwelijks tot rust
gekomen. Eén man was men echter vergeten: Gottlieb Theodor Pilz, die honderd
jaar geleden op 12 september 1856 stierf.
Zijn betekenis wordt tegenwoordig onderschat. Dat is niet verwonderlijk: hij was
niet zozeer een schepper als wel een demper. Zijn grootheid lag in datgene wat hij
niet tot stand heeft gebracht, vooral echter in datgene wat door zijn invloed niet is
gebeurd. Zijn bijdrage aan de geschiedenis van de Westerse cultuur komt tot
uitdrukking in het niet-bestaan van kunstwerken, kunstwerken die door zijn invloed
nimmer zijn ontstaan. Het is dus geen wonder dat het nageslacht, dat immers gewend
is de grote geesten te waarderen naar hun scheppingen, hem zelden gedenkt.
Gottlieb Theodor Pilz werd in 1789 als zoon van welgestelde ouders geboren in
Dinkelsbühl of Nördlingen. De strijd om de plaats van zijn geboorte is nooit helemaal
beslist; daarom kan men in beide steden zijn geboortehuis zien. (Vergelijk
Grützbacher: ‘Is Pilz een Dinkelbühler? Bijdragen aan een omstreden kwestie.’
Bladen voor Westerse cultuur, jaargang XII, 1881).
De indrukken uit zijn jeugd waren van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van
Gottlieb Theodor.1.
Door zijn moeder werden koralen aan zijn wieg gezongen en hij was deze nog
maar net ontgroeid, toen zijn vader hem Tacitus en Milton in eigen vertalingen
voorlas.
In het jaar 1798 verhuisde de familie naar Hamburg, waar de negenja-
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rige met het intellectuele leven van die tijd in aanraking kwam. Een van de regelmatige
gasten in huize Pilz was Klopstock, die bij zijn bezoeken placht voor te lezen uit de
‘Messias’ of uit de oden, waarvan hij er toen nog, ondanks zijn gevorderde leeftijd,
een paar honderd per maand schreef. In een brief aan Meyerbeer uit het jaar 1834
beschrijft Pilz deze avonden en vertelt, hoe hij de toen al behoorlijk bijziende dichter
tijdens zijn lezingen hele stapels oden ontvreemdde, zonder dat deze ze ooit had
gemist. (Vergelijk: ‘De zeven brieven van Gottlieb Theodor Pilz’, bezorgd door Karl
Ferdinand Gutzkow, Cottasche Verlagsbuchhandlung 1864.)
Ook de Sturm und Drang-dichters kwamen in huis. Nationale verontwaardiging en
het gevoel voor aangedane smaad van welke aard dan ook, sleepten ook de jonge
Gottlieb Theodor mee, en onder invloed van de oproerige geest die toen aan de orde
van de dag was, schreef de vijftienjarige in het jaar 1804 zijn eerste en enige drama:
‘Hertog Theodor von Gotland’.
Nadat hij zijn schooltijd had afgesloten reisde hij naar Italië, waar hij tot 1809
bleef. Hier nu, al op jeugdige leeftijd, tonen zich de voor hem kenmerkende trekken,
die hem tot de persoonlijkheid stempelen zoals wij die vereren: tijdens dit verblijf,
dat twee jaar duurde, heeft hij geen dagboek bijgehouden. Hij heeft noch
aantekeningen voor concepten gemaakt, noch heeft hij zijn gedachten over Italiaanse
cultuur in een of andere vorm uiteengezet. In deze tijd schreef hij slechts één enkele
brief.2. Deze onderscheidt zich door een in deze periode zeldzame, verfrissende
nuchterheid van uitdrukking en luidt:
Palermo, Casa Gozzoli, 7 oktober 1808
Liefste moeder,
Het bevalt me hier zeer goed en daarom ben ik voornemens een tijd te blijven. Ik
zou U dankbaar zijn, indien U mij een plezier wilt doen en mijn fluwelen kamerjas
hierheen zoudt willen zenden.
Weest verzekerd van mijn hoogachting
Uw U liefhebbende zoon
Gottlieb Theodor
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Dat Pilz vrij lang in Rome verbleef, komen we te weten uit de aantekingen van August
Wilhelm von Schlegel, die hem daar samen met Madame de Staël in 1808 ontmoette.
Schlegel schrijft dat ze hem aantroffen op de Via Appia, waar hij in de zon zat - Pilz
kan als een pionier van het in-de-zon-zitten bestempeld worden - en hem de weg
vroegen naar de Caracalla-thermen, het doel van hun wandeling. Pilz antwoordde
dat hij hier zelf onbekend was. Zo was het gemeenschappelijke van de situatie
vastgesteld en kwam men in gesprek. Pilz was evenwel ‘behoorlijk onhebbelijk’
geweest, had hen beiden nauwelijks aangekeken, echter steeds maar met de ogen
tegen de zon geknipperd. In werkelijkheid was hij, zoals hij later te kennen heeft
gegeven, ‘verbolgen over de storing en over de bedrijvige voortvarendheid van de
Staël’, verviel in algeheel zwijgen, en toen de Staël hem vertelde dat ze van plan was
een boek te schrijven over Duitsland, vroeg hij boos: ‘Waarvoor?’ De Staël had hier
niet over nagedacht en bleef het antwoord schuldig.
Men ontmoette elkaar nog een paar keer in café Greco. Pilz probeerde de Staël
haar voornemen uit het hoofd te praten, maar vergeefs: het driedelige werk ‘De
L'Allemagne’ verscheen in het jaar 1813.
In 1810 is Pilz in Berlijn, waar hij door een toeval Friedrich Ludwig Jahn ontmoet.
De patriot vat genegenheid op voor de toen eenentwintigjarige - op grond van welke
eigenschappen is onbekend - en maakt hem deelgenoot van zijn plannen: het is zijn
bedoeling de geschiedenis van de oude Germanen in een groots opgezet dramatisch
werk uit te beelden. Met dit werk is hij al begonnen en hij wil Pilz enkele scènes uit
zijn ‘Hermannsschlacht’ voorlezen. Pilz weert af. Hij legt Jahn uit dat hij op de
verkeerde weg is. ‘Hermannsschlachten’ waren er al en zouden er ook in de toekomst
wel voldoende zijn. (Profetische woorden! De auteur.) Nee, Jahns roeping lag op
een ander gebied. Het lukt Pilz nu in lange, met geduld gevoerde gesprekken, Jahn
ervan te overtuigen dat het diens edelste plicht is, de jeugd lichamelijk sterk te maken,
en omdat hij toch al een neiging tot lichamelijke oefening heeft, moet hij zijn leven
aan deze taak wijden, ja, hij moet zich ‘turnvader Jahn’ noemen, welke naam hem
meteen een zekere nimbus zal verlenen. Jahn staat onmiddellijk in vuur en vlam voor
dit idee, verscheurt
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het manuscript van de ‘Hermannsschlacht’ en heeft nooit meer aan een toneelstuk
gewerkt. In 1811 wordt het eerste gymnastiekterrein voor hem aangelegd.
Waar Pilz de daarop volgende drie jaar heeft doorgebracht is onbekend. In 1814
komen we hem tegen in Wenen waar hij de eerste uitvoering van ‘Fidelio’ bijwoont.
Over de indruk die de opera bij de toen vijfentwintigjarige achterliet, heeft hij zich
nooit uitgelaten. We weten echter dat hij gedurende zijn Weense tijd persoonlijk
contact onderhield met Beethoven, en de onproductieve periode van de meester, die
duurde van 1814 tot 1818, is waarschijnlijk aan deze ontmoeting toe te schrijven;
maar dat is slechts een these die evenwel nog bewezen zal moeten worden door
toekomstige onderzoekers.
1815 is het jaar van de tweede brief. Hij is aan zijn vader gericht. In deze brief
schrijft hij dat het hem is gelukt Mühlwesel3. van zijn voornemen af te houden een
opera-cyclus over het geslacht der Atriden te schrijven door hem deelgenoot te maken
van de vreugden van het tarokspel. ‘Het was niet gemakkelijk’, schrijft hij. ‘M. was
aanvankelijk hardnekkig als een stier. “Wat een Beethoven kan, kan een Mühlwesel
ook”, beweerde hij. Ik zelf ben van plan nu enkele weken in Zwitserland op verhaal
te komen van de inspanningen van de laatste dagen.’
Enkele weken worden verscheidene jaren. Madame de Staël ziet hem in 1819 aan
het meer van Genève in de buurt van haar buitenverblijf in de zon liggen. Op haar
geroep antwoordt hij niet; verondersteld moet worden dat hij zich slapende hield om
aan haar te ontsnappen, want haar gezelschap had hem niets aantrekkelijks te bieden.
In 1821 keert Pilz terug naar Parijs. Hier laat hij zich door E.Th.A. Hoffmann
overhalen met hem en Ludwig Devriendt door te zakken. Van oudsher niet afkerig
van wijn, ziet hij hier ook de gelegenheid om het toneelstuk uit zijn jeugd aan twee
theaterdeskundigen voor te leggen. Aan de tafel naast hen zit een jongeman die ‘zich
in zijn dronkenschap werkelijk afgrijselijk gedraagt’. Pilz verneemt dat dit een student
is genaamd Grabbe, die zich verbeeldt schrijver te zijn en het als zijn missie beschouwt
Shakespeare van het Duitse podium te verdringen.
Gottlieb Theodors belangstelling is gewekt. Hij loopt naar de tafel

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

72
van de jongeman, die ook meteen aan de voor hem vreemde man begint uit te leggen
- voor zover zijn toestand een verstandig gesprek toelaat -, dat Shakespeare alleen
maar voor operatekstschrijver deugt. Pilz acht het zinloos serieus op deze woorden
in te gaan en tracht de ander te kalmeren door hem toe te drinken. Maar deze laat
zich niet van zijn thema afbrengen en haalt, om als het ware zijn these te staven, een
manuscript uit zijn tas, dat hij Pilz toewerpt: zijn bewerking van Shakespeares ‘De
Vrolijke Vrouwtjes van Windsor’ als operatekst. Pilz steekt het in zijn zak en als
Grabbe het terugeist, werpt hij hem - nu zelf niet meer nuchter - zijn ‘Hertog Theodor
von Gotland’ toe. Grabbe heeft de verwisseling nooit gemerkt. Vandaag nog wordt
het toneelstuk voor een van de belangrijkste werken van Christian Dietrich Grabbe
gehouden. Maar het is van Pilz.
Van 1823 tot 1840 woont Pilz in Parijs. In 1824 leert hij hier de barones Aurore
Dupin-Dudevant kennen, die een diepe genegenheid voor de toen vijfendertigjarige
opvat. Pilz tracht zich aan deze band te onttrekken en raadt de - overigens
buitengewoon intelligente - vrouw aan mannenkleren aan te trekken, zich George
Sand te noemen en romans te schrijven, waar deze gehoor aan geeft. Gottlieb Theodor
Pilz is op grond van deze handelwijze, waarvan moet worden toegegeven dat ze niet
werkelijk in zijn geest was, vaak aangevallen. Veel van zijn critici vonden haar
onbedachtzaam, ja onverantwoordelijk. De auteur van dit artikel wil zich niet bij
deze mening aansluiten, wil nochtans benadrukken dat hem het werk van George
Sand onbekend is.
(Het was, zoals misschien niet algemeen bekend is, Pilz, die in 1835 Chopin er
van weerhield vrouwenkleren aan te trekken en zich Dupin te noemen. Ook deze
handelwijze heeft hem menige harde kritiek opgeleverd, hoewel in dit geval zijn
verdedigers vermoedelijk in de meerderheid zijn.)
Bij een gemeenschappelijk operabezoek met George Sand maakt hij in 1828 kennis
met Meyerbeer, met wie hij spoedig damna bevriend raakt. Al bij een van de eerste
ontmoetingen probeert Pilz hem er van te overtuigen dat hij, Meyerbeer, zijn
bestemming heeft gemist; Meyerbeer is echter niet te overtuigen. Hij beweert dat
hem op geen ander gebied een dergelijk succes zou zijn beschoren en dat hij bovendien
het publiek gaf wat het hebben wilde. Pilz ziet spoedig de nutteloosheid
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van zijn onderneming in en biedt hem nu op een avond Grabbes ‘Vrolijke Vrouwtjes’
ter toonzetting aan. Na grondige bestudering van het manuscript wijst Meyerbeer
het af omdat het libretto niet genoeg mogelijkheden zou bieden.
Dan besluit Pilz het aan Beethoven te sturen en schrijft nu zijn derde brief (22
november 1828). ‘Ik heb overigens’, zo staat daarin, ‘Uw Vijfde Symfonie gehoord.
Niet slecht! Toch ben ik van mening dat U zich, beste meester, aan vrolijke dingen
zou moeten wijden en het titanische eens zou moeten vergeten. Het noodlot klopt
nog vroeg genoeg aan de deur. Wat zou U daarom vinden van een opera naar
Shakespeares “Vrolijke Vrouwtjes van Windsor”? Het tekstboek is klaar.’ De brief
kwam onbeantwoord terug want Beethoven was in 1827 gestorven.
Ook bij Berlioz had Pilz geen succes met Grabbes tekstboek en dus heeft hij het
in 1837 onder het pseudoniem Otto Nicolai zelf gecomponeerd, nadat hij vooraf
enkele theorielessen had genomen.
In 1836 bereikt de invloed van Gottlieb Theodor Pilz een hoogtepunt. Het is niet
alleen het jaar waarin het hem lukt Delacroix het idee van een reeks kolossale
schilderijen - ze moesten verschillende stadia van de slag van Lepanto voorstellen uit zijn hoofd te praten, maar hij schrijft ook twee brieven. Ze zijn allebei gericht
aan Meyerbeer die toen tijdelijk in Berlijn verbleef. De eerste brief is van meer
reflexieve aard. Hij getuigt van Pilz' onberispelijke zelfkritiek doordat hij ingaat op
de ontwikkeling van zijn artistieke geweten dat hij beschrijft als de oorzaak van zijn
vertraagde invloed. Er komt overigens nog eens de schuchtere poging in voor,
Meyerbeer het voortdurende componeren af te leren. (Deze pogingen heeft Meyerbeer,
wiens meest opvallende eigenschap misschien zijn echte edelmoedigheid was, hem
nimmer kwalijk genomen.)
De tweede brief is echt verhelderend en beschrijft Pilz' onvermoeibare creativiteit
op het gebied van het dempen. De volgende alinea zij geciteerd: ‘'s Avonds bij
Rossini. Het eten was zoals altijd voortreffelijk. Hij zette ons onder andere een
tournedos voor waarvan Alfred (bedoeld is de Musset) met recht zei, dat deze alleen
al genoeg zou zijn om Rossini onsterfelijk te maken. Ik nam deze, op zich grote
gedachte op en probeerde Rossini serieus over te halen, zich uitsluitend aan de
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gastronomie te wijden. Hij wil erover nadenken.’
Deze herhaalde pogingen werden tenslotte met succes bekroond. De ‘tournedos
à la Rossini’ heeft minstens zoveel bijgedragen aan de roem van de meester als het
‘Stabat Mater’, dat hij in 1842 schreef: inderdaad zijn laatste muzikale werk. Hierna
heeft hij tot zijn dood in 1868 geen instrument meer aangeraakt, geen noot meer
geschreven en zich geheel aan de kookkunst gewijd.
De volgende brief is weinig verhelderend - hij is gericht aan zijn wasvrouw, het
gaat om enkele zijden stropdassen die hij is kwijtgeraakt - en is in de uitgave van
Cotta waarschijnlijk slechts ter wille van de volledigheid opgenomen.
Tijdens deze jaren werd Pilz in de jury van de Académie des Beaux Arts gekozen,
in welke functie hij zich er voor inzette dat het lot moest beslissen over acceptatie
of afwijzing van de schilderijen, omdat, zoals hij zegt, de waarde van de hier
ingezonden kunstwerken het volkomen onbelangrijk maakt, welke ervan men
tentoonstelt. Aan dit voorstel wordt evenwel geen gehoor gegeven, in tegendeel, Pilz
haalt zich daardoor zelfs de haat van enkele toen belangrijke - tegenwoordig vergeten
- schilders op de hals.
Verder zijn over Pilz' creatieve bezigheden van deze periode weinig bijzonderheden
bekend. Maar aangenomen moet worden dat hij met onvermoeibare ijver streed tegen
de overproduktie in de kunst en het is voor een groot deel aan hem te danken, dat
het aantal kunstwerken uit die periode niet sterk is toegenomen. Om in zijn bestaan
evenwel een reden voor de korte levensspanne van zo vele meesters van de Romantiek
te willen zien, wat zo veel critici van de latere negentiende eeuw meenden te moeten
doen, is volkomen onjuist. Ook de kunst van hun tijd zou door een demper van het
formaat van Pilz niet geleden hebben.
De jaren 1842 tot 1850 bracht Pilz door met reizen in Italië, Zwitserland en
Duitsland, waar hij Schumann en Mendelssohn ontmoette, die hij met succes zijn
theorie bijbracht volgens welke een componist niet meer dan vier symfonieën zou
moeten schrijven. De aard van deze theorie is helaas niet meer bekend, ja er moet
zelfs gevreesd worden dat ze niet serieus bedoeld is; toch hebben deze twee
romantische meesters haar in acht genomen. De symfonische werken van beiden
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beperken zich tot vier. Schumann heeft zelfs Brahms nog in deze richting beïnvloed.
1849 is het jaar van de laatste brief. Hij is in München geschreven en gericht aan
George Sand. Deze brief kan als afsluiting van zijn invloedrijke werk worden
beschouwd en is misschien de brief die ons vandaag het meest raakt, niet alleen
vanwege de daarin geformuleerde uitdrukking: ‘Meer woorden, minder daden!’ wie zou niet willen dat ook dit meer geldigheid zou hebben gekregen! -, maar ook
vanwege de bescheiden manier waarop Pilz zich rekenschap geeft van zijn successen
en mislukkingen, doordat hij zijn hele leven kwalificeert als niet effectief genoeg
om aan de enorme scheppingsdrang van die tijd weerstand te bieden. Tussen de regels
door klinkt de teleurstelling dat hij geen leerlingen achterlaat die in zijn geest
doorwerken. Men kan de brief thans niet zonder ontroering lezen.
In 1852 keert Pilz terug naar Parijs, waar hij zijn laatste jaren doorbrengt met
bezoeken aan verschillende grote mannen van die tijd, die hij met diepzinnige
gesprekken van hun creatieve werk afhoudt. Zijn eigen jours fixes hebben een
legendarische nimbus gekregen.
Op twaalf september 1856, tijdens een van zijn avondlijke bijeenkomsten, overvalt
hem zijn dramatische dood. Hij heeft de laatste dagen doorgebracht met het inkorten
van alle tragedies van Racine tot één eenakter, waarmee hij de effectiviteit van deze
schrijver voor enkele decaden hoopt te redden. Nu reciteert hij uit dit condensaat.
Tijdens de grote monoloog van Phaedra zakt hij levenloos ter aarde. Hij is getroffen
door een attaque. De aanwezigen applaudisseren. Ze denken dat dit gebaar bij de
voordracht hoort. Pas langzaam overtuigen ze zich, hevig geschokt, van het overlijden
van de zevenenzestigjarige.
Gottlieb Theodor Pilz heeft veel critici gevonden, die niet ophouden zijn remmende
werking op de organische ontwikkeling van de Romantiek steeds opnieuw aan te
vallen. Toegegeven kan hier worden, dat- - omdat het niet-bestaan van de door hem
verhinderde kunstwerken een beoordeling ervan vanzelfsprekend onmogelijk maakt
- veel door hem bij voorbaat verworpen werk zich misschien tot in onze tijd had
kunnen handhaven. En toch heeft zijn verschijning zich op alle gebieden van de kunst
weldadig, ja verlossend doen gevoelen. Hoe veel is
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ons door hem, de grote, onvergelijkelijke, bespaard gebleven! We kunnen niet anders
dan vaststellen dat hij te vroeg gestorven is, maar vooral, dat ook vandaag een Pilz
op zijn plaats zou zijn.
Op zijn uitdrukkelijke, kort voor zijn dood geuite wens heeft men geen monumenten
voor Gottlieb Theodor Pilz opgericht. Men heeft wel grote sommen van zijn
nalatenschap laten toekomen aan jonge mensen die enthousiast kunnen worden maar
van wie weinig te verwachten valt, in ruil voor de belofte voortaan af te zien van
scheppend werk. Helaas zijn deze middelen tegenwoordig uitgeput en daarmee lijkt
de geest van Gottlieb Theodor gedoofd. En zo waren er eigenlijk maar weinig kenners
die op zijn sterfdag aan het graf van deze grote man verschenen waren.

Eindnoten:
1. Zoals Gustav Prossnik in zijn - overigens uiterst lezenswaardige - studie benadrukt, zijn deze
feiten waarschijnlijk de enige, waarin Pilz zich niet wezenlijk van andere grote mannen
onderscheidt.
2. De originelen van de zeven brieven zijn helaas verloren gegaan. De samensteller, Karl Ferdinand
Gutzkow, wordt de laatste tijd wegens zijn Büchner-bewerking vijandig bejegend. Toch is er
geen reden om aan te nemen, dat hij de brieven van Pilz in een willekeurige vorm heeft veranderd.
3. Franz Xaver Mühlwesel, 1778-1849, citerspeler van formaat, bracht het door het kaartspel tot
een aanzienlijk vermogen.
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Frank Reijnders
Barokke onverschilligheid
‘Befehle des Barock’. Onder deze titel werd in 1982 een reeks schilderijen van Jiri
Georg Dokoupil tentoongesteld in Amsterdam (Galerie Helen van der Meij). Grote
schilderijen met een overvloed aan zeer diverse dekoratieve patronen en verwrongen
motieven die soms de gedaante aannamen van het buitenaardse monstertje E.T. Niet
alleen de voorstellingen, maar ook de titels waren bizar: ‘Der schöne Konsul. Da
versperrte ihm der Vollmond die Sicht ins Universum’ of ‘Alle Särge dieser Welt
hassen das Herz in dem ich gestorben bin’. Pompeuze en kitscherige schilderijen
met brede kaders van fluweel die onmiddellijk deden denken aan die van Julian
Schnabel die op dat moment eveneens in Amsterdam (Stedelijk Museum) eksposeerde.
Schilderijen van een ‘Neue Wilde’. Over het algemeen werd het werk van Dokoupil
(evenals dat van Schnabel) door de kritici begroet als een van de voorbeelden waarin
werd teruggekeerd naar een verhevigd ekspressionisme.
In een andere reeks schilderijen die Dokoupil samen met Walter Dahn het jaar
daarop, in 1983, vervaardigde, werd de vermeende terugkeer naar een directe
hartstochtelijkheid onmiddellijk gepareerd. ‘Afrika-Bilder’. Bruine schilderijen met
maskers, schilden, jachttrofeeën en primitieve ornamenten; overladen met tekens die
hun magie ontleenden aan de clichés waarin de Europeaan zijn innerlijk tot
uitdrukking brengt. Het ekspressionisme had aan het begin van de eeuw Afrika een
authenticiteit toegedicht waarvan de Europese beschaving het bestaan bijna was
vergeten; daar bestond nog een direkte verbondenheid met de oerkracht van de natuur,
de bezielende bron van het leven. De Afrikaanse maskers en beelden vervulden toen
dezelfde rol als de net herontdekte uitingen van de barok of het dionysische geweld
dat geacht werd een direkte ekspressie van de wereldwil te zijn. Picasso's ‘Demoiselles
d'Avignon’ (1907), sleutelwerk van het nieuwe barbarisme, was tegelijkertijd
schatplichtig aan Afrika, aan El Greco en aan Friedrich Nietzsche. Maar wanneer
Dokoupil en Dahn dit beeldre-
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1. Dokoupil, uit de serie ‘Befehle des Barock’.

2. Warhol, portret van Joseph Beuys.
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pertoire gebruiken, gaat het niet om een terugkeer van het ekspressionisme, eerder
om de afwezigheid ervan. Wat getoond wordt, is het onechte, de valsheid waarmee
‘het echte’ wordt geënsceneerd, en dat zo ‘natuurgetrouw’ mogelijk.
Dokoupil's verdubbelingen uit het begin van de jaren '80 zetten het pathos te kijk
waarmee de kunst telkens opnieuw haar identiteit tracht terug te winnen. In die zin
zijn ze valser dan vals. Steeds heeft hij benadrukt dat zijn gedrag als vampier of
barokke rover niet ironisch of satirisch uitgelegd moet worden (dat zou alsnog
neerkomen op een bevestiging van het bestaan van ‘echte’ kunst), maar dat hij zich
volledig identificeert met een thema of met een tendens die in de kunst op een bepaald
moment van belang wordt geacht: ‘Die Kunst als Kunst leben, das ist mein
Engagement’. Zijn steeds wisselen van stijl is geen citaatkunst, geen subjektieve
souvereiniteit tegenover alle bestaande kunst, maar een totale gedaanteverwisseling:
‘Es ist, glaube ich, wirklich nicht nur die Perspektive die wechselt, was ja einen
gleichbleibenden Standpunkt voraussetzt, sondern die ganze Person’. Dokoupil
dwingt zichzelf steeds van voren af aan een beeldretorika uit te vinden die past bij
zijn onderwerp van het moment.
Dokoupil lijkt in de ban van een kultuur die zich heeft uitgeleverd aan de kitsch
(van oudsher geassocieerd met de barok). De smakeloosheid, de pure kunstmatigheid
(ook van elke poging om de kunst een nieuwe injektie te geven), ze worden bij hem
tot inzet van een virtuoos spel. Telkens opnieuw, want geen enkele serie vormt de
aanzet tot een stijl of een programma. Wanneer hij de schijn wil ophouden kunst te
bedrijven dan zit er niets anders op dan de kitsch te kwadrateren. Kitsch die beter is
dan kitsch. Dokoupil wijdt zich aan een paradoksale onderneming. Zijn meest recente
series zijn de ‘Jesus-Bilder’ en de ‘Astrologie-Bilder’, bizarre beeldvermengingen
die inspelen op de herkenning van een eeuwenoud ikonografisch repertoire, maar
ook ogen strelen die slechts gewend zijn aan souvenirs, reklame en TV. Visioenen
die iedereen aanspreken. Terwijl de echte kunst zich verzet tegen de vervuiling van
het beeld en de vraatzucht van de massa, wil ‘het internationale ikoon’ van Dokoupil
ook effekt sorteren buiten de kunst om. Juist daarom bewondert hij de religieuze
kitsch van Salvador Dali. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat Joseph Beuys hem
ooit

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

80
waarschuwde: ‘Jiri Georg, lass dir die Kunst nicht entgehen.’
In 1985 vond in Bazel een gesprek plaats tussen vier vooraanstaande kunstenaars:
Joseph Beuys, Janis Kounellis, Enzo Cucchi en Anselm Kiefer. Hun thema was: de
ondergang van de kunst, de ondergang van haar waarheid en diepte; en de vraag die
beantwoord moest worden: hoe krijgt de kunst opnieuw een identiteit, een
geloofwaardigheid, en liefst opnieuw een sociale dimensie en een historische missie.
Treurnis om het verval en hoop op hernieuwing, het is een thema dat de laatste jaren
overal opduikt in de diskussies over kunst. Het is geen toeval dat dergelijke
gesprekken gevoerd worden tussen Europese kunstenaars. De redding van de kunst
is de redding van Europa. Volgens deze kunstenaars is er geen centrum meer en is
de samenbindende faktor van religie en moraal weggevallen. In feite treuren ze nog
steeds over de dood van God. Maar deze redding is tevergeefs. Vroeger hield de
kunst de belofte in van een wereld die authentieker zou zijn dan de onze. Thans
hebben de mode en de media aan de kunst haar lichaam, haar diepte, haar dimensie
ontnomen; ze hebben de kunst vluchtig, vlottend en grootschalig gemaakt. De ‘ware
kunst’, waarvan het domein voor het eerst werd ontsloten in de 18e eeuw, bracht
aanvankelijk enorm effekt teweeg. Maar de zaken zijn nu omgekeerd, de kunst van
dit moment is een effekt, een ‘special effect’ van de massamedia.
Dit verlangen naar herstel is precies even oud als de kunst zelf. Vanaf de achttiende
eeuw vermoedt men dat de Grieken het geheim van de kunst, van haar waarheid,
reeds kenden. Ze belichamen het ideaal dat voorgoed onbereikbaar is geworden.
Maar wat niet over het hoofd gezien mag worden, is dat men in de achttiende eeuw
de kunst alleen in het spel kan brengen door tegelijkertijd haar tegenstander in te
zetten: de barok. Met de bedoeling om die tegenstander onschadelijk te maken. Ooit
was de barok tegenspeler van de kunst; dat maakt haar aktualiteit uit, want in het
geheim is ze dat nog steeds.
De kunst is niet langer een inzet, ze is een verzet. Maar ook wie de kunst wil
redden, heeft een tegenstander nodig, al gaat het maar om het maken van een heroïsch
gebaar: ‘men moet altijd iets hebben om tegen te vechten. Gelukkig hebben we op
dit moment de Amerikanen’ (Kounellis). De Amerikanen weten niets van het échte
leven, ze kennen
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slechts ‘the American way of life’ die zich beweegt aan de oppervlakte van het
bestaan. Bij ontstentenis van een onderscheid tussen waar en vals is alles aan hen
valser dan vals, namaak, pure schijn. Onze kritische houding, historische zin of
melancholische bespiegeling zijn hun vreemd. De Amerikanen hebben hun bestaan
uitgeleverd aan de leegte, aan de onverschilligheid van de media. Ze zijn de acteurs
in een nieuwe scène, die van het obscene. Zelfs de herinnering zal niet meer mogelijk
zijn, elke spoor wordt uitgewist. Herinnerde het primitivisme van Afrika de Europeaan
destijds aan de oorsprong, dat van Amerika voorspelt hem de eclips van zijn bestaan.
Als er één kunstenaar is die deze obsceniteit belichaamt, dan is het Andy Warhol.
Amerikaanser dan Amerika. Warhol bespeelde het simulakrum ‘Amerika’ steeds
opnieuw en overal. Hij aksepteerde de zege van de onverschilligheid als een ‘desert
for ever’ en raakte erdoor gefascineerd. Wie er vanuit gaat dat onverschilligheid onze
konditie is, kan haar alleen beantwoorden met een onverschilligheid die minstens
even groot is. Warhol wilde slechts een spiegel zijn: ‘I'm sure I'm going to look in
the mirror and see nothing. People are always calling me a mirror and if a mirror
looks into a mirror, what is there to see?’ Een spiegel die slechts andere spiegels
weerkaatst. Een oneindige refleksie, dat is de leegte zelf. Warhol initieert ons in de
leegte zonder haar zelf te bezetten.
Joseph Beuys superstar. Het indrukwekkende portret dat Warhol in 1980 maakte van
de magiër is gebaseerd op een fotonegatief waardoor de hoed sterk oplicht. Eenmalige
verdubbeling van het imago van de echte kunstenaar. Het hoeft niet te verwonderen
dat ook de pogingen om Europa haar kunst terug te geven konden rekenen op Warhols
strategie van de onverschilligheid. De kunst diende weer gevoegd te worden in de
kontinuïteit van haar geschiedenis, in overeenstemming gebracht met de geest van
de tijd (waarmerk van het authentieke), geketend aan de herhaling van het verschil.
In een aantal grote tentoonstellingen werd de terugkeer naar het ekspressieve
schilderen en beeldhouwen uitbundig gevierd als de nieuwe tijdgeest van de jaren
tachtig: A New Spirit in Painting, Westkunst, Zeitgeist, Documenta
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7. Tijdens de laatstgenoemde tentoonstelling in 1982 leverde Warhol in zijn
‘Piss-Paintings’ een cynisch kommentaar op de hang naar alchemie en de drang naar
wilde schilderkunst van dat moment. Abstrakte schilderijen die ontstonden door te
urineren op doeken die met een laagje koperverf waren bedekt. Uitgenodigd voor
‘Zeitgeist’ in hetzelfde jaar liet hij met zijn ‘Zeitgeist-Paintings’ de hele
tentoonstelling als het ware verdwijnen. Zijn celebrering van de Duitse kunst en
kultuur (het Walhalla bij Regensburg; Speer's ‘Lichtdom’ boven het Zeppelinfeld)
liet even de herinnering opflitsen aan andere momenten waarop Europa via de kunst
opnieuw haar identiteit zocht, maar maakte tevens duidelijk dat ook het beeld van
de katastrofe inmiddels een citeerbaar teken was geworden, een leeg beeld. In Warhols
schilderijen werd de tijdgeest niet weerspiegeld of uitgedrukt, maar werd de doublure
van dit belegen konsept geabsorbeerd.
‘All is pretty’. ‘Everything is good’. De onverschilligheid van Warhol maakt een
eind aan de tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen mooi en lelijk, tussen waar
en vals. Daarom maakt ze een eind aan elke tegenstelling, aan elk onderscheid. Ook
aan dat tussen het zinvolle en het onzinnige, tussen de kunst en de barok! Ze werkt
alleen met het zelfde: het spiegelbeeld. Amerika wordt verleid met Amerika. Warhol
mag onze schaduw zijn, zelf heeft hij er geen. Wanneer de kunstenaars die in Bazel
bijeen waren van mening zijn dat de onverschilligheid een hedendaags fenomeen is,
en typisch Amerikaans, dan berust dat op een vergissing. De onverschilligheid is
evenzeer Europees, ze speelde een glorieuze rol tussen de zestiende en de achttiende
eeuw. Maar tussen de barokke onverschilligheid en de moderne bestaat een
onderscheid.
De moderne onverschilligheid is de uitkomst van een menselijke onderneming.
Ze is de realisering van een utopie: alles zichtbaar en hoorbaar maken; de wereld
interpreteren, zichzelf eksplisiteren en iedereen over alles informeren. Ze is de
realisering van de utopie van de transparantie: een wereld die volledig zichtbaar en
doorzichtig voor zichzelf is. Alles aan de oppervlakte gebracht - zichtbaarder dan
zichtbaar. Wanneer we hierbij onmiddellijk denken aan Amerika vanaf de achttiende
eeuw, is dat niet ten onrechte, want dáár heeft de wil tot moderniteit altijd al een
objektieve dimensie gehad. De Amerikanen hebben
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van meet af aan deze utopie geleefd alsof hij was gerealiseerd, ze hebben de idealen
van de moderniteit direkt in de praktijk vertaald. Voor de Europeanen echter is juist
de realisering ervan onverdraaglijk, daarom zetten ze de utopie opnieuw in scène.
Niet om hem te realiseren maar om ernaar te verlangen. Maar wat is er verleidelijker
voor een beeldend kunstenaar dan in te spelen op een samenleving die de zichtbaarheid
tot in het ekstreme kultiveert? Terwijl Warhol op een boosaardige wijze de
gerealiseerde moderniteit in zijn werk verdubbelt, zullen de Europanen altijd ‘door
het ideaal verscheurde nostalgische utopisten’ (Baudrillard) blijven, gefascineerd
door het onvoorstelbare. Ze blijven belijden dat alles mogelijk is, nooit dat alles
gerealiseerd is.
Terwijl de moderne onverschilligheid iets subjektiefs is, resultaat van onze
zingeving van de wereld, is de barokke onverschilligheid gebonden aan de wereld
in haar verschijning en verdwijning. Terwijl wij in ons zoeken naar een goede
verstandhouding met de wereld onze greep op haar verloren hebben en onze
subjektiviteit hebben zien verdwijnen in de ondubbelzinnigheid van de vlakke spiegel,
kent de barok de duivelse macht van de holle en de bolle spiegel die alles vervormt.
Deze spiegel brengt een verdwijning tot stand zonder dat onze wil hier enige invloed
op kan uitoefenen. We worden naar dat ene fatale punt gevoerd waarin we onszelf
plotseling onherkenbaar voorkomen. Dit is geen moment van onttovering, maar van
betovering. Wanneer de barok recht op haar doel afgaat, de wereld frontaal benadert
- zoals wij gewoonlijk doen wanneer we willen dat ze haar geheimen prijsgeeft -,
dan levert dat een volstrekt chaotisch en ondefinieerbaar beeld op. Alleen wanneer
een ekstreme gezichtshoek in acht genomen wordt, vindt men dat éne punt waarin
alles wordt rechtgetrokken en er opnieuw een helder beeld verschijnt. Zoals in de
anamorfose, die dan ook een bloeiperiode kent: de fresco's van Maignan en Niceron
voor de Minimen-kloosters te Rome en Parijs; de tuinen van de jezuïet Athanasius
Kircher; de anthropomorfe havensteden van Bracelli. Terzijde: uit dit universele
theater van de paradoks putte Duchamp later zijn inspiratie toen hij voor zichzelf
een andere route uitstippelde dan die van ‘de kunst’ (Large Glass; Étant Donnés).
De barok plaatst de blik uit het centrum om deze te kunnen opnemen in ‘de artificiële
ma-
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3. Maignan, anamorfose van S. Francesco di Paola, frontaal benaderd.

4. Maignan, anamorfose van S. Francesco di Paola, van opzij gezien.
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gie van de wonderbaarlijke effekten’ (Jean-François Niceron, Thaumaturgus opticus,
1646). Ook de barokke blik verdubbelt; ze speelt een spel met de illusie en de
desillusie, de helderheid en de duisternis, de verschijning en de verdwijning, de
mathematische precisie en het niets. Maar in tegenstelling tot de transparantie maakt
de anamorfose het onderscheid nooit ongedaan. Het lot van de wereld ligt niet in de
zinloze herhaling van hetzelfde, maar in de onzinnige opvoering van het antagonisme.
Tegenover de minimale verschuiving van Warhol staat de maksimale distantie van
de barok.
‘America really is The Beautiful’ (Warhol). De moderniteit heeft er altijd naar
gestreefd om schoonheid te produceren. Een perfekte en zuivere wereld was haar
ideaal. Dit streven vindt op dezelfde manier zijn vervulling in de volledige
transparantie waar het sublieme en de leegte elkaar raken. De barok echter houdt
ook de schoonheid haar vervormende spiegel voor. Hierin wordt ze bevrijd van haar
perfektie, van haar beeld, dat in wezen ondraaglijk is. Wil de schoonheid zichtbaar
worden, dan moet ze worden aangerand. Ze bestaat niet zomaar zonder meer, ze
bestaat alleen wanneer men haar verleidt met iets dat sterker is: het lelijke, het slechte,
het monstrueuze. De barok buigt elk streven naar perfektie om in zijn volstrekte
tegendeel. Alles wat abjekt is en misvormd, trekt de schoonheid aan, zoals de
Venetiaan Antonio Rocco al uiteenzet in zijn lofrede op de lelijkheid uit 1635: Della
Bruttezza. Vanaf het midden van de 18e eeuw tracht men zich te ontdoen van deze
barok. Winckelmann en Lessing, Diderot en Rousseau, Milizia en Lodoli en vele
anderen eisen een ‘tabula rasa’ op alle fronten. Introduktie van het projekt van de
moderniteit, of beter het trajekt: eens zal de wereld gezuiverd zijn van elke barokke
uitwas, hersteld in haar oorspronkelijke staat. De waarheid van Griekenland wordt
uitgespeeld tegen de valsheid van de barok. Maar door haar terzijde te schuiven
verleent de moderniteit de barok ook een grote kracht, de pracht van een verboden
vrucht, de aantrekkelijkheid van de ‘Fleurs du Mal’. Baudelaire is de eerste in de
19e eeuw die affiniteit met de stijlloze stijl van de barok verwoordt, waarvan hij in
België gedurende de laatste jaren van zijn leven zulke ‘heerlijke voorbeelden’ aantreft
(Pauvre Belgique, 1864-'66). Vooral de ‘monstrueuze’ jezuïetenker-
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ken trekken zijn aandacht, en hij omschrijft ze als ‘boudoirs de la religion’. In de
kunstmatigheid van de barok bespeurt hij een provokatie van de kunst, in haar
‘charmant mauvais goût’ een tarten van de esthetiek. Bij Baudelaire blijft de barok
gestileerd tot de antithese van de kunst. Maar eenmaal opgenomen binnen de moderne
dialektiek van de wet en haar overtreding die zich ontvouwt langs de lijn van de
geschiedenis kan ze ook tot nieuwe these worden, beschikkend over een produktieve
en bevrijdende energie. Aan het eind van de 19e eeuw viert de barok een grootse
come-back - als kunst! De barok is weliswaar een antithese, maar daarom nog niet
minder een ware stijl. Ook de barok streeft naar schoonheid en perfektie; ze heeft
haar middelpunt in zichzelf. Om die reden heeft ze recht op herwaardering. De
tegenstelling tussen de kunst en de barok wordt opgeheven, het konflikt verzoend
door het streven van de kunst naar synthese. Eindelijk bezit de barok een identiteit:
een stijl met eigen (positieve) kenmerken.
In Heinrich Wölfflin's Renaissance und Barock uit 1888 - de eerste publikatie
waarin een poging wordt gedaan om de kunst van de barok uitgebreid in kaart te
brengen - komt een opmerkelijke passage voor: ‘Mann wird nicht verkennen, wie
sehr gerade unsere Zeit dem italienischen Barock verwandt ist. In einzelnen
Erscheinungen wenigstens. Es sind die gleichen Affekte, mit denen ein Richard
Wagner wirkt. “Ertrinken - versinken - unbewusst - höchste Lust!” Seine Kunstweise
deckt sich denn auch vollständig mit der Formgebung des Barock’. Deze vormgeving
wordt door Wölfflin gezien in het licht van een ideaal dat volstrekt tegengesteld is
aan dat van de renaissance. Wat de barok nastreeft, is niet de strenge vorm die
volmaakt in zichzelf rust, ze wordt fataal aangetrokken door het vormloze, het
oneindige, het onbegrensde. Het artistieke materiaal is opgevat in zijn voortdurende
wording. Vandaar de noodzaak van een spanningsmoment, van dissonanten. De
barok heeft maar één doel voor ogen: het publiek dat zich nu tot massa formeert in
vervoering te brengen: ‘Was er gibt, ist nicht gleichmässige Belebung, sondern
Aufregung, Ekstase, Berauschung’. Wölfflin verwijst naar het slot van de derde en
laatste akte van Wagner's Tristan und Isolde uit 1857-'59, het muziekdrama dat
volledig beheerst wordt door het liefdesverlangen, dat zijn vervulling vindt in ‘Isolde's
Liebestod’. In dit invloedrijke boek van Wölfflin blijkt de
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barok te zijn opgegaan in haar volstrekte tegendeel. Er is geen groter kontrast denkbaar
dan dat tussen de romantische en pathetische liefde van Wagner's Tristan en het
aristokratische en virtuoze spel van de verleiding zoals de barok dat kultiveerde in
de opera, het genre dat ze uitvond.
De wijze waarop Wölfflin de renaissance en de barok tegenover elkaar zet, is
geïnspireerd door het onderscheid tussen het ‘apollinisch-plastische’ en het
‘dionysisch-muzikale’, dat Nietzsche had uitgewerkt in zijn Geburt der Tragödie uit
1872. Dit vroege geschrift bevat een aantal pagina's waarin het geweld van het Griekse
dionysische koor op ingenieuze wijze vervlochten wordt met het geweld van de
dissonerende orkestklanken van de derde akte van de Tristan. Dionysos vergunt ons
een blik in de afgrond van de wereld (‘die wahre Realität’) waar ook Isolde volgens
de filosoof haar ‘metaphysische Schwanengesang’ inzet en ons tenslotte verlost van
de wereld en haar pijn. Een aantal jaren daarna, wanneer zijn aanvankelijk
enthousiasme voor Wagner enigszins is bekoeld maar zijn respekt voor de barok is
toegenomen, formuleert Nietzsche zelf bovendien, in Menschliches, Allzumenschliches
(1878-'80), enkele aforismen waarin hij de relatie legt tussen de dekadentie van de
muziek van Wagner en de late stijl van de barok. In beide gevallen zou men zijn
toevlucht hebben genomen tot retorische en dramatische middelen om de massa te
kunnen bespelen. Wölfflin vermeldt de aforismen in zijn boek. Vreemde paradoks
van de moderne barok: het geweld van de oorsprong en de uitbloei van de grote kunst
worden onder één noemer gebracht.
De muziek van Wagner roept een nieuwe esthetiek in het leven, waarin het pathos
en de roes als vormgevend principe een fundamentele rol speelt. Een esthetiek die
gevoelig is voor al datgene wat in naam van de ware kunst werd buitengesloten van
de schoonheidservaring; gevoelig voor haar negativiteit. De barok in positieve zin
doet haar definitieve intrede in de moderne kultuur door toedoen van Wagner's en
Nietzsche's radikalisering van het romantisch kunstbegrip: ‘Wie kann das Hässliche
und das Disharmonische, der Inhalt des tragischen Mythus, eine ästhetische Lust
erregen?’ (Die Geburt der Tragödie). De barok beleeft haar grootste triomf ten slotte
als ekspressionisme. Aan het begin van de 20e eeuw ligt ze aan de oorsprong van de
moderne
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kunst. De eerste eksaltatie van ‘het subjekt’ en meteen ook het bewustzijn van zijn
krisis. El Greco en Tintoretto, Michelangelo en Borromini, Gryphius en Gongora,
ze mengen zich heftig in het debat. De meest groteske en gekwelde vormen van de
barok worden nu gewaardeerd, als vormen van ‘ware’ en ‘authentieke’ kunst. Er
vindt een volledige omkering plaats, want er bestaat geen grotere tegenstelling dan
die tussen de kunst van het ekspressionisme in zijn zoeken naar authenticiteit en
bezieling en de kunstmatigheid van de barok in zijn reglementering van de passie.
Het barokke ekspressionisme maakt zich sterk voor de bevrijding van ‘het lelijke’,
‘de dissonant’, ‘het fragment’. Bevrijding van de ‘antithese’ als waarde op zichzelf.
De maatstaf waarmee de barok wordt gemeten is die van waarheid en waarachtigheid.
Het is de maatstaf van de kunst. De barok echter volgt de regels van een ander spel.
Ze gebruikt geen echte of onechte tekens, ze gebruikt onzinnige tekens. De wereld
van de barok wordt nooit realiteit, ze blijft altijd theater en wij slechts spelers. Theater
zonder regisseur, want God is afwezig, teruggebracht tot de beelden die in Hem doen
geloven. Primair is het schouwspel, het beeld; een distantie die ook de mensen ervoor
behoedt ooit met Hem van plaats te willen wisselen. Wij kunnen alleen maar treuren
over de dood van God, en ons schuldig voelen over de moord op Hem, als we
veronderstellen dat God ooit een reële waarde vertegenwoordigd heeft. Na deze
ontwaarding dolen we tragisch door een oneindig niets (Nietzsche), we zijn gedoemd
te leven in de onverschilligheid van het ‘Umsonst’ (de Europese variant), of we zullen
ons hiertegen verzetten. Maar voor de barok is God geen waardebepaling maar een
visioen. God is illusoir, hij heeft nooit echt bestaan.
Zelfs de hoogste instantie is slechts de inzet van een spel. God wordt verleid met
de Duivel. De barok kent geen middelpunt waarin de dingen tot rust komen. Het
barokke universum is gewijd aan de tweedracht tussen de ekstremen. Alles wordt
verleid met zijn tegendeel. De helderheid wordt verleid met de duisternis, zoals in
het clair-obscur dat werkt met het antagonisme tussen het licht en de duisternis, bij
uitstek de elementen die het beeld kunnen laten verschijnen en laten verdwijnen. In
‘De opwekking van Lazarus’, een laat schilderij van Cara-
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vaggio (1609) wordt dit emblematisch uitgebuit: Lazarus bevindt zich halverwege,
nog aangevreten door de donkerte van de dood. Brute lichtende streken en toetsen
brengen hem tot leven; het gezicht, de handen en ook andere details zijn slechts
gesuggereerd. De realiteit wordt verleid met de illusie, zoals in de trompe-l'oeil,
evenals het clair-obscur een scenisch middel. Aan het beeld wordt de illusie van het
reële toegevoegd, het is onechter dan onecht. Beroemd is de plafondschildering van
Andrea Pozzo uit 1691-'94 in de S. Ignazio te Rome die de kerkruimte beneden eksakt
verdubbelt; daarboven opent zich de hemel. Ook de koepel van deze kerk is
geschilderd, haar perfekte renaissance-proporties worden totaal onleesbaar zodra
men zich in het koor van de kerk bevindt. Een anamorfose die de vluchtige
verschijning van de eeuwige harmonie benadrukt. En tenslotte: wat verschijnt en een
identiteit wil aannemen wordt verleid met het niets. Glorifikatie van het niets, dat is
de meest openlijke manifestatie van het nihilisme van de barok. Voor de Venetiaan
Luigi Mazzini was het de hoogste instantie, hoger dan God ‘die als Schepper zonder
het niets met lege handen zou hebben gestaan’ (Il Niente, 1634). Maar wanneer men
ervan uitgaat dat de wereld niet zomaar bestaat, dan is de aloude mimesis ook niet
langer van kracht. Alleen de moderne radikale waarheidszoekers schaffen op zo'n
moment de mimesis af. Het ekspressionisme breekt met elke vorm van ‘nabootsing’
omdat ze onwaar is, en komt uit bij de abstraktie, de nieuwe waarheid van de
voorstellingsloze kunst. De barok echter handhaaft de mimesis, ze laat het onderscheid
tussen beeld en voorbeeld intakt. Alleen is de nabootsing niet langer een doel in
zichzelf maar staat ze nu in dienst van twee uitersten die elkaar via een geheime
curve raken: het wonder (‘il mirabile’) en het niets (‘il niente’). Een ware vorm van
trompe-l'oeil. Het beeld is niet meer bij machte om de wereld te representeren, maar
ook de taal niet, bij uitstek het voertuig van de rede. De taal is nu aangewezen op de
scherpzinnigheid van het intellekt, op de ‘argutezza’, het retorisch middel waardoor
volgens Emanuele Tesauro ‘de stomme dingen tot spreken komen, het onzinnige
bestaansrecht krijgt en de doden opnieuw kunnen verschijnen’ (Il Cannocchiale
aristotelico, 1654).
‘Die Kunst als Kunst leben’. In Dokoupil's paradoksale praktijken
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wordt de kunst verleid met de kunst, zodat er uiteindelijk slechts een bijdrage wordt
geleverd aan haar voortbestaan; er wordt niets op het spel gezet. Maar als alles wordt
verleid met zijn tegendeel, als niets zomaar kan bestaan, dan is zelfs de kunst niet
zonder schaduw. Ook de kunst wordt verleid, en wel bij voorbaat. De barok is de
schaduw waarvan de kunst zich nooit zal kunnen ontdoen, omdat de barok geen
enkele identiteit bezit (behalve die welke de kunst haar verleent). Maar ze bezit wel
de mogelijkheid een eigen leven te leiden. De kunst behoort ons toe. Ze is voor ons
een middel om het onvoorstelbare zichtbaar te maken, realiteit te laten worden. Dat
gebeurt op zo'n manier dat het vermoeden van een diepte blijft bestaan (dat is de
kracht van het symbool en het sublieme). Bij Dokoupil is er sprake van een mimesis
van de pretenties van de kunst; hij bespeelt haar konsept (dat is de kracht van het
simulakrum). De barok echter komt van elders. Ze is een souvereine figuur waarop
we geen vat kunnen krijgen; we staan onder haar bevel. De barok ziet er op toe dat
de schilderijen, de beelden, de spiegels over een macht beschikken die onze
verwachtingen verijdelen. Tegenover onze zingeving, die zelfs het zinloze niet met
rust laat, zal de barok onze vraag naar zin altijd misleiden. Er wordt slechts van ons
gevraagd medeplichtig te zijn, om de regels te volgen van een spel dat steeds opnieuw
wordt uitgevonden. Het spel van de wereld.
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J.F. Vogelaar
Bed en wereld
Kanttekeningen bij De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van
Milan Kundera
1. Een onthulling (vooraf)
‘In Afscheidswals wordt de vraag gesteld: verdient de mens het wel op deze aarde
te leven, moeten we “de planeet niet van de menselijke klauwen bevrijden?” Het is
altijd al mijn ambitie geweest de uiterste zwaarte van de vraagstelling te verbinden
met de uiterste lichtheid van de vorm. En daarbij gaat het niet om een zuiver artistieke
ambitie. De vereniging van een frivole vorm met een zwaar onderwerp onthult onze
drama's (die welke zich afspelen in onze bedden, zowel als die welke we spelen op
het grote toneel van de Geschiedenis) in hun afgrijselijke onbeduidendheid.’ (Milan
Kundera, De kunst van de roman)

2. Een gebaar
‘Toen in 1984 de roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera
verscheen, lag het niet erg voor de hand achter de filosofisch klinkende titel een
liefdesverhaal te vermoeden. De lezers stelden vast dat het om een der mooiste
liefdesgeschiedenissen van de moderne literatuur gaat, dat Tomas en Tereza een van
de geloofwaardigste liefdesparen van de twintigste eeuw zijn.’ - aldus de aanhef van
een wervend stuk over Kundera in een Duits uitgeversblad.
Dezelfde titel zou met zijn bepalende lidwoorden en intrigerende stijlfiguur wel
eens de sleutel tot het succes van de roman geweest kunnen zijn. Het gaat om niet
minder dan ‘het bestaan’ (niet het bestaan maar het zijn, korrigeert Kundera
Heideggergetrouw zijn vertalers en doet er nog maar een ontologisch schepje op).
Als ‘lichtheid’ op het eerste gezicht aan luchtigheid en lichtvoetigheid doet denken,
werkt het ‘ondraaglijke’, zoals het ‘afgrijselijke’ in het eerste citaat hierboven, als
prikkelend superlatief: er hangt tragiek in de lucht, maar de toonzetting belooft niet
al te zwaar op de hand te zijn. Allesomvattend en toch binnen ieders bereik.
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Enige geruststelling is ook gewenst wanneer al in de eerste zin van de roman Nietzsche
met zijn idee van de eeuwige terugkeer der dingen ten tonele wordt gevoerd. Die
problematische idee wordt snel afgewerkt, na enkele even behendige als bedenkelijke
gedachtensprongen draait de verteller zich eruit met de konklusie: ‘in de wereld van
de eeuwige terugkeer rust op elke handeling het gewicht van een ondraaglijke
verantwoordelijkheid’. Hoe verschrikkelijk bepaalde episoden in de geschiedenis
ook mogen zijn (de Franse Revolutie, Hitlers concentratiekampen), ze blijven zonder
konsekwenties omdat ze voorgoed voorbij zijn, alles gebeurt voor het eerst en het
laatst, ook in een mensenleven. De mens leeft maar één keer, dus ‘als de eeuwige
terugkeer de zwaarste last is, kan ons leven tegen die achtergrond uitkomen in al
zijn schitterende lichtheid’. Die lichtheid blijkt dus allerminst aantrekkelijk, aangezien
de mens zonder last ‘boven de aarde en het aardse bestaan zweeft, slechts voor de
helft werkelijk wordt en zijn bewegingen even vrij als zinloos zijn’. Daarom draait
de verteller - Parmenides tegensprekend - de verhoudingen liever om: zwaar is
werkelijker en echter; zwaarte gaat een verbinding aan met noodzaak en waarde.
Hoewel de schrijver voor speelse hypothesen is, begint het boek met een
apodiktische stelling: ‘Zeker is alleen dit: de tegenstelling zwaartelichtheid is de
geheimzinnigste en dubbelzinnigste van alle tegenstellingen.’ Laat dat zo zijn, hoe
hij aan deze stelling komt blijft duister. Nietzsche kan er niets aan doen, die staat er
op pagina één alleen borg voor dat het in deze roman om niet minder dan de grootste
vragen gaat. Het aanhalen van Nietzsche is een teken dat het om méér dan een
liefdesverhaal gaat, zodat het liefdesverhaal meteen ook zelf méér is. Nietzsche als
filosofisch boegbeeld van een roman over de liefde.
Zo begint het boek met een serie schijnbewegingen die er niet om liegen: we leven
in ‘een wereld die in wezen gebaseerd is op het niet bestaan van de terugkeer’:
ontologisch is de mens tot lichtheid gedoemd, licht is immers de gebeurtenis of
handeling die maar één keer voorkomt, Einmal ist keinmal. Toch is er zwaarte te
vinden. Deze blijkt zelfs de waarborg voor echtheid. ‘Alleen wat noodzakelijk is, is
zwaar, alleen wat weegt heeft waarde’ - zo is de liefde iets dat echt gewicht in de
schaal legt, want liefde moet. Aldus Kundera, voor wie, als hij zijn Nietzsche-uitleg
volhoudt, de liefde de enige kategorie is

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

93
die aan de vrijblijvendheid van het Einmalige ontsnapt. Is dan de liefde de motor
van de Eeuwige Terugkeer? Ik weet niet of Nietzsche met die konklusie zou
instemmen. Maar het gaat ook niet zomaar om liefde, maar om de Grote Liefde.
‘Liefde is onze vrijheid’. Liefde is het enige dat terugkeert. Liefde = echtheid =
waarheid. Maar waar die te zoeken? Buiten het wezen van de wereld? Buiten de
Geschiedenis dus?

3. Een omkering
Hoewel de tegenstelling licht-zwaar bepalend heet te zijn voor de hele roman, valt
niet gemakkelijk te achterhalen wat ze inhoudt - ze werkt hoofdzakelijk als handvat
om situaties en personages in de greep te krijgen.
Al in eerdere boeken is het woord ‘lichtheid’ steevast van verpletterende bijvoegsels
voorzien: ‘een verschrikkelijke zwaarte van lichtheid’ (Het boek van de lach en de
vergetelheid); Jaromir ‘bezweek onder de lichtheid’ (Het leven is elders); de lichtheid
‘is angstaanjagend’ (Afscheidswals). Maar waarom ondraaglijk? Ondraaglijk, wat is
dat woord méér dan een hulpeloze verzuchting?
Het begrip ‘lichtheid’, zo valt vast te stellen door te traceren hoe en waar het in
de roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan voorkomt, staat voor
onverantwoordelijkheid, onherroepelijkheid, leegte, doelloosheid, het wegvallen van
waardeverschillen (vooral tussen hoog en laag). Doordat er van een onwrikbare
tegenstelling sprake is, zijn er nauwelijks nuances in de lichtheid waarneembaar;
eerder klinken bij elke interpretatie alle andere automatisch mee. Fysieke liefde
zonder liefde is licht, voor iemand als Tereza, die absoluut gelooft in de ene ware
liefde, ondraaglijk licht, - meteen gonst het rond de seksualiteit van de nihilistische
connotaties. Ook de Geschiedenis is licht - zo licht als één mensenleven - en zal dat
blijven ook, wat tot luchtige cynismes leidt als in het citaat waarmee ik begonnen
ben: wat er ook gebeurt, bij voorbaat staat vast dat het allemaal niets te betekenen
heeft.
Dat lichtheid een negatieve bijklank heeft gekregen, lijkt me hoofdzakelijk toe te
schrijven aan het beeld dat de associatieketen lichtheidluchtledig-bovenaards-vluchtig
oproept.
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4. Een skelet aangekleed
Tomas, die vrouwen aan de lopende band afwerkt en daar zelfs een dienstregeling
voor heeft bedacht die eufemistisch zijn systeem van erotische vriendschap wordt
genoemd, ziet zich door de komst van Tereza en zijn liefde voor haar - met haar
slaapt hij, terwijl hij met andere vrouwen alleen maar vrijblijvend vrijt - gedwongen
te kiezen tussen erotiek en liefde, kennelijk niet te kombineren passies. Ook deze
keuze lijkt te worden opgedrongen door het schema licht-zwaar, geassocieerd met
de mythische figuren Don Juan en Tristan, met laag en hoog, met oppervlakkig en
diep, met de ‘begrijpelijke leugen’ en de ‘onbegrijpelijke waarheid’ (zoals Sabina
Tomas ziet en schildert). Voor tussenvormen is in dit schema geen plaats. Tussen
grote woorden misstaan de kleine, de wisselvallige, de onberekenbare. Een
mensenleven is gekomponeerd als een muziekstuk, zegt Kundera, volgens wetten
van de schoonheid. Op mysterieuze wijze komen toevalligheden samen, co-incidenties
onthullen een hogere orde: schoonheid is de duistere zin van het toeval. Kundera
mag graag van het Lot spreken - het leven dat zich van de persoon losmaakt en in
een lot verandert - maar het nootlot dat zijn personages achtervolgt komt toch vooral
uit de koker van zijn begrippen.
De handelingen en de personages in Kundera's roman worden uit begrippen afgeleid
én erdoor bepaald. Dat is ook opzet, Kundera gaat in zijn werk van welomschreven
principes uit. ‘Het bespiegelende stramien van de roman wordt gedragen door een
skelet van enkele abstracte woorden’ stelt hij onder het lemma ‘Definitie’ in het
zesde deel van zijn Essay. Typerend is dat hij zijn bepaling niet tot zijn eigen werk
beperkt maar het over dè roman heeft: ‘Een roman is, naar ik meen, vaak niet meer
dan één lange achtervolging van een paar vluchtende definities’.

5. De conceptie van begrip
‘Een ik vangen, wil in mijn romans zeggen de essentie vangen van zijn
bestaansproblematiek. Zijn bestaanscode vangen. Tijdens het schrijven van De
ondraaglijke lichtheid van het zijn heb ik mij er rekenschap van gegeven dat de code
van het ene of het andere personage opgebouwd is uit enkele sleutelwoorden: voor
Tereza zijn dat het lichaam,
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de ziel, de duizeling, de zwakheid, de idylle, het paradijs. Voor Tomas: de lichtheid,
de zwaarte.’ - Themawoorden noemt Kundera ze - en een thema is voor hem een
existentiële vraagstelling. Definities zijn nodig om ‘de existentiële landkaart van
mijn tijd te tekenen’. Hij noemt zijn personages ‘experimentele ego's’. Ten overvloede
voegt hij daar in zijn essay over de roman aan toe, geen levende wezens na te willen
bootsen. Maar wie mocht denken dat zijn ego's bedoeld zijn om uit de hun
toegeschreven handelingen en de door hen aangetroffen, teweeggebrachte of
beïnvloede situaties iets nieuws (al was het maar een nieuw begrip) te ontwikkelen,
komt bedrogen uit. De themawoorden worden ‘in de loop van de roman geanalyseerd,
bestudeerd, gedefinieerd, opnieuw gedefinieerd en zo getransformeerd tot
bestaanscategorieën’. In de loop van de roman - niet door de roman, dat is het
kardinale verschil. De stukjes leven die de personages krijgen toebedeeld zijn in het
betoog ingevoegd als ‘voorbeelden’, ‘te analyseren situaties’. En passant wordt er
ook nog een verhaal verteld. Het gevolg van deze methode, die algauw meer op een
serie procédés lijkt, is dat de roman niet tot leven komt.
De personages worden, zoals de verteller stelt aan het begin van deel twee, waarin
hij Tereza's versie van de feiten uit deel een geeft, ‘geboren uit één of twee suggestieve
uitspraken of uit een fundamentele situatie’. Dat wordt in een hoofdstukje van een
halve pagina toegelicht. Het wordt gesteld. Niettemin kan het tweede hoofdstuk
prompt met een konklusie beginnen: ‘Tereza is dus geboren uit een situatie die
onbeschaamd de onverzoenlijke dualiteit onthult van lichaam en ziel, de fundamentele
menselijke ervaring.’ De konklusie is in feite al met het invoeren van het
begrippenpaar lichaam en ziel gegeven. Ook als je het overhaaste ‘dus’ voor lief
neemt, roept de uitspraak met zijn ‘onbeschaamd’, ‘onverzoenlijk’ en ‘fundamenteel’
vragen op. Maar niet bij de verteller. Ze worden nergens beantwoord, evenmin als
de vraag waarom het rommelen van Tereza's buik meteen een ‘fundamentele ervaring’
van de mens betreft. Arme Tereza, zij moet ook nog dé mens verbeelden.
Tien hoofdstukjes verder - Tereza komt voor de tweede keer, nu aangekondigd,
bij Tomas aan de deur, om voorgoed bij hem in te trekken zo blijkt - worden haar
geluiden bij het vrijen beschreven: ‘Daar
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schreeuwde het naieve idealisme van haar liefde die een einde wilde maken aan alle
tegenstellingen, een einde aan de dualiteit van lichaam en ziel, en misschien zelfs
een einde wilde maken aan de tijd’. Hier is iemand aan het woord die een einde lijkt
te willen maken aan elke waarneming, elke gewaarwording, aan elke beschrijving
ook, en die maar één hartstocht kent: benoemen - kortom, een mythomaan. Elk gevoel
wordt onmiddellijk in een begrip omgezet. Gevoelens bestaan alleen uit
regie-aanwijzingen: ‘Dat verdriet betekende: we zijn op het laatste station beland.
Dat geluk betekende: we zijn samen. Het verdriet was de vorm en het geluk was de
inhoud. Het geluk vulde de ruimte van het verdriet.’ Zo wordt het smartelijke einde
van Tomas en Tereza gevoelvol begeleid.
De verteller zegt heel veel òver zijn personages, maar je krijgt het als lezer niet te
zien, je moet hem op zijn woord geloven. De schrijver vraagt dus een welwillende
lezer die hem bij voorbaat wil volgen. En als je iets te zien krijgt, wordt het
onmiddellijk overladen met interpretaties en kommentaar: ‘Deze situatie toont
duidelijk...’ - ‘Tereza lijkt me (...) en het kan niet verbazen dat...’ - ‘Nu kunnen we
(...) beter begrijpen’. Dit zijn de scharnieren tussen de verhaalexposés. Ze draaien
op de overgang van het ‘mij lijkt’ van de verteller naar het ‘nu kunnen wij’, op een
opgedrongen gemeenzaamheid tussen verteller en lezer, wat moet verhelen dat de
lezer weinig anders overblijft dan de schrijver op zijn tocht van begrip naar begrip,
zijn ‘lange achtervolging van een paar vluchtende definities’ te volgen.
Tereza vertelt Tomas haar dromen, uiteraard veelbetekenende, beladen dromen.
Voor Tereza en Tomas vol raadsels, voor de schrijver gesneden koek: ‘Dat wil de
droom Tomas vertellen, omdat Tereza het hem zelf niet kan zeggen. Ze kwam naar
hem toe om haar moeders wereld, waarin alle lichamen gelijk zijn, te ontvluchten.
Ze kwam naar hem toe om haar lichaam uniek en onverwisselbaar te maken. En hij
heeft nu opnieuw het symbool van gelijkheid tussen haar en anderen getekend: hij
kust alle vrouwen hetzelfde, hij streelt hen hetzelfde, hij maakt geen, geen, geen enkel
verschil tussen het lichaam van Tereza en andere lichamen. Hij heeft haar aldus
teruggestuurd naar de wereld die ze dacht te ontvluchten.’ - Deze psychologische
uitleg is de verteller nog niet genoeg, hij ontleedt de droom vervolgens in drie series
en kor-
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rigeert in het voorbijgaan Freud die niet gezien zou hebben dat de droom ook een
esthetische aktiviteit is. En dan gaat hij verder: ‘...ze kwam steeds terug op haar
dromen, ze herhaalde ze in haar geest, ze veranderde ze in legenden. Tomas leefde
in de hypnotische ban van de kwellende schoonheid van Tereza's dromen’. Wat kun
je als lezer daarop nog zeggen? Met zijn adjektieven vult de schrijver elke zin in.
‘Ziel en lichaam’ luidt de titel van twee delen over Tereza, een aftands thema en
een heilloze tegenstelling, maar afgezien daarvan, nergens wordt het dilemma getoond,
het wordt alleen maar verklaard.

6. Naar de letter
Kundera's taalgebruik wordt bepaald door bedoelingen, veel meer dan door de letter,
maar die bedoeling wordt als het ware vastgelegd, gezuiverd, vereeuwigd, op een
afstand gehouden door de letterlijke betekenis van de begrippen: de personages
handelen naar de letter van het begrip dat voor hen als wet geldt. Zelfs het woord
‘rokkenjager’ krijgt een letterlijke betekenis - gejaagd wordt inderdaad, in alle boeken
trouwens, op alles wat een rok aan heeft - en die letterlijkheid is er niet terwille van
de plasticiteit van de tekst maar om de metafysische bedoeling zoveel mogelijk tot
zijn recht te laten komen: de jacht is een episch gegeven, Kundera's rokkenjager is
een epische minnaar die, zijns ondanks, zijn Lot van archetype (Don Juan) in
vervulling doet gaan. Dit levert in feite een serie tautologieën op, daar in het
themawoord waaruit de tekst gegenereerd wordt de konklusie al vervat ligt.
Deze kortsluiting is bijvoorbeeld goed te volgen in het zesde deel van de roman
dat een essay over de kitsch wil zijn.
De zoon van Stalin rende in een Duits kamp het prikkeldraad in omdat hij zijn
stront niet onder ogen wilde zien (de Engelsen in het kamp stoorden zich aan zijn
onzindelijkheid). Stalin was een god, de zoon heet dus de zoon van Hem, zodat er
meteen sprake van hoog en laag is. Die uitersten mogen elkaar niet raken. Op slag
wordt stront een reukloos Begrip. Het woord ‘polen’ roept de vergelijking met noorden
zuidpool op, waardoor de mens, wanneer dèze polen elkaar raken, zijn wereld
kwijtraakt en in een leegte terecht komt. Het woord ‘God’ genereert een konflikt
tussen degenen die Gods bestaan in twijfel trekken en anderen die er zonder reserve
mee instemmen. De laatsten aan-
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vaarden de stront niet en zijn daarom op kitsch uit, want kitsch - zo luidt Kundera's
definitie in de roman - ‘sluit alles uit wat het menselijk bestaan essentieel
onaanvaardbaar maakt’. In één moeite door is kitsch tot superbegrip verheven, wat
tot onmogelijke zinnen leidt als deze: ‘Zo bezien kunnen we het zogenaamde goelag
beschouwen als een hygiënische kuil, waarin de totalitaire kitsch zijn afval werpt’.
Ik wil niet beweren dat er in dit deel niet ook zinnige opmerkingen over
bijvoorbeeld politieke en totalitaire kitsch staan, maar het gaat mij hier om de manier
waarop Kundera te werk gaat. Het dus en het wij ontslaat Kundera van bewijsvoering.
Een zelfde verbale wisseltruc is de snelle overschakeling van het individuele naar
het universele (van de god Stalin naar God, van de zoon gods naar dè mens).
Opvallend bij die vertalingen is hoe gemakkelijk het triviale metafysische dimensies
krijgt en een simpele observatie tot iets absoluuts wordt gestileerd - zoals het
rokkenjagen naar de sfeer van Don Juan en Tristan, naar de ijle hoogte van de
archetypen, wordt verheven - en aan de andere kant het ongrijpbare omlaag wordt
gehaald en in burgermanstermen tot herkenbaarheden versimpeld. Het bed wordt het
toneel van een Tragedie, de Geschiedenis een boertige grap. Ofte wel: alles is gelijk.
Zo is de stelling die Het leven is elders bepaalt, maar ook in andere boeken steevast
geldt: sex wordt door dezelfde lage motieven bepaald als de politiek. Onderweg van
Begrip naar Begrip wordt er iets ontvreemd, en wel iets dat wezenlijk is voor de
literatuur: het dubbelzinnige, het ongrijpbare méér aan betekenis. Zoals in Kundera's
erotische beschrijvingen geen perversie voorkomt, zelfs nauwelijks genot (er worden
verplichte figuren afgewerkt), maar alleen (verbaal) geweld, zo is in zijn manier van
schrijven ook alles rechtlijnig, schematisch, monotoon, onzinnelijk, doelgericht.

7. De bolhoed van Sabina
De eerste keer dat de bolhoed in het boek optreedt is hij nog een onschuldig attribuut.
Sabine is naar Zürich gekomen waarheen Tomas en Tereza na de inval van de Russen
in Praag zijn uitgeweken. Zij ontvangt Tomas in haar hotelkamer. Zij heeft zich al
uitgekleed, op een slip en een beha na én een bolhoed.
De tweede keer speelt de bolhoed een rol wanneer Tereza Sabina op-
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zoekt om naaktfoto's van haar te maken. De bolhoed verbindt Tereza met Tomas.
Van herinnering aan Sabina's opa wordt hij een hoofddeksel dat Tomas en zijn vrouw
en minnares onder één hoedje brengt.
Sabina heeft in Genève Franz als minnaar. Ook voor hem zet zij, na zich te hebben
uitgekleed, de bolhoed op. Maar in zijn ogen ontsiert de hoed de mooie vrouw, hij
kan alleen verlegen glimlachen om de onbegrijpelijke grap. De hoed is nu al een
(omineus) teken.
Als Sabina vervolgens alleen is, wordt de bolhoed een hoge hoed waaruit het ene
symbool na het andere te voorschijn wordt getoverd: hij is een herinnering aan haar
opa (burgemeester in de vorige eeuw), (enige) aandenken aan haar vader, een rekwisiet
bij het liefdesspel met Tomas, dat opwindt en geweld betekent (‘geweld tegen Sabina,
tegen haar vrouwelijke waardigheid’), symbool tevens van haar bewust gekweekte
originaliteit. In het buitenland wordt de bolhoed bovenal een sentimenteel objekt,
tot herinnering geworden, zoals hun liefde ‘een sentimenteel resumé van een niet
sentimenteel verhaal’. En alsof dat nog niet genoeg is, voegt de verteller er nog een
uitleg aan toe: ‘De bolhoed wordt het motief van de compositie die Sabina's leven
is. Dat motief kwam steeds terug en elke keer met een andere betekenis; al die
betekenissen stroomden door de bolhoed als water door een rivierbedding. En ik
kan u wel verzekeren dat het de bedding van Heraclitus was.’ Volgt er nog een reeks
herhalingen met als konklusie: ‘Misschien kunnen we nu beter de afgrond begrijpen
die Sabina van Franz scheidde (...) Ze verstonden exact de logische betekenis van
de woorden die ze tot elkaar spraken, ze hoorden echter niet het ruisen van de
semantische rivier die door die woorden stroomde.’
Veel later komt de verteller nog eens op de bolhoed terug: ‘In het derde deel van
deze roman vertelde ik hoe de halfnaakte Sabina met de bolhoed op naast de geklede
Tomas stond. Iets heb ik toen verzwegen.’ De verteller is de hoofdpersoon - hij zet
de bolhoed op en af, op en af, en houdt niet op voordat van een running gag een
topzwaar met symbolen beladen hoofddeksel is gemaakt waaronder niet alleen Sabina
maar ook de roman bezwijkt. Wat in het melodrama door adjektieven en adverbia
wordt bereikt, wordt in Kundera's roman bewerkstelligd door uitleg en kommentaar.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

100

9. Vier mogelijkheden, één hoofdpersoon
In het verhaal ‘Symposium’, in de verhalenbundel Lachwekkende liefdes, wordt de
arts Havel, een van Kundera's vele rokkenjagers, door een vrouwelijke arts voor een
ouder wordende Don Juan uitgemaakt, de afdelingsarts noemt hem echter de dood.
Havel stemt met de laatste benaming in. Don Juan was een tragisch personage, belast
met schuld; zijn tijdperk, toen elk gebaar nog gewicht had, is voorbij, de Veroveraar
is een Verzamelaar geworden in wiens wereld ‘elke last zijn gewicht verloren heeft’:
‘in de wereld van De Grote Verzamelaar waar hartstochten en emoties als veren
door de ruimte vliegen, in die wereld is hij (Don Juan) voor altijd dood.’
Ook Tomas betoont zich een ijverig verzamelaar maar zijn Grote Liefde voor
Tereza maakt een einde aan zijn lichtzinnigheid. Zijn afscheid van de vrije liefde
(het meervoud vrouwen betekende voor hem van jongsafaan vrijheid) verschaft hem
een nieuwe vrijheid, die van het niet-lot (zoals de Romantische houding in Het leven
is elders getypeerd wordt): in zijn idylle, ofschoon een (bewuste) illusie, ontkomt
hij aan het Lot dat de valstrik van de wereld is. ‘Wat zijn de mogelijkheden van de
mens in de valstrik die de wereld geworden is?’ Dat is voor de mens de mogelijkheid
om de ondraaglijke lichtheid van zich af te wentelen, de mogelijkheid Tomas. Ook
Tereza duikt onder in haar idylle, zij geeft zich over aan haar zwakheid en bereikt
dat Tomas tenslotte even zwak is als zij. Franz kiest voor de waarheid: de liefde voor
één vrouw; hij schikt zich in het bescheiden geluk. De mogelijkheid Sabina is nog
de meest gekompliceerde: tot op zekere hoogte is zij de tegenhanger van Tomas, ook
zij vlucht voorwaarts en haar voorlopige eindpunt, wanneer er niets meer in haar
leven te verloochenen valt (haar leven wordt getypeerd als een aaneenschakeling
van verraad, ook al zoiets waarbij je de schrijver op zijn woord moet geloven), vindt
zij in de sentimentaliteit. Die sentimentaliteit is meer dan de gewone doordat zij zich
het kitscherige van haar nostalgie bewust is, zoals Franz met zijn verlangen naar de
Lange mars van revoluties in Europa alleen aan de kitsch ontsnapt doordat de verteller
hem van die verdenking ontheft - zo simpel is dat.
Er valt natuurlijk veel meer te zeggen over de verschillende mogelijkheden die de
vier personages belichamen - gemeen hebben ze de
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verzoening met hun lot en de aanvaarding van het klein geluk -, die mogelijkheden
zijn echter alleen theoretisch uit de roman te destilleren, door de uitspraken van de
verteller te verzamelen. Er zijn wel vier stemmen, maar er is geen polyfonie - alle
vier hebben ze dezelfde gedachten, gesteld in een zelfde taal; alleen hun accent
verschilt, afhankelijk van de hun toebedeelde plaats. Over dat accent beslist de
schrijver die geen rol in de roman speelt. Nergens wordt de verteller zelf een
personage - hij wikt en beschikt, hij weet alles. Wat dat betreft is er alleen een optische
overeenkomst van Kundera's romantechniek met die van auteurs als Sterne en Diderot,
die hij graag zijn voorlopers noemt. De ideeën worden zelf geen personages, omdat
er maar één personage is die telt, de schrijver die meent zoveel te zeggen te hebben
dat hij aan vertellen niet toekomt.
Als ik zo de nadruk leg op het verlammende effekt van zijn gebruik van begrippen
is dat niet omdat volgens mij meningen, theorieën en essayistische elementen in een
roman uit den boze zouden zijn, maar omdat het essayisme bij Kundera geen
uitbreiding van de romanmogelijkheden inhoudt, zoals dat bij Musil bijvoorbeeld
wel het geval is, maar een beperking ervan: Kundera's essayisme werkt versimpelend
doordat alles in zijn romans ondergeschikt wordt gemaakt aan zijn visies. Hoeveel
stemmen hij ook opvoert, de figuren blijven stom; zelfs intellektueel komt er geen
beweging in het boek omdat de roman nauwelijks meer is dan een expositie van
Kundera's wereldbeschouwing. Als de lezer die niet deelt, staat hij buiten spel. Mijn
grootste bezwaar is dan ook dat ik als lezer niet aan mijn trekken kom, ik krijg de
gelegenheid niet om er het mijne van te denken en zelf iets te ontdekken. Tussen de
roman en de lezer staat de schrijver met zijn hypothesen, stellingen, uitleg, en vooral
door zijn taalgebruik dat even rechtlijnig is als Kundera's manier van denken. Alles
is op effekt berekend. De schrijver heeft kennelijk weinig vertrouwen in de lezer én
in de literatuur, de roman is een opeenstapeling van effekten en staat vol herhalingen.
En behalve het meedelen van opvattingen en mededelingen beogen die effekten
vooral, de lezer ervan te overtuigen dat hij in het genot gesteld wordt van kunst. Het
gaat er niet om de lezer zelf iets te laten ontdekken of aktief de ontdekking van het
schrijven mee te maken, maar om hem te verrassen, aan te grijpen of te pakken, bij
hem
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effekt te sorteren - waarbij de lezer moet geloven (alles hangt immers af van zijn
welwillende instemming) dat het leesplezier uitsluitend in deze prikkeling van het
gevoel (van herkenning) gelegen is. Vandaar wellicht mijn gevoel telkens met imitaties
te maken te hebben. In het tweede deel ‘Lichaam en ziel’ staat deze vergelijking:
‘haar ziel rees naar het oppervlak van haar lichaam als de bemanning die vanuit de
romp van het schip stormt, het hele dek vult, de armen ten hemel heft en zingt.’ Dit
plompe beeld wordt vervolgens vijf keer herhaald, net zoals in hetzelfde deel keer
op keer toevalligheden naar Tereza toe vliegen ‘als vogels naar de schouders van
Franciscus van Assisi’. Wat zeggen die vergelijkingen van het leger van de ziel en
het dek van het lichaam? Dat hier een dichterlijke geest aan het woord is? Ze doen
aan poëzie denken, zij het een poëzie op olifantspoten. Maar bedoeld is, vrees ik,
een ironische toets: zie, de schrijver neemt zijn onderwerp niet zo zwaar!

10. Wil tot macht
Waar komt Kundera's behoefte aan duiding vandaan? Het lijkt me vooral uit de wens
van de schrijver om de dingen naar zijn hand te zetten, het is ook een vorm van
konfiskatie. De interpretatie biedt gelegenheid om de te interpreteren tekst of situatie
te beheersen (voor te schrijven of te bepalen). Primair is dus de kwalificatie, het
toekennen van waarden die er volgens de wil voorhanden horen te zijn. ‘De
geschiedenis van de morele waardebepaling is de geschiedenis van de leugen in
dienst van de wil tot macht’, aldus de konklusie van Gustafsson in zijn hoofdstuk
over Nietzsche in zijn boek Taal en leugen. Het is interessant, Kundera's uiteenzetting
van de ‘epische rokkenjager’ (elders ‘de libertijnse neuker’ genoemd) in dat
perspektief te plaatsen.
Tomas hoort tot het genre van de jagers, de veroveraars die eindigen als
verzamelaars (al of niet met hoofdletter). ‘Tomas was geobsedeerd door het verlangen
dat ene miljoenste deeltje te ontdekken en te grijpen en hij dacht dat daarin de zin
van zijn obsessie voor vrouwen lag. Hij was niet geobsedeerd door vrouwen, hij was
geobsedeerd door wat in elk van hen onvoorstelbaar was, met andere woorden: hij
was geobsedeerd door het miljoenste verschil dat de ene vrouw onderscheidt van de
andere vrouw.’ - Wanneer Kundera dan een keer konkreet laat
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zien waaruit de uniciteit van één vrouw, ‘het meest essentiële’ aan haar, bestaat, hoor
je een gymleraar met de tongval van een generaal: ‘De formule die hij uiteindelijk
bedacht, bestond uit drie elementen: 1. onhandigheid gekoppeld aan hartstocht; 2.
het geschrokken gezicht van iemand die zijn evenwicht verliest en valt; 3. benen
geheven als de armen van een soldaat die zich uit angst voor een op hem gericht
wapen overgeeft. Door dat te herhalen voelde hij zich gelukkig, omdat hij weer greep
kreeg op een stukje wereld; omdat hij met zijn denkbeeldige scalpel een strookje had
afgesneden van de oneindige stof van het heelal.’
Waarom zoekt hij dat juist in de seksualiteit, waarom is dat juist bij vrouwen te
vinden? Het vreemde is namelijk dat het Tomas niet alleen om het seksuele te doen
is, of helemaal niet zelfs: ‘Dus niet het verlangen naar genot (het genot was daarbij
een meevaller) maar het verlangen greep op de wereld te krijgen (het lichaam van
de wereld met zijn scalpel open te rijten) dreef hem naar vrouwen.’ - Het enige dat
al zijn escapades zin lijkt te geven, blijkt opeens een bijzaak te zijn (mooi
meegenomen). Spreekt hier een afgematte libertijn of een strever naar het hogere?
Wat wil dat eigenlijk zeggen: greep op de wereld? En ik begrijp al helemaal niet
waarom voor een dergelijk abstractum zoiets konkreets als genot moet worden
opgeofferd. Maar misschien is dat ook niet de bedoeling, moet het alleen worden
opgesierd. Het is trouwens goed mogelijk dat de hele redenering uitsluitend het
resultaat is van het woord ‘veroveraar’. Dat woord genereert tevens de meezingende
formule ‘wil tot macht’, ter herinnering aan de filosoof met de hamer.
Met de woorden ‘veroveraar’ en ‘greep op de wereld’ houden vermoedelijk ook
de gewelddadige termen verband waarin de seksuele verovering verwoord wordt:
‘Zijn geheugen registreerde van zijn liefdesavonturen slechts het steile en smalle
pad van de seksuele verovering: de eerste woordelijke agressie, de eerste aanraking,
de eerste obsceniteit die hij tegen haar en zij tegen hem zei, alle kleine perversiteiten
waartoe hij haar geleidelijk bracht en ook die ze weigerde. Al het andere stootte zijn
geheugen af. Hij was zelfs de plaats vergeten waar hij die vrouw voor het eerst had
gezien, want dat ogenblik lag nog voor de eigenlijke seksuele aanval.’
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11. Lichaamsbeheersing
Zo sterk is de behoefte van de schrijver om greep op de wereld te krijgen dat zijn
begrippen de literatuur verstikken. Ook dat heeft iets gewelddadigs. Alsof hij met
zijn interpretaties het intellekt wraak laat nemen op de kunst.
Kundera ontleedt de motieven die seksualiteit en politiek beheersen - in Het leven
is elders worden die op één lijn geplaatst. Hij zegt op zoek te zijn naar het paradoxale
karakter van het menselijk handelen, naar de irrationele beweegredenen ervan, maar
wat houdt zoeken in als hij zijn oordeel al klaar heeft: het lichamelijke is blind,
irrationeel en behoort tot het rijk van de noodzaak. Vandaar zijn utopie van een
(romantische) Grote Liefde losgekoppeld van de domheid van de seks: de liefde als
engelachtig eenvoudig plezier bevrijd uit het duivelse verbond met de seksualiteit.
Wat de gretigheid waarmee Kundera in al zijn boeken de erotische strapatsen van
zijn mannelijke personages (in heel zijn werk heb ik maar twee min of meer gelijk
waardige vrouwen kunnen ontdekken) niet doet vermoeden, is dat hier een puriteinse
geest aan het woord is. Dat verklaart misschien waarom zijn boeken zo weinig
zinnelijk zijn. Geen zinnelijkheid en geen literair genot zonder dubbelzinnigheid dubbelzinnigheid bant Kundera uit door de esthetiek aan een ethische keuze tussen
hoog (waarde) en laag (onbetekenend) te onderwerpen. Merkwaardig dat hij dan
ergens in het midden uitkomt, in de idylle als utopie (Tristan als huisvader).
De ontmytologisering van de seksualiteit - met behulp van kunstgrepen als het
keer op keer in zijn boeken breed uitgemeten onderscheid tussen lyrische en epische
minaar - gaat gepaard met een mystifikatie van de Grote Liefde: ‘Het genie van de
liefde’, het enige edele motief dat niet is terug te voeren op bedrog of zelfbedrog,
het enige dat niet lachwekkend is.

12. Vrijaf van de schrijver
Zelden schijnt de verteller in Kundera's roman zich over iets te verbazen en al even
zelden twijfelt hij aan zichzelf; de ironische blik waarmee de misverstanden waardoor
de liefde lachwekkend wordt (moet worden, tenzij zij in Liefde verandert) bezien
worden, treft nooit de verteller zelf. Daarvoor is de schrijver zelf te belangrijk. Zijn
rol is met
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elk boek sinds De Grap gewichtiger geworden.
De Grap, Kundera's debuut dat ik na alle andere boeken heb gelezen, is in mijn
ogen zijn beste werk. Delen van Het boek van de lach en de vergetelheid, groteske
passages in Afscheidswals en Het leven is elders hebben dezelfde kracht als de
debuutroman, waarin de komplexiteit van individuele en algemene geschiedenis en
de dubbelzinnigheid van de handelingen en reakties van de personages goeddeels
intakt gehouden worden. Daar gebeurt iets dat niet ook nog eens door de schrijver
hoeft te worden uitgelegd. Ook in De ondraaglijke lichtheid van het bestaan zijn er
enkele gedeelten die aan de interpretatiewoede van de schrijver ontsnappen, zoals
de al of niet vermeende politieke val waarin Tereza terechtkomt, het politieke
wespennest waarin Tomas verzeild raakt. En als ik zie hoe knap de levensgeschiedenis
van Tereza's moeder in een paar pagina's wordt samengevat, is dat voor mij een
bewijs hoezeer Kundera zichzelf en de roman geweld aandoet. In de essaybundel
springt het essay over Kafka eruit, wellicht omdat Kundera daarin zijn ervaring laat
spreken. Met zijn verhaal van de ingenieur die als hij uit het buitenland terugkeert
leest dat hij gevlucht is en vervolgens geen andere uitweg ziet dan het gerucht waar
te maken, en met zijn verhaal van de vrouw die alle stalinistische verhoren doorstaan
heeft maar haar eigen zoon aan een zachte terreur onderwerpt zegt Kundera meer
over Kafka dan hij met welke theoretische uiteenzetting ook had gekund. Als hij zijn
interpretatiezucht en waarheidsmanie (de verslaving aan grote woorden) - of moet
ik zeggen: intellektuele megalomanie - vergeet, gebeuren er wèl interessante dingen
in zijn boeken, op die plaatsen namelijk waar zijn exemplarische personages en
situaties zich aan zijn waarheden onttrekken.
Maar de literatuur krijgt bij hem steeds minder kans naarmate Kundera zich meer
en meer de schatbewaarder van de literatuurgeschiedenis waant. Met het dood
verklaren van de roman, zo stelt hij, is de erfenis van Cervantes verkwanseld. Hij
roept op de nog onontgonnen mogelijkheden van de roman te exploiteren. Welke
kant dat uitgaat, lijkt me nog maar de vraag als ik zie tot welke simplismen Kundera
in zijn essay over de roman de ontdekkingen van een aantal schrijvers terugbrengt:
Cervantes ontdekte de wereld van het avontuur, Richardson de innerlijke wereld,
Balzac de geschiedenis, Flaubert het terra incog-
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nita van het alledaagse, Tolstoï het irrationele, Proust de vervlogen tijd en Joyce de
tegenwoordige tijd. Hier wreekt zich dezelfde kategoriseringsdrang als in Kundera's
romans: alles moet, terwille van de overzichtelijkheid en beheersbaarheid, uitmonden
in een begrip. Dit staat lijnrecht tegenover zijn eigen streven, te ‘ontdekken wat alleen
de roman kan ontdekken’, waarvoor hij de benaming ‘specifiek romanesk essay’
hanteert. ‘De roman die niet een tot nog toe onbekend deel van het bestaan ontdekt,
is immoreel. De kennis is de enige moraal van de roman’ stelt Kundera, maar vrijwel
alles wat in zijn roman staat geeft blijk van een puur op het begripsmatige gerichte,
in abstracta uitgedrukte kennis te zijn. De romaneske kennis legt het af tegen de
theoretische kennis. Zijn boeken lijken me dan ook vooral aantrekkelijk voor lezers
die eigenlijk met literatuur geen raad weten.

13. Een beroving
Kundera zegt ergens dat zijn verhalen niet zonder de essayistische begeleiding kunnen.
De film De ondraaglijke lichtheid van het bestaan laat zien dat dit tegelijk waar en
niet waar is. De film laat vrijwel alle kommentaar van de schrijver weg en wat blijft
er over: een liefdesverhaal dat het melodrama niet schuwt. Toch is het filmverhaal
nog altijd tien keer zinnelijker en konkreter dan het romanverhaal. Het kommentaar
blijkt gemist te kunnen worden. Maar niet in het boek, omdat het teveel van de
toelichtingen nu precies de (melo)dramatiek van de roman uitmaakt: de verheffing
van het onbetekenende, de estetisering van het banale, de stilering van het gewone,
en tegelijk de banalisering van het onbekende, het ongrijpbare, het komplexe.
Het teveel aan betekenis - er dringt zich een woord op dat ik niet zal gebruiken berooft de lezer van een eigen oordeel: de schrijver heeft al voor hem gevoeld,
nagedacht en geoordeeld: de schrijver heeft niets aan de lezer overgelaten dan een
oppervlakkige intellektuele instemming. Waar het bij goede literatuur van weinig
belang is of men de opinies van de auteur kan delen, wordt dat bij Kundera
doorslaggevend. ‘Het is altijd al mijn ambitie geweest de uiterste zwaarte van de
vraagstelling te verbinden met de uiterste lichtheid van de vorm.’ De grap is dat
Kundera hier de woorden ‘zwaar’ en ‘licht’ in hun gangbare betekenis gebruikt. En
de lichtheid is, vrees ik, onder het gewicht van Kundera's grote woorden bezweken.
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Cyrille Offermans
Een raadselspoor als postscriptum
Een van de eerste Caprichos waarop demonische figuren voorkomen, een van de
eerste ook die me obsedeerden, heet ‘No te escaparas’ - ‘Je zult niet ontkomen’. Het
is een dubbelzinnige voorstelling: een jonge vrouw wordt belaagd door gevleugelde
monsters, maar lijkt daar geenszins door gestoord. Ofschoon ze de knokige knieën
van één van hen in haar rug en diens warme, wellicht (de verbeelding raakt bij het
kijken naar deze etsen al gauw verhit) ondanks een overdosis knoflook nauwelijks
gedempte zwavellucht al in haar nek moet voelen, toont ze geen spoor van angst.
Gracieus danst ze door een lege ruimte, gekleed in een ragfijne jurk, die de traag
geconcentreerde, door explosieve sprongen en pirouettes onderbroken bewegingen
van haar gespierde lijf telkens gedurende een fractie tot in de details laat zien maar
meteen daarop weer in een waas van onaanraakbaarheid hult - dan kon ze zo zijn
weggelopen van Botticelli's La Primavera.
Goya heeft haar gefixeerd op het moment dat ze zich afzet voor een sprong, het
rechterbeen zwiept naar achter, tegelijk gooit ze om niet uit balans te raken beide
armen naar voren, alsof ze zich, verre van in haar schulp te kruipen, bij de kluwen
laag vliegende monsters wil voegen. Staat ze op het punt verkracht, verscheurd,
verslonden te worden? Mogelijk. Maar evengoed is het mogelijk dat ze aan die
geilaards ontkomt juist door zich met hen in te laten! Haar bewegingen worden in
elk geval niet gedicteerd door die van haar belagers - zíj is het die de choreografie
van deze bizarre nachtelijke dans bepaalt; deze nachtvlinder met haar razendsnelle
vleugelslag is het die in het pezige vel van die gammele oude geniepigerds een sinds
lang doodgewaande Don Juan opwekt.
Vele jaren had ik niets meer van hem gehoord, direct noch indirect, toen ik op een
dag - nadere aanduidingen doen er niet toe - zijn naam, laat ik hem C noemen, of G
of F, zag prijken op het omslag van een boek vlak boven een tekening die ik maar
al te goed kende.
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In mijn studententijd was ik bevriend met hem geraakt, we studeerden allebei
geschiedenis, kozen later sociale geschiedenis als hoofdvak en volgden nog enige
tijd samen een werkgroep die op zoek was naar anarchistische tendensen - tendens!
ik hoor hem dat woord nog vergenoegd in het platst denkbare Amsterdamse
communistendialect uitspreken - in de Nederlandse arbeidersbeweging tussen beide
wereldoorlogen. Dat die samenwerking op een mislukking uitliep, gemeten althans
naar de officiële doelstelling, vanuit een andere optiek zou ik dat niet willen beweren,
verbaasde me allerminst, van meet af aan verdacht ik hem ervan zich, gedekt door
dat zogenaamde groepswerk, met andere zaken bezig te houden, al had ik er
aanvankelijk geen idee van met wat precies. Al tijdens de eerste besprekingen zat
hij wazig voor zich uit te kijken, misschien wel al broedend op de cryptische
formuleringen die hij me later, nadat ik had gemerkt dat hij me regelmatig
ongegeneerd zat aan te kijken, in onmogelijke priegelletters op de rand van een krant
geknoeid onder de neus duwde. Vaker dan in dit gezelschap te verantwoorden was,
had hij het over eten en drinken; in plaats van zijn schriften te vullen met
collegedictaten over schisma's en fractievorming fantaseerde hij daar in het
geheimschrift van de meesterkok over de meest exquise gerechten. Als hij, meestal
totaal onverwacht, al eens een bijdrage leverde aan de discussie, gebeurde dat op
onverholen spottende toon. ‘De geschiedenis leeft van de herhaling’, zo luidde een
van de uitspraken die ik hem ontelbare malen heb horen variëren, ‘maar ook in haar
eerste, wellicht nog wat onwennige versies is ze al niet meer dan een bloedig
uitgevallen farce’, waarna hij, ter illustratie van die stelling, meestal met een grotesk
verhaal op de proppen kwam waar hij zelf altijd het hardst om moest lachen. Werkelijk
enthousiast, zoveel werd me in die broeierige dagen al snel duidelijk, werd hij pas
als hij een geschiedenis kon laten ontsporen.
Ik herinner me een demonstratie, een van de vele in die dagen, en ook een van de
vele die, gezien het politionele vertoon, danig uit de hand dreigde te gaan lopen belóóft te gaan lopen, corrigeerde hij me cynisch toen ik hem die avond op telkens
nieuwe, in donkere achterafstraatjes opgestelde overvalwagens attendeerde. Toch
was hij allerminst het type van de relschopper. Tijdens demonstraties bevond hij zich
weliswaar doorgaans in de frontlinies, of vlak daarachter, maar
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een steen heb ik hem nooit zien gooien, en als we, strijdliederen of leuzen scanderend,
in de richting van De Telegraaf of de Amerikaanse Ambassade trokken, zong hij
daar onzinteksten tussendoor. Op het eerste gezicht daarmee in strijd is misschien
de verlekkerde toon waarop hij zich eens mengde in een gesprek tussen een paar
zogenaamde studentenleiders die van mening waren dat wij, nuchtere Nederlanders,
ons nog altijd veel te schaapachtig naar de slachtbank lieten voeren, we moesten
verdomme maar eens naar Frankrijk of Italië kijken - of naar onze Japanse kameraden,
vulde hij toen bloedserieus aan, die zijn in de eerste linies bewapend met lange
stokken die ze aan de uiteinden van scheermessen hebben voorzien, komt zo'n blauw
cordon zelfverzekerd aanknuppelen, wordt dat stel in één flitsende collectieve haal,
Figaro's Hochzeit, van boven tot beneden opengesneden, daar is een demonstratie
tenminste nog iets om van te smullen. - Hij kon, realiseer ik me nu, geen verhaal
vertellen zonder culinaire metaforen.
Maar dat ging de zogenaamde studentenleiders duidelijk te ver: het aangewende
geweld, redeneerden ze met een boekhoudkundig verantwoorde grijns die het ergste
deed vermoeden voor de toekomst, dient in relatie te staan tot het gestelde doel, elk
machiavellisme vonden ze verwerpelijk, alsof hij dát op het oog had, zo afgepast
wenste hij niet te leven, het ging hem - in zijn stem klonk verachting - om de heiliging
van de middelen ongeacht de doelen. Anders dan de zogenaamde studentenleiders,
aan wier gedurende een tel in een reddeloze grimas onderuitgezakte gezichten je kon
zien dat ze daar niets van begrepen (de manier waarop ze hun ‘strategiediscussie’
voortzetten, bevestigde dat onmiddellijk), had ik daar wel degelijk een vermoeden
van.
Vaak genoeg - vooral in die onvergetelijke, bloedhete julimaand - had hij me
verteld dat hij er zijn leven lang nog nooit in geslaagd was zich een doel voor ogen
te houden, als de noodzaak om dat te bereiken niet volledig wegzakte in elke stap
die je in de richting ervan dacht te zetten, het doel zit in het veelgangige menu waar
je je doorheen te eten hebt, niet in de volle maag. Daarom, zei hij, droeg hij ook nooit
een horloge, wat kon hem de tijd verdommen, en daarom gebruikte hij zijn agenda
onveranderlijk als kladboek, ofschoon hij zich - voor zover ik weet - nooit de moeite
getroostte om zijn kladnotities in het net
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uit te werken. Hij hield van de schittering van de vluchtige, ruwe formulering, het
hoefde allemaal niet zo nodig te worden ondergebracht in een gebouw voor alle
tijden.
Voor mij had dat ding trouwens meer van een bouwval - jezus, wat een geknoei!
Ik heb er eens een halve middag, hij had het per ongeluk (?) op zijn werktafel laten
liggen, in zitten puzzelen, op zoek, nee niet naar een van zijn parelende aforismen,
maar naar iets van mijzélf, een voor die ik in zijn hersens hoopte te hebben getrokken.
En ja, onder het opschrift ZIEKTEGESCHIEDENISSEN (afd. Liefdesziekte) trof ik een
aantal uitspraken aan die hij uit mijn mond moest hebben, volstrekt onbeduidende
uitspraken constateerde ik tot mijn teleurstelling - iets over een met Engels
bloemetjesbehang versierd wegdek, iets over een schuifdeur die niet openkon, iets
over een verkeerd gesnoeide boom die nu meer weg had van een lantaarnpaal
(‘Dialektiek van de Verlichting’ had hij daarboven geschreven) - zinnen, of minder
dan dat, waarvan ik niet begreep wat ze met ziekte, laat staan met liefdesziekte te
maken hadden. Maar ik begon pas helemaal aan zijn verstand te twijfelen toen ik
onder het opschrift LEUGENS (motto: ‘De werkelijkheid dient te worden afgeschaft’,
RM) een aantal exact dezelfde uitspraken aantrof als onder het opschrift
ZIEKTEGESCHIEDENISSEN. Een daarvan luidde: ‘Nooit ie. afmaken’, een irritante
leefregel, want dat was het in zijn geval, al vraag ik me tot op de dag van vandaag
en met pijn in het hart af of dat ‘ie.’ voor iets of voor iemand stond.
Het zal ook wel daarom zijn geweest dat ik schrok toen ik zijn naam op dat boek
zag. Nooit ie. afmaken - was hij van zijn geloof afgevallen? En wat te denken van
die zure ouwewijvenwijsheid van een titel, godbetert uitgerekend in combinatie met
Goya? Had hij zijn schrijverschap - want ja, schrijver was hij blijkbaar geworden,
gefeliciteerd meneer - zo duur betaald dat hij nu alleen nog maar existentiële open
deuren kon intrappen? Zou de dubbelzinnigheid van die prent van Goya hem werkelijk
ontgaan zijn? Ik kon het me niet voorstellen. Een paar minuten later las ik niettemin
op p. 25: ‘De vele vleermuizen op zijn etsen zijn niet meer, zoals in de middeleeuwen,
belichamingen van de duivel, het zijn allegorische voorstellingen van de obscure
ideologieën die het volk in hun greep houden. Waar die vleermuizen en andere
monsterlijke wezens afkomstig uit het oude satanische bestiarium
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menselijke vormen aannemen, wordt dat het duidelijkst: bij de priester wiens oren
zijn uitgegroeid tot vleermuisvleugels alsof hij elk moment kan opvliegen naar zijn
nachtelijke soortgenoten; bij de als katten vermomde vertegenwoordigers van politie
en justitie die de hoeren eerst hebben aangemoedigd hun klanten te plukken om hen
vervolgens zelf op te vreten; of bij de hybridische monsters die een bevallige danseres
- allegorie van de Gratie - in al haar bewegingen volgen, ongetwijfeld om haar
uiteindelijk te verscheuren - daarover laat ook de titel geen twijfel bestaan: “Je zult
niet ontkomen.”.’ Ongelooflijk. En dat terwijl Goya's commentaar (dat zal hij toch
zeker gelezen hebben?) het hem met de paplepel ingeeft: ‘Zij die gevangen wil
worden ontkomt nooit’ - dat meisje wordt niet zozeer bedreigd door die monsters,
zij wíl het venijn uit hun staart.
Ik besloot hem op te sporen, al had ik geen idee waar hij nu woonde of wat hij,
afgezien van dat geschrijf, uitvrat. De herinneringen aan die zomer van '69 - ze hadden
me, na zijn plotselinge vertrek, nog jarenlang, maar nu als nachtmerries, achtervolgd
- joegen me kris-kras door het hele land, totdat een gemeenschappelijke vriendin
uitsluitsel kon geven. Voorzichtigheidshalve probeerde ik hem eerst te bellen, een
vrouw aan de lijn: wie ik godverdomme wel dacht dat ik was dat ik hun godverdomme
midden onder de wedstrijd meende te moeten storen! Daarna - ze konden me
godverdomme nog meer vertellen - besloot ik hem onaangekondigd thuis in A op te
zoeken. Andermaal ging ik op reis, gehaast als altijd, een boek op schoot om mijn
dagdromen te beschermen tegen indringers. Maar de conducteur herkende me, de
gluipkop, siste iets over een abonnement, voordelige meerdagskaarten en kleine
oranje stoeltjes met gespreide opklapbedjes. Ik zoemde iets terug, nooit ie. afmaken
of niet, ik zóu hem te spreken krijgen, na al die jaren, ik zou hem al zijn tegenstrijdige
uitspraken en loze beloften nu eindelijk wel eens onder zijn neus wrijven - en wee
hem als hij het waagde ze te herleiden tot zoiets lafs als de fundamentele ambivalenties
van het bestaan, als hij het waagde de leugen als stijlfiguur van de levenskunstenaar
op te voeren, ik zou hem terwille van mijn waarheid een nog vreselijker leugen
inpeperen, hem op nog heel wat aanzienlijk fundamentelere ambivalenties wijzen,
desnoods in het Grieks of het Spaans.
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Toen stapte ik uit - waarom zo in je wiek geschoten, meisje? -, plotseling en ongewild
stapte ik uit de trein, in de tram, uit de tram, in de trein, opgesloten in een razende
draaideur, in een val of een droom van F, waarin ze nu pijlsnel, zonder op of om te
kijken door de nacht flitst, een geurspoor achterlatend van zweet vermengd met tijm
en majoraan dat hem plotseling het gevoel geeft loom uitgestrekt, verfrissing binnen
handbereik, tussen de champignons en de worteltjes, de pepers en de paprika's, in
zijn eigen vleesnat te liggen wentelen, terwijl hij, vanonder iets rafelig rozigs
opkijkend, ziet wat hij nooit eerder heeft gezien: een reusachtige roodvlezige tong
druipend van het speeksel, een aan zijn staart omhooggetakelde walvis wild zwaaiend
in zijn richting, en voelt wat hij nooit eerder heeft gevoeld: scherpe vorkpunten diep
in zijn vlees geprikt, een mes dat op hetzelfde moment in één trefzekere haal zijn
buik openvlijmt, het venijn, waarna zij verwilderd, alsof ze niet weet waar ze is noch
waar ze vandaan komt, om zich heenkijkt, de straat aan de vislucht herkent maar
geen benul van richting heeft, ze weet niet of ze linksaf naar het kruispunt of rechtsaf
naar de brug moet lopen (‘... iemand die op tien meter van zijn voordeur de weg moet
vragen’), kijkt op haar horlogeloze pols, draait dan, plotseling zelfverzekerd, een
paar keer pijlsnel en schroefvast om haar as, wie gevangen wil worden, maakt een
formidabele luchtsprong en begint vervolgens te rennen alsof de duivel haar op de
hielen zit, de stad tolt als een reuzenrad om haar heen, en dan begint ze te rennen,
dolzinnig te rennen, opgejaagd door het verlangen naar zijn woorden die ze scherp
versneden aanwezig weet in de ruimte achter haar, voor haar - een woedend
raadselspoor in haar hoofd.
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Lars Gustafsson
Acht verhalen
Vertaling: J. Bernlef
Voetbal
Fragmenten in de ware zin des woords zijn die herinneringen die niet afgesloten
kunnen worden.
Die landelijke voetbalwedstrijden, die men vanuit een sneltrein steeds maar weer
ziet, bijna zonder toeschouwers, de spelers niet echt professioneel, mam toch ook
weer geen jongetjes meer.
De aanvallende rechtsbuiten komt op, vuurt zijn schot af, we zien de back
vertwijfeld naar voren stormen en het volgende ogenblik is de trein achter een
omheining en we zullen nooit aan de weet komen wie van hen in zijn opzet slaagde,
want wij weten niet eens in welke provinciestad of in welk voorstadje wij ons op dat
moment bevonden.
Maar ziet misschien niet alle geschiedenis er op die manier uit?

Paardebloem
De eerste paardebloembloesems van het jaar hebben altijd iets fascinerends. Ze zijn
zo volmaakt in hun rondheid alsof zij ontworpen waren voor een duizendjarig bestaan.
Perfecte en in een zeer doordacht geometrisch probleem gearrangeerde vectoren.
Wanneer wij ertegen blazen is het bijkans onmogelijk niet onmiddellijk aan onszelf
te denken. Wind die ons meevoert en niemand die kan voorspellen waar wij
terechtkomen.
In een aantal winkels kan men tegenwoordig zulke paardebloembloesems, gegoten
in doorzichtig plastic, vinden.
Het kontrast tussen wat wij weten over hun broosheid en de onmogelijkheid de
pluizen in zo'n bloesem uit elkaar te blazen zorgt voor een spanning die men anders
alleen maar gewend is te verbinden aan zeer grote kunstwerken.
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Lawntennis
Dit is het jaargetijde waarin de grastennisbanen van Engeland op hun best zijn,
zijdezacht, nog niet afgetrapt, van water voorzien door zachte namiddagregens.
Degene die na een half leven van tennis spelen op min of meer harde banen, van
asfalt, beton, hout en tegels tenslotte op een grasbaan staat, heeft het gevoel nu pas
te begrijpen hoe het spel eigenlijk bedoeld is. Het is alsof men heel lang een melodie
staccato gespeeld heeft en plotseling een oudere uitgave ontdekt van hetzelfde
notenschrift dat in plaats van staccato legato voorschrijft.
Het spel op het gras wordt zacht, ritmisch, geraffineerd, de speciale geur van het
gras trekt in de slagen en verleent hun een speciaal karakter. Hoeveel heeft de harde
onderlaag tot de verarming van het tennis bijgedragen, het spel fantasielozer gemaakt
dan het aan het slot van de negentiende eeuw was?
En bezit het gras altijd deze eigenschap?
Zou het gras de verklaring zijn voor het feit waarom voetbal een vindingrijke en
artistieke sport is, terwijl ijshockey op zijn stomme, koude onderlaag langzaam maar
zeker verandert in een systeem van steriele krachtparallellogrammen?

Labrador
Atos, een vier jaar oude labrador, een goudgele heer, wordt tijdens de zomervacantie
wild en onverbiddelijk verliefd op een gracieuze jachthond uit het dorp Halvarsviken,
vijftien kilometer ver aan de andere kant van het bos.
Husse, een werkelijk geduldige professor van de universiteit van Umeå, ontvangt
eens per dag opgewonden telefoongesprekken van de eigenaar van de teef en moet
zijn hond dan met zijn Volvo komen ophalen.
Wanneer hij tenslotte een beetje genoeg krijgt van dit gependel, dat ook al niet
goedkoop is met de benzineprijzen van vandaag de dag,
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legt hij de ontroostbare hond dagen lang vast aan een genereus lange looplijn.
Na een paar dagen van treuren doet de hond iets werkelijk zeer interessants. Hij
wordt verliefd op een blauwe plastic emmer op het terrein. De emmer teder omhelzend
met zijn voorpoten en onder het slaken van mild klagende geluiden, probeert hij de
liefdesdaad met haar te bedrijven, iets dat om geometrische redenen niet succesvol
verloopt. Degene die hem bezig ziet ontkomt er niet aan geroerd te worden. Is de
emmer een symbool voor de jachthond, of iets dat haar vervangt? Of is de emmer
de herinnering aan de teef?
Of moeten Freud's theorieën in de praktijk worden gebracht? Het libido van de
hond is op het realiteitsprincipe gestoten in de vorm van een looplijn en nu ontstaat
uit dat onoplosbare konflikt een hele wereld van symbolen en begrippen.
Degene die dit schouwspel waarneemt verwijdert zich in gedachten van de plek
en bedenkt dat hij de geboorte van een kunstwerk en de dood van een intens gevoel
heeft meegemaakt.

Rilke, Rainer Maria
Y krijgt een twintig jaar oude radio te leen van een vriend, een van die bijna antieke
apparaten van prachtig gelakt hout, met unieke en tegenwoordig waarschijnlijk niet
te vervangen vacuümbuizen en ontdekt zo een verloren ruimte.
Als het apparaat is afgestoft en de stekker in het stopkontakt is gestopt, komt de
werkelijke verrassing: de muziek groeit in een volmaakt wigvormig crescendo uit
het niets tevoorschijn. Terwijl de muziek uit de moderne transistorradio's de kamer
inspringt, groeit zij uit het oude buizentoestel zoals een gevoel groeit.
Het ene ogenblik onzichtbaar, en het volgende aanwezig, uit het niets opgedoemd.
Wat jammer dat Rilke daar nooit een sonnet over heeft geschreven.
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Telefoonbeantwoorder
Op een bepaalde manier praten mensen minder met elkaar dan vroeger: om een of
andere vreemde reden schaft iedereen zich plotseling een antwoordapparaat aan.
Misschien om de indruk te geven dat men er is ook wanneer men er niet is.
‘Als u een boodschap heeft, spreekt u dan na het horen van de pieptoon!’
Pas echt bizar wordt de omgang met deze antwoordapparaten wanneer twee mensen
een paar dagen lang wederzijds via elkaars antwoordapparaat kontakt met elkaar
proberen op te nemen. Het elektronische medium verandert in iets ouderwets, lijkend
op de tekens die bedelaars op deuren zetten of op de subtiele tekens die Lappen voor
elkaar achterlaten in hooggelegen bossen.
De auto, eens het instrument van de vrijheid, schaft zichzelf af door al te talrijk te
worden. De telefoon, eens het instrument voor direct kontakt, schaft zichzelf af door
brief te worden.

Marx Brothers
In de films van de Marx Brothers, gezegend zijn ze, is er altijd aan het slot een scène
waarin de helden zich in een precaire situatie bevinden en waarin Harpo, de witharige
en stomme kleine harpspeler, eenzaam in het bezit is van het reddende geheim.
Het enige is dat Harpo niet kan praten. In plaats daarvan kan hij op een fluitje
blazen.
Wie wil weten wat Harpo weet moet beginnen te praten. Wanneer hij zich van het
geheim verwijdert schudt Harpo zijn hoofd, wanneer hij het geheim benadert blaast
hij aanmoedigend op zijn fluitje. Soms is er sprake van halsbrekende grappen,
woorden die van hun uitspraak afhankelijk zijn, hoe de klemtoon ligt, soms moet
men het slot van een woord nemen en het met het begin van het volgende combineren
om Harpo tevreden te stellen.
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Het slot van dergelijke scènes is vaak een extatisch raden, waarin de interpretator in
een halsbrekend tempo woorden uitbraakt en plotseling ontdekt dat hem een volledige
zin in de mond is gelegd.
Maar alles moet hij eerst zelf zeggen.
Niets illustreert beter dan deze scènes wat interpretatie in de menswetenschappen
inhoudt.

Meubeltoonzaal
Op de boekenplanken van meubelzaken staan de meest verlatene van alle boeken.
Toevalligerwijs bijeen gegaard uit een of andere restantenvoorraad, zonder enig
principe bij elkaar gezet, zijn het verbazingwekkend genoeg vaak dezelfde boeken
die van meubelhandel tot meubelhandel terugkomen. Niet echt slechte literatuur,
ook geen goede, vooral niet kontroversieel, eeuwig ongelezen en toch niet echt
splinternieuw.
Deze boeken zijn tekens die op zichzelf wijzen, boek betekent boek, net zoals het
hele interieur het beeld van een mogelijke levensstijl is, een kamer waar niemand
woont, maar waar iemand zou kunnen wonen.
De verlatenheid die deze gedegradeerde boeken uitstralen is bijna angstwekkend.
En de schrijver, op zoek naar een onschuldige bank, heeft een ogenblik het idee het
lot te vermoeden dat gedichten in de hel is beschoren en haast zich zonder bank naar
buiten.
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H.H. ter Balkt
Buiten bereik houden van kinderen (II)
X en Y
Mensheid! Met lelijke ogen zwerft een reclasseringsman de gangen door van het
gebouw, als een paling door Polen; op zijn gezicht een gerookt lachje. Hij ondervraagt
honderduit, wippend met zijn sandalen. X, die ooit de schrik van de winkels was, de
zoon van een lompenhandelaar, en Y hebben, toen zij het gebouw allang hadden
verlaten, op een beestachtige manier een psycholoog omgebracht. Het huis van het
slachtoffer werd gelicht als een fuik, in de krakende blauwe auto stuurden X en Y
de elektronika door de straten van het stadje aan de rivier. X voegde de rechter toe,
op de dag van zijn veroordeling: ‘Beseft u wel dat u mijn leven hebt verwoest!’ De
verzachtende omstandigheden die je altijd wel kunt aantreffen bestaan niet in dit
geval. En als ze bestonden dan zouden ze toch niet moeten bestaan. Wie wel bestaat
is die glibberige paling (messen! ruk uit, zoek zijn nek) die, Pools jargon mompelend,
bliksemsnel opduikt aan tafelhoeken, wippend met zijn sandalen. Zijn geest draagt
een visgraatjas. Zijn koffie drinkt hij inwit. Hij zoekt de zalf der verzachting, deze
gelei die ooit als mens ter wereld kwam. ‘Hebt u -’ fluistert hij, wippend met zijn
sandalen. Dood ligt de psycholoog in zijn leeggestolen huis. De messen in de
keukenlade krullen aan hun punt van woede zachtjes om. Altijd de verkeerde.

J., negen
Zijn vader schildert het koelwater blauw.
In Doodewaard. ‘Mijn vader is de schilder van de centrale.’ J. houdt
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van vogels, speciaal van hoenderachtigen die niet kunnen vliegen. Hij heeft
krielkippen en een haantje. Op hoge ladders schildert zijn vader de kerncentrale. ‘Dat
is gevaarlijk!’
J. die zijn hoofd vaak schuin houdt, is trots op zijn vader, motorrijder en schilder.
J.'s vader brak bij het motorrijden zijn duim en kan nu lange tijd niet schilderen.

F., dertien
In F. balden de sluimerende krachten van het gehucht zich samen, zoals de geest van
de kat zich samenpakt in de kattestaart. Fonkelen was wat hij deed. Maar hoog boven
zijn dak fonkelden zwarte sterren en een luiaard schommelde aan zijn hersenbalk.
Dat zou allemaal niets geweest zijn, wanneer hij geploegde perspectieven had gehad,
een of andere christus die hem bijstond, bijvoorbeeld; een weg die hem redde, voren
die hij ín kon zaaien, een geloof hem desnoods geschonken door een voorbijvliegende
kauw of vlaamse gaai; door een zijn weg overstekende wijngaardslak. Van heel
kleine dingen hangt de loop van een mensenleven af. Wat er misging, F., staat
geschreven in de grassen. Je voerde het vuur mee van de Siberische tijger. Jammer
van die luiaard die je met je meedroeg vanaf je geboorte.

B., twaalf
Aan de uitvinding van een Florentijn, plm zeven eeuwen geleden, dank jij je naam;
geslepen plaatjes glas om het oog beter, scherper te laten zien. En scherp zag je omdat
je gewond was. Huizen trokken aan je; sleepten je weg. Je was als de adelaar die in
Nijmegen eeuwenlang op de markt in een kooi werd gehouden als symbool van de
machtige stad. Je werd geslepen maar je geslepenheid baatte je niet. Geslepenheid
weegt niet op tegen roof. Je verzette je nog wel, maar zwak. Je had je er al mee
verzoend dat je altijd in een kooi zou leven. En daar komt
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bij, je wist dat je mooi was; en als er om mooie mensen een kooi wordt gebouwd is
het altijd een gouden. En altijd was er in je blikken te lezen dat je een uitweg zocht.
Maar zoveel mensen zoeken die.

T., elf
De grote hond die zeshonderd gulden kostte werd vastgebonden aan een boom. ‘Maar
na de vakantie kopen wij een duurdere’; zijn haar is onveranderlijk metaalachtig
strak gekamd met een rechte scheiding. T. is de held in waargebeurde avonturen, in
de uiterwaarden en in het slachthuis: ‘wij slopen daar naar binnen, en bloed’. Hij is
zeer op zijn hoede. Er is iets bij hem doorgebrand: een mooi draadje. Hij zal nooit
iets zoeken want hij heeft alles allang gevonden. Wie of wat laadt hem op? In zijn
ogen heeft dodelijke spot zich blijvend genesteld. Zijn klappen zijn venijnig en hard
net zoals zijn lach. Heeft hij werkelijk met een beitel konijnen doodgemaakt of was
dat een ander? Hij lacht zoals hij klappen uitdeelt en zijn klappen en zijn lach worden
harder.

R., elf
R. eet al tijden lang, zegt hij, ‘eten uit de kelder’. Zijn moeder heeft geen geld. R. is
doodsbleek en houdt van de oorlog. ‘Mijn vader is een commando in een heel oud
land’. Oud, en bij een oud volk, zegt hij. In andere vertellingen ligt R. zijn vader
bedolven onder het zand. Het geval wil dat zijn vader weggelopen is van huis. Een
reeds vroeg in de ochtend jenever drinkende ‘weduwenbesluiper’ heeft zich over de
moeder van R. ontfermd, zolang het hem vreugde verschaft. In de zaak van de moord
op het Koperwiekplein was Q. een van de verdachten: men heeft de moordenaar
nooit gevonden. Nu de kaartspeler, ruziezoeker en sluipwesp Q. verdwenen is, slikt
R.'s moeder valium. ‘Ik weet niet of ik wel kom, want als ik op weg ben denk ik niet
meer dat ik ergens heen moet’.
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Geel geschilderd stof dat in een stofzak woont, dat zweeft nu al, nu R. nog maar elf
jaar oud is, als een halo rondom zijn hoofd. Hij glimlacht als een langzaam
verdrinkende. Zijn blikken ranselen wie hem nadert.

S., tien
Dennebos; maannacht en bosrand, scheer je weg! Daar komt S. die een vlammetje
is met zwart haar. Ze heeft twee blossen als augustusmanen oranje boven het bos.
De straatstenen herinneren zich hun gelukkiger ogenblikken waar zij gaat. Valse
honden druipen af. Onder de verflagen op voordeuren vertoont zich in een flits een
oudere vrolijker kleur waar zij voorbijloopt. Wie verdrietig is troost ze en ze tilt haar
vuist op naar de stille sarder. Alle woorden gaan liggen, als een stormvlaag, waar zij
verschijnt.

D., tien
Maar hoe ouwelijk is D. Haar grijze hersentjes vermalen aan éen stuk door belangrijke
vragen, ‘Wat kookt er vanavond’; ‘Zal het overmorgen regenen’; ‘Amsterdam is de
hoofdstad van het land’; ‘Ik mag nooit morsen op mijn kleren’. D.'s hoofdje is een
versufte alleen nog stof malende molen van vijftig jaar oud. Op haar gezicht is het
altijd schemering. Haar poppelijf is een lange grijze straatweg waarop het altijd
regent. Vreselijke dingen zullen haar overkomen maar het zullen zuchten zijn. Als
ze flauwtjes lacht - een verschrikkelijke gebeurtenis - vallen, ver weg, deuren voor
altijd in het slot.
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M., acht
Tabak dampt. Arme M., de zweep wacht hem op in de joegoslavische alpen; dat is
thuis. En de stokslagen wachten hem wanneer hij éen gram boosheid morst in zijn
straatje.
M. heeft de hond geslagen - Klap.
M. heeft heel hard geroepen - Klap.
M. heeft een brandje, een vuurtje - Klap.
Tekeningen van M. worden onverbiddelijk doormidden gescheurd door zijn vader
(M. tekent prachtig); zijn tanden tonend zit M. rechtop en sist tegen L. Strontvlek,
strontvlek.
Zijn vader is werkloos en heeft een baard van veertien dagen. Diens gang is slepend;
ontroostbaar; zijn gezichtsuitdrukking week en boosaardig. Een rookwolk sleept
achter hem aan. De moeder van M. werkt urenlang. De moeder van M. heeft een
baby van bijna éen jaar.

L., acht
L. komt uit Friesland en brengt een poster mee van een waterloopster in bikini;
watersurfend voor de Sneekerpoort of de Waterpoort in Sneek. L. geeft uitleg bij
foto's van de camping in Joure.
Friezen zijn zijn goden en godinnen. Hij heeft blond haar en haat M.M. haat hem.
Friesland strontvlek, fluistert M. Hij wisselt schreeuwen af met fluisteren.
L. gooit een koperen slotje naar M.'s hoofd wanneer M.L. nastottert: I-i-ik w-w-wil.
Feilloos gooit M. een abstrakt koperen slotje naar L.'s zwakke plek. I-i-ik w-w-wil.
Iedereen haat M.L. is zeer geliefd door zijn vrolijke lach en blonde friese haar.
Beide hoedanigheden buit hij uit. En ook de contactlenzen van zijn moeder. Geen
twee dagen gaan voorbij of hij spreekt over de contactlenzen van zijn moeder. Die
zijn moeder inderdaad stukken jonger hebben gemaakt.
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Q., duizend
De olm is blind. Jou, Q., aan wie ik nooit denk - wat denk je wel - zag ik terug onder
mijn voeten bij een stadje aan zee, in de weggeworpen stenen peuk van dat stadje
aan zee; een pier die de zee in stak: bazalt met scherfjes schelpen bezaaid; meeuwen
vlogen krijsend boven de zee. Om de een of andere reden zag ik jou, Q., daar voor
me, schuifelend op je buik door achtertuinen, op zoek naar een lichtstraal uit de een
of andere kamer, op een regenachtige novemberavond. Als god de vader, als een
olm, zat je in café ‘De Regenwolk’, bier drinkend en rokend en donkergrijs als die
pier bij de Hondsbossche; stuifsel van het kwade woei om je heen. Je gezicht was
breed als een steenweg, je ogen waren mollegangen in de rook. O duizend jaar oud
kwaad. O oud wereldkwaad. Jij was het, een averechtse boeddha, weergekeerd op
aarde. Ik zag wagens uitrijden tot de rand gevuld met kwaad, uitrijden uit de rook
om je hoofd. Het verkeerde zout, Q., dat was jij en dat zul jij zijn.
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Maria van Daalen
Alba
I
Zo van de grond in tegenlicht
uiteenspringen opent het venster
en vult hem met scherven: de mijne,
zo vangt hem het boograam.
Zijn roepnaam valt, maar glazig, doorschenen
leegte bekruipt de tegels, de trappen
en de pilaar waar het voorhoofd verzinkt
in verwensen en niet te stelpen denken.
Ster in zijn oog die de tijd aanbreekt
en openhoudt tot het punt van opgaan
geborgen - leg mij aan het licht
uit wat ik bewogen heb, barst het.
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II
Achter de hand blijft het liggen nog, later
verstuivend en schraal langs het helmgras
sterft het terug in kringen wit schuim
dat naar de ochtend reikt, over een zandbank
slepend met mijn robbevel tot je
ingaat en uitgaan verschuift dan duikt de mantelmeeuw, schreeuwend
pikt niet en blijft onverstaanbaar

III
In zijn handen herleeft het verlossend
gebaren, zijn namen opgetast.
Alles begint bij de eerste
beweging die onder het hart verdraait
als de sleutels van de schemering tenslotte
worden opgetild. De tijd dringt.
Aan gesloten ogenblikken waken en
luisteren of het nu nog rekt, vliesdun
omgeven dat het was
brak schreeuwend naar de leegte
en trad de herkenning in
toen mijn handen hem onthielden.
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Marie Kessels
Zachte scharen
Profiel in tegenlicht. Zachte scharen.
Stekel van was. Weglekkend gif; zog
voor jaren, voor jaren
zog, verzwegen. Het beeld, een gat
in de lucht slaand, versneed ze, wilde ze
versneden en met adem bezwaard
aan land brengen, bergen: wat weet
de heremiet van de schorpioen
en het water, wat weet de schorpioen
van de heremiet en het vuur - Ze groef
met ontwapende handen.
Uitgestorven beelden. Vuile zee.
Maat omdat de stem het af laat weten.
Uitvloeisel na uitvloeisel,
gevallen veren. Stilte. Zo dun zijn
dat je, om vooruit te komen, oplikt
wat je achterlaat. Kunnen vergeten.
Kijk. Ze keek; meer van hetzelfde:
een obstinate kinderhand; een
beukend hoofd. Geen kik. Je zegt het
zegt het zegt het en het wordt
een leugen: bang
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In orde. Hoge zuil; vergezicht; dag,
Simeon, dag, Archimedes. Kraaiend
lachje. Weg. Weg horizon, weg
hardgeworden kam, weg nog slapend
morgen. Onbewogen trok de lucht dicht.
Ze liet zich zakken, nam een vrucht, sneed
haar open, telde de pitten, woog ze,
wiegde ze, zomaar. Ze beet. Bestaat iets
of bestaat iets niet als het nooit
is gehoord - O adempooier O
Lulu
Vers fantoom, andere beweger,
voorlopig even dood. Bijna
werden haar armen echte armen, benen
benen, oren open mondjes, mondjes
oor. Vonkend ijzer - laatste list voor
overtollige lakeien: sokkel,
reflexen, gehoor. Zijn is zich richten.
Ze richtte zich. Ze is zich blijven
richten. Een kast. Vijf kasten. Twee flessen.
Een glas, vuil. Zes vale tulpen. Een vaas.
Wat lampen. Snoeren. Snoeren. Snoeren
en alles.
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Heremieten schuilen niet. Ze wrijven
met verlamde leden langs de draaikolk,
beducht voor de luwte, beducht
voor de stroom. Te moe om zelf te blijven
zuchten, te vinnig, te beschaamd om ooit
te verstijven. Ze gloeien, ach,
ze willen niet, ze willen niet, ze
willen niet, nooit had ze willen ach, farce in het wild. En toch.
En dus, prothesen, stenen tafels
en kapotgeslagen beelden.
Geen schaduwen meer. Vogels en rook
spraken, in ander licht, vanzelf. Niets
schreeuwde, ze had niet geschreeuwd,
hetaere, ze had niet - Ze volgde
de volgende vlucht. Het kijken, om de
gladde steen intact te laten, tot
hij, brekend, vervliegt. Het kijken, omdat
de harde glans streelt - maar, blind kijkend,
ontbindt. Vanen, wind, geklapper - ontbonden.
Afgrond, brug van lucht - ontbonden. Dans,
voorbarige lentewijding - ont-
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Knappende tulpen; tijd in bulk, verkleumd.
Overal schotsen. Overal jij. Overal
U. Overal wijkende hoeken.
Overal: thuis. Alles: geschonden.
Onder de witte stoel stonden vier paar
kromme schoenen neus aan neus, ze stonden,
stoel en schoenen, hak en zool, poten,
leuning, spijlen, drek - genoeg. Wat
te zeggen als een doodje zich opeens
zachtjes bij je heeft neergelegd - Zeg: ja
maar ja maar, ja - en wacht
Toen ze, opnieuw, het klagen hoorde
sloeg ze, hard en verveeld, knokkels
tegen knokkels - het klappen van de zweep,
trouwe metronoom, verstard applaus.
Tamtam tamtam het zou spoedig
regenen; tamtam tamtam zend weg
zondebok. De vrouw, gehurkt, zoog aan een
gevonden sigaret. Er had een vrouw
een vieze peuk gerookt toen, sereen
en mat. Niet iedereen rookt. Het was
mooi weer - Schaapskleren gaan jeuken.
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Matrone met wasmand; natte daken;
doorgaand verkeer - onverstoorbaar
da capo, bijna, hoon van verfijnde
modulatie. Morgen werd zonder omhaal
genaaid. Kinderstemmen klauwden
kinderstemmen. Langzaam dropen ruggen
af. Ze lachte lachte lachte, bijna
en at dadelstroop. Tussen de schouders
begon, met verwilderde gaten
het hoofd te zakken, mi - se - ri cor - di - a e - ius. Verdomde hoop.
Ze las de kliekjes. Van elke blik
schoot wel een spatje over, van elk gebaar
mengde zich een druppel schaduw met haar
schaduw. In elke klank zat, bloot,
een schuwe klank, verstrooid stoven door geuren
geuren die hadden moeten zijn verdwenen.
Ze las. Herinneren betekent ook:
lijn na lijn, kras na kras verbeten staven:
was er was er, was - Zodra het woelen
bedaarde bleek het bit te straf, de hand
te grof. Pijn is een gift.
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Staan. Halsstarrig staan; spartaanse pose
tegen de vergetelheid. Vijfhonderdzesentachtig ramen tellen. Een lucht.
Verroeste scharen laten snerpen.
Stekels lokken uit de oude doos.
Een oppervlak met vel bestaat
voornamelijk uit wangen. Een wang blijft drie,
alleen de hoes verjaart. Vijfhonderdnegentig. Twee strakgetrokken benen.
Nee, zei ze en ze ging zitten. Ze zei,
bevangen: als jij het niet eens kon
Pandora Het kind gilt. De tafel werd afgeruimd.
Geeuwend namen vrouwen mannen
bij de arm. Kom, we gaan. Wij gaan. Kom nou.
Kom. Ledematen klonterden tot hompen
wij, in vol ornaat, tussen de etensresten
op de grond. Drie uur elf, de dag was dood,
dove conglomeraten lalden, ma
non troppo; ze hadden sleutelbossen,
namen. Rillend stond een tulp zich naast een tulp
te rekken, blind en zonder ongeduld
reikten iele tulpen, reikten, reikten -
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Amnion van spot en harde handen,
verschrompelend, gescheurd, blauwe streng
om een blauwe schacht - geduld. Ze schudde
nee, ze schudde, bête glimlachend, onverstaanbaar pratend, lachend, pratend
nee, tot ze gezegd zou hebben: goed. Of:
U. Of: ach. Meer niet. Maar - ze kwetterde
en pikte met obscene halen
naar het licht. Geen pauze geen pauze geen
breking van het pauzeloze vetgemeste
doorgewinterd oorverdovend overschuimend
wachten
Wie wankelt, wankelt slaat de armen uit.
Ze werden - lang geen gekke armen genoten en afgedankt: roedenbundel, ‘bijl
voor de bevroren zee in ons’ - buitgemaakt,
tot aureool verpulverd; verpulverd
aureool; ielere loten. Geen spoor
van behoedzaamheid. Celdeling.
Metabolisme. Worm die werktuiglijk
de aarde verplaatste. Warme vogels
op hun zij. Wiegelende romp. De muur
zoog zich vol zwarte muilen. Schreeuw, bewaard.
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Op klepperend statief droeg ze zich rond,
liggend, gedekt met haar en overmoed
en repeterend lachje, repeterend
versje, dreun en honderden steriele
ogen. Ze kamde uitgekamde straten
uit, tot nader order, tot niets meer
zou hebben bewogen. Nacht. Stomme
krullen; dotten, schilfers in patronen,
ratelende motoriek. Sotto voce
sotte voce voce voce sotto
stil maar musje stil - kapot
Ze wogen praktisch niets: stapels glimlach,
met eigen lach gestempeld; afgekrabd,
uitgerold, losgepeuterd, opgespannen,
aangetrokken - pontificaal; rokken
in staat van ontbinding. Meer lach; meer lach.
meer onthaal, volmaakter rituelen,
kuiser, schunniger, afgemeten. Meer
in de steek gelaten dood gewicht:
ze wogen minder en minder. Schel
floot iemand naar de dichtgevouwen dag,
die zich bij voorbaat schikte. Bleek. Plat.
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Veertien stuurse boeken op het tafelblad.
Een dansend elastiekje. Twee brieven,
niet verzonden. Drie; en meer. Stoel
met mager lichaam. Muur met scheur.
Onverstoorbaar kakelend verleden
dwars door de onderkoelde hymne:
klokslag, bloeddruk, ijzeren long. Dwars
door het gezicht: mond, voor de gewenste graad
van scepsis - lik op stuk bij tegenzin
en opgewarmd verlangen. Stoel bij dag.
Razend droeg de schedel het plafond.
Ze liep zonder te willen lopen,
tegenstribbelend, bijna achteruit;
tandrad, inkeping, veranderlijke wind:
ze liep, met schokjes, tussen de perken
en de onbeholpen halmen die ze die, trillend, haar verklikten - farce
dode mus dode mus. Halm, gonsde ze
berustend, palm helm halmen, dag
mooie lanterfanters - schobbejakken kijk,
nog niet. Armen zwaaiden. Tussen de huizen
werd een schaterlach heen en weer gegooid.

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

135
Doodstil hing een kop met vier tapse snuiten
aan de schriele hals, gekerkerd
in de sikkel tussen ring en vinger
van de gebalde vuist vlak bij het oog.
Een spiraal boorde zich een weg omhoog
uit de aarde die ze, om slierten aarde
op te diepen, geschokt had en opnieuw
zou schokken. Achter de ribben zwol
een spottend keffen aan, stokte, zwol aan
totdat het tsjilpen weggestorven
en de brief vernietigd was, het licht geslipt.
Achter de nukken van de vaalste nacht
wemelt het van leven dat schuchter
staat te ritselen, op het punt, op het
punt, op het punt - Gekreukte gezichten,
een mannetje dat kruis na kruis slaat,
sokjes met noppen in nieuwe, op de groei
gekochte schoenen, een opgelichte
gleufhoed, een knikje oog in oog, jong in
vader. Dom keek ze naar boven. Bomen
vol diepzwarte trossen die ze niet
thuis kon brengen ontaardden, verstoven
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August Willemsen
Ferreira Gullar
Werd Brazilië in 1822 politiek onafhankelijk van het koloniserende land Portugal pas 100 jaar later, met het Modernismo, was ook de culturele dekolonisatie een feit.
De eerste fase van de nieuwe literatuur stond misschien nog in het teken van een
enigszins agressief verzet tegen het voormalige moederland, maar vanaf ca. 1930 is
daaraan geen behoefte meer: met auteurs van universeel niveau als Manuel Bandeira,
Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa,
overvleugelt de Braziliaanse literatuur nu kwalitatief de Portugese.
Op het politiek engagement in de literatuur van deze tweede fase volgde de domper
van de naoorlogse ontwikkelingen, die schrijvers ertoe bracht hun heil te zoeken in
een taalkundig experimenteren dat zou leiden tot hermetisme en, o.a., tot het
concretisme in de poëzie. In Brazilië wordt deze tendens vertegenwoordigd door de
‘generatie van 1945’, waarvan Cabral, Lêdo Ivo (aanwezig op Poetry 1985) en
Ferreira Gullar de bekendste vertegenwoordigers zijn.
Ferreira Gullar (pseudoniem van José Ribamar Ferreira, geb. 10 september 1930
in São Luís do Maranhão) vestigde zich in 1951 in Rio de Janeiro, waar hij als dichter
en essayist meewerkte aan kranten en tijdschriften. In 1971 zag hij zich om politieke
redenen gedwongen enkele jaren in ballingschap te gaan (in Peru en Argentinië). Hij
wordt, na Drummond (geb. 1902) en Cabral (geb. 1920), beschouwd als Braziliës
laatste ‘major poet’.
Het werk van Gullar vertoont een ontwikkeling die we ook zien bij andere
‘vijfenveertigers’, met name Cabral: na een aanvankelijke fase van koel taalkundig
formalisme koos hij, rond 1960, voor een radikaal politiek engagement. Hij schreef
o.a. ‘literatura de cordel’: ballade-achtige gedichten in de trant van de, nog steeds
levende, op markten voorgedragen orale volkspoëzie. Later bereikte hij een synthese
van deze thematiek met een technisch bedrieglijk eenvoudige, in wezen zeer complexe
vormgeving.
In 1978, terug in Brazilië, publiceerde Gullar een klein autobiografisch essay,
Uma luz do chão (Een licht uit de grond): een artistieke verantwoording. Geen betere
manier om een indruk te geven van Gullars ideeën over poëzie dan hieruit enkele
citaten te lichten.
‘Nee, er bestaat geen universele poëtica: universeel is de poëzie, het leven zelf.
Universeel is de achtertuin van ons huis in São Luís, vol
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planten, een explosie van groen in het licht van Maranhão, ver van Parijs, Londen,
Moskou. Universeel is Bizuza omdat ze, peper malend in een keuken, deel uitmaakt
van de Melkweg. Want de geschiedenis der mensheid speelt zich óók af in
achtertuintjes, tussen planten en kippen; in de straten van voorsteden, in speelhuizen,
bordelen en internaten. Daaruit heb ik mijn poëzie willen maken, uit die nederige en
vernederde materie, want zang mag geen verraad aan het leven zijn.’
‘Mijn vader was grutter en in ons huis waren geen boeken. (...) In São Luís, mijn
stad, met zijn stralend blauwe dagen, leefde ik tussen verrukking en vertwijfeling:
het leven was mooi en zinloos. (...) Ik vluchtte. Ik vluchtte uit de grutterskraam, uit
het gezin, uit het verstikkende en enge leven. De poëzie was mijn vluchtweg.’
‘Het was eind jaren 40, begin jaren 50, de nieuwe dichters waren hermetisch en
koel. De beweging van de concrete poëzie (1956-1957) leidde de formalistische
tendens van de Braziliaanse poëzie tot zijn uiterste consequenties. (...) Toen ik in
een impasse was geraakt (1960/1961), gaven de sociale en politieke ontwikkelingen
in Brazilië me mijn zicht op de werkelijkheid terug: ik gaf de avantgardistische
experimenten op en nam deel aan de politieke strijd, d.m.v. het Centro Popular de
Cultura.’
‘De herontmoeting met de werkelijkheid zou nieuwe en complexe problemen met
zich meebrengen, die mij zouden verplichten de oordelen en vooroordelen te herzien
die ik mij tot dat moment in mijn leven had eigen gemaakt. (...) Ik zou, in één woord,
opnieuw moeten leren leven en schrijven; mij op nieuwe wijze moeten vergissen.’
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Ferreira Gullar
Zes Gedichten
De haan de haan
De haan,
de stille binnenplaats.
De haan de haan,
zijn oorlogszuchtige kam, vervaarlijk,
middeleeuws.
Met hoornen snavel,
sporen, gepantserd
tegen de dood,
wandelt hij rond.
Hij past zijn passen af. Staat stil.
Neigt zijn gekroonde kop
binnen de stilte
- wat doe ik tussen dingen?
- waartegen mijn verdediging?
Hij loopt
over de binnenplaats.
Het cement vergeet
zijn laatste pas.
De haan: pennen die bloeien
uit het stilzwijgend vlees,
de harde snavel en de klauwen en
het liefdeloze oog. Plechtig,
plichtmatig.
Waaraan ontleent hij
die architectuur?
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Zou hij weten dat, daarbinnen
in zijn lijf, een kraaien
wordt gemaakt?
Maar hoe die zang,
eenmaal voltooid, verplicht,
te stuiten?
Nu klappert hij zijn vleugels, hij
gaat dood, hij buigt zijn fabuleuze hals
waaruit zijn karmozijnen zingen stroomt.
De steen echter, de middag,
de woeste haan, hij zelf,
blijven bestaan onder dit kraaien.
Zo ziet u: zingen heeft geen zin.
De haan blijft - ondanks
al zijn martiaal vertoon alleen, ontredderd,
op een binnenplaats van deze wereld.
Arme vervaarlijke vogel!
Een ander kraaien groeit
in het geheim, nu,
van zijn lijf; een kraaien dat,
zonder die pennen
en die sporen en die kam,
vooral zonder die blik,
vol haat
wat minder schor zou zijn,
minder bloeddorstig.
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Kraaien, duistere,
uiterste vrucht van deze boom: de haan.
Gekraai dat, buiten hem,
niet anders dan voltooiing is van dageraden.

Het werk der wolken
Deze veranda ligt
terzijde
van de middag. Waar wolken werken.
De stoel is niet zo droog
en helder, als
het hart.
Slechts terzijde van de middag
kent men
de middag: dat zijn de
bladeren van groen en wind, en
het kakelen van de kip, de
huizen onder een hemel: dat,
voor ogen.
En vruchten?
en ook
vruchten. Hun groei verandert
de waarheid en de kleur
der hemelen. Ja, de vruchten
die wij niet zullen eten, ook zij
maken de middag.
(uw
middag, ik sta terzijde)
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Er is echter de middag van
de vrucht. Die
zullen wij niet stelen:
middag
waarin de vrucht zich opmaakt voor de glorie
niet meer vrucht te zijn, het
meer te zijn: te stralen niet als ster maar
als stralende vrucht.
En de te komen middag waarin zij
zal branden - kortstondige
toorts!
Eigenlijk verwarrend voor
de mensen is
het werk der wolken.
Zij werken niet
boven de steden: wanneer
wolken zijn
zijn er geen steden: wolken weten niet
of ze over onze hoofden
voortgaan: wíj, wij weten dat
wij voortgaan onder hen: de
wolken fonkelen, maar
niet voor het hart der mensen.
Middag, dat is
bladeren die wachten te vergelen
en wij die daarnaar kijken.
En het overige is de witte vogel die
vliegt - en die alleen omdat hij vliegt en wij hem zien
vliegt opdat wij hem zien. De vogel die
wit is,
niet omdat hij dat wil noch
omdat wij het nodig hebben: de vogel die wit is
omdat hij wit is.
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Dus wat rest je dan
aanvaarden?
Om jou en om de
vogel vogel.

Geschrift
Zilver is een gewas als kropsla.
Lentebode, schiet het in september vrucht.
Het is wit, en voeg- en volgzaam
en in maart vergiftig.
Koper is een metaal dat men onttrekt aan de tabaksbloem.
Het heeft het blauw van suiker.
Het is troebel, zoet, schijnheilig.
Goud is hybride - bloem en alfabet.
Mythisch bot, maar als verguldsel bijenweb.
De behoefte aan rijpheid. Men maakt hieruit urine en ouderdom.

Het huis
Onder de vloer van het huis
in de zwarte talk van de opgesloten aarde,
wie spreekt daar?
in die
kleinere nacht onder de voeten van de familie
in dat
bloemloze gebied
onder de oude planken
waarover wij liepen liepen liepen
wanneer de zon hoog stond
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wanneer het zonlicht al stierf
wanneer het zonlicht al stierf
en ik stierf
wie spreekt daar?
sprak daar? heeft gesproken? wie zal spreken?
in de taal van blauw vuur van het land onder het huis?
Daar spreekt
misschien
de munt die op een middag wegrolde (de munt op een middag)
wegrolde en oploste in dat maanlandschap
Daar spreekt
misschien een muis
die ons kon horen onder de planken
en die van ons leerde liegen
en liefhebben
(in onze ontreddering in São Luís do Maranhão
in Camboa
binnen het zonnestelsel
tussen sterrenbeelden die we in één oogopslag
vanuit het venster zagen)
Daar spreekt
misschien de dode muis die stinkt tot hij verdroogd is
En verder niemand?
En de zomer? en de stortregens? en de arbeidersklasse? de paar
verjaardagsfeesten
spreken die niet?
De vuile hangmat, de kruik
in het venster, de zonnebloem
op de patio verwijtend kijkend naar de muren
de mieren
op het keukencement
Bizuza
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die dood is
Maria Lúcia, Adi, Papa
die dood zijn
spreken niet.
Maar draai, planeet, draai
blauwe oceanen van mijn leven
dromen, liefden, mijn
ijzeren gedichten,
mijn gemeenschappelijke strijd,
draai,
planeet.
En bóven de planken
ons leven, onze meubels,
de schommelstoel, de eettafel,
de klerenkast
met zijn spiegel waarin de middag als een meisje
lachend danste
En de open vensters
waardoor de ruimte als een vogel
vluchtte
over de huizen heen en
in een droom
de steden van het zuiden zocht

Het strand van Caju
Moet je horen:
wat geweest is is geweest,
geen kracht ter wereld
die dat veranderen kan.
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Op deze vrije middag, helemaal voor jou,
zou je, desgewenst, wat kunnen mijmeren.
Maar niets kan opnieuw
het lichtend vuur
ontsteken dat in het vlees der uren verloren ging.
Ja, verloren ging!
Verloren in het water van het zwembad
onder de bladeren van de middag
in de stemmen op de veranda
in de lach van Marília in de rode parasol
die iemand op de stoep had laten liggen.
Wat geweest is is geweest, en toch:
je keert terug naar die oude straten. Op zoek.
Hier staan de huizen, het gele huis,
het witte, dat met de tegeltjes, en de zon
die erop schijnt is dezelfde
zon
die het heelal in deze twintig jaren niet veranderd heeft.
Je wandelt in verleden en in heden tegelijk.
Die deur daar, de stenen dorpel,
het cement van de stoep, ja de gaten in het cement. Je weet
niet meer of je herinnert of ontdekt.
Verwonderd zie je de lantarenpaal, de muur,
de straathoek, de kat in het venster,
haast huilend vraag je je af
waar het kind is,
zo'n jongen als nu de straat oversteekt,
net zo mager, net zo bruin.
Als alles blijft, de deur
de stoep de bankjes op het plein,
waar dan is het kind dat óók
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hier was? op deze zelfde stoep
ging zitten?
En je komt bij de kademuur. De zon is warm
als toen, op dit moment. Beneden
stinkt het slib als toen, de poel zwart water
hetzelfde water dezelfde
zwarte gier op de oever hetzelfde
oude verroestende olievat.
Tussen twee wateren
blinkt de zandbank Indigo. En in die intense
schittering verschijnt, als schaduw,
het kind
hollend over het zand. Hij is het, ja,
je roept je naam: ‘Zeca,
Zeca!’
Maar het water is wijd
te wijd voor enige stem.
Wat geweest is is geweest.
Nooit zul je opnieuw
het lichtend vuur
ontsteken van de uitgedoofde tijd.
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Zich vertalen
Een deel van mij
is iedereen;
een ander deel is niemand:
je kijkt er doorheen.
Een deel van mij
is menigvuldigheid;
een ander deel vervreemding
en eenzaamheid.
Een deel van mij
weegt, wikt;
een ander deel
is getikt.
Een deel van mij
luncht en dineert;
een ander deel
delireert.
Een deel van mij
is continu;
een ander deel
kent zich pas nu.
Een deel van mij
is enkel duizelig;
een ander deel
taalkundig.
Als ik het ene deel
vertaal in het andere deel
- een kwestie van leven of dood is dan misschien
kunst mijn deel?
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Rein Bloem
Pierre Reverdy
(1889-1960)
De gedichten zijn gekozen uit één en dezelfde bundel: Pierre blanches, Witte stenen,
1930.
De dichter had een jarenlange crisis achter de rug: hij had zich bekeerd tot het
katholicisme, was met zijn vrouw in het streng jansenistische Solesmes gaan wonen,
het was er te koud en te nat voor een Mediterraan uit Narbonne, het geloof had geen
uitkomst geboden, het gevecht met de werkelijkheid dat hij vanaf zijn komst in Parijs
1910 had gevoerd, stond weer voor de deur, zoals de man voor de muur.
Een uitzonderlijk gevecht: zich in de wijngaarden bij de zee van zijn jeugd
voldrinken met natuur, op Montmartre met het nooit-genoeg van aardse kunst, en
dan als levensgenieter en bokser ervaren dat je er met taal niet tegen op kunt. Teveel
om te zien, te weinig om vast te houden, maar je kunt de woorden niet laten, hoe
groot ook de pijn.
Het zijn maar enkele, eenvoudige woorden die Reverdy in zijn werk gebruikt in
ongecompliceerde zinnen die vrijwel nooit één regel te buiten gaan: kamer, deur,
raam, weg, boom, hemel, aarde. In het begin van bijna elk gedicht lijkt er een open
perspektief te zijn, aan het eind is er niet meer dan wachten op niets. Werkwoorden
als verglijden, waaien, verdwijnen hebben alles op onzeker gesteld. Het vertrekpunt
in de werkelijkheid maakt plaats voor totale absentie.
Er is een mooie zin voor een bokser: Een vuist op de overvolle werkelijkheid.
In de regel leidt dat tot een knockout.
Deze dichter moet over een onuitputtelijke veerkracht beschikt hebben om voor
zijn levenslange verlies keer op keer in ronde woorden uit te komen.
Van gedicht tot gedicht een vallen en opstaan, als een Buster Keaton eenzaam en
niet voorgoed uit het veld te slaan.
We zijn niet in staat om ook maar iets te begrijpen... ook zo'n zin van de
aangeslagen dichter.
Maar zijn poëzie spreekt voor zichzelf, niets te begrijpen.
Regelrecht in het gezicht van de werkelijkheid.
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Pierre Reverdy
Tien gedichten
De onbekende ogen
Wachtend
In de stoel waarop ik zit
Snachts
De hemel daalt
Aan wie ik allemaal denk
Ik zou in de eerste dagen
Van mijn jeugd
Willen zijn
En terugkomen
Verdwijnen aan de andere kant
Om weer te vertrekken
De regen valt
Het raam traant
Je blijft alleen
De uren sterven
De heftige wind voert alles mee
De ogen spreken
Zonder elkaar te kennen
En het is iemand die je nooit hebt gezien
Op één keer in je leven na

Alle oevers
De volle witte ruimte stut de hemel die helt
Het water trilt bij het minste geluid
De vogel op de weg
De kooi in de kamer
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En de hand die schrijft
Achter het gordijn
Een gezicht
En de schaduw van een wolk
Midden op het land
Het veld strekt zich uit tot de grens van de bomen
De oversteek
En de rivier
Waar het verloopt

Het ongrijpbare
Tegenover de lucht
Het plein van het Noorden
En de beste zaak
Even later
Zoek je wat beklijft
En de beste weg achterom
De stad loopt op
In een boog
En het water strekt zich uit
De vijver licht op in de kring
In de hemel is een gat
En de hele nacht
Bedekt het oog
Het licht dring door
Van dak tot dak spreidt zich de open plek
En de stem blijft hangen
Zo laat is het
Zulk weer is het
En op dezelfde plaats
Alles dat mijn armen zouden willen grijpen
Of tenminste mijn hoofd
En dat wegvliegt met de wind
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Binnen
Een vonk in de kom van de handen
Lachsalvo's bij het verschoten scherm
En tegen de lijst
Het doffe geluid van het nog volle glas
De schaduw komt als windvlaag binnen
De deuren verdwijnen
En de verscheurde hemel rekt zich op het kleed
Witte gordijnen ontrold
Zwarte haren ontbonden
Immers de kamer is leeg
En het uur is voorbij

De woorden die je wisselt
Een lijn verspert de weg
Je zou door willen lopen
De schaduw die me volgt is net blijven staan
De muur draait
Er is misschien iemand
Ik ben kalmer dan de hemel
Geen geluid raakt me
Alleen
Midden op de weg
Het landschap lijkt op niets
Niet één herinnering
Ik begin
De rivier zet naast mij in
Wij vertrokken gedrieën
Mijn schaduw en ik
En jij daarachter
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Nu is er teveel licht
De dag
En voor mij uit
Iemand die ik niet ken
- Loopt langs in het veld Een vogel zingt
De eenzaamheid is als de dood
Een nieuwe wereld slaapt in
Het land waar de maan schijnt

De witte vlag
Een doek wappert in de hemel
Die je niet ziet
De daken
Onder de rook lager dan de wolken
De zonen komen aan het andere eind naar buiten
Omlaag
Hun hoofden opgeheven
Hun ogen uitgehold
Niets passeert
De gezichten trekken grimassen
Aan het laatste raam
Het mooiste
Tegen vuile achtergrond
Rolt een vrouw haar haren los
Op haar blote armen
Er zijn nog een paar mensen
Op straat
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Zwarte boot
Op dezelfde boot
Zijn het de ogen die zwemmen
En de verbrande einder gaat voorlangs
De zee is hoger
De vissen
De vogels
Tussen de hemel en het water
Deze tweeling zeeën
De gedachte die waakt
Op het zorgelijke voorhoofd
Een hand in de lucht houdt linten vast
Een harde schreeuw stijgt op
En de verloren vlag ontdoet zich van de wind
De deur gaat dicht
Het is slecht weer
Onder de gehurkte brug sluipt de storm
De zeilen van het schip
De vleugels van een beest

Een aanwezigheid
Als er niets gebeurt op de weg daarheen
Als wij ter plekke blijven
Kijkend achter
Wat er is
Als de aarde lager is
Zal je niet meer terug kunnen komen
De weg vervaagt
De wind die waait boven je stappen
Neemt hun sporen op
Het licht schittert bij terugkeer
Achter de takken van de dag
Het zijn de ogen van wie kijkt
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Maar niets
Een zelfde vlak sluit de hoek
Waar de vrije lucht zich uitstrekt
Rondom ontglipt het touw
En het water stijgt
De regen daalt
Een man valt van vermoeidheid
Het is hij die zijn hand reikt
Je springt over de muur van de tuin
De hemel is lager
De schemer valt
De weg loopt
En de wind gaat liggen
Je zou kunnen denken dat er iets is gebeurd
Maar niets
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Altijd eender
Zal het daar zijn als altijd
Vanavond
De weg loopt door het bos
Je gaat verder
Het dek van de bomen golft
Je bent bang voor die schaduw
En al wat zich verbergt aan de rand van de greppels
Aan de hemel opent zich zojuist een oog
Een ander licht verbleekt
In de kamer zonder lamp probeer je te slapen
Eén venster houdt de nacht
Het schijnsel dat je volgt trilt
Wat is zijn silhouet groot
De wind schroeft de sterren los
Je hoort hoe iemand zich beklaagt
Achter de struik waar ze net zijn gedoofd
Nu is de menigte verdwenen
En laat niets achter dan stof
De laatsten gingen niet weg
En ik ben achter gebleven
Hij is er
Je hoort niets omdat hij niet beweegt
De anderen komen lachend voorbij
Maar hij knielt en huilt
Je was vergeten dat hij dood was

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

156

Artur Raven
Aansporing tot de reis
Jij die achterbleef,
waard voor ooit en nu altijd afwezige gasten,
jij die wacht (en je afvraagt en je verwondert),
pak je pen op en schrijf:
‘Wie komt, gaat heen. Wie heengaat, komt niet.’
En: ‘Wie ik zien zal, zal niet meer zijn.
Wie is, zal ik niet meer zien.’

*
Het zachte stoten
- voel! voel je het? van de herinnering, de herinnering die aan wil leggen
op haar vlot van rafels en dromen.
Ze zal terugkeren en je herkennen.
Maar jij zult zeggen: ‘Zwijg, er is geen hoop.’
Ze zal opdoemen in de mist,
oprijzend uit de zee van de slaap
zal ze haar leegte lossen,
in je ooghoek, in je hoofd, in je hart.
Maar jij zult zeggen: ‘Ga heen, ik ken je niet.
Er is geen redding voor wat gaande verging,
geen pleisterplaats voor wie achterbleef.’
Zo zul je het haar zeggen.
En zeker, er zal geen plaats zijn voor zwakte,
geen ankerplats voor ontroering,
geen ordening,
niet van dingen, niet van gedachten.
Ze zal terugkeren en je herkennen.
Maar jij zult zeggen: ‘Je bent het niet.’
En: ‘Wie aanspoelt bij nacht, is door het zout gebeten.’
En: ‘Er is rook die de wind verdreef. Maar is er dan rook?’
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*
Daar, in hun lakense pakken en op puntschoenen,
verschenen ze, beleefd lachend, bijna
als dansmeesters.
Ze gaven je bloemen, een kapot kompas,
een pas gepoetste schoen.
Twee, misschien drie, legden een hand op je schouder,
drukten je tegen zich aan.
Ze zaten neer, dronken snel en geluidloos,
zwegen over gemaakte tochten en overwonnen gevaren.
Er lichtten liefdes in hun ogen op,
te duister voor woorden.
Ze keken peinzend naar het glas
dat draaide in hun hand, als een aardbol.
En hun gedachten waren niet bij jou,
maar gingen scheep naar hen die zij eens waren,
eens, ergens, onder andere,
onder blauwere luchten.

*
Maar ook jij, aan die tafel, onder die lamp,
onder een muts van licht en aan een tafel die helt,
jij was niet onder hen
en zij wisten het niet.
Niet bijvoorbeeld waarom en waarheen.
Want, inderdaad, ga je wel? En zo ja, ergens heen?
En, zeker, wie niet?
Is er een weg en waarom in godsnaam?
Want jij, vertel me, jij daar, verder weg, ja
jou bedoel ik: weet jij het? Weet jij het?
Wie kent jouw taak, de mijne, de zijne?
Wie kijkt er langs het dampend uur dat is naar wat was?
Nee, jij dacht na, zag wrakken,
bestudeerde oude vaarroutes.
Jij poetste je bril en krabde je kruis.
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*
Glazen tuimelden uit handen
als bevroren meeuwen uit de mast.
Ze hadden hun jassen al aan, schikten hun kraag.
Eén wiegde met zijn heupen, knipte met zijn vingers
en zong: ‘Een goed mens laat niets achter.
Een goed mens gaat heen.’
En één sloeg met de hakken op de vloer,
wierp zijn haren achterover:
‘Broeder,’ zei hij, ‘dit is de rib
die je met één vuistslag hebt gebroken.
Hij is me dierbaarder dan de andere.’
En: ‘Er zal een lege stoel staan aan elke tafel,
een bord dat niet wordt gebruikt.’
En één scheurde haar hemd open
en nam haar borsten in haar handen:
‘Broeder, neem ze. Ze waren van jou
en zullen verdorren.’
Je hoofd leunde in een schoot
en je huilde
omdat er geen hart klopte onder de hemden.

*
Stappen zijn als sterren in de ochtend.
Je sliep in en ontwaakte - ontwaakte je werkelijk? Eén oog openend
ontdekte je het:
er hing vreemd ondergoed,
er stonden laden open,
lipsticktekeningen op de ruiten.
Er lagen scherven, gebroken planten, een dode papegaai.
Ze hadden alles gestolen,
de geur van jonge regen,
het duifzachte verlangen naar meisjeshalzen,

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

159
de galop van het uurwerk.
Het beloofde licht.
Ze hadden je leeggeroofd
als een kast.
Je kroop uit je oog, een oogwenk,
en ontdekte het:
je was op reis.

*
Jij, reiziger op de zee van de slaap,
reiziger aan tafel:
laat de moed niet zinken,
hef het hoofd niet op.
Wie omkeert, zal nergens aankomen.
Wie omkijkt, zal doden zien en niemand meer ontmoeten.
Naar hem, aan de andere kant van het raam:
hef het hoofd niet naar hem op.
Zeker, hij zal er zitten
en zich aan je spiegelen: sta niet op!
Wie opstaat op dit uur
en de armen uitstrekt, zal worden afgeweerd,
het hoofd heft, worden geslagen,
op een deur klopt, niet worden binnengelaten,
vraagt, geen antwoord krijgen.
Wie daar wacht, in de wind, is niet meer,
is minder dan jij.

*
Jij die daar zit, op dit uur:
zit roerloos,
reis.
En keer niet weer.
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Over de medewerkers
Giorgio Manganelli (1922). Italiaans schrijver/essayist; publiceerde een aantal boeken
die het midden houden tussen romans en verhandelingen. ‘De literatuur als leugen’
is afkomstig uit Letteratura come menzogna (1967). Van hem verschenen in het
Nederlands twee boeken: De roes van de briefschrijver en 99 andere gevleugelde
romans en Uit de hel. Zie verder Raster 10 en 30.
Dirk van Weelden (1957). Publikatie: Bril & Van Weelden: Arbeidsvitaminen.
Matthijs van Boxsel (1957). Comparatist, werkzaam aan een proefschrift over Musil
en de kritiek der domheid. Uitgever van de Encyclopedie van de domheid.
J. Bernlef (1937). Recente publikaties: Hersenschimmen (roman), Wolftoon (poëzie),
Publiek geheim roman), Op het noorden (essays).
Graa Boomsma (1953). Recente publikaties: Vrijheid in de steigers (essays), De
idioot van de geschiedenis (roman), Tirannieke tijden (verhalen). Binnenkort
verschijnt de essaybundel Een lek in het zwijgen.
Wolgang Hildesheimer (1916). Schreef romans, toneelstukken, hoorspelen en essays.
Van hem werden vertaald: de roman Tynset en een biografie over Mozart. Het verhaal
in dit nummer is in de lijn van zijn fiktieve biografie Marbot.
Frank Reijnders is als kunsthistoricus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1984 promoveerde hij op Kunstgeschiedenis, verschijnen en verdwijnen (SUA).
Parallel aan het hier gepubliceerde artikel en in nauwe samenhang ermee verscheen
dit jaar ‘De kunst is waar, de barok is vals. Goethe en de hertog van Palagonia’ (Oase
nr. 20, Museumjournaal nr. 2).
Jacq Firmin Vogelaar (1944). Recente publikaties: Het geheim van de bolhoeden
(kinderboek), Terugschrijven (essays), Proces-verbaal van Franz Kafka (reader),
Verdwijningen (proza).
Cyrille Offermans (1945). Dit jaar verscheen de essaybundel Niemand ontkomt
(hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting). Binnenkort verschijnt een
monografie over Paul Klee: Een evenwichtskunstenaar: Paul Klee.
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Lars Gustafsson (1936). Eerder verschenen in Nederlandse vertaling Het eigenlijke
relaas van de heer Arenander (1975), Het vaderland onder de aarde (1980) en De
dood van een imker (1981). Zie ook Raster 12 en 14.
H.H. ter Balkt (1938). Recente publikatie: Aardes deuren (poëzie).
Maria van Daalen (1950). Publiceert hoofdzakelijk op haar vakgebied, mediëvistiek.
Debuteerde in Raster 34.
Marie Kessels (1934). Volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie voor
Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Debuteert in dit nummer.
August Willemsen (1936). Is verbonden aan het Portugees Seminarium van de
Universiteit van Amsterdam. Vertaler.
Ferreira Gullar. Zie de inleiding van August Willemsen. De eerste twee gedichten
zijn uit A luta corporal (Het lijfelijk gevecht, 1965), ‘Geschrift’ is uit O vil metal
(Het onedele metaal, 1960), ‘Het huis’ en ‘Het strand van Caju’ uit Dentro da noite
veloz (Diep in de snelle nacht, 1975) en ‘Zich vertalen’ uit Na vertigem do dia (In
de duizeling van de dag, 1980).
Rein Bloem (1932). Recente publikaties: Part en deel (verzamelbundel, 1977) en
Van de aarde (1982), waarin 15 gedichten van Reverdy werden vertaald.
Pierre Reverdy (1889-1960). Verzamelbundels: Plupart du temps I en II, Main
d'oeuvre. Schreef ook verhalen, o.m. La peau de l'homme (1926) en essays, o.m.
Cette émotion appelée (1974).
Artur Raven. Geboren in 1955 in Tennant Creek, Australië, uit Nederlandse
emigranten. Verhuisde in 1961 naar Sydney, studeerde bosbouw en werd in 1979
uitgezonden naar Nagpur, India, en in 1986 naar Quito, Ecuador. Werkt momenteel
aan een bosbouwkundig projekt in Kenya. Publiceerde een reisverslag en drie korte
verhalen in undergroundbladen in Sydney en Los Angeles. Debuteert in dit nummer.
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Robert Musil
Schets van de kennis van de schrijver 1918
Vertaling: Paul Beers
In dezelfde mate waarin het aanzien van de professoren, dat sinds de tijd van de
Paulskirche en Bismarck was aangetast, in de samenleving gestegen is, is dat van de
schrijver gedaald; op dit moment, nu het professorenverstand de grootste praktische
toepassing heeft bereikt sinds het bestaan van de wereld, heeft de schrijver het tot
de gangbare naam van literator gebracht, waaronder iemand wordt verstaan die door
onopgehelderde tekortkomingen verhinderd wordt een bruikbare journalist te worden.
Het sociale belang van dit verschijnsel moet niet gering worden geacht en
rechtvaardigt er enige aandacht te wijden. Dat deze zich beperkt tot de beschouwing
van de intellectualiteit en in het klein uitvalt als een poging tot een kennistheoretisch
onderzoek, doordat zij de schrijver slechts beschouwt als iemand die op een bepaalde
wijze en op een bepaald gebied naar kennis streeft, is bewuste beperking die natuurlijk
alleen door het resultaat gerechtvaardigd kan worden. Maar vooraf zij opgemerkt
dat telkens als hierbij sprake zal zijn van de schrijver als een bijzonder soort mens,
daarmee niet alleen diegenen bedoeld zijn die schrijven; velen vallen eronder die die
activiteit schuwen, zij vormen de reactieve keerzijde van het actieve deel van het
type.
Men zou hem kunnen karakteriseren als de mens die zich de reddeloze eenzaamheid
van het Ik in de wereld en tussen de mensen het sterkst bewust is. Als de gevoelige
voor wie nooit recht gesproken kan worden. Wiens gemoed eerder reageert op
imponderabilia dan op belangrijke zaken. Die karakters verafschuwt met de
angstwekkende superioriteit die een kind vóór heeft op de een half mensenleven
eerder stervende volwassene. Die zelfs in vriendschap en liefde nog een spoor van
antipathie ervaart die elk wezen ver houdt van de anderen en het smartelijk-nietige
geheim van de individualiteit uitmaakt. Die zelfs
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zijn eigen idealen kan haten, omdat ze hem niet als de doelen, maar als de
ontbindingsprodukten van zijn idealisme voorkomen. Dit zijn maar enkele voorbeelden
en detailvoorbeelden. Maar aan alle beantwoordt, of liever ligt ten grondslag, een
bepaalde kennishouding en kenniservaring alsook de hieraan beantwoordende
objectwereld.
Men begrijpt de kijk van de schrijver op de wereld het best als men van zijn
tegendeel uitgaat: dat is de mens met het vaste punt a, de rationele mens op het
ratioïde gebied. Men vergeve het afschuwelijke woordgebruik en de eraan ten
grondslag liggende historische verwisseling, want niet de natuur heeft zich naar de
ratio gericht, maar de laatste naar de natuur; ik kan echter geen woord vinden dat
niet alleen de methode, maar ook het succes ervan naar behoren zou uitdrukken, niet
alleen de onderwerping, maar ook de onderworpenheid van de feiten, deze
onverdiende tegemoetkoming aan de natuur in bepaalde gevallen, waarvan het
vervolgens een menselijke tactloosheid was het in alle gevallen te verlangen. Dit
ratioïde gebied omvat - ruw afgebakend - alles wat wetenschappelijk gesystematiseerd
en in wetten en regels samengevat kan worden, in de eerste plaats dus de stoffelijke
natuur; de morele echter alleen in de weinige uitzonderingsgevallen waarin men
daarin slaagt. Het gebied wordt gekenmerkt door een zekere monotonie van de feiten,
door het overwegen van de herhaling, door een relatieve onafhankelijkheid van de
feiten van elkaar, zodat ze ook in reeds vroeger gevormde groepen van wetten, regels
en begrippen moeiteloos een plaats vinden, in welke volgorde ze ook ontdekt zijn.
Vóór alles echter al hierdoor, dat de feiten op dit gebied eenduidig beschreven en
meegedeeld kunnen worden. Een getal, lichtsterkte, kleur, gewicht, snelheid, dat zijn
voorstellingen waarvan het subjectieve aandeel hun objectieve, universeel
mededeelbare betekenis niet vermindert. (Van een feit op het niet-ratioïde gebied
daarentegen, bijv. de inhoud van de simpele uitspraak ‘hij wilde het’, kan men zich
nooit zonder oneindige aanvullingen een afdoende voorstelling maken.) Men kan
zeggen, het ratioïde gebied wordt beheerst door het begrip van het vaste en de buiten
beschouwing blijvende afwijking; door het begrip van het vaste als een fictio cum
fundamento in re. Diep beneden beweegt ook hier de bodem, de diepste grondslagen
van de wiskunde zijn logisch onzeker, de wetten van de fysica gelden slechts
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bij benadering, en de hemellichamen bewegen zich in een coördinatensysteem dat
nergens vastheid heeft. Maar men hoopt - niet zonder reden - dit alles nog in orde te
brengen, en Archimedes, die meer dan 2000 jaar geleden gezegd heeft ‘geef mij één
vast punt, en ik licht de wereld uit haar hengsels’, geeft ook nu nog uitdrukking aan
ons optimisme.
Tijdens deze ontwikkeling is de geestelijke solidariteit van de mensheid ontstaan
en zij gedijde beter dan ooit onder de invloed van een geloof of een kerk het geval
is geweest. Niets is daarom begrijpelijker dan dat de mensen proberen hetzelfde
principe ook in de - in breedste zin - morele betrekkingen aan te houden, hoewel het
daar met de dag moeilijker wordt. Ook op moreel gebied wordt momenteel volgens
het principe van het heien te werk gegaan en worden in het onbepaalde de verstarrende
caissons van de begrippen neergelaten, waartussen zich een raster van wetten, regels
en formules spant. Het karakter, het recht, de norm, het goede, de imperatief, het
vaste in elk opzicht zijn zulke versteende palen die moeten dienen om er het net van
de honderden morele detailbeslissingen die elke dag genomen moeten worden aan
vast te maken. De nu nog heersende ethiek is naar haar methode statisch, met het
vaste als grondbegrip. Maar omdat men op de weg van de natuur naar de geest als
het ware vanuit een star mineralenkabinet in een broeikas vol geheime beweging
terecht is gekomen, vereist de toepassing van die ethiek een uiterst merkwaardige
techniek van inperken en herroepen, waarvan alleen al de gecompliceerdheid de
indruk wekt dat onze moraal rijp is voor de ondergang. Men denke aan het populaire
voorbeeld van de variëring van het gebod ‘Gij zult niet doden’ - van moord via
doodslag, doden van de echtbreker, duel, terechtstelling tot de oorlog aan toe, en
zoekt men daarvoor de ene rationele formule, dan zal men merken dat die op een
zeef lijkt, bij het gebruik waarvan de gaten niet minder belangrijk zijn dan het vaste
vlechtwerk.
Want hier is allang het niet-ratioïde gebied betreden, waarvoor de moraal ons enkel
een belangrijk voorbeeld levert, zoals de natuurwetenschap voor het andere gebied.
Was het ratioïde gebied dat van de heerschappij van de ‘regel met uitzonderingen’,
dan is het niet-ratioïde gebied dat van de heerschappij van de uitzonderingen op de
regel. Mis-
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schien is dat slechts een gradueel verschil, maar in elk geval is het zo polair dat het
een volledige omkering van de instelling van de kennende mens vraagt. De feiten
onderwerpen zich niet op dit gebied, de wetten zijn zeven, de gebeurtenissen herhalen
zich niet, maar zijn onbeperkt variabel en individueel. Ik kan dit gebied niet beter
karakteriseren dan door te zeggen dat dit het gebied is waarin het individu reageert
op de wereld en de andere individuen, het gebied van waarden en waarderingen, van
ethische en esthetische betrekkingen, het gebied van de idee. Een begrip of een
oordeel zijn in hoge mate onafhankelijk van de wijze waarop ze worden toegepast
en van de persoon; een idee is voor haar betekenis in hoge mate van beide afhankelijk,
ze heeft altijd een slechts per geval bepaalde betekenis die verdwijnt als men haar
uit haar context losmaakt. Ik neem een willekeurige ethische bewering: ‘er is geen
overtuiging waarvoor men zich mag opofferen en aan de dood blootstellen’ - en ieder
die door de sporen van ethische keuzes gepokt en gemazeld is zal weten dat men
even gemakkelijk het tegendeel kan beweren en dat er een lange verhandeling nodig
is alleen om te laten zien in welke zin men het bedoelt, alleen om ervaringen met
elkaar te verbinden in een richting die zich vervolgens weliswaar onontwarbaar
vertakt, maar toch op de een of andere manier haar doel vervuld heeft. Op dit gebied
is het begrijpen van elk oordeel, de betekenis van elk begrip omgeven door een fijnere
ervaringssluier dan ether, door persoonlijke willekeur en per seconden wisselende
persoonlijke onwillekeur. De feiten van dit gebied en daarom hun betrekkingen zijn
oneindig en onberekenbaar.
Dit is het domein van de schrijver, hier voert zijn rede de heerschappij. Terwijl
zijn tegenstrever het vaste zoekt en tevreden is als hij voor zijn berekening zoveel
vergelijkingen kan opstellen als hij onbekenden aantreft, is hier bij voorbaat het
aantal onbekenden, vergelijkingen en mogelijke oplossingen oneindig. De opgave
is: steeds nieuwe oplossingen, samenhangen, constellaties en variabelen ontdekken,
prototypen van het verloop van gebeurtenissen opstellen, lokkende voorbeelden hoe
men mens kan zijn, de innerlijke mens uitvinden. Ik hoop dat deze voorbeelden
duidelijk genoeg zijn om elke gedachte aan een ‘psychologisch’ verstaan, begrijpen
e.d. uit te sluiten. Psychologie behoort tot het ratioïde gebied en de veelsoortigheid
van haar feiten is ook aller-
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minst oneindig, zoals de bestaansmogelijkheid van de psychologie als
ervaringswetenschap leert. Wat onberekenbaar veelsoortig is zijn alleen de psychische
motieven en daarmee heeft de psychologie niets van doen.
Het ontbrekende besef dát het hier om twee essentieel verschillende gebieden gaat,
is de oorzaak van het feit dat de burger de schrijver als een uitzonderingsmens ziet
(de stap naar ontoerekeningsvatbaarheid is dan niet ver meer). In werkelijkheid is
hij slechts in zoverre uitzonderingsmens als hij de mens is die oog heeft voor de
uitzonderingen. Hij is noch de ‘woesteling’, noch de ‘ziener’, noch ‘het kind’, noch
iemand die het in de bol geslagen is. Zijn wijze van kennen is ook beslist niet anders
dan die van de rationele mens. De mens van betekenis is diegene die over de grootste
kennis van de feiten beschikt én over de grootste ratio om ze met elkaar te verbinden:
op het ene gebied zowel als op het andere. Alleen vindt de een de feiten buiten zich
en de ander in zichzelf, de een treft aaneensluitende ervaringsreeksen aan en de ander
niet.
Ik ben er beslist niet zeker van of het geen pedanterie is zo omstandig uiteen te
zetten wat misschien niet meer dan een waarheid als een koe is, en zou ter
verontschuldiging willen aanvoeren wat tot nog toe ongezegd bleef, hoewel het even
belangrijk is: vóór alles de afgrenzing ten opzichte van de zogenaamde geestes- en
historische wetenschappen, die niet eenvoudig is, maar het tot nog toe gezegde
bevestigt. Maar of zulke onderzoekingen als pedant of als onontbeerlijk moeten
worden beschouwd, zal uiteindelijk slechts afhangen van het belang dat men toekent
aan het feit dat de structuur van de wereld en niet die van zijn talenten de schrijver
zijn taak oplegt, dat hij een roeping heeft!
Men heeft de schrijver meermalen de taak toebedeeld de zanger, de bewieroker
van zijn tijd te zijn en die, zo als hij is, naar de stralende sfeer van de woorden op te
tillen; men heeft van hem triomfbogen voor de ‘goede’ mens verlangd en
verheerlijking van de idealen; men heeft ‘gevoel’ (wat uiteraard wil zeggen: alleen
bepaalde gevoelens) van hem verlangd, en verzaking van het kritische verstand dat
de wereld verkleint door haar van haar vorm te beroven, zoals de steenhoop van een
ingestort huis kleiner is dan het vroegere huis. Men heeft ten slotte (in de praktijk
van het expressionisme, die dat gemeen heeft met
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het oude neo-idealisme) van hem verlangd dat hij de oneindigheid van het object
zou verwisselen met de oneindigheid van de betrekkingen tussen de objecten,
waardoor een uiterst vals metafysisch pathos ontstond. Dat zijn allemaal concessies
aan het ‘statische’, hun aanspraak is in strijd met de krachten van het morele gebied,
is in strijd met het materiaal. Men zal tegenwerpen dat alles wat hier gezegd is slechts
een zuiver intellectualistische opvatting weerspiegelt. Wel, er zijn literaire
scheppingen die weinig bezitten van alles wat hier als voornaamste taak wordt
beschouwd en die toch aangrijpende kunstwerken zijn; ze hebben hun
aantrekkingskracht, en die van Homerus straalt door millennia heen nog tot ons door.
In wezen komt dat toch slechts door bepaalde, constant gebleven of weer
teruggekeerde geestelijke houdingen. De beweging van de mensheid, die zich intussen
voltrokken heeft, kwam echter door de variaties. En het blijft maar de vraag of de
schrijver een kind van zijn tijd moet zijn of een verwekker van de tijden.
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Robert Musil
Aanzetten tot een nieuwe esthetiek
fragmenten maart 1925
Vertaling: Paul Beers
V
(...) het lijkt dat er door de hele geschiedenis van de mensheid een tweedeling loopt,
in twee geestestoestanden, die elkaar weliswaar veelvuldig beïnvloed hebben en
compromissen zijn aangegaan, maar zich toch nooit echt met elkaar vermengd hebben.
Een van de twee kent men als de normale toestand van onze verhouding tot de wereld,
de mensen en ons eigen Ik. Wij hebben ons - als we deze toestand meteen met de
andere in het hoofd beschrijven - door de scherpte van onze geest ontwikkeld tot wat
we zijn, meesters van een aarde waarop we oorspronkelijk een niets tussen monsters
waren; activiteit, dapperheid, list, valsheid, rusteloosheid, kwaad, jachtlust,
oorlogszucht en dergelijke zijn de morele eigenschappen waaraan we deze opkomst
danken. We hebben ze weliswaar, zodra ze binnen onze belangengemeenschappen
overvloedig optreden, tot ondeugden gedevalueerd, maar ze beheersen niet alleen
de omgang tussen de belangengroepen nog steeds (oorlog, uitbuiting en dergelijke),
maar - wat veel moeilijker te veranderen is - ze doordringen ook de geestelijke
houding van de mens in onze beschaving tot in het merg. Het meten, rekenen, speuren,
het positieve, causale, mechanische denken, waarover bij mensen van onze tijd zo
vaak geklaagd wordt, is net zo'n uitdrukking van ingeworteld wantrouwen en strijd
om het bestaan als de overheersende rol van het geld als regulator van een wereld
waarin alleen de lagere eigenschappen van de mens voor zeker en berekenbaar
doorgaan, als het ware als het enige soliede sociale bouwmateriaal gebruikt worden.
De geliefde taak de mens te ‘verbeteren’ is veel moeilijker dan men gewoonlijk
veronderstelt en in geen geval alleen met díe goede bedoeling te volbrengen die het
kwaad wil vermijden, want zonder zijn slechte eigenschappen blijft van de mens die
wij zijn niets anders over dan een
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vormeloze hoop. Ook de moraal zelf is tot in haar diepste wezen volkomen doordrenkt
en gecompromitteerd door de scherpe en slechte grondtrekken van onze geest; alleen
al haar karakter van regel, norm, bevel, dreiging, wet en zowel goed als kwaad
kwantificerende afweging toont de vormende invloed van de metrische, rekenende,
wantrouwende en op vernietiging uit zijnde geest.
Tegenover deze geestestoestand staat echter een andere die historisch niet minder
aantoonbaar is, ook al heeft hij op onze geschiedenis een minder sterk stempel gedrukt;
hij is met vele namen aangeduid die allemaal vaag met elkaar overeenkomen. Men
heeft het de toestand van liefde genoemd, van goedheid, afwending van de wereld,
contemplatie, van het schouwen, toenadering tot God, vervoering, willoosheid, inkeer
en vele andere kanten van een fundamentele ervaring die in religie, mystiek en ethiek
van alle historische volkeren even algemeen terugkeert als dat zij, vreemd genoeg,
zonder ontwikkeling is gebleven. Deze andere geestestoestand wordt altijd met even
grote hartstocht als onnauwkeurigheid beschreven, en men zou geneigd zijn in deze
schaduwachtige dubbelganger van onze wereld slechts een dagdroom te zien, als hij
niet zijn sporen in talloze details van ons gewone leven had achtergelaten en het
merg van onze moraal en idealiteit zou vormen dat tussen de harde vezels van het
kwade ligt. Men moet er, als men deze materie zelf niet diepgaand onderzoekt,
vooralsnog van afzien meer over betekenis en aard van deze andere toestand te willen
zeggen, want onze kennis ervan reikte tot voor kort niet verder dan onze andere
kennis van de wereld ongeveer in de tiende eeuw; licht men echter uit de zuivere
beschrijvingen in de millennia oude literatuur erover enkele algemeen voorkomende
hoofdkenmerken, dan vindt men steeds weer de aanwezigheid van een andere wereld,
als een vaste zeebodem waar de onrustige vloedgolven van de gewone wereld zich
van hebben teruggetrokken, en in het beeld van deze wereld bestaat maat noch
nauwkeurigheid, doel noch oorzaak; goed en kwaad vallen eenvoudig weg, zonder
dat men zich aan ze hoeft te vertillen, en in plaats van al deze betrekkingen treedt
een geheimzinnig aanzwellend en wegebbend samenvloeien van ons wezen met dat
van de dingen en van de andere mensen.
Deze toestand is het waarin het beeld van elk voorwerp niet tot prak-
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tisch doel, maar tot een woordeloze beleving wordt, en de beschrijvingen van het
symbolische gezicht der dingen en hun ontwaken in de stilte van het filmbeeld, die
hiervoor [in IV] geciteerd zijn, tonen ongetwijfeld verwantschap met deze toestand.
Het is bijzonder interessant om op het terrein van de film, dat nog een speculatief
terrein in de algemeenste zin is, reeds het vluchtige spoor van dit soort beleving
ontdekt te zien. Men zou zich vergissen als men in de plotseling ontdekte fysionomie
der dingen alleen het verrast worden door de geïsoleerde optische beleving zou
opmerken; dat is slechts een middel, het gaat ook daar om het openbreken van de
normale totaal-beleving. En dat is een fundamenteel vermogen van elke kunst.

VI
Deze beschouwing, schijnbaar ver weg liggend, raakt aan een gevaarlijk terrein van
momenteel algemeen verbreide dwaalleren; het is het proefterrein van de hedendaagse
bemoeiingen, in de dans, op het toneel, door abstractie in de schilderkunst,
beeldhouwkunst en lyriek, om door middel van intuïtieve reflexie, ontwikkeling van
de zintuigen, religieuze renaissance en dergelijke de geest van de mens te bevrijden
van het verstand en weer in direct contact te brengen met de schepping. Vandaag
lijken deze bemoeiingen een verlangen uit te drukken dat pas samen met verwante
strevingen van het expressionisme groot is geworden. Maar kijkt men enkele decennia
verder terug, dan ziet men dat deze tegen het ‘verstand’ gerichte uitbraakpoging van
de ‘ziel’, die haar in staat zou willen stellen zich direct uit te drukken en die de
menselijke geest via allerlei zijwegen, alleen niet via de hoofdweg naar buiten voert,
ook in die tijd al bestond. De eigenlijke wortels van deze bevrijdingspogingen liggen
al in het zogenaamde impressionisme, althans inzoverre het de literatuur betreft, en
reiken terug tot de invloeden van de Duitse romantiek, Emerson en de mystieke
eclecticus Maeterlinck. Ook de religieuze renaissance, die vandaag waarschijnlijk
al over haar hoogtepunt heen is, was toen in opkomst. Zoals men zelf verklaarde
ging het om een verzet tegen de toenemende mechanisering van het bestaan, de crisis
van een Midasexistentie waarvoor alles, zo niet tot geld, dan wel tot gewapend beton
werd; maar de verder liggende, niet uitgesproken bedoeling ervan was niets anders
dan de steeds
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weer terugkerende poging een grotere toenadering te zoeken tot de ‘andere toestand’,
die in afgeleide vormen als kerk, kunst, ethiek en erotiek met enorme macht in ons
bestaan binnendringt, maar volkomen vervormd en corrupt is geworden.
Alleen werd - en wordt ook nu nog - de beslissende fout gemaakt dat men het
‘denken’ zag als datgene wat teruggedrongen moest worden; vooral op het gebied
van de kunst is dat tot nu toe een levendig vooroordeel gebleven. Dat is echter een
scheve, niet de kern van het probleem rakende voorstelling van zaken; het is van
groot belang de juiste tegenstellingen te bepalen, en omdat deze problemen nog
steeds een rol spelen in de intellectuele discussie van onze dagen, lijkt het mij
geoorloofd er wat nader op in te gaan.
Vóór alles moet eraan worden vastgehouden dat niet alleen ons verstand, maar
ook reeds onze zintuigen ‘intellectueel’ zijn. Zoals bekend zíen wij wat we weten:
cijfers, letters, afkortingen, samenvattingen, de hoofdattributen van het begrip; slechts
doordrongen en gedragen door afzonderlijke, dominerende zintuiglijke indrukken
en een vage massa van de overige. Bij het horen gebeurt iets dergelijks; als ons begrip
de klank niet vóór is zoals de souffleur de acteur, hebben wij moeite met de betekenis,
en in een ons niet vertrouwde taal bijvoorbeeld ook dan als de afzonderlijke woorden
ons bekend zijn. Ook aan bewegingen neemt men algemene kentekenen waar, maar
het atypische is zo ongrijpbaar, dat niets lastiger is dan gebaren zo te beschrijven dat
anderen zich er een beeld van kunnen vormen. Zelfs geuren en smaken zijn zonder
verband met een object slecht te onderscheiden als ze niet heel penetrant zijn, en pas
echt geldt iets dergelijks voor werkelijk psychische belevingen, waarvan men
doorgaans kan beweren dat de gestalte die zij in verschillende mensen aannemen,
die van de voorstelling is die deze zich er eerder van gemaakt hebben. Dit gaat zo
ver dat zonder voorgevormde stabiele voorstellingen - en dat zijn begrippen - eigenlijk
alleen een chaos rest, en omdat anderzijds de begrippen weer van de ervaring
afhangen, ontstaat een toestand van wederzijds elkaar vormen zoals tussen vloeistof
en elastisch omhulsel, een evenwicht zonder vaste weerstand, waarvoor we nog geen
echte beschrijving gevonden hebben, zodat het in wezen zo verraderlijk is als het
oppervlak van een moeras.
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We bevinden ons dus in een gespleten situatie. Niet het denken, maar reeds de
eenvoudige noodzaak van praktische oriëntering drijft tot schematisering, en niet
alleen tot die van begrippen, maar evenzeer tot die van onze gebaren en zintuiglijke
indrukken, die zich na een paar herhalingen precies zo inslijpen als de aan woorden
gebonden voorstellingen. Maar dan mag de tegenpartij zich ook niet tegen het denken
richten, zoals in zulk verband bijna altijd gebeurt, maar moet zich van de praktische
en feitelijke normale toestand van de mens proberen te bevrijden. Gebeurt dit echter,
dan rest niets anders dan het donkere gebied van de ‘andere toestand’, waarin
voorlopig alles ophoudt. Dit is de ware en schijnbaar onontkoombare antithese.
Men merke in dit verband op dat alle pogingen aan haar te ontsnappen, zoals ze
hiervoor vermeld zijn, negatief gedefinieerd worden: beweging zonder doel is het
wezen van de dans, zien zonder voorwerp het wezen van de revolutionaire
schilderkunst; de positieve tegenpool, de actieve bestemming van dat wezen ontbreekt
of is ateliergeklets. Dit wijst verder terug naar het begrip van de doelloze schoonheid
en kunst in het algemeen; schijnbaar een wereld op zich, is die van de schoonheid
toch ongesloten, afgezonderd en in het geheim negatief. Wat in dit opzicht het eerst
kan misleiden is het psychische systeem van de muziek met zijn formele
schijntotaliteit, en inderdaad was dit het niet altijd erkende, maar steeds aantoonbare
voorbeeld van de ‘vrije’ experimenten in de andere kunsten. Hier ligt schijnbaar een
hele wereld van zuiver beleven en voelen, onafhankelijk van het verstand, en
ongetwijfeld geven ook de andere kunsten blijk van deze verhoogde gevoeligheid
en deze verhoogde reactie, die zich in een luchtdicht geïsoleerde psychische ruimte
lijken af te spelen. Maar kunst als vorm is wel een bijzondere begrenzing en
samenballing van de gewone levensinhoud, ze verrijkt die wel, maar ze blijft in zijn
buurt. De tussentonen, trillingen, zwevingen, lichtgradaties, ruimtelijke effecten,
bewegingsassen, in de literatuur het irrationele simultaaneffect van elkaar wederzijds
beschijnende woorden: zoals op een oud schilderij, wanneer het gevernist wordt,
gebeurtenissen naar voren treden die onzichtbaar waren, zo doorbreken ze het doffe,
ingehamerde beeld en de schematisering van het bestaan. Maar men denke aan het
penseel van een schilder die niets anders in de wereld ziet dan motieven, aan de
dichter uit wiens
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omgegooide beker van het woord lukraak alle voorstellingen stromen die door het
begrip stevig waren samengebald, aan de musicus voor wie de kleinste
toonverschuiving een metafysische schok betekent - en men bereikt al gauw de andere
grens. Zij allen, deze overgevoeligen, maken de indruk van verzwakte opiumrokers,
van oude drinkers die nuchter geen enkel houvast hebben. Zo bevrijdt de kunst
weliswaar uit de schematisering van de zintuigen en begrippen, maar deze toestand
laat zich niet tot de totaliteit ‘uitrekken’. Net zomin als de mystieke beleving zonder
het rationele geraamte van een religieuze dogmatiek, en de muziek zonder theorie.
Daarmee is het wezen van al te optimistische ‘bevrijdingspogingen’ gevonnist.

VIII [slot]
Ook moet men geen geloof hechten aan de vaak gehoorde mening dat het
begripsmatige, intellectuele een late zondeval van de kunst is, en het formele,
zintuiglijke haar paradijselijke toestand; integendeel, het formele is
verhoudingsgewijze laat, en alle naïeve kunst heeft net als die van kinderen en wilden
een opmerkelijke neiging tot uitbeelden van het gewetene en gedachte in plaats van
het waargenomene; zij wil de totaliteit. Hoe dit ook zij, bij een weggerukt worden,
zoals de beleving van de kunst teweegbrengt, komt de terugschakeling, het raakvlak
met de normale toestand en de overgang naar deze toestand minstens evenveel
aandacht toe als de actuele beleving zelf.

IX
Dit standpunt vormt natuurlijk de meest extreme tegenstelling tot de opvatting die
het esthetisch proces als een directe beleving beschouwt en mag beslist niet op een
grotere geldigheid aanspraak maken dan een ander gezichtspunt. Men kan de
tegenstelling nog verder op de spits drijven en beweren dat elk kunstwerk niet alleen
een directe, maar zelfs nooit helemaal herhaalbare, niet vast te leggen, individuele,
ja anarchistische beleving vormt. Haar uniekheid en onmiddellijkheid onderscheidt
haar van al het tot nu toe gezegde, zij streeft er in het geheel niet naar om ervaring
te worden, zij strekt zich uit in een andere dimensie. De dansende of horende, die
zich aan het moment van de
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muziek overgeeft, de kijkende, de gegrepene is uit alle vóór en na losgemaakt; hij
bevindt zich in een andere verhouding tot zijn beleving, hij neemt haar niet in zich
op, maar gaat zelf in haar op, en juist deze andere houding wordt vaak met exclusieve
beklemtoning ‘beleven’ genoemd.
Laat ons nu proberen beide standpunten ten einde te voeren.
Als uitgangspunt diene de als normaal geldende, gemiddelde toestand, tot wiens
belangrijkste kenmerken het behoort dat wij ervaringen verwerven. Er is al gezegd
dat tussen de ervaring die men opdoet en de begrippen met behulp waarvan men haar
opdoet, een merkwaardige, labiele verhouding bestaat; elke nieuwe ervaring
doorbreekt de formule van de tot dan toe verworven ervaringen, maar wordt tegelijk
binnen haar kader opgedaan. Dat geldt voor de ethiek precies zo als voor de fysica
of psychologie. Wat wij ons geestelijk zijn noemen, is onafgebroken onderhevig aan
dit proces van uitzetten en samentrekken. In dit proces heeft de kunst de taak van
onophoudelijke omvorming en vernieuwing van het beeld van de wereld en van de
houding daarin, doordat zij met haar belevingen de formule van de ervaring
doorbreekt; muziek doet dit meer indirect, het agressiefst en meest direct doet de
literatuur het, omdat ze onmiddellijk met het materiaal van de formulering zelf werkt.
Al eist de kunst ook in het algemeen een toestand waarin ervaring minder telt dan
beleving, de taak van de beleving is onder dit gezichtspunt toch slechts die van een
krachtbron waarvan de inhoud uit haar wegstroomt. De klachten over de
intellectualisering van de kunst, welke zich vooral tegen de literatuur richten, zijn
daarmee in zoverre terecht dat de literatuur van alle kunsten het dichtst bij het denken
staat en het abstracte denken naar zijn wezen een schematische verkorting is; dat
geldt voor elk begrip, en hoe algemener de begrippen zijn, des te meer ontberen ze
een bijzondere inhoud. Dit is de ontlediging van het leven door het denken, waarover
geklaagd wordt. Het blijkt echter dat de ontlediging niet alleen voor het denken geldt,
maar ook voor het voelen, en men kan geheel analoog zowel de kitsch als de morele
bekrompenheid als een schematische verkorting van het gevoel karakteriseren. Tegen
dit schematische is zowel de heilige als de kunstenaar gericht, de onderzoeker en de
wetgever, en ze moesten elkaar niet depreciëren, maar hun inspanningen verenigen.
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Met deze tegenstelling tussen de afzonderlijke beleving en de formule van de groep
waartoe zij behoort, is echter nog volstrekt niet die andere dimensie behandeld, die
de beleving op zichzelf, zonder de wens ervaring te worden, als zuiver moment
toekomt. Daar is niet meer het verschil in het spel tussen begripsmatige en zonder
begrippen opgedane ervaring (affectsporen, gewenning, imitatie), die immers beide
ervaring werden, maar het gaat, zoals eerder gezegd, om een andere verhouding van
de belevende tot de beleving, waarvan de inhoud niet hoeft te veranderen, maar in
zekere zin een vector, een andere richting krijgt. Nu hoeft zeker niet speciaal
beschreven te worden waardoor de houding-van-het-moment, want zo kan men haar
noemen, zich onderscheidt van elke andere die een voortzetting buiten zichzelf heeft;
maar wanneer haar zo even op zoek naar een formulering een andere dimensie is
toegeschreven, lijkt het nu juister te zeggen dat zij eigenlijk zonder dimensie is. Want
strikt genomen is elk puur moment zonder enige samenhang met alle andere; maar
krijgt het die samenhang, dan vindt het zijn plaats tussen de bewuste ervaringen of
het knoopt aan bij het overige Ik, in één woord, het verliest nu juist het karakter waar
het op aan komt. Dat is natuurlijk slechts een abstracte fictie, maar in de praktijk
betekent het dat wij de belevingen van het bijzondere moment als genoegen,
ontspanning, verademing, vervoering, in één woord als onderbreking gebruiken. Hoe
merkwaardig wordt het dan dat wij niettemin de neiging hebben ze als brokstukken
van een andere totaliteit te zien, als elementen van een beleven dat zich in een andere
dimensie uitstrekt dan die van de ervaring en hun zijn richting verleent; want dit is
het a priori van alle pogingen die een andere innerlijkheid, een wereld zonder
woorden, een cultuur en ziel zonder begrippen als bereikbaar voorstellen. Hier is
sprake van een analogie, die de gedachte doet opkomen dat ook in de ethiek een
vijandig verschil bestaat tussen de scheppende bronnen en hun morele normering
(bijvoorbeeld de misdadiger als goede mens in de literatuur na Dostojewski), en
evenzo tussen religieuze beleving en rechtgelovigheid. Er bestaat inderdaad, zover
ik het kan overzien, slechts één toestand die de bijzondere eisen en de daaruit afgeleide
consequenties zou kunnen bevredigen, en dat is de ‘andere toestand’ aan gene zijde
van die ‘tweedeling’ waarvan sprake was.
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Wie zich met die ‘andere toestand’ heeft beziggehouden, weet dat het woord ervaring
er vreemd aan is. Laat men, zoals hier op zijn plaats is, elke mystieke uitleg
achterwege, dan zal men nauwelijks kunnen beweren dat ervaring in die toestand
helemaal niet bestaat, want dat zou al in tegenspraak zijn met fysiologische
opvattingen, daarentegen kan men wel zeggen dat ervaring er als iets wezensvreemds
en vijandigs wordt gevoeld; het verbinden van oorzaak en doel van de belevingen
bouwt die toestand niet op, maar maakt hem kapot. (Voorbeeld: de vluchtigste profane
gedachte maakt ogenblikkelijk de contemplatie kapot.) Tegelijk wordt hij gekenmerkt
door een onvergelijkelijke opwinding door het leven. Het gewone affect of de gewone
actualiteit van beleefde toestanden lijken in vergelijking daarmee iets perifeers dat
niet aan het innerlijk raakt; de gevoelens wijzen niet naar dingen buiten het Ik, maar
betekenen innerlijke toestanden; de wereld wordt niet als een samenhang van
betrekkingen tussen dingen beleefd, maar als een reeks belevingen van het Ik. De
vector, de richtingaanwijzer waarvan eerder sprake was, heeft zich gedraaid en is
naar binnen gericht. Men hoeft, om zich daarvan een voorstelling te maken, niet eens
de mystieke literatuur erbij te halen, want bijna ieder mens beleeft het ooit een keer
als ‘liefdesgloed’ (ter onderscheiding van de liefdes‘vlam’ van de begeerte), ook al
beschouwt hij het later als een voorbijgaande anomalie. Neemt men de kunst ter
vergelijking, dan moet men de diepere artistieke opwinding precies zo karakteriseren;
telkens als een ding uit de sfeer van wereldlijke beschouwing die van de scheppende
houding binnentreedt, verandert het, zonder te veranderen, en men kan schijnbaar
ook niet zeggen dat het ding het gevoel verandert, want het gevoel verandert het
ding; dit verschil kan men bijzonder duidelijk zien aan kunstgenres die beide
houdingen verenigen, zoals bijvoorbeeld de roman.*
Zo wijst het tweede uiterste van een mogelijke opvatting van de kunst in de richting
van de ‘andere’ toestand, en haar karakterisering als zuivere actualiteit en opwinding
bevat een boven de zinnelijkgevoelsmatige improvisatie uitwijzende component die
naar alle schijn bij die toestand hoort. Zoals bekend is hij, behalve in ziekelijke vorm,
nooit van lange duur; een hypothetisch grensgeval dat men nadert, om steeds weer
in de normale toestand terug te vallen, en juist
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dit onderscheidt de kunst van de mystiek dat zij de aansluiting bij de gewone houding
nooit helemaal verliest, ze verschijnt als een onzelfstandige toestand, als een brug
die zich van de vaste grond wegwelft alsof ze in het denkbeeldige een landhoofd
bezat.

Eindnoten:
* Om deze redenen lijkt het mij niet uitzichtloos om voor hetgeen hier als ‘andere toestand’
beschreven werd, een psychologische verklaring te zoeken die de tot nog toe aan de mystiek
voorbehouden wijze van beleven als een normale, gewoonlijk slechts verborgen wijze van
beleven zou laten zien. Zou dit gebeuren, dan zou ook het in kunstbeschouwingen zozeer
misbruikte begrip intuïtie - dat hier enkel vermeden is, maar steeds achter de coulissen stond uit zijn dubieuze halfdonker gehaald worden.
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J.F. Vogelaar
Roman zonder eigenschappen: van dagboek tot kladboek
‘Crise, crime, critère, critique, die woorden gaan allemaal terug op dezelfde
wortel, op het Griekse woord krino, dat niet alleen oordelen,
onderscheiden, differentiëren betekent, maar ook beschuldigen en
veroordelen van een slachtoffer.’
‘Elke decisie draagt in de cultuur een offerkarakter (decidere is het
doorsnijden van de keel van het slachtoffer) en gaat bijgevolg terug op
een nog niet onthuld zondebokeffect.’
René Girard, De zondebok

1. Permanente crisis
Ulrich, de man zonder eigenschappen, is een overgangsfiguur: toen hij, rond de
eeuwwisseling, jong was, leek er een geestelijke omwenteling gaande waarvan
‘niemand kon zeggen of het een nieuwe kunst, een nieuwe mens, een nieuwe moraal
of wellicht een omwenteling van de maatschappij zou zijn. Daarom zei iedereen
erover wat hem uitkwam.’ (MoE p. 55 = Nederl. vert. p. 72) Maar vervolgens
veranderde deze veelbelovende beweging, door een bijmengsel van surrogaat, zo
niet in zijn tegendeel dan toch minstens in een schijnbeweging. ‘Er is niets dat je
daar verantwoordelijk voor kunt stellen. Het is ook niet te zeggen hoe het allemaal
gekomen is. Noch tegen personen noch tegen ideeën of tegen bepaalde verschijnselen
valt te vechten. Aan talent en goede wil ontbreekt het niet, niet eens aan sterke
karakters. Het ontbreekt alleen evenzeer aan alles als aan niets. (...) Dan is voorgoed
een nieuwe tijd aangebroken. Zo was de tijd dus veranderd (...) en was niet zo
vriendelijk geweest op Ulrich te wachten.’ (MoE p. 58 = 77) Ulrich is een
tegenstrijdige figuur, bij de tijd en tegelijk erbij ten achter of dwars ertegenin
(ungezeitgemäss) - ‘slachtoffer’ van de crisis en criticus in één - kortom, een modern
mens.
De roman Der Mann ohne Eigenschaften zet in met een crisis, het beslissende
moment van een ziekte. De coupure door een decisie - die
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niet door maar voor de man zonder eigenschappen genomen wordt - blijkt het begin
van een volgende crisis en ze opent het zicht op een meer omvattende. Zo is de roman
een aaneenschakeling van crises.

2. Twee kritieke moment in het romanleven van Ulrich
Ulrich zal de hele roman dóór ook een man zonder achternaam blijven. Deze wordt
verzwegen uit consideratie met zijn vader. De ironie wil dat in het romanleven van
Ulrich de vader, voor hem dè vertegenwoordiger van de realiteitszin, twee keer een
beslissende rol speelt, beide keren door middel van een schrijven.
De eerste keer markeert de ingreep de overgang van het eerste naar het tweede
deel van Boek Een. Als Ulrich zich, met niet al te veel animo en nog minder
verwachtingen, in zijn vaderland vestigt, besluit hij ‘een jaar vakantie te nemen van
zijn leven om een passend gebruik voor zijn vaardigheden te zoeken’. Ulrich beschikt
immers wel degelijk over eigenschappen, bij uitstek moderne eigenschappen die hij
door een technische en wetenschappelijke opleiding verworven heeft, maar hij ziet
objectief noch subjectief voorwaarden aanwezig om de wetenschap op één lijn met
zijn levenshouding te brengen. In zijn verlofperiode wil hij uitzoeken of er in de
gegeven werkelijkheid voor de geest overlevingskansen zijn.
Hiermee is meteen al het centrale thema van de roman aangegeven - zo het in deze
roman al mogelijk is van één centraal thema te spreken, in elk geval is het een
problematiek die in het werk van Musil voortdurend terugkeert - dat de mensen in
hun beleving van de werkelijkheid en hun omgang met kennis en gevoelens ten achter
blijven bij de ontwikkelingen van de werkelijkheid zelf. Tussen de ontwikkeling van
wetenschappelijke ideeën en die van metafysische, morele en politieke voorstellingen
bestaat een immense discrepantie, des te funester naarmate ze minder onderkend
wordt. Zo wasemt het machinetijdperk een wolk van romantisch en religieus idealisme
uit. De Parallelactie is in Der Mann zo'n ideologisch wierookvat dat de moderne tijd
in een geur van verhevenheid moet hullen. Daarvoor heeft Ulrich een scherpe neus.
Wanneer hij bovendien ziet hoe de revolutionaire ideeën van rond de eeuwwisseling
op onnaspeurlijke wijze, misschien eenvoudig door domheid, in retoriek zijn opgelost,
heeft hij alle reden zich
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misplaatst te voelen. Zijn verdwenen jeugd betreurt hij als een pijnlijk verlies; het
besef dat de werkelijkheid andere mogelijkheden in zich bergt dan de geschiedenis
laat zien, blijft echter in zijn herinnering als een reserve-idee bewaard. Maar het is
meer dan een persoonlijke aangelegenheid, ook de tijd zelf is iets kwijtgeraakt (zie
Hoofdstuk 16, ‘Een geheimzinnige kwaal van de tijd’; vergelijk ook de paragraaf
‘Die Situation unsrer Generation’ van het opstel uit 1923 ‘Der deutsche Mensch als
Symptom’ dat in grote lijnen de thematiek van de roman schetst). De beloften die
techniek en wetenschap inhielden, werden niet waargemaakt; vooruitgang betekende
dat ‘ook die eerste fantasieën der exactheid geenszins resulteerden in de poging ze
te verwezenlijken, maar men liet ze over aan het vleugelloze gebruik van ingenieurs
en geleerden en wendde zich weer tot de waardiger en omvangrijker geesteshouding’
(MoE 249 = 323). Evenmin als Musil zelf trouwens, twijfelt Ulrich aan de vermogens
van wetenschap en techniek, ze vinden volgens hem alleen door een beperkte visie
erop onvoldoende ontplooiing. De grootste rem is de ideologie, waaraan ook de
wetenschappers zich onderwerpen door de toepassing van hun methoden tot hun
vakgebied te beperken. Er ontbreekt een algehele wetenschappelijk gefundeerde
maatschappijvisie op de nieuwe tijd. Dat gemis heeft Musil proberen goed te maken
door een synthese tussen theoretisch en esthetisch denken en tussen esthetiek en
ethiek na te streven in een ruim creativiteitsbeginsel.
Het besluit van Ulrich om vakantie van zijn leven te nemen maakte hem vacant
voor iets anders - iets concreters hield het voorlopig niet in. Het voorstel van de vader
- secretaris te worden van het feestcomité dat voor 1918 een keizerlijk jubileumfeest
wilde organiseren - kwam dan ook zeer gelegen.
Ulrichs persoonlijkheid is, net als zijn huis, uit diverse historische elementen
opgebouwd: drie pogingen had hij gedaan om een man van betekenis te worden, hij
was achtereenvolgens militair, ingenieur en wiskundige geweest. De ‘brokstukken
van een nieuwe manier van zowel denken als voelen’ (MoE 47 = 62) zijn gaandeweg
nog meer versplinterd. Daarvoor zoekt hij, als verbindend element, een idee. Dat hij
zich met de Parallelactie in laat, mag onder het niveau van zijn denken zijn, reëel
aan die actie is het zoeken naar ‘een nieuwe zin voor
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het empirisch tijdperk’ - daarin ziet hij een parallel met zijn eigen behoefte aan een
zinvolle ordening.
Aan het eind van deel twee grijpt de vader andermaal in, dit keer door een telegram
waarin de dood van Ulrichs verwekker wordt gemeld, onder redactie overigens van
de oude man zelf. De begrafenis geeft Ulrich gelegenheid even van de groteske
patriottische fancy-fair vrijaf te nemen. De ontmoeting aan het doodsbed tussen
Ulrich en zijn zuster Agathe ontsluit vervolgens een heel andere belevingswereld.
Dit overkomt hem, zijn enige daad bestaat uit het voornemen, aan het slot van het
tweede deel, ‘deze geschiedenis, wanneer het per se moet, met alle exactheid tegemoet
te treden’, maar wàt deze geschiedenis zou inhouden, kon hij nog niet weten.

3. Ulrich is niet uit een inktpot geboren
Op dat tijdstip is de helft van Ulrichs sabbatical year verstreken zonder dat hij op
enigerlei vraag een afdoend antwoord heeft gevonden, althans geen ander antwoord
dan het gebruikelijke, de oplossing die geboden wordt door het geloof. Via een
merkwaardige associatie herinnert deze conclusie hem eraan dat Gerda, de dochter
van bankdirecteur Fischel, hem onlangs had gevraagd waarom hij geen boek over
zijn opvattingen schreef. Hij had haar verweten tot de mensen te behoren die steeds
een doel, een ideaal, een program, iets absoluuts wensen te hebben, terwijl hij zelf
er de voorkeur aan gaf vanuit een idee te leven, zich ervan bewust dat een dergelijk
idee geen waarde op zichzelf is maar telkens afhangt van de situatie; deze individuele
ethische houding zag hij als het tegendeel van de geïnstitutionaliseerde moraal. Ulrich
reageert afwijzend: waarom daarover schrijven? ‘Ik ben toch uit een moeder geboren
en niet uit een inktpot!’ (MoE 490) Als deze herinnering later nog eens opduikt dezelfde gedachten kunnen vaker optreden, slechts een enkele keer komen ze echt
tot leven - knoopt de dubbelstem Ulrich-verteller het volgende commentaar eraan
vast: ‘Maar hij wilde leven zonder zich in een werkelijk en een schaduwachtig deel
te splitsen’ (MoE p. 662). De uitdrukking ‘schaduwbestaan’ wordt vaker door Musil
gebruikt. In het belangrijke essay uit 1915 ‘Aanzetten tot een nieuwe esthetiek’ (zie
hiervóór in dit nummer) stelt Musil dat ‘de normale toestand van onze verhouding
tot de wereld,
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de mensen en ons eigen Ik’, de geestestoestand die bepaald wordt door ‘het meten,
rekenen, speuren, het positieve, causale, mechanische denken’, de hele geschiedenis
door vergezeld is gegaan door een ‘schaduwachtige dubbelganger’, een andere
geestestoestand die steeds met grote hartstocht en weinig precisie beschreven is en
met vele namen aangeduid (liefde, contemplatie, onthechting) maar ‘vreemd genoeg
zonder ontwikkeling is gebleven’. Ulrich gaat het beschrijven uit de weg, omdat hij
niet zichzelf - of een deel van zichzelf - van het reële leven wil afzonderen. Dat is
nog in overeenstemming met de vroegere constatering in het hoofdstuk ‘Als
werkelijkheidszin bestaat, moet mogelijkheidszin ook bestaan’: ‘Het is de
werkelijkheid die de mogelijkheden wekt, en niets zou zo verkeerd zijn als dat te
ontkennen’, welke stelling Ulrich in diverse situaties voor escapistische neigingen
zal behoeden.
De herinnering aan Gerda's vraag wordt gevolgd door een andere herinnering:
theatraal had hij eens tegenover Tuzzi beweerd dat hij òf een boek zou moeten
schrijven òf zichzelf doden. Nog is Ulrich geen schrijver, omdat hij door te schrijven
zou toegeven dat hij in werkelijkheid niets kan uitrichten; hij experimenteert liever
in het echt met mensen - dat is immers ook de reden waarom hij aan de Parallelactie
meedoet. Maar tussen de personen met wie hij aldoor gespeeld meende te hebben,
voelt hij zich opeens eenzaam - een zuchtje creativiteit dat zich tegen het versteende
maanlandschap verzet (MoE 596) - en het eerste boek eindigt ermee dat dit gevoel
van eenzaamheid zich uitbreidt tot de stad en tenslotte de hele wereld vervult.

4. Een glaswand
Het gevoel van eenzaamheid maakt iemand tot een individu dat zich van zijn
omgeving gescheiden ziet - wat Ulrich ervaart alsof zich tussen hem en de wereld
een glaswand bevindt. Die afstand maakt het noodzakelijk, over overeenkomsten en
verschillen met anderen na te denken; eenzaamheid leidt tot bewustwording. Musil
hechtte veel waarde aan dit tweeslachtige gevoel, omdat de pijnlijke afzondering
tevens verbijzondering inhoudt. Al voor de jonge Törless leidt dit gevoel van
eenzaamheid en verwondering tot een breuk met de vertrouwde wereld, in het
bijzonder met het eigen lichaam en de eigen persoon als

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

28
eerste vertegenwoordiger van een onpersoonlijke wereld. Ulrich heeft eveneens een
ambivalente houding tegenover zijn eigen lichaam: soms is het iets om trots op te
zijn, vooral in het gezelschap van vrouwen, tegenover wie hij zich trouwens tamelijk
hooghartig gedraagt, maar vaker boezemt het hem afkeer in.
Wat de ‘eigen persoon’ heet, wordt vreemd en het onbekende dat er doorheen
schemert wekt het vermoeden ‘eigenlijker’ te zijn dan alle eigenschappen waarnaar
men beoordeeld wordt en waarmee men zichzelf dient te identificeren. ‘Nee’, zegt
Törless als in trance sprekend wanneer hij, na weggelopen te zijn, door de directeur
en een drietal leraren geciteerd wordt, ‘ik vergiste mij niet, toen ik het had over een
tweede, verborgen leven van de dingen! (...) Er is iets duisters in mij, weggestopt
onder al mijn gedachten, dat ik met die gedachten niet kan uitmeten, een leven dat
zich niet in woorden laat uitdrukken en dat toch mijn leven is (...) ik was buiten
mijzelf.’ - Zo werd het een kleine dertig jaar voor het verschijnen van het eerste boek
van Der Mann geformuleerd. In verband met de moordenaar Moosbrugger schrijft
Musil: ‘Dit vreselijke spel van de maatschappij met haar slachtoffers hield Ulrich
bezig. Hij voelde het in zichzelf herhaald (...); Moosbrugger ging hem door iets
onbekends meer aan dan het leven dat hij zelf leidde; hij greep hem aan als een duister
gedicht, waarin alles een beetje vervormd en verschoven is en een fragmentarische,
in het diepe van het gemoed drijvende betekenis openbaart.’ - ‘Gevoelsromantiek!’
sprak hij zichzelf tegen. (MoE p. 121 = 156) Deze relativering belet hem evenwel
niet, onwillekeurig terug te denken aan ‘de vergeten, buitengewoon belangrijke
geschiedenis met de echtgenote van een majoor’. Deze regelrecht mystieke beleving
van de liefde (op afstand), in de roman keer op keer als leidmotief gememoreerd,
wordt hier in herinnering geroepen door de nabijheid van het vreemde (Moosbruggers
gewelddaad die in strijd is met de orde van de moraal). De zinnen die als vanzelf in
de jonge Törless opkomen, juist als hij zich bewust wordt dat hem de woorden
ontbreken om aan zijn onbestemde gevoel van vervreemding uitdrukking te geven,
komen uit hetzelfde voorgeborchte als waaruit Ulrich herhaaldelijk tot zijn eigen
verbazing gedachten te voorschijn ziet komen: ‘Dit gevoel van verbluftheid noemen
veel mensen heden ten dage intuïtie, nadat het vroeger ook wel inspiratie
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werd genoemd, en zij geloven daar iets bovenpersoonlijks in te moeten zien; maar
het is alleen maar iets onpersoonlijks, namelijk de affiniteit en het bij elkaar horen
van de zaken zelf die in een brein samenkomen.’ (MoE p. 112 = 145) - Dit is een
van de vele manieren waarop Musil in Der Mann zijn ideeën omtrent het ledige Ik
en de onpersoonlijkheid van gevoelens, gedachten en waarnemingen onder woorden
brengt. De keerzijde van de onpersoonlijkheid - de eigenschappen die men heeft
maar niet is - is ‘das unterirdische Eigentliche’, zoals Musil zelf, nogal diepgrondig,
het thema aanduidt dat al in de eerste roman en novelles bespeeld wordt, een
voorafschaduwing van de contemplatieve houding van de grote roman.

5. De groeistuipen van een dichter
De breuk die de jonge Törless - op de onzichtbare grens tussen het leven dat hij leeft
en het leven dat hij voelt, vermoedt en van verre ziet - met de buitenwereld en een
deel van zichzelf ervaart, verschaft tevens de distantie waaruit het dichterlijke
vermogen zijn kracht put. De verwarringen van Törless kan men ook zien als de
groeistuipen van een dichter; in Ulrich zet dat groeiproces door. In Törless vindt men
dwars op het verloop van Törless' geschiedenis een paar pagina's, waarin profetisch
een man van de geest getypeerd wordt die dank zij een aangepast voorkomen in
zichzelf de grootst mogelijke bewegingsvrijheid bewaart voor een eigen leven.
Daarmee is, als een montagefoto van een op te sporen sujet, het type Ulrich al in heel
z'n ambivalentie geprojecteerd. In de crises van Ulrich vinden de verwarringen van
Törless hun voortzetting.
Zoals gezegd schrijft Ulrich in het eerste boek nog niet maar is hij actief ingesteld,
uitgaande van de gedachte: ‘als je ze (de mensen) opnieuw zou leren denken, zouden
zij ook anders leven’ (MoE p. 41 =45). Maar al in 1918 noemt Musil het gevoel van
eenzaamheid dat zowel Törless als Ulrich kennen, kenmerkend voor een schrijver:
‘Men zou de schrijver kunnen karakteriseren als de mens die zich de reddeloze
eenzaamheid van het Ik in de wereld en tussen de mensen het sterkst bewust is’
(‘Schets van de kennis van de schrijver’).
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6. Leven als een figuur in een boek
Aan het eind van Boek Een bereikt de Parallelactie, zelf al een poging om de algehele
geestelijke en culturele crisis te bezweren, een kritiek stadium; al die tijd is er niets
anders gedaan dan praten; er moet dus iets gebeuren, of zoals graaf Leinsdorf het
stelt: er moet spoedig voor iets beslist worden, al weet hij net zo min als de anderen
voor wat. Ulrich komt eveneens in een crisis terecht die hem doet beseffen dat niet
alleen de wereld maar ook hij zelf in twee met elkaar in strijd zijnde levenshelften
is verdeeld. Hij omschrijft dit (in hoofdstuk 116) als twee bomen waarin zijn leven
groeide. De ene levenshouding die tot dusver in hem de boventoon heeft gevoerd zolang hij een belangrijk iemand wenste te worden - wordt als volgt samengevat:
‘En alles wat Ulrich in de loop der tijd essayisme en mogelijkheidszin en fantastische,
in tegenstelling tot pedante precisie had genoemd: dat hij verlangde dat men
geschiedenis zou bedenken, dat men ideeëngeschiedenis in plaats van
wereldgeschiedenis zou moeten leven, dat men zich meester moest maken van datgene
wat zich nooit helemaal laat verwezenlijken, en uiteindelijk zó moest leven alsof
men geen mens was maar enkel een figuur in een boek, waaruit alles wat niet
wezenlijk is is weggelaten, zodat wat overblijft zich magisch aaneensluit, - al deze,
in hun ongewone toegespitstheid tegen de werkelijkheid gerichte vormen die zijn
gedachten hadden aangenomen, hadden met elkaar gemeen dat ze met een
onmiskenbare genadeloze hartstocht invloed op de werkelijkheid wilden uitoefenen.’
(MoE p. 592) - De man die van de negatief bedoelde karakterisering ‘een man zonder
eigenschappen’ te zijn een geuzennaam maakt, stelt ietwat onthutst vast dat zijn
passiviteit een actieve kern bezit: de ‘Leidenschaft’ om de werkelijkheid te veranderen.
Dat klinkt verrassend zolang Ulrich voor een wereldvreemde vrijetijdsfiguur wordt
aangezien - of zolang hij zichzelf op veilige afstand van de door hem vol scepsis
gevolgde gebeurtenissen in de wereld waant -, de vormen van mogelijkheidsdenken
zijn niet alleen uit de werkelijkheid voortgekomen en er tegen gericht, ze reageren
er ook op en maken de mogelijkheidsmens Ulrich tot een actief - in de zin van re-actief
- denker. Zo vreemd is zijn veranderingsgezindheid niet, want al vanaf het ogenblik
dat hij in zijn jeugd ontdekte ‘dat het (de wereld zoals hij geschapen is) evengoed
anders zou kunnen zijn’

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

31
is er virtueel een andere levenshouding in hem aanwezig, haaks op de realistisch
ingestelde maar er niet aan tegengesteld. Dat hij iemand zonder eigenschappen zou
zijn, is geen vooronderstelling die geleidelijk aan concreet wordt gemaakt, maar een
ontdekking van Ulrich, een idee dat hij als hypothese kan gebruiken om een
gedachtengang in werking te stellen. Hij moet meerdere stadia doorlopen om in te
zien dat hij geen bijzonderheden heeft maar dat hij, wil hij zich eigenschappen echt
eigen maken, ook zichzelf tot object van onderzoek moet nemen en van de sociale
persoon die hij is afstand moet doen. Dat besef vormt Ulrich als essayist, de
experimentele mens die tegelijk subject en object van zijn vivisectie is. Hij behoort
tot de soort van ‘Theoretici. En onderzoekers. Experimenteerders. Mensen zonder
binding. Zonder behoefte aan ja of nee. Mensen van de partiële oplossing.’ (MoE p.
1382)
Halverwege zijn verlofperiode, waarin Ulrich als het ware op proef leeft en denkt,
komt bij hem de gedachte op - inderdaad, als vanzelf, want hij wilde cynisch stellen
dat hoe mooi theorieën ook klinken, de schepping ontstaan is uit geweld, maar hij
hoort een inwendige stem zeggen - dat ‘de schepping niet terwille van een theorie is
ontstaan, maar zij ontstaat uit geweld en liefde, en de gebruikelijke verbinding tussen
beide is verkeerd!’ (MoE p. 591). Dit is een sleutelzin van de roman.

7. Distantie en participatie
Als de alleenspraak in Ulrichs bovenkamer een dialoog wordt doordat de ene gedachte
de andere uitlokt en er als het ware een tweede stem begint mee te spreken, duiken
er steevast onwillekeurige herinneringen in zijn bewustzijn op. Ulrich herinnert zich
hier dat hij de ‘onmogelijke verbinding’ (een open vraag is wat met ‘onmogelijk’ is
bedoeld: een vanuit de realiteitszin onmogelijk geachte of een niet te verdragen
verbinding?) tussen deze twee levenshelften eerder intuïtief ter sprake heeft gebracht
als hij het in gesprekken had over de gespannen verhouding tussen literatuur en
werkelijkheid, gelijkenis en ondubbelzinnigheid (waarheid), causaal denken en
denken in analogieën - paradigmatische reeksen die voor Musils hele werk belangrijk
zijn en die Musil in het essay ‘Der deutsche Mensch als Symptom’ uit 1923, in de
paragraaf ‘Profane Religiosität’, omschrijft als het onderscheid tussen het
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individuele (de op behoud van het individu berekende rationaliteit) en het
bovenindividuele (de op uitbreiding van het Ik gerichte liefde). Wat Musil van Mach
en andere empiristen onderscheidt, is dat hij niet met een scheiding tussen ratio en
mystiek genoegen neemt maar uit is op een verbinding, een synthese; ook Mach gaf
in zijn latere geschriften blijk van belangstelling voor de Oosterse mystiek, maar die
bleef gereserveerd voor gebieden buiten de wetenschap. Als voor Musil ‘ervaringen’
van mystici geen illusies zijn maar empirische gegevens, ziet hij de Andere Toestand
niet als een tegen-toestand, als het totaal andere en betere, maar als een mogelijkheid
van of in de gewone realiteit, en te vermoeden valt ‘dat de contemplatieve houding
wel met de middelen van de normale houding te verklaren zal zijn, maar niet
omgekeerd. Waarschijnlijk is er echter nog een andere vruchtbare zienswijze, die
meer met de specifieke denkwijze van het andere gebied verbonden is, namelijk een
die van het wezen der idealen of van de idealiteit uitgaat...’ (Essays, p. 1400) Musil
doelt hier op de kunst.
Ulrichs avontuur met Agathe - het experiment van de ‘andere toestand’ - zal niets
anders zijn ‘dan een poging, deze beide grote levenshelften van de gelijkenis en de
waarheid met elkaar te versmelten, doordat men ze eerst voorzichtig scheidt.’ (MoE
p. 593) Hiermee is de richting van Ulrichs denken aangeduid alsook de structurerende
factor van de roman. De gewenste versmelting van twee levenshoudingen is pas
mogelijk nadat ze eerst theoretisch gescheiden worden - dat onderscheidt deze wens
van romantisch idealisme: geen vereniging zonder analyse.
In de roman is deze volgorde terug te vinden in de manier waarop Ulrich de
Parallelactie waarneemt, met analytische blik en met een ironische stem in het kapittel,
vertellend en beschouwend, handelend en observerend; en vervolgens in het Tweede
Boek in de manier waarop hij de Andere Toestand met Agathe beleeft. Maar spreken
van een temporele volgorde is te schematisch, al geeft de opbouw van het boek
daartoe wel aanleiding. Eerder is het een dubbele houding waarin nu eens de
gedistantieerde en ontledende blik, en dan weer de onmiddellijke beleving de overhand
heeft. Distantie en participatie bepalen, in wisselende verhouding, de essayistische
instelling van Ulrich èn van de roman.
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8. Het kloppend hart in het versteende lichaam van de stad
In zijn actieve deelname aan de Parallelactie stelt Ulrich zich volledig passief op, uit
eigen kracht komt hij tot niets, er is de dood van de vader voor nodig om zijn lethargie
te doorbreken. In zijn overgave aan de andere toestand, in sociale zin de passieve
toestand bij uitnemendheid, wordt hij daarentegen hoogst actief.
Ulrich noemt zijn passiviteit actief, in tegenstelling tot de volledig passieve houding
van zijn jeugdvriend Walter; ooit zijn evenbeeld is deze nu in een schrikbeeld van
aangepastheid en Spengleriaans cynisme veranderd - hij is naast Arnheim en
Feuermaul een van de door Musil verfoeide typen kunstenaars. Ulrich kiest niet voor
de moderne tijd, zondert zich er niet van af, maar gaat er een confrontatie mee aan
- en indifferent is hij al helemaal niet, noch in zijn betrokkenheid bij de Parallelactie,
noch in zijn afzondering met Agathe. Zijn passieve houding bergt een actieve
instelling in zich - Ulrichs leven is erop gericht ‘Tatsinn zu schaffen’ - en is eerder
een afwachtende houding van het nog niet - hij vergelijkt het zelf met het wachten
van een gevangene op een gelegenheid om uit te breken. (MoE p. 356)
In hoofdstuk 40, ‘Een man met eigenschappen, maar ze zijn hem onverschillig’,
loopt Ulrich door de stad - de enkele keer dat hij dat doet, is er altijd iets bijzonders
aan de hand - en tussen ‘coulissen als deze’ (155) cirkelen zijn gedachten rond het
woord geest. De geest is een veelzijdig, ongrijpbaar vermogen dat volgens Ulrich in
de geschiedenis doorgaans alleen voor beperkte instrumentele doeleinden wordt
aangewend. Maar ‘hij heeft heimelijk een dodelijke hekel aan alles wat net doet alsof
het voor eens en voor al vaststaat, de grote idealen en wetten en hun kleine versteende
afdruk, het omheinde karakter. Hij beschouwt niets als vast, geen Ik, geen orde;
omdat onze kennis met de dag kan veranderen, gelooft hij in geen enkele binding,
en alles bezit de waarde die het heeft slechts tot het volgende bedrijf van de schepping,
als een gezicht waartegen men spreekt, terwijl het met de woorden verandert.’ (MoE
p. 154 = 198/199) (Ook de schepping wordt voor een toneelstuk aangezien, waarvan
akte!) Het is alsof men een kenschets van de experimentele figuur ‘man zonder
eigenschappen’ leest. Er is de persoon die sociaal functioneert - een persoon waarop
het door Marx aan Jean Paul ontleende begrip ‘karaktermasker’
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zeer goed van toepassing zou zijn - en in hem een uitgespaarde ruimte (die Ulrich
met zijn vakantie tot leefruimte zoekt te maken). ‘“Ik hou gewoon niet van mezelf”’
denkt hij, ‘in het bevroren, versteende lichaam van de stad voelde hij helemaal in
het binnenste zijn hart kloppen. Daar zat iets in hem dat nergens had willen blijven,
dat langs de wanden van de wereld had getast en had gedacht: er bestaan nog
miljoenen andere wanden; deze langzaam afkoelende, belachelijke druppel Ik, die
zijn vuur, de nietige gloeikern niet wilde afstaan.’ (MoE p. 153 = 198) In zijn
opvatting van het Ik, dat teruggebracht wordt tot een samenstel van psychische
relaties, sluit Musil zoals bekend aan bij Mach. Elke waarde, elk gevoel, elke ervaring
van werkelijkheid is louter functie, een variabele die enkel en alleen door de context
wordt bepaald. De geest is een kruispunt van correlaties en betrekkingen, en de
eigenschappen maken geen deel uit van een essentie waardoor ze een geheel zouden
vormen, afhankelijk van een kern die hun plaats in een hiërarchie bepaalt, maar zijn
een aggregatietoestand zonder centrum. Maar voor Musil blijft deze ervaring een
dubbelzinnige, die van een verlies èn van een misschien hoopgevende metamorfose.
- De stad is de onpersoonlijke uitdrukking van persoonlijke ervaringen, wellicht dat
zich daarin de mutatie van de persoonlijkheid aftekent die Ulrich voorziet.
Ulrich ervaart de stad als zijn ‘eigen’ sociale corpus: objectivering en sedimentatie
van de geest. Hoe meer geest zijn neerslag vindt in vooruitgang, groei van macht,
uitbreiding van kennis en meningen, hoe meer zijn kern zoek raakt. En wat is die
kern anders dan de scheppingskracht (de lege ruimte van het te vormen Ik) die
oorspronkelijk nog uit de twee componenten geweld en liefde is samengesteld. In
de stad en het sociale leven neemt het geweld versteende vormen aan.

9. Twee Ulrichs
Ulrich ervaart aan den lijve - in die zin is hij letterlijk een proefpersoon - het schizoïde
van deze wereld die het resultaat is van een hypertrofie van kennen èn willen enerzijds
en van de verwaarlozing van een andere geesteshouding anderzijds.
Die twee houdingen splitsen ook de figuur Ulrich. ‘Twee Ulrichs liepen er op dat
moment’: de ene is de man die een rol speelt, ‘de andere
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zijn vuisten gebald, in pijn en woede; hij was de minst zichtbare, en waar hij aan
dacht was een bezweringsformule te vinden, een handvat dat men misschien zou
kunnen pakken, de eigenlijke geest van de geest, het onbekende, misschien maar
kleine stukje dat de verbroken ring sluit. Deze tweede Ulrich vond geen woorden tot
zijn beschikking.’ (MoE p. 155 = 200/201) - En alsof zijn denken doldraait wanneer
het vacuüm van het onuitsprekelijke in zicht komt, raakt Ulrich in een soort roes,
‘bijna een toestand van bekering, van omkering’. Het gebeurt wel vaker dat de ruimte
onder de woorden begint te resoneren. Daarbij doet zich het merkwaardige fenomeen
voor dat de vaststelling van sprakeloosheid toch weer woorden uitlokt, een stroom
van woorden zelfs.
‘Omkering’, zo heet ook het laatste hoofdstuk van het Eerste Boek, waar het
vermoeidheid is die Ulrich in een toestand brengt waar binnen- en buitenwereld in
elkaar overvloeien; is het daar eenzaamheid (waarin zich de afstand tussen ik en
wereld voelbaar maakt), hier is het de idee ‘liefde’ die hem met alles buiten hem
verbindt: ‘De dingen leken niet van hout en steen te zijn, maar uit een grandioze en
oneindig tere immoraliteit te bestaan die op het moment waarop ze met hem in
aanraking kwam een diepe morele schok werd.’ - ‘Dit had de duur van een glimlach’.
(MoE p. 156 = 201) Tot in de woordkeus doet deze beschrijving aan de
versmeltingstoestand denken die Ulrich met Agathe beleeft, de korte tijd dat Ulrich
zijn (sinds zijn jeugd bewaarde) ‘reserve-idee’ kan aanspreken.

10. Dode en levende gedachten
Ulrich beleeft uitzonderlijke momenten mam is zelf niet uitzonderlijk. Zoals er in
hem twee geesteshoudingen te onderscheiden zijn, zo manifesteert zich ook in alle
andere figuren op een gegeven moment iets van een weliswaar verdrongen maar nog
niet geheel uitgeschakeld gevoel voor de mogelijkheid dat het ook anders kan. Die
reserve deelt hij met anderen. In elk van hen is een facet van de man zonder
eigenschappen geprojecteerd. In verschillende doseringen is iedere persoon een
mengvorm van normale en andere toestand. Zelfs in de Parallelactie schuilt een
oorspronkelijke behoefte aan zingeving. Getuige de reacties uit de bevolking na de
oproep van het comité om met voorstellen te komen,
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heerst er een ware honger naar zin, zij het dat dit vooral een geeuwhonger blijkt te
zijn. Moosbrugger en Clarisse worden gedreven door emoties die sterker zijn dan
zij. Generaal von Stumm, de risee van het uitgelezen gezelschap rond Diotima,
demonstreert dank zij zijn boerenslimheid de ijlhoofdigheid van de collectieve
Donquichoterie. Zelfs Arnheim, de belichaming van alles wat Ulrich zegt te verfoeien,
bestaat niet uit één ratioïde stuk. Iedereen kan dezelfde gevoelens hebben, het gaat
er alleen om wat men ermee doet. Als Arnheim ten gevolge van zijn amoureuze
gevoelens voor het hijgende hert Diotima zijn morele begrippen voelt verschrompelen
en zelfs door mystieke sensaties wordt getroffen, is zijn conclusie dat er teveel
aandacht voor de rede en het verstand is en van de weeromstuit verheerlijkt hij de
intuïtie. De parallellie tussen de geschiedenis van Ulrich en Agathe en die van
Arnheim en Diotima houdt op waar de gevolgtrekkingen uiteenlopen.
Arnheim en Diotima bootsen een liefdesroman na, waarvan de liefdesaffaire van
hun bedienden een keukenmeidenromanversie is, alles wat ze zeggen lijkt een citaat,
en misschien is dat ook letterlijk zo, het persoonlijke vervangen ze door frasen; de
ratioïde houding heeft niet alleen betrekking op het denken maar ook op zintuiglijke
waarnemingen en gevoelens. Ulrich en Agathe zijn zich het gevaar van de herhaling
bewust en proberen tot een andere manier van spreken te komen, hun taal bestaat
weliswaar ook uit citaten maar zij ervaren die als de echo's van een ouder weten en
een verloren continuïteit. Is de Parallelactie een collectieve monoloog met
verschillende stemmen die uiteindelijk allemaal hetzelfde zeggen, en bestaat de hele
handeling uitsluitend uit praten, de Andere Toestand van broer en zus is een gesprek
waarin het praten hardop denken is. In Törless heette dit het verschil tussen dode en
levende gedachten.
De verschillende parallelle geschiedenissen zijn dus niet bedoeld om het ratioïde
en het niet-ratioïde lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen. Er worden verschillende
mogelijkheden geschetst, ongeacht of de ene nu voor werkelijk en de andere voor
fictief gehouden wordt. In de ratioïde wereld zoals die in de Parallelactie ten tonele
wordt gevoerd, zijn op onbewaakte ogenblikken glimpen van andere mogelijkheden
te zien. Daarvan is de Andere Toestand een uitvergroting. Belangrijk is vooral de
vergelijking tussen beide werelden.
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11. Ommekeer, inkeer
Ondertussen heeft Ulrich, ‘terwijl hij niets deed dat beantwoordde aan de persoon
die hij tenslotte toch voorstelde, en het opzettelijk niet deed’, een half jaar lang niets
anders gedaan dan wachten. ‘Hij wachtte achter zijn persoon, voor zover dit woord
het door wereld en levensloop gevormde deel van een mens aanduidt, en zijn kalme,
daarachter afgedamde wanhoop steeg met de dag. Hij verkeerde in de ergste
noodsituatie van zijn leven en minachtte zichzelf om alles wat hij verzuimde. Zijn
grote beproevingen het voorrecht van grote naturen? Hij zou dat graag hebben geloofd,
maar het is niet juist, want ook de simpelste zenuwachtige naturen hebben hun crises.’
(MoE p. 256/257 = 333) Het enige wat hem in deze crisis rest is de herinnering aan
zijn reserve-principe, de verwachting, tegen beter weten in, dat het anders kan, of
op z'n minst de intellectuele eis dat het anders moet kunnen - en wat is een utopische
gezindheid die wars is van alle religieuze heilsverwachting anders dan intellectuele
hoop, in Ulrichs geval gebaseerd op liefde?
In de laatste hoofdstukken van Boek Een bereiken, vrijwel gelijktijdig, meerdere
crises hun culminatiepunt. ‘Die Umkehrung’ heeft dan ook op meer betrekking dan
alleen Ulrichs verwarring, waarin vermoeidheid hem in een toestand van verlaagd
bewustzijn brengt, wat hij spottend ‘een aanval van de majoorsvrouw’ noemt.
Die middag was Ulrich aanwezig geweest bij een demonstratie tegen de
Parallelactie en terwijl hij naar het oproer keek als naar een groot toneel had hij het
gevoel zelf op een klein toneel te staan. Walging steeg in hem op: ‘Ik kan dit leven
niet meer meemaken, en ik kan me er niet meer tegen verzetten.’ Iets in hem besluit
met de normale wereld te breken, wat hij op dat moment nog als een ‘misdaad’
ervaart. Kort daarop spreekt hij bij toeval Arnheim onder vier ogen, wat zó ongewoon
is dat ze allebei even uit hun rol vallen. Arnheim biedt hem zelfs een baan als
‘Generalsekretär’ aan; Ulrich zegt geen nee.
Volstrekt in de war loopt Ulrich vervolgens door de stad naar huis. Het gebaar
waarmee Arnheim hem vaderlijk (!) een arm op de schouder heeft gelegd, gloeit nog
na en hij verbaast zich over de emoties die het bij hem opriep, die hem eraan
herinnerden dat hij allang geen vriend meer had gehad.
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De stad neemt hierdoor in de ogen van Ulrich opeens heel andere vormen aan,
theatraal en abrupt als in een expressionistische beschrijving - ze herinnert aan de
syncopische stadsbeschrijving van het eerste hoofdstuk van de inleiding. Het theatrale
lijkt een echo van de ‘regisseur’ Arnheim, die eveneens debet is aan de onverwacht
opduikende herinnering aan een kinderfoto van Ulrich waarop hij samen met zijn
moeder te zien is: zij de regisseur van het pontificale toekomstbeeld dat er van hem
gemaakt werd. Met die jongen voelt Ulrich geen enkele binding en hij vraagt zich
af hoe anderen erin slagen hun leven wel als een ongebroken lijn te zien. Een dergelijk
van dag tot dag almaar voortdurend gevoel van een met zichzelf instemmend leven
kan hij zich niet voorstellen. Die mythe van een logisch verlopend levensverhaal
associeert Ulrich, wanneer hij door een buitenwijk loopt die hem aan een dorp doet
denken, met het leven op het platteland: hoe eenvoudig zou alles zijn als het is wat
het lijkt. Aan die illusie maakt de grote stad een eind: ‘Op het land komen de goden
nog tot de mensen,’ dacht hij, ‘men is iemand en beleeft iets, maar in de stad, waar
er duizend keer zoveel belevenissen zijn, is men niet meer in staat ze op zichzelf te
betrekken: en zo begint waarachtig het befaamde abstract worden van het leven.’
(MoE p. 649)
Maar in tegenstelling tot alle andere acteurs van de Parallelactie die het moderne
stadsleven zoeken te stofferen met de waarden van een geïdealiseerd verleden (of
toekomst), weet Ulrich ‘dat het (abstract worden) de macht van de mens
duizendvoudig uitbreidt; zelfs als het hem in detail tienmaal verdunt, vergroot het
hem in het geheel nog honderdvoudig, en een terugruil kwam voor hem niet serieus
in aanmerking.’ (MoE p. 649/650)
Zoals in het begin van de roman staat Ulrich in de slotalinea voor het raam; ‘terwijl
de koelte langs zijn slapen streek, begon hem de afkeer van de Europeaan van
sentimentaliteit met haar klare hardheid te vervullen, en hij nam zich voor, deze
geschiedenis, wanneer het per se moest, met alle exactheid tegemoet te treden’. (MoE
p. 664/5)
Met ‘deze geschiedenis’ kan moeilijk iets anders dan de eropvolgende geschiedenis
met Agathe bedoeld zijn. Of betekent ‘deze geschiedenis’ dat hij kiest voor de
schaduw-wereld van de contemplatieve houding? Eerder nog zou ik denken dat hij
hier alsnog kiest voor een
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(voorzichtige) scheiding tussen geweld en liefde, wat hij een tijd geleden nog
weigerde; door zich na zijn actieve periode volledig beschikbaar te stellen voor andere
ervaringen maakt hij zich op voor een vereniging van beide scheppingsmomenten.

12. Ontwikkelingsroman van een utopische idee
In de nagelaten reeks aforismen ‘Aus dem Rapial’ (uit het kladboek) zegt Musil van
Goethes Wilhelm Meister, het prototype van de ‘Bildungsroman’, dat deze begon als
avontuur van een ontwikkeling maar uitliep op een aanpassing aan een bestaande
ontwikkeling - ‘daar begint het eclecticisme’. ‘De ontwikkelingsroman van een
persoon, dat is één type roman. De ontwikkelingsroman van een idee, dat is de roman
zonder meer. (Bij Törless heeft men beide verwisseld)’ (Prosa p. 830/831). Als Musil
het over de roman heeft, kun je ervan op aan dat het steeds (ook of vooral) over zijn
eigen roman gaat.
Misschien gaat elke kunstenaarsroman in principe over een utopisch type mens
dat een andere wereld dan de bestaande wil scheppen. Sinds de Romantici is het
beroep van kunstenaar eerder een omschrijving van beroepsloosheid en is de
kunstenaar vooral iemand die een completer mens is (of wil zijn). Zo ziet ook Musil
in de kunstenaar een synthese van kennis en ervaring nagestreefd. Voor hem is het
niet eens essentieel dat er werk geproduceerd wordt, het gaat vooral om een mentale
instelling, een houding zoals uitgedrukt in de beschikbaarheid van Ulrich (zijn actieve
passiviteit).
‘Ontwikkelingsroman van een idee’ - die benaming lijkt zonder meer van toepassing
op Der Mann en binnen Musils werk is Ulrich te zien als een van de personificaties
van een idee, waarbij ‘idee’ wel duidelijk onderscheiden moet worden van ‘begrip’
(zie ‘Schets van de kennis van de schrijver’). Idee is te omschrijven als denkbeeld
dat op zoek is naar vorm door zich van bestaande vormen te ontdoen; ‘Geist’ in actie.
Om welke idee gaat het dan? En is het wel één idee of juist een streng of complex
van ideeën? Is het een roman over of van een idee? En verandert er iets aan de
romanvorm als niet een persoon maar een idee in zijn ontwikkeling gevolgd wordt?
En wat moeten we ons voorstellen onder ‘ontwikkeling’, te meer daar Musil die
zeker niet gelijkgesteld
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wil zien met lineaire, causale ontwikkeling? Idee staat voor Musil ook tegenover
werkelijkheid, zie bijvoorbeeld Ulrichs program (in hoofdstuk 84): ideeëngeschiedenis
in plaats van wereldgeschiedenis te leven.
In aansluiting op het beeld van de twee bomen des levens, bestaat deze idee
vermoedelijk uit Ulrichs veronderstelling dat een verbinding van ‘geweld’ en ‘liefde’
niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk is voor wat hij de utopie van het ‘juiste
leven’ noemt. Deze idee heeft zich gedurende zijn experimentele periode of openbare
leven in hem ontwikkeld en Ulrich is van die idee de verpersoonlijking, of moet ik
zeggen: de belichaming, gezien de vele plaatsen waar duidelijk wordt gemaakt hoezeer
ideeën lichamelijk van oorsprong zijn. Idee staat inderdaad gelijk aan denken. De
verteller in Der Mann verbaast zich erover dat schrijvers het denken kennelijk zo'n
netelige kwestie vinden dat ze het liever vermijden, de reden is dat ‘als iemand denkt
bij wijze van spreken nooit het moment tussen het persoonlijke en het onpersoonlijke’
te vatten is - en daar is Musil nu juist constant op gespitst, die overgang in woorden
zichtbaar te maken zonder hem vast te leggen. Met behulp van een denkende figuur
maakt Musil het denken tot het eigenlijke thema van het schrijven: het scheppen van
een schaduwwereld in de bestaande. ‘Hoofdthema: confrontatie van de
mogelijkheidsmens met de werkelijkheid’, zo formuleert Musil in latere aantekeningen
(MoE, 1881). ‘Leven uit de idee’ - waarbij elke stap niet uit causale noodzaak maar
als keuze volgt - heeft Musil, zoals vooral de novellen van Vereinigungen laat zien,
tot vertelprincipe willen maken, door hem ook wel motivische schrijfwijze genoemd.

13. Epos en roman
Het is belangrijk vast te stellen dat in Der Mann de normale en de contemplatieve
levenshouding niet strikt gescheiden voorkomen maar op verschillende manieren
met elkaar verbonden zijn, zij het in de optiek van Musil en zijn protagonist Ulrich
vooral op een verwrongen manier. Het streven naar een vereniging van beide
houdingen - ‘twee fundamenteel verschillende en slecht versmolten levenstoestanden,
Iktoestanden, ja misschien zelfs wereldtoestanden’, MoE p. 1415 - impliceert steeds
ook een kritiek op verkeerde verbindingen; vandaar dat Ulrich zich fel keert tegen
moraal, idealisme en allesomvattende oplossingen.
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Zowel Ulrichs ontwikkeling als die van de roman worden tegelijkertijd bepaald door
twee bewegingen: scheiden en verbinden. Uit de normale toestand ontwikkelt zich
de idee die als ‘andere toestand’ de volgende delen van de roman zal gaan beheersen
- dat is de toestand waarin de liefde van het geweld wordt losgemaakt of zelfs bevrijd.
Maar dan, ja wat dan? Dat is de vraag die met de Andere Toestand wordt gesteld.
Ulrich komt door de stad lopend, op weg naar huis (in hoofdstuk 122 ‘Heimweg’),
tot de bevinding dat hij ‘het primitief epische is kwijtgeraakt’ - is kwijtgeraakt, dat
duidt op een ontwikkeling; en inderdaad, hij beschikte nog over dat vermogen zolang
hij deelnam aan de Parallelactie, die te zien is als één gigantistische poging om
Geschiedenis (wereldgeschiedenis) te maken door het verwarde geheel van
maatschappelijke en individuele gebeurtenissen onder de noemer van één centraal,
alle verspreide details zin verlenende, Idee of Ideaal. Daarmee werd hetzelfde beoogd
als de epiek altijd heeft nagestreefd - met dit verschil dat de samenleving een
dusdanige schaalvergroting, complicering en differentiëring heeft ondergaan dat een
dergelijke allesomvattende vertelling alleen op geforceerde wijze - door geweld dus,
door versimpeling, weglating en abstrahering - tot stand kan komen.
In de grote epische kunst kon de wereld nog, doordat het universele en het
bijzondere aan elkaar gelijk werden gesteld, verschijnen als een organische totaliteit
en eenheid. Ook in de klassieke roman had elk detail betekenis doordat het deel
uitmaakt van een zinvol en samenhangend geheel, bijeengehouden door een grote
stijl die een centraal subject veronderstelde. Het kader van de vertelling in Der Mann
blijft leeg. Musils stijl heeft niets van een grote of hoge stijl, de neutraliteit ervan
biedt de ruimte om de meest uiteenlopende vormen van taalgebruik, citerend of
persiflerend, in zich op te nemen, wat tot eclecticisme en syncretisme had kunnen
leiden, wanneer niet de instelling van Ulrich en de verteller - de gerichtheid op de
ontwikkeling van een aantal ideeën, in het eerste boek ‘vakantie van het leven’, ‘man
zonder eigenschappen’, ‘hetzelfde gebeurt’ - een bindende factor zou zijn geweest.
Dat maakt vreemd genoeg Musils stijl wel degelijk herkenbaar, zoals een stad in
weerwil van de verscheidenheid aan bouwstijlen als geheel een herkenbaar gezicht
kan hebben.
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Vertellen heeft ook te maken met ‘zich laten vertellen’, het is de sfeer van illusie en
gezag; of, zoals Moosbrugger vaststelt als hij merkt dat hij niet zoals anderen over
de juiste taal beschikt, met ‘te vertellen hebben’. In het persoonlijk leven wordt nog
aan de mythe van vertelbaarheid vastgehouden, al was het maar omdat mensen zonder
sluitend levensverhaal hun identiteit zouden verliezen - maar ‘in het openbare leven
is alles niet-vertellend geworden en volgt geen “draad” meer, maar breidt zich in een
eindeloos verweven vlak uit’. (MoE p. 650) Een oneindig verweven vlak - zo is de
roman opgebouwd, en ook hier dringt zich de vergelijking met de grote stad op. Je
hoeft maar de beschrijving van het leven in de grote stad op de tweede pagina van
Der Mann te lezen, en het is duidelijk dat voor Musil de hele werkelijkheid dezelfde
gecompliceerde, anonieme en heterogene fysionomie heeft.
Er valt naar aanleiding van deze vaak aangehaalde passage over het epische
vertellen veel te zeggen, ik wil me hier tot één aspect beperken. Ulrich zegt niet dat
het openbare leven niet meer verteld kan worden - dat gebeurt stelselmatig, de
Parallelactie is een epische onderneming en aan het eind van het gepubliceerde begin
van het derde deel noemt de dichter Feuermaul de groothandelaar in journalistiek
Meseritscher de Homerus van deze tijd omdat hij een fenomenale schildering van
de samenleving weet te geven door op te sommen wie er op een bepaalde plaats
geweest zijn, wat ze aanhebben en wat ze zeggen (het zou me niet verbazen als Musil
hiermee op Proust gedoeld heeft, van wiens werk hij immers even weinig kennis had
genomen als van vele andere schrijvers van zijn tijd). De collectieve wereld is niet
meer vertellend (erzählerisch) of niet meer op vertellen ingesteld, dat is wat Ulrich
zegt. En hij stapt uit de Geschiedenis om een eigen geschiedenis uit te proberen of
op z'n minst zijn eigen leven te vertellen (of liever: hij doet een stap opzij zodat hij
met één been in de gewone werkelijkheid staat en met het andere erbuiten). Musil
acht het Epos historisch achterhaald (zoals hij in een bespreking van Manas van
Döblin stelt) en kiest voor de moderne roman waarin het eerst en vooral om
individuele levens gaat. In een brief aan G. van begin 1930 schrijft hij: ‘Het probleem:
hoe kom ik tot vertellen, is zowel mijn stilistisch probleem als het levensprobleem
van de hoofdpersoon’.
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14. Gemotiveerd leven vanuit een idee
In ‘Een soort inleiding’ wordt een plattegrond van Ulrichs bewustzijn geschetst. Hij
is in een crisis terechtgekomen die hem van de wereld vervreemdt en een behoefte
aan meer doet ontstaan. In dit stadium is de idee waarvan de ontwikkeling gevolgd
wordt die van de ‘utopie van het exacte leven’. De idee ‘het kan ook anders’ maakt
het mogelijke even reëel als het werkelijke of het werkelijke even denkbeeldig als
het mogelijke. Getraind door de wetenschap stelt Ulrich de intellectuele eis dat
gerealiseerde en (nog) niet gerealiseerde mogelijkheden even exact behandeld worden.
De vraag van de roman is, hoe die behandeling vorm moet krijgen - vooralsnog
wordt, vanaf het eerste hoofdstuk, elke zin beheerst door twijfel of een beschrijving
mogelijk is; het zonder eigenschappen zijn geldt bij uitbreiding voor de hele moderne
tijd, voor de stad en voor de roman zelf: de eigenschappen zijn er wel, maar er kan
nog geen adekwaat gebruik van worden gemaakt.
De inleiding eindigt ermee dat Ulrich eropuittrekt om de wereld te veranderen, al
heeft hij bij voorbaat gerede twijfel aan het welslagen ervan en al zal het vooral een
verandering van zijn kijk op de wereld en op zichzelf betekenen, maar het is, zoals
in hoofdstuk 4 gezegd wordt, afhankelijk van het individu of nieuwe mogelijkheden
hun zin en hun bestemming krijgen. De crisis waarin hij aan het eind van deze episode
terechtkomt, vervult hem met afkeer van de domme normaliteit en wekt in hem de
behoefte aan een andere, niet eenduidige beleving van de wereld. De idee die in dit
deel beproefd wordt is die van het hypothetisch leven ofte wel ‘de utopie van het
essayisme’. Het essayisme bepaalt in dit deel ook de stijl en de volgorde van de
hoofdstukken. Deze volgen zelden uit elkaar - het gaat eerder om toestanden dan
stadia, eerder om verandering (van een moraalingenieur en veroveraar, gerijpt tot
een minnaar die aan de liefde verslaafd raakt) dan om een opeenvolging of continuïteit,
eerder een omcirkeling dan een accumulatie - de beleving is er een in de breedte, de
lijn van de versnelling beschrijft de zigzaggende route van een zoektocht door de
stad. In een vroeger stadium schreef Musil hierover: ‘zo vertellen als de problemen
zich gradueel in Ach. vormen.’ (Tagebücher p. 583) De vele anticipaties op een
andere toestand - die als eilanden in de oceaan van de normale werkelijkheid opduiken
- hebben een meer novellistisch
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karakter: ‘In deze ene beleving verdiept zich plotseling de wereld of zijn ogen keren
zich om; aan dit ene voorbeeld meent hij te zien, hoe alles in werkelijkheid is: dat is
de beleving van de novelle. Deze beleving is zeldzaam en wie haar vaker te voorschijn
wil roepen, vergist zich.’ (‘Literarische Chronik’, 1914, Essays p. 1465)
De crisis neemt in het derde deel de vorm van een ‘permanente geloofscrisis’ aan:
de samenleving, dus ook de Parallelactie als schaalmodel en nabootsing ervan, is
een heksenketel van meningen en oplossingen. Een luchtbel daarin is de geschiedenis
van Ulrich en Agathe die zich voor een belangrijk deel in Ulrichs tuin, een oase in
de stad, afspeelt. In dat avontuur wordt de ‘utopie van het gemotiveerde leven’ leven vanuit een idee - leidraad en onderwerp van een experiment. De mogelijkheid
wordt beproefd van een verbinding tussen de twee andere utopische houdingen,
mogelijkheidsdenken en intensiveringsdrang, maar nu in individuele, niet-sociale
vorm.

15. Ulrichs essay tussen amor intellectualis en gedicht
De Andere Toestand biedt een vrijplaats waar Ulrich zich onttrekt aan de wereld
waarin hij zich misplaatst voelde, maar hij beseft van meet af aan de tijdelijkheid
ervan. De totale verwarring die door de zeldzame belevingen met Agathe over hem
gekomen is, probeert hij te bezweren door een dagboek te beginnen: hij gaat schrijven
en ontpopt zich daadwerkelijk als essayist. ‘Een essay is de unieke en onveranderlijke
gedaante die het innerlijk leven van een mens in een beslissende gedachte aanneemt.
Niets is er vreemder aan dan de onverantwoordelijkheid en halfvoltooidheid van de
invallen die men subjectiviteit noemt (...) Er zijn niet weinig van dat soort essayisten
en meesters van het innerlijk zwevende leven geweest, maar het zou geen zin hebben
hen te noemen; hun rijk ligt tussen religie en kennis, tussen voorbeeld en leer, tussen
amor intellectualis en gedicht, het zijn heiligen met en zonder religie en soms zijn
het ook gewoon mensen die in een avontuur verzeild zijn geraakt.’ (MoE 253/4 =
329/330) Misschien behoort Ulrich tot de laatste soort.
Ulrichs essay over het gevoel doorbreekt het novellistische karakter van de
vereniging. De wetenschappelijke methode wordt nu ook op het gevoel toegepast.
De idee die in dit derde onafgesloten deel, in de
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schaduw van de leeglopende Parallelactie, ontwikkeld wordt, is die van de scheppende
houding of van de kunst. Maar totdat Ulrich gaat schrijven is de Andere Toestand
een creativiteit zonder werk, uitsluitend doel in zichzelf; de Andere Toestand is
daarom niet zonder meer met de ideale scheppingstoestand gelijk te stellen, ze komt
eerder overeen met de onmiddellijke kunstbeleving. De Andere Toestand is nooit
als eindtoestand gedacht; als ze van het gewone leven wordt losgemaakt raakt ze ook
haar voedingsbodem, haar context en contrast kwijt waardoor ze een luchtledig wordt.
Daarom kan ook moeilijk van een mislukking gesproken worden, de scheiding van
gewone en andere toestand - van geweld en liefde - vindt alleen maar plaats om een
juiste vereniging van beide te bewerkstelligen; zonder de een is de ander een beperkte
creatieve kracht. De mystieke toestand mag tijdelijk - in de tijdeloosheid van het
uitgestelde moment - de hoogste vervulling bieden (de leegte waarop de Parallelactie
uitloopt schreeuwt om invulling, met onverschillig wat); de leegte van de Andere
Toestand is vervulling van de utopische wens tot bevrijding van de sociale persoon
en een vereniging met het vreemde zelf (Anders), Ulrich is immers niet verliefd op
Agathe maar op de broer-zus idee als ideaal van aanvulling - op den duur is ze
gedoemd onvruchtbaar te blijven. Musil laat daarover geen misverstand bestaan, al
in het programmatische essay ‘Aanzetten tot een nieuwe esthetiek’ merkt hij hierover
op: ‘Zoals bekend is deze toestand, behalve in ziekelijke vorm, nooit van lange duur;
een hypothetisch grensgeval dat men nadert om steeds weer in de normale toestand
terug te vallen, en juist dit onderscheidt de kunst van de mystiek dat ze de aansluiting
bij de gewone houding nooit helemaal verliest, ze verschijnt als een onzelfstandige
toestand, als een brug die zich van de vaste grond weg welft alsof ze in het
denkbeeldige een landhoofd bezat.’ (Essays, p. 1154) Kunst omvat het ratioïde èn
niet-ratioïde, en dat geldt evenzeer voor Musils roman.

16. Alles is tegelijk aanwezig
In latere ontwerpen komt Musil schematisch te spreken over ‘de utopie van de
inductieve gezindheid’ ofte wel de ‘inductieve methode’ die gezien kan worden als
de utopische methode van de roman in zijn geheel. Uit de Andere Toestand ontwikkelt
zich de roman zoals hij gepland,
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geschreven en onvoltooid gebleven is. Het ontbrekende stuk dat de verbroken cirkel
sluit, is de idee van de onverdeelde scheppingstoestand waarvan de kunstenaar droomt
en waarmee ook het toneelstuk Die Schwärmer eindigde. In ‘Die Reise ins Paradies’
wordt het expliciet als volgt onder woorden gebracht: ‘alle vollendete Schönheit...
ist nicht mehr als das letzte Stück in einem Kreis’ met welke utopische voorstelling
onmiddellijk het sceptische vermoeden gepaard gaat dat ‘schoonheid iets onvoltooids
en onvoltooibaars is, een geluk zonder doel, zonder zin’. (MoE p. 1661/1662) Hoe
dichter dit ideaal genaderd wordt, hoe verder men er van verwijderd is, al is het maar
door het pijnlijke besef dat vervulling niet kan worden vastgehouden en verwijdering
van alle andere mogelijkheden inhoudt.
Deze schematische voorstelling van de ontwikkelingen van een idee wekt wellicht
de indruk dat het om een ontwikkelingsroman in temporele zin gaat. Voor een deel
is het een ontwikkeling in omgekeerde richting, voorzover de weg van vita activa
naar via contemplativa voor Ulrich betekent dat hij zijn karakter verliest. Zoals de
vier utopische methoden elkaar impliceren - alle vier al in de idee ‘mogelijkheidszin’
vervat - zo verlopen de bewegingen die telkens een ontvouwing van een idee te zien
geven - een explicatie, een uitbreiding en een oplossing ten gevolge van een soort
celdeling - eerder spiraalsgewijs dan in fasen: ‘de inhoud breidt zich op een tijdloze
manier uit, alles is eigenlijk tegelijk aanwezig’, zo typeert Musil in een brief (uit
1930) de opbouw van het gepubliceerde romandeel. In vroegere scenario's was de
Anders(= Ulrich)-Agathe handeling over de hele breedte van de roman gedacht.
Ruimtelijk zou dit zo kunnen worden voorgesteld, dat de stad waarvan de inleiding
de plattegrond geeft het toneel is waarin zich tegelijkertijd zowel de Parallelactie als
de Andere Toestand afspeelt; het is ook in andere zin een parallelle actie, dat zich
uit het traditionele epos de moderne roman ontwikkelt. De utopie van de inductieve
gezindheid staat voor Musils verbinding van esthetiek en ethiek, van mathematica,
mystiek, ratio en gevoel; ze is met terugwerkende kracht de utopie van zijn roman:
‘leven op de wijze van de kunst’, zoals Ulrich het formuleert, ‘ideeëngeschiedenis
in plaats van wereldgeschiedenis te leven’ (hoofdstuk 84).
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17. Publicatie van twee boeken en terugkeer van het dagboek
In 1930 publiceerde Musil, nog min of meer uit vrije wil, de eerste twee delen van
Der Mann ohne Eigenschaften, een boek dat in de grote lijn een duidelijke structuur
vertoont. De uitgave van de eerste 38 hoofdstukken van het vervolg in een afzonderlijk
boek in 1932 is door zijn uitgever afgedwongen; degene die het eerste deel gelezen
had, moet zich met dit tussendeel geen raad geweten hebben. Musil zelf wist ongeveer
welke richting de roman uitging, maar het eindpunt lag nog voorbij de horizon en
hoe langer hij met de roman bezig zou zijn, hoe breder het terrein werd; bovendien
waren er vele ventwegen. Toch heeft Musil zelf lange tijd gedacht dat het werk van
tientallen jaren in een, zij het zeer omvangrijke, gesloten roman zou resulteren. Het
gedrukte boek werd een handenbinder. In een stadium waarin Musil nog lang niet
wist hoe het geheel eruit zou zien, lag er al te veel vast om zijn gebruikelijke
werkwijze - hij werkte steeds aan alles tegelijk, herschreef en rangschikte onderdelen
opnieuw - ongestoord te kunnen voortzetten. Het boek besliste over de roman voorbarig waarschijnlijk, maar vermoedelijk is het ook de redding ervan geweest,
zo niet van de roman dan toch van deze twee delen die anders misschien nooit
verschenen zouden zijn. Zoals voorheen het ene concept op het andere volgde, traden
er in de jaren na de boekpublicatie ingrijpende thematische en technische
veranderingen in de romanidee op; het was uiteindelijk geen romanproject meer,
maar een leven dat in boekvorm geprojecteerd werd. Dat is niet overdreven uitgedrukt
bij een auteur die zijn roman, niet alleen inhoudelijk, als een levensexperiment zag;
naast esthetische motieven was er een uitgesproken sociaal oogmerk, zoals Musil in
het geënsceneerde vraaggesprek met Fontana (1926) op tamelijk problematische
wijze beklemtoonde: ‘Welke plaats ik mijn roman toeken? Ik zou willen bijdragen
aan de geestelijke verwerking van de wereld. Ook door de roman. Ik zou daarom het
publiek zeer dankbaar zijn als het minder op mijn esthetische kwaliteiten acht zou
slaan en meer op hetgeen ik wil.’ Maar het boek dwong Musil tot het laatst toe, tegen
beter weten in waarschijnlijk, op de ingeslagen weg door te gaan. Door de publicatie
volgde de Andere Toestand op de Parallelactie, wat tot misverstanden omtrent de
verhouding ertussen heeft kunnen leiden.
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De Parallelactie vormt letterlijk een vertelkader - een kader dat leeg zou blijven
hoezeer het ook met al grotere en grotere woorden gevuld werd. Dat heeft veel ruimte
gekost, wat tevens een gevolg was van het feit dat Musil zichzelf, uit angst dat de
theorie de overhand zou krijgen, steeds meer dwong het verhalende element te
versterken, waardoor de splitsing tussen gespecialiseerde gedachtengangen en
plastisch weergegeven scènes, tussen theoretische uitweidingen en handelende figuren
de tekst heterogener maakte dan de bedoeling van de essayistische benadering was.
In steeds wisselende gedaante heeft de grote roman als idee in het schrijven van
Musil een fermenterende rol gespeeld, vooral in de dagboeken maar ook in ander
werk. Het dagboek is een Arbeitsjournal, te lezen als het logboek van de grote roman,
of liever van een geschiedenis van romanontwerpen. En misschien kan van de
dagboeken evengoed gezegd worden dat ze een ontwikkelingsroman van een idee
vormen. Een tijdlang heeft Musil een autobiografische roman overwogen, maar de
ik-vorm zou niet minder dan de derde persoon onbruikbaar zijn geweest voor een
persoon die ‘kiest’ voor onpersoonlijkheid. De vrije indirecte rede is een juiste
oplossing gebleken als tussenvorm van de onpersoonlijkheid van een objectieve
waarheid en het subjectieve van de beleving. Bovendien was deze flexibele vorm
geschikt om tegelijk een participerende en gedistantieerde houding uit te drukken.
Al voor de publicaties dreigde de roman uit zijn krachten te groeien, in de jaren
'30 was dat proces niet meer te stuiten. Tijdens het corrigeren van de drukproeven
van het vervolg van Boek Twee, deel drie, in 1937/38 krijgt Musil ‘bij de correctie
van “Wandel unter Menschen” (hfdst. 47) de indruk, hoe een bewerking van het hele
deel en de voortzetting ervan wenselijk zou zijn’: ‘de vorm waarin gesteld en
aangevuld is, is uit de behoefte ontstaan, zo snel mogelijk de centrale positie te
bereiken en van daaruit vorm te geven; dus de dagboek-theorie te ontwikkelen en de
broer en zus daarvan in het bezit te stellen.’ (MoE p. 1910)
Zoals de mannelijke hoofdpersoon in het verhaal ‘Tonka’, waarvan oorspronkelijk
de bedoeling was dat het deel van de roman zou uitmaken, begint te schrijven om
enige ordening in zijn verwarde gemoed aan te brengen - ook hij had het gevoel twee
levens te hebben - zo heeft
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Ulrich het dagboek nodig om zich niet in de roes van de Andere Toestand te verliezen;
het dagboek geeft hem een handvat (‘een bezweringsformule, een handvat dat men
misschien kan pakken, de eigenlijke geest van de geest’, MoE p. 157 = 201). Wat
hij tot dusver bewust vermeden heeft, schrijven, ziet hij nu als onvermijdelijke
volgende stap; het is tevens zijn terugkeer naar de wereld waar hij uitgestapt is. De
doorbreking van vertrouwde patronen is niet vol te houden - de gesprekken tussen
Ulrich en Agathe, zelf al een echo van door anderen voor hen geformuleerde
ervaringen, beginnen in herhaling te vervallen en naderen dicht de sprakeloosheid.
En omdat de andere toestand uit weinig anders dan hardop denken bestaat, is er geen
andere keuze dan die tussen definitief zwijgen - het tweetal heeft de belofte gedaan
in geval van falen een einde aan hun leven te maken, maar zelfs daartoe zijn zij niet
meer bij machte - of terugkeren.

18. Sprakeloosheid eindigt in oorlog
Het moet Musil de grootste moeite hebben gekost het epische karakter van de
Parallelactie niet met een even brede epiek te beantwoorden, de satirische uitweidingen
zijn zichtbaar met intens genoegen geschreven. Maar hij heeft het gevaar van
weerspiegeling bezworen door overdrijving en essayisme. De Parallelactie als
handeling die uitsluitend uit cirkelredeneringen en tautologieën bestaat heeft de
roman danig opgebroken, maar de sprakeloosheid waaraan luidruchtig lucht gegeven
wordt is altijd nog sarcastisch op afstand te zetten; de roman bood Musil voldoende
tegengif voor het epische, waarvan de romances tussen Diotima en Arnheim en tussen
Rachelle en Soliman voorbeelden zijn die kunnen wedijveren met de epische romans
van de zelfgenoegzame vertellers, van wie Musil in een bespreking van Manas van
Alfred Döblin zei dat zij ‘nog steeds breeduit gaan zitten als kindermeisjes terwijl
de kinderen toch allang niet meer het geduld en de goedgelovigheid van hun
grootouders bezitten’.
De sprakeloosheid van de Andere Toestand kondigde, veel ingrijpender, de finale
crisis van het vertellen aan - het probleem van het esoterische is immers dat er geen
afstand is (‘toestand zonder lachen; mystici lachen’) waardoor de onmiddellijke
beleving het gevaar loopt niet minder eenduidig te worden dan de normale toestand.
Ulrich for-
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ceert een afstand door het ‘geweld’ van de ‘liefde’ te scheiden, waardoor de vereniging
- en dus de uitzonderingstoestand - wordt opgeheven.
Volgens de plannen van Musil had na de - uit de hand gelopen - episode
‘liefde-extase’ nog een andere relativering moeten volgen door het complex van de
Andere Toestand van de waanzinskant te behandelen. De man zonder eigenschappen
werd - zoals zijn ontvankelijkheid voor het buitensporige aan Moosbrugger en Clarisse
al deed vermoeden - aangetrokken door het vreemde, het afwijkende en waanzinnige.
Ook de oorlog wordt waanzin genoemd. Vandaar dat beide ‘acties’, de patriottische
actie en de reis naar het paradijs, beide uit louter woorden bestaand, op een crisis
uitlopen, op waanzin, zegt Musil, op oorlog.
Musils opvattingen over oorlog zijn na 1918 wel veranderd, maar er blijft een niet
altijd even duidelijke positieve interpretatie meespelen die wellicht in verband te
brengen is met zijn opvattingen over crisis en anarchie. In de jaren '30 noteerde hij
in dit verband: ‘Ulrich en Agathe is eigenlijk een poging tot anarchisme in de liefde.
Die zelfs daar negatief afloopt. Dat is de diepe betrekking van de liefdesgeschiedenis
tot de oorlog. (Ook in verband met het Moosbrugger-probleem.) Maar wat blijft er
aan het eind over? Dat er een sfeer van idealen en een van realiteit is? Voorbeelden
waarnaar men zich kan richten e.d.? Wel heel onbevredigend! Is er geen beter
antwoord?’ (MoE p. 1876, ‘Moral und Krieg’) Duidelijker was het zelfs voor Musil
niet toen hij dit noteerde in de jaren na de boekpublicaties. Het is dan begrijpelijk
dat hij juist in deze studiebladen waar hij vaststelt dat ieder idee zijn tegenidee heeft,
de gedachte ontwikkelt van een utopie van de inductieve gezindheid, de houding die
Ulrichs terugkeer mogelijk moet maken en Musils esthetisch-ethische facit is dat
zijn hele romanproject rechtvaardigt. Op hetzelfde studieblad noteert hij: ‘Utopie
van het gemotiveerde leven en utopie van de andere toestand wordt vanaf
dagboek-groep tot een einde gebracht. Als laatste blijft - in omgekeerde volgorde die van de inductieve gezindheid, dus van het werkelijke leven, over! Daarmee sluit
het boek.’ (MoE p. 1887)
De grens van de Andere Toestand wordt gesteld door de taal, zij is het grensgebied
tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’, in welke tussenruimte
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van de mystieke vereniging Ulrich en Agathe nog steeds ‘ongescheiden en
niet-verenigd’ zijn. Er is een vermoedelijk door Musil in 1934 geschreven hoofdstuk
(49), ‘Nachdenken’ (MoE pp. 1411-1416), waarin Ulrich en zijn verteller - zoals
vaak is het verschil tussen beiden moeilijk vast te stellen - de balans van het afgelopen
jaar en in het bijzonder van de laatste periode met Agathe opmaken. Ulrich ziet zijn
nieuwe ervaringen als ‘toename van werkelijkheid’ - ‘En Agathe had hem, juist toen
hij zijn conclusies uit het duizendjarige boek wilde trekken, maar misschien ook
alleen nog eens uitdrukking aan zijn verbazing wilde geven, geantwoord en hem met
de uitroep in de rede gevallen: “Daar hebben we het toch al lang over gehad!” (...)
hoewel het allerminst waar kon zijn dat tussen hen al genoeg gezegd was - laat staan
het ware of beslissende! -, een dergelijk verlossend voorval of toverwoord, waarop
ze aanvankelijk nog hadden kunnen wachten, was immers juist uitgebleven: hij wist
toch ook dat de vragen die zijn leven al bijna sinds een jaar beheersten, nu heel nauw
en dicht, en niet op een verstandelijke maar op levende wijze om hem samengetrokken
waren. Precies alsof er nu weldra toch voldoende over gesproken was, al kwam het
antwoord niet bepaald in woorden tot uitdrukking. - Hij kon zich niet eens volledig
herinneren, wat hij daarover in de loop der tijd gezegd en gedacht had...’ (MoE p.
1411) - Ulrich verkeert inmiddels kennelijk in dezelfde positie als de lezer: er is
zoveel leven in gemengd dat de gedachten niet meer te classificeren zijn, laat staan
dat hij ze helder voor de geest heeft. Net als indertijd de eiland-beleving (in verband
met de liefde voor de vrouw van de majoor) is zijn gemoedstoestand alleen bij
benadering onder woorden te brengen. En juist op die onbepaaldheid was hij gesteld.
‘Wat wist hij daarvan nu echt? Alles bijeen niet meer dan dat ook deze kring van
vragen in het verloop van zijn leven aan dezelfde wet of hetzelfde lot onderworpen
is geweest als de andere kringen die zich aan alle kanten aaneensloten, zonder een
midden te vormen.’ (MoEp. 1413) - Het centrum blijft uitgespaard - die idee, door
Clarisse eens vergeleken met een ring, ‘alleen maar zo rondom iets (...) in het midden
is er toch niets, en toch ziet het er net zo uit alsof het alleen daarop aankomt’ (MoE
p. 369) - die idee was Ulrich ook al ingevallen toen hij in de stad rondliep en in dat
versteende lichaam iets levends voelde kloppen, een uitgespaarde kern
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die misschien plaats bood voor een ‘ik’.Iets daarboven staat dat hij ‘ook geen schrijver had kunnen worden’ (MoE p. 153
= 197). In ‘Nachtgespräch’, een van de vele schetsen voor het vervolg van het derde
deel, geeft Musil een ietwat andere uitleg van Ulrichs weigering tot schrijven: ‘Ik
heb hem (Tuzzi) echter gezworen dat ik mezelf zou doden voordat ik aan de verleiding
toegaf een boek te schrijven; en ik heb dat eerlijk gemeend. Want wat ik zou kunnen
schrijven, zou alleen maar het bewijs zijn dat men in staat is op een bepaalde manier
te leven; dat ik een boek daarover zou schrijven, zou tenminste het tegenbewijs zijn
dat ik niet zo kan leven.’ (MoE p. 1278) Daarop reageert Agathe met te zeggen: ‘We
kunnen ons samen doden, als het een boek wordt!’ In het hoofdstuk ‘Nachdenken’
schrijft Ulrich nog steeds niet; ‘Ulrich had zijn gedachten nooit op schrift gesteld’
(MoE p. 1414); die behoefte heeft hij nu kennelijk wel.

19. Dagboek, stad, roman
In zijn dagboek zoekt Ulrich zijn gedachten en gevoelens te ordenen, en hij doet dat
in de vorm van een essay over het gevoel. - ‘Ik roer eerst de vraag aan: welke rol
spelen in de contemplatieve voorstelling gevoelens die wij in onze normale
voorstelling hebben?’, schreef Musil al in 1923 (in ‘Der deutsche Mensch als
Symptom’). Het schrijven is een poging tot afstand om de andere toestand echt
naderbij te brengen. De vereniging van twee personen voltrekt zich, zoals al in de
vroege novellen beschreven wordt, in de helft van het paar, bij afwezigheid van de
ander. In dezelfde zin is deze poging (essay) te interpreteren als vereniging door
reflexieve distantie - dat is het geheim van het dagboek, en daarom moest het voor
Agathe verborgen blijven (zoals zij haar ontmoetingen met Lindner voor Ulrich
geheim houdt).
De ‘terugkeer’ van Ulrich is - met het oog op de grote beweging van de roman tevens een poging om, na de twee toestanden ‘geweld’ en ‘liefde’ voorzichtig
gescheiden te hebben, ze op een betere manier met elkaar te verbinden. Nadat Ulrich
de toestand van atomistische oplossing ervaren heeft, ontstaat de werkelijkheid voor
hem nog eens, zij het niet precies in de vorm waarin hij haar heeft achtergelaten,
maar in het perspectief van veranderbaarheid, in de toestand van grenzeloze
mogelijkheid. In de roman is de Andere Toestand geen einde maar een overgang.
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Alles wat over het vervolg van de gepubliceerde delen gezegd wordt - maar eigenlijk
ook over de gepubliceerde delen in het perspectief van het vervolg - is speculatie.
Zo ook de veronderstelling dat het dagboek, dat aanvankelijk nog echt een essay is,
van Ulrich een schrijver zal maken. Het kan nauwelijks toeval zijn dat het hoofdstuk
‘Wandel unter Menschen’, waarin de roman definitief naar alle kanten begint uit te
lopen, ook het hoofdstuk is waarin de stad andermaal een plaats blijkt te zijn waar
de mystieke ervaringen van Ulrich en Agathe opgewekt of verhevigd worden. Ulrich
doet daarvan verslag in zijn dagboek. Ulrich en Agathe hebben alletwee het gevoel
in de stromingen van de grote stad op te lossen - stad en mystieke beleving, waarin
zij zijn opgenomen en door onbekende bewegingen worden meegevoerd, zijn beide
nauwelijks (in woorden en begrippen) te vatten. In de anonimiteit van de grote stad
lossen ook begrippen als continuïteit, identiteit, subject en object op. De verandering
van de moderne samenleving in een cultuur van het ‘men’ - de mens die nog alleen
maar een persoon kan invullen die is samengesteld uit onpersoonlijke eigenschappen
- krijgt in het experiment van de Andere Toestand een positieve, of op z'n minst
geneutraliseerde, betekenis.
De momenten die voor de Andere Toestand bepalend zijn, zijn dezelfde die
wezenlijk zijn voor de directe kunstbeleving die, zoals Musil stelt, niet een ‘in zich
opnemen’ maar ‘opgaan in’ is. Overigens sluit de onmiddellijke beleving niet uit dat
pas de reflexieve herbeleving er een betekenisvolle ervaring van maakt. ‘Bij elke
vraag mbt de Andere Toestand staat altijd het begrip “artistieke intuïtie” achter de
coulissen’, noteert Musil. En ‘intuïtieve kennis in mystieke zin’ beschrijft hij als het
moment dat een (eerder gedachte) gedachte opeens levend wordt en een groot
gevoelscomplex dusdanig omsmelt dat men in een flits zichzelf en de wereld anders
ziet. Dat rechtvaardigt de veronderstelling dat het hele romanproject op de idee
‘scheppingstoestand’ gecentreerd is. Die valt niet samen met de Andere Toestand
maar is afhankelijk van ratio én mystiek, van mogelijkheidszin én werkelijkheidszin
enz. Ook kunst en literatuur kunnen niet zonder het ratioïde.
Ik zeg: het hele romanproject, en bedoel daarmee in feite alles wat Musil geschreven
heeft. De roman Der Mann ohne Eigenschaften heeft zich gedurende ettelijke decennia
in het dagboek uitgekristalli-
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seerd; vanaf het moment dat het idee van het dagboek concreet vorm aannam, loste
de roman op... in het dagboek (van Ulrich). Aan Ulrichs dagboek lijkt dezelfde
motivering ten grondslag te liggen die Musil op zijn vijftigste voor zichzelf noteerde:
‘Ik wil vanaf het begin van het jaar aantekeningen bijhouden. Doel: vasthouden hoe
mijn 50e levensjaar eruit ziet! Maar ook: doelloos feiten vasthouden. Ik ben te abstract
geworden en zou mij graag ook hierdoor tot het vertellen willen heropvoeden, dat
ik de dagelijkse omstandigheden respect betoon.’ (Tagebücher 6.1.1930, p. 692/3)
- Niemand weet wat Ulrich nog allemaal had kunnen schrijven. Het is mogelijk dat
in zijn dagboek zoals in dat van Musil alles zijn plaats zou hebben gekregen:
beschrijvingen, commentaar, herinneringen, werknotities, verhandelingen. Een
scenario uit Musils laatste levensjaar geeft speculaties daaromtrent enige voeding:
‘De ouder geworden U. van nu, die de tweede oorlog meemaakt, en op grond van
deze ervaringen zijn geschiedenis, en mijn boek, van een epiloog voorziet. Het maakt
het mogelijk de plannen ca. de aforismen met het feitelijke boek te verenigen. Het
maakt het ook mogelijk, de geschiedenis en de waarde ervan voor de huidige
werkelijkheid en toekomst onder ogen te zien.
In evenwicht te trekken: de romantische of zelfs Pirandello-achtige ironie van: de
figuur over de auteur.’ (MoE p. 1943)
De hele wereld moest in het (dag)boek. Vlak erboven wordt ‘de eventuele rol van
China’ vermeld, ‘in klein bestek de russisch-westerse meningsverschillen’ (...) ‘Ook
de MoE kan daaraan niet voorbijzien. Dat zou echter een historisch, filosofisch enz.
essayboek zijn, of de laatste van de delen aforismen. Ik heb voorheen al genoteerd:
het werk aan het Rapial staat gelijk met de liquidatie van Bd 1’. - Als men dat letterlijk
zou nemen, was Musil al schrijvend bezig zijn gepubliceerde boek van Der Mann
op te rollen. Voor Ulrich overwoog hij later ook nog eens een roman in aforismen:
‘Eventueel: Aforistisch als epos van deze man.’ De dwaaltocht door de chaos viel
uiteen in steeds fragmentarischer excursies.

20. Losbladige roman
In een van zijn latere dagboeken geeft Musil een dialoog met zijn vrouw Martha
weer, waarin hij zegt: ‘ik bedenk vaak hoe jammer het
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is dat ik teveel invallen in de MoE stop en mij daardoor ieder hoofdstuk onmogelijk
maak. Met 200 kleine eenheden zou ik heel anders beroemd zijn’ (T. p. 965) - Dat
zou wel eens waar kunnen zijn. Zijn gevecht met het teveel heeft hij niet gewonnen.
Ik heb de indruk dat Musils sterkte minder gelegen was in de constructie van een
grote roman dan in kort proza. De roman bestaat uit schitterende essayistische
fragmenten en series novellen, maar ik vraag mij af of de volgorde waarin ze staan
echt van belang is; ook wat dat betreft deelt de roman de structuur van de grote stad:
een complex van ongelijksoortigheden, een vaag omlijnd gebied van reacties en
interpretaties zonder een vast centrum of met vele centra. De man die allesomvattende
oplossingen verafschuwde koos ook in literair-technisch opzicht voor partiële
oplossingen: ‘De literatuur heeft niet tot taak te schilderen wat is, maar datgene wat
moet zijn; of datgene wat zou kunnen zijn, als een deeloplossing van datgene wat
moet zijn’ (Essays, p. 970). - Deze open methode dwingt de lezer bij het detail stil
te staan en zich te concentreren op een passage of een hoofdstuk, op gevaar af het
geheel uit het oog te verliezen. Dat stemt overeen met wat Musil zelf ooit vaststelde:
‘de fout van dit boek is, dat het een boek is. Dat het een kaft heeft, een rug, paginering.
Men zou een paar bladzijden eruit tussen glasplaten moeten uitspreiden en ze van
tijd tot tijd wisselen. Dan zou men zien, wat het is.’ (T. p. 347) Musil had het echter
niet over de roman, die moest toen nog geschreven worden, maar over de in 1911
onder de titel Vereinigungen uitgegeven twee novellen. Voor grote delen van de
roman geldt hetzelfde - het minst voor de geschiedenis van de Parallelactie, al meer
voor de essayistische hoofdstukken en passages in de eerste drie delen, en zeer zeker
voor de contemplatieve hoofdstukken die stilistisch rechtstreeks gemotiveerd zijn
door de novellen ‘Die Vollendung der Liebe’ en ‘Die Versuchung der stillen
Veronika’, of gemotiveerd door de ideale voorstelling die Musil van de novelle had
als zeldzame, intense en zelfs extatische beleving van de wereld.
Het zal duidelijk zijn, ik ben geneigd Musils werk te lezen als één grote roman
waarin vele thema's en motieven voorkomen, met als centraal themacomplex het
scheppingsproces - een roman die inzette met het ‘nachtboek van monsieur le
vivisecteur’ dat in het eerste dagboek van 1899 begint, Musils versie van Monsieur
Teste, ‘misschien het type
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van de hersenmens’ (T. p. 2) of van de door Nietzsche gedroomde en belichaamde
kunstenaar-filosoof. Over Nietzsche schreef de negentienjarige Musil: ‘het
karakteristieke ligt hierin, dat hij zegt: dit zou zo kunnen zijn en dat zo. En daarop
zou men dit en daarop dat kunnen bouwen. Kortom: hij spreekt van louter
mogelijkheden, louter combinaties, zonder ons een enkele werkelijk uitgevoerd te
tonen.’ (T. p. 19) Zelfkritiek avant la lettre? Hij zou later hebben kunnen riposteren:
maar in de methode (houding) ligt juist het doel. De roman is, zoals Claudio Magris
terecht in zijn essay ‘Achter deze oneindigheid: de Odyssee van Robert Musil’
(Beiträge zur Musil-Kritik, 1983) stelt, ‘de grootste encyclopedie van de moderne
cultuur, een daarom volledige encyclopedie omdat ze onbegrensd, fragmentarisch
en onafgesloten is’ -. Had Musil maar als Multatuli zijn werk in een reeks Ideeën
uitgegeven, dan had niemand hoeven speculeren over de vraag hoe de roman eruit
zou hebben gezien als Musil hem af had kunnen maken. De ironie wil dat Musil veel
al af had. Terwijl hij nog een gigantische voortzetting plande, was met de Parallelactie
het belangrijkste al gebeurd: er is niets gebeurd, alleen maar eindeloos gepraat en de
ideologische leegte is door het invullen met hol idealistisch gezwets alleen maar
leger geworden; en hoe het met de Andere Toestand had moeten aflopen doet er
weinig toe, aangezien we hebben kunnen lezen hoe een ander spreken, in aanzet
althans, eruit zou kunnen zien. Musil heeft net als Ulrich nooit kunnen beslissen of
kiezen, er werd voor hem beslist - de roman ontplofte in hoofdstuk 47 - het dagboek
van Ulrich bracht hem terug naar de werkelijkheid van zijn essayistische utopie. Zo
bezien is er nauwelijks nog verschil tussen het dagboek en het kladboek (Rapial).
En misschien heeft de schrijvende Ulrich, die gewapend met zijn ervaring van de
Andere Toestand het normale leven te boek stelt, het antwoord gegeven op de vraag
die Musil Ulrich liet stellen: ‘Een man die de waarheid wil, wordt geleerde; een man
die zijn subjectiviteit vrij spel wil geven wordt misschien schrijver; maar wat moet
een man doen die iets wil dat ertussenin ligt?’ (MoE p. 254 = 330) Over het
essayerende schrijven had Musil al in 1914 gezegd: ‘Tussen deze beide gebieden
ligt het essay. Het heeft van de wetenschap de vorm en methode. Van de kunst de
materie. Het probeert een orde te scheppen. Het geeft geen figuren, maar een
vlechtwerk van gedachten, het is dus logisch en gaat
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van feiten uit die het, zoals de natuurwetenschap, in verband brengt. Alleen zijn deze
feiten niet algemeen waarneembaar en ook hun vervlechting is in veel gevallen slechts
incidenteel. Het geeft geen algehele oplossing, maar alleen een reeks van bijzondere.
Maar het spreekt uit en onderzoekt.’ (Essays, p. 1335)
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Robert Musil
Vier ontwerpen rond 1932
Vertaling: Paul Beers
49
Ulrichs dagboek
Vaak dacht Ulrich dat alles wat hij met Agathe beleefde een wederzijdse suggestie
was en slechts denkbaar door het idee dat een uitzonderlijk lot hen had uitverkoren.
Het deed zich nu eens aan hen voor onder het teken van de Siamese tweeling, dan
weer onder dat van het Duizendjarige Rijk, van de liefde der serafijnen of van de
mythen der ‘concave’ wereldbeleving. Deze gesprekken herhaalden zich wel niet
meer, maar ze hadden in het verleden de krachtiger schaduw van echte gebeurtenissen
aangenomen die al een keer ter sprake zijn gekomen. Men mag dat niet meer dan
een halve overtuiging noemen, als men vindt dat bij een overtuiging een denken
behoort dat volkomen zeker van zijn zaak moet zijn; maar er bestaat ook een volle
overtuiging die gewoon uit het ontbreken van elke tegenwerping tot stand komt,
omdat een sterke en eenzijdig gerichte gemoedsbeweging elke twijfel ver uit het
bewustzijn bant; Ulrich voelde zich soms al bijna overtuigd, en wist niet eens waarvan.
Maar vroeg hij zich dan af - want hij moest er wel van uitgaan dat hij aan inbeeldingen
leed - wat Agathe en hij zich het eerst moesten hebben ingebeeld, het wonderlijke
gevoel voor elkaar of de niet minder merkwaardige verandering van het denken
waarin het zich uitdrukte, dan viel dat weer niet uit te maken, want zowel het een als
het ander was meteen in het begin present geweest en het een was, op zichzelf
genomen, even ongegrond als het ander.
Dat bracht hem er soms bijna toe aan suggestie te geloven, en hij voelde dan de
onheilspellende onrust die de zelfstandige wil bekruipt wanneer die zich verraderlijk
overvallen en van binnen geketend voelt. ‘Wat moet ik daaronder verstaan? Hoe
verklaart men dit ordinaire begrip suggestie dat ik net zo gemakkelijk gebruik als
iedereen, zonder
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het te begrijpen? Ik heb er vandaag over gelezen’, noteerde Ulrich op een blaadje.
‘De taal van de dieren bestaat uit affectuitingen die bij soortgenoten dezelfde affecten
oproepen. Waarschuwingskreet, voedselkreet, liefdeskreet. Ik mag er wel aan
toevoegen dat ze niet alleen hetzelfde affect, maar meteen ook de bijbehorende
handeling oproepen en bepalen. De kreet van schrik of van liefde gaat door merg en
been! Jouw woord is in mij en raakt me; was het dier een mens, dan ervoer het een
geheimzinnige, lichaamloze vereniging! Deze affectieve suggestibiliteit moet echter
ook bij de mens nog volledig aanwezig zijn, ondanks de ontwikkeling van de
verstandelijke taal. Het affect steekt aan: paniek, geeuwen. Het roept gemakkelijk
de erbij passende reacties op; een blij iemand maakt blij. Het slaat ook over op
niet-passende dragers; dat komt voor op alle niveaus, van de onnozelheid van een
liefdespand tot de grillen van complete liefdeswaanzin die rijp zijn voor het
gekkenhuis. Het affect is echter ook in staat uit te sluiten wat er niet bij past en roept
op beide wijzen dat duurzame, eenvormige gedrag van de mens op dat aan de toestand
van suggestie de kracht van vaste ideeën geeft. Hypnose is slechts een bijzonder
geval van deze algemene verschijnselen. Deze verklaring bevalt me en ik maak haar
tot de mijne. Een merkwaardig duurzaam, eenvormig gedrag, dat ons echter van de
totaliteit van het leven afzondert; dat is onze toestand!’
Ulrich begon nu veel van zulke notities te maken. Ze vormden een soort dagboek,
met behulp waarvan in hij zijn hoofd de helderheid probeerde te bewaren die hij
bedreigd voelde. Meteen nadat hij zijn eerste aantekening op papier had gezet, viel
hem nog deze tweede in: ‘Wat ik grootmoedigheid heb genoemd, is misschien ook
met suggestie verwant. Doordat de suggestie negeert wat niet bij haar past en naar
zich toe trekt wat dienstig aan haar is, is zij grootmoedig.’ Toen het er eenmaal stond,
vond hij zijn opmerkingen natuurlijk lang niet zo betekenisvol meer als vóór hij ze
had opgeschreven, en hij begon opnieuw een ondubbelzinnig kenmerk te zoeken van
de toestand waarin hij zich met zijn zuster bevond. Andermaal vond hij het hierin
dat zowel denken als gevoel in dezelfde zin veranderd waren en niet alleen
merkwaardig overeenstemden, maar zich ook als iets eenzijdigs, ja bijna zwevends
en verslaafds onderscheidden van de gewone toestand

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

60
waarin allerlei strevingen en invallen door elkaar lopen. Raakten hun gesprekken
goed op dreef - en daarvoor waren ze uitermate gevoelig -, dan maakten ze nooit de
indruk dat het ene woord het andere afdwong of dat de ene handeling de volgende
uitlokte, maar in de geest werd iets gewekt, waarop dan als een hogere trap het
antwoord volgde. Elke beweging van het gemoed werd de ontdekking van een nieuwe,
nog mooiere beweging, waarbij zij elkaar wederzijds hielpen, zodat de indruk ontstond
van een niet eindigende spiraal en van een zonder inzinking steeds hoger stijgend
gesprek. Nooit leek het laatste woord gesproken te kunnen worden, want elk einde
was een begin en elk laatste resultaat het eerste van een nieuwe reeks, zodat elke
seconde straalde als de opkomende zon, maar tegelijk de vredige vergankelijkheid
van de ondergaande zon met zich meebracht. ‘Als ik in God geloofde, dan vond ik
daarin nu de bevestiging voor de moeilijk te vatten bewering dat zijn nabijheid ons
evenzeer onze onuitsprekelijke verheffing laat voelen als onze terneerdrukkende
onmacht!’ noteerde Ulrich.
Hij herinnerde zich dat hij vroeger, toen zijn geestelijk leven een aanvang nam,
koortsachtig de beschrijving van soortgelijke ervaringen had gelezen in allerlei boeken
die hij nooit uitlas, omdat ongeduld en de drang naar eigenmachtigheid hem dat
beletten, hoewel hij door ze gefascineerd werd, ja juist daarom. Hij had daarna niet
zo geleefd als verwacht had mogen worden, en toen het dan gebeurde dat hij enkele
van die boeken weer opnam - want dat was iets dat hij nu graag deed -, kwam het
weerzien van de oude getuigenissen hem voor alsof hij stilletjes bij zichzelf naar
binnen ging door een deur die hij eerst hoogmoedig had dichtgeslagen. Zijn leven
leek ongerealiseerd achter hem te liggen, of misschien zelfs nog voor hem. Niet
gerealiseerde plannen lijken soms op de versmade geliefden in de droom die lange
jaren mooi zijn gebleven, terwijl degeen die terugkeert met verbazing zijn eigen
afgeleefde gezicht ziet: in een wonderbaarlijke uitbreiding van zijn macht meent hij
in het contact met hen weer jong te worden, en in deze tussen ondernemingslust en
twijfel, tussen vuurtong en as zwevende stemming bevond Ulrich zich nu meestal.
Hij las veel. Ook Agathe las veel. Ze was blij dat de leeshonger die haar in alle
situaties van haar leven had begeleid, niet meer ter verstrooiing diende maar een doel
had, en ze hield gelijke tred met haar broer als een meisje dat
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door haar fladderende kleren niet de tijd wordt gelaten om over de weg na te denken.
Het gebeurde dat broer en zuster 's nachts opstonden, nadat ze zich pas net te ruste
hadden begeven, en elkaar opnieuw bij hun boeken aantroffen, of dat ze elkaar
ondanks het vergevorderde uur helemaal niet lieten slapen. Ulrich schreef daarover:
‘Het schijnt de enige hartstocht te zijn die wij ons veroorloven. Ook als we moe zijn,
willen we toch niet uit elkaar gaan. Agathe zegt: “Zijn we soms geen broer en zuster?”
Ze bedoelt: Siamese tweelingen; want anders zou het geen betekenis hebben. Zelfs
als we te moe zijn om te praten, wil ze niet naar bed gaan, omdat we niet bij elkaar
kunnen slapen. Ik beloof dan naast haar te blijven zitten tot ze in slaap valt, maar ze
wil zich niet uitkleden en in bed stappen; niet uit schaamte, maar omdat ze dan iets
op me voor zou hebben. We trekken kamerjassen aan. Een paar keer al zijn we tegen
elkaar aan geleund in slaap gevallen. Ze was één en al vuur. Om haar te steunen had
ik, zonder het te weten, mijn arm om haar lichaam geslagen. Ze heeft minder
gedachten dan ik en een hogere temperatuur. Ze moet een erg warme huid hebben.
's Morgens zijn we bleek van vermoeidheid en slapen een gat in de dag. Er komt
overigens niet de geringste geestelijke vooruitgang uit voort. We branden aan de
boeken als de pit in de olie. We nemen ze eigenlijk op zonder dat ze enig ander effect
hebben dan dat we branden...’
Ulrich voegde eraan toe: ‘De jonge mens luistert maar met een half oor naar de
stem van de boeken die zijn lot zullen bepalen; reeds snelt hij weg om zijn eigen
stem te verheffen! Want hij zoekt niet de waarheid, hij zoekt zichzelf. Zo is het ook
met mij gegaan. Gevolg in het groot: steeds zijn er nieuwe mensen, en steeds de oude
gebeurtenissen, alleen in een nieuwe combinatie! Morele zwakte der eeuwen. Ze zijn
eigenlijk net als ons lezen een branden om wille van zichzelf. Wanneer heb ik dat
voor het laatst bij mezelf gezegd? Kort voor Agathes aankomst. Diepste oorzaak van
dit verschijnsel? Het ontbreken van systeem, principes, doel, dus ook van
ontwikkelingsmogelijkheden en consequentie in het menselijk leven. Ik hoop op dit
punt nog het een en ander vast te kunnen houden wat bij me is opgekomen. Het
behoort tot het “Algemeen secretariaat”. Het vreemde aan mijn huidige toestand is
echter dat ik nog nooit zo ver verwijderd ben geweest van actieve deelname aan de
wereld van de geest. Dat is Agathes invloed.
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Er gaat bewegingloosheid van haar uit. Desondanks heeft deze onsamenhangende
toestand een bijzonder gewicht. Hij is rijk aan inhoud. Ik zou willen zeggen: hij wordt
gekenmerkt door het grote gehalte aan gelukzaligheid; waarbij dit begrip natuurlijk
even vaag is als het andere. Aarzelend voorbehoud waaraan ik me schuldig maak!
Onze toestand is het andere leven dat me altijd voor ogen heeft gezweefd. Agathe
drijft ons in die richting en ik vraag me af: is het als werkelijk leven realiseerbaar?
Laatst heeft ook zij daarnaar gevraagd...’
Maar Agathe had, toen ze dat deed, alleen haar boek op haar knieën gelegd en
gevraagd: ‘Kun je van twee mensen houden die eikaars vijanden zijn?’ Ter verklaring
voegde ze eraan toe: ‘Soms lees ik in een boek iets dat in tegenspraak is met wat ik
in een ander boek heb gelezen, en houd van beide passages. Dan moet ik denken dat
wij samen, jij en ik, elkaar ook in veel opzichten tegenspreken. Doet dat er niet toe?
Of is het gewetenloos?’
Ulrich herinnerde zich meteen dat zij hem precies zoiets had gevraagd in de
onverantwoordelijke toestand waarin zij het testament [van haar gestorven vader]
veranderde. Dat schiep ónder de situatie van dit moment een merkwaardige diepte
en uitholling, want de hoofdstroom van zijn gedachten voerde Agathes woorden als
vanzelf terug op Lindner [pedagoog en tijdelijke toeverlaat van Agathe]. Hij wist
dat zij hem opzocht; ze had het hem wel nooit verteld, maar ook geen moeite gedaan
het te verbergen.
Het antwoord op deze openlijke verheimelijking was Ulrichs dagboek.
Agathe mocht niets van dit dagboek weten.
Als hij eraan schreef, leed hij onder het gevoel ontrouw te zijn. Of hij versterkte
en bevrijdde zich ermee, want de verkoelende werking van het heimelijk begane
onrecht doorbrak de geestelijke betovering die even gevreesd als begeerd was.
Daarom had Ulrich op Agathes vraag alleen maar geglimlacht en geen ander
antwoord gegeven.
En nu had Agathe plotseling gevraagd: ‘Heb je minnaressen?’ Voor het eerst
gebeurde het dat zij hem weer zo'n vraag stelde. ‘Natuurlijk heb je ze’, voegde ze
eraan toe, ‘maar je hebt me toch zelf gezegd dat je niet van ze houdt?!’ En toen vroeg
ze: ‘Heb je een andere vriend dan mij?’
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Dat zei ze losweg, alsof ze nu geen antwoord meer verwachtte, maar ook op zó'n
manier luchtig en spelend, alsof ze op haar hand een minieme hoeveelheid van eeen
heel kostbare stof had liggen en daar nu haar aandacht op richtte.
Ulrich schreef 's avonds laat in zijn dagboek het antwoord op dat hij gegeven had.

50
Een aantekening
Het was maar een kleine uitdaging van het leven dat ze mij die vragen stelde, het
wilde zeggen: jij en ik leven toch ook nog buiten de ‘toestand’! Ze kon evengoed
roepen: ‘Alsjeblieft, geef me wat water!’ Of: ‘Wacht even, doe het licht nog niet
uit!’ Het is het verzoek van een moment, iets haastigs, ongecontroleerds, en verder
niets. Ik zeg: verder niets; maar weet toch: het is niets minder dan wanneer een godin
een autobus achterna zou lopen om nog te worden meegenomen! Een manier van
lopen die niets mystieks heeft, een abrupt einde van het waanidee! Zulke kleine
voorvallen maken duidelijk hoezeer onze situatie één bepaalde gemoedstoestand
vooronderstelt en ogenblikkelijk omslaat als het evenwicht ervan verstoord wordt.
En toch maken zulke momenten pas echt gelukkig. Hoe mooi is Agathes stem!
Wat een vertrouwen ligt in zo'n kleine vraag die midden in een verheven en plechtige
samenhang opkomt! Het is ontroerend, zoals tussen een boeket kostbare bloemen
een wollen draad die van de jurk van de geliefde heeft losgelaten, of een uitstekend
stukje ijzerdraad waarvoor de handen van de bloemiste te zwak waren. Op zulke
momenten weet je precies dat je jezelf overschat, en toch lijkt alles wat meer is dan
jezelf, lijken alle gedachten van de mensheid een spinneweb, en het lichaam lijkt
dan op een vinger die het web elke seconde stuk maakt en waaraan een beetje blijft
hangen.
Zojuist zei ik: de handen van de bloemiste, en gaf me over aan het wiegende gevoel
van een vergelijking, alsof die vrouw beslist geen dik, ouder iemand kon zijn. Dat
is maneschijn van de verkeerde soort! En daarom heb ik Agathe ook eerder een
methodisch exposé gegeven dan

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

64
een direct antwoord. Maar eigenlijk heb ik haar alleen het leven beschreven dat me
voor ogen zweeft. Ik wil het hier herhalen en, als ik kan, verbeteren.
In het midden staat iets dat ik motivatie heb genoemd. In het gewone leven handelen
we niet uit motivatie, maar uit noodzaak, in een aaneenschakeling van oorzaak en
gevolg; zeker komt in deze aaneenschakeling ook altijd iets van onszelf voor, reden
waarom wij denken dat wij vrij zijn. Deze wilsvrijheid is het vermogen van de mens
vrijwillig te doen wat hij onvrijwillig wil. Maar motivatie heeft met willen niets van
doen; zij is niet onderworpen aan de tegenstelling van dwang en vrijheid, zij is diepste
dwang en hoogste vrijheid. Ik heb het woord gekozen, omdat ik geen beter vond; het
is enigszins verwant met de term motief in de taal van de schilders. Als een
landschapsschilder er 's morgens op uittrekt met de bedoeling een motief te zoeken,
dan zal hij het meestal vinden, dat wil zeggen, iets dat zijn wens vervult, of beter
gezegd, dat bij zijn bedoeling past - zoals een woord in elke mond past als het maar
niet te groot is. Want iets dat vervult is iets zeldzaams, het vult meteen tot over de
rand, stroomt over de bedoeling heen en houdt de hele mens in zijn greep. De schilder
die ‘iets’ wilde schilderen, zij het ook ‘naar persoonlijke visie’, schildert nu ‘op zich’,
hij schildert voor zijn zieleheil, en alleen op zulke momenten heeft hij werkelijk een
motief, op alle andere maakt hij het zichzelf alleen maar wijs. Er is iets over hem
gekomen dat bedoeling en wil wegvaagt. Als ik zeg dat het met wil en bedoeling
zelfs niets van doen heeft, overdrijf ik natuurlijk. Maar je moet overdrijven als je het
tehuis van de ziel voor ogen hebt. Er zijn natuurlijk allerlei nuances, maar net als bij
het kleurenspectrum: je moet door ontelbare overgangen van groen naar rood, maar
als je er bent, dan ben je er ook helemaal en is er geen spoor meer van groen.
Agathe zei dat het net zulke gradaties waren als dat je de meeste dingen op je af
laat komen, sommige dingen uit voorkeur doet, en ten slotte uit liefde handelt.
In elk geval doet zich ook in het spreken iets dergelijks voor. Men kan duidelijk
onderscheid maken tussen een gedachte die alleen maar denken is en een die de hele
mens raakt. Daartussen zijn allerlei overgangen. Ik zei tegen Agathe: we zullen alleen
nog dingen zeggen die de hele mens raken!
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Maar als ik alleen ben, zie ik hoe onhelder dat is. Ik kan ook door een
wetenschappelijke gedachte geraakt worden. Maar dat is niet het soort zaken waar
het om gaat. Anderzijds kan ik ook door een affect diep geraakt worden, en toch ben
ik daarna alleen verbijsterd. Hoe meer iets waar is, des te meer is het op een
eigenaardige manier van ons afgewend, al gaat het ons nog zo veel aan. Duizendmaal
heb ik al bij dit vreemde verschijnsel stilgestaan. Je zou kunnen denken dat hoe
minder ‘objectief’ iets is, hoe ‘subjectiever’, des te meer zou het ons dan toegewend
moeten zijn; maar dat is onjuist; de subjectiviteit keert ons innerlijk wezen precies
zo de rug toe als de objectiviteit dat doet. Subjectief ben je ten aanzien van problemen
waarover je vandaag zo en morgen anders denkt, hetzij omdat je niet genoeg weet,
hetzij omdat het object zelf van de willekeur van het gevoel afhangt: maar wat Agathe
en ik elkaar zouden willen zeggen, is niet de voorlopige of terloopse uitdrukking van
een overtuiging die bij een betere gelegenheid tot waarheid verheven, maar evengoed
als dwaling gezien zou kunnen worden; niets is onze toestand vreemder dan het
onverantwoordelijke en onaffe karakter van zulke geestrijke invallen, want tussen
ons wordt alles door een strenge wet beheerst, ook al kunnen we het niet uitspreken.
De grens tussen subjectiviteit en objectiviteit kruist die waarlangs wij ons bewegen,
zonder haar te raken.
Of moet ik me misschien aan de roerige subjectiviteit van de polemieken houden
die je in je jeugd met je kameraden voert? Aan hun mengeling van persoonlijke
gevoeligheid en zakelijkheid, aan hun bekeringen en afvalligheden? Met hun vage,
wisselende inhoud zijn ze het voorstadium van de politiek, de geschiedenis en de
humaniteit. Ze raken ons hele Ik, ze staan in direct contact met onze hartstochten en
proberen die de waardigheid van een geestelijke wet en de schijn van een onfeilbaar
systeem te verlenen. Hun betekenis voor ons ligt in het feit dat ze ons aangeven hoe
onze houding moet zijn. Zeker, ook als Agathe iets tegen me zegt, is het altijd alsof
haar woord door me heen gaat, en niet alleen door het gedachtengebied waartoe het
zich richt. Maar wat tussen ons gebeurt, heeft schijnbaar geen grote betekenis. Het
is zo stil. Het onttrekt zich aan de kennis. De woorden melkachtig en opaliserend
komen bij me op; wat tussen ons gebeurt, is als een beweging in een zacht glanzende,
maar niet erg doorzichtige vloeistof die
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steeds in haar geheel wordt meebewogen. Het doet er bijna niets toe wat er gebeurt;
alles gaat door het midden van het leven. Of komt van daar naar ons toe. Vindt plaats
met het merkwaardige gevoel dat alles wat wij ooit gedaan hebben en zouden kunnen
doen, meespeelt. Als ik het zo tastbaar mogelijk wil beschrijven, moet ik zeggen:
Agathe geeft me een bepaald antwoord of doet iets, en meteen krijgt het voor mij
evenveel betekenis als voor haar, ja schijnbaar dezelfde betekenis of een die erop
lijkt. Misschien begrijp ik haar in werkelijkheid helemaal niet goed, maar ik vul haar
aan in de richting van haar innerlijke beweging. Omdat we in dezelfde opwinding
verkeren, raden we blijkbaar wat deze kan verhevigen, en moeten onweerstaanbaar
volgen. Als twee mensen kwaad of verliefd worden, verhevigen zij hun gevoelens
wederzijds op een zelfde wijze. Maar het speciale karakter van de opwinding, en van
de betekenis die alles in die opwinding aanneemt, is nu juist het bijzondere.
Als ik kon zeggen dat we gedragen worden door het gevoel in harmonie met God
te leven, was het eenvoudig; maar hoe moet je onbevooroordeeld beschrijven wat
ons zonder ophouden opwindt? ‘In harmonie’ is juist, maar waarmee is niet te zeggen.
We worden gedragen door het gevoel dat we het midden van ons wezen bereikt
hebben, het geheimzinige midden waar de middelpuntvliedende kracht van het leven
is opgeheven, waar de niet aflatende werveling van het beleven ophoudt, waar de
lopende band van indrukken en uitingen, die de ziel op een machine doet lijken,
stilstaat, waar de beweging rust is - door het gevoel kortom dat we bij de as van de
draaitol zijn beland. Dit zijn symbolische uitdrukkingen en ik haat die symbolen,
juist omdat ze zich zo gemakkelijk aanbieden en oneindig zijn uit te breiden, zonder
iets op te leveren. Ik wil het liever opnieuw proberen, en zo nuchter mogelijk: de
opwinding waarin wij leven is die van de juistheid. Door dit woord, dat op die manier
gebruikt even ongewoon als nuchter is, voel ik me een beetje gerustgesteld. In het
gevoel van de juistheid liggen tevredenheid en bevrediging van de wensen besloten,
overtuiging en voldoening, het is de diepe toestand waarin men na het bereiken van
zijn doel vervalt. Als ik me er vervolgens een voorstelling van wil maken en me
afvraag: welk doel is er bereikt? dan weet ik het niet. Het is alweer de harmonie met
iets ondefinieersbaars. En eigenlijk is
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het ook niet helemaal juist om van een bereikt doel te spreken; het is tenminste even
waar dat de toestand gepaard lijkt te gaan met een voortdurende verheviging. Maar
het is een verheviging zonder vooruitgang. Het is eveneens een toestand van intens
geluk, maar reikt niet verder dan een zwakke glimlach. We voelen ons elke seconde
los van de aarde, maar gedragen ons uiterlijk zowel als innerlijk nogal onbewogen;
de beweging houdt nooit op, maar speelt zich af in de kleinste ruimte. Ook gaat een
diepe concentratie samen met een sterke verstrooidheid, en het besef van levendige
activiteit met de overweldiging door een gebeuren dat we niet voldoende begrijpen.
Zo eindigt mijn voornemen me zo nuchter mogelijk uit te drukken meteen weer in
bevreemdende tegenspraken. Maar wat zich aan de geest zo verscheurd voordoet, is
voor de beleving iets heel natuurlijks. Het is er eenvoudig; dus zou het ook voor het
juiste begrip eenvoudig moeten zijn!
Ook bestaat er tussen Agathe en mij niet het minste verschil van mening over dat
de vraag: ‘Hoe moet ik leven?’, die wij ons allebei hadden gesteld, beantwoord is:
Zo moet je leven!
En soms lijkt het me waanzin.

51
Het slot van de aantekening
Ik zie het probleem nu toch duidelijker. Iets maakt in het menselijk leven het geluk
kort, zozeer dat geluk en kortheid bij elkaar lijken te horen als broer en zuster. Het
maakt alle grote en gelukkige uren van ons bestaan zonder samenhang - een tijd die
in stukken in de tijd drijft - en geeft alle andere uren een noodzakelijke, een
nood-samenhang. Dit iets maakt dat wij een leven leiden dat ons innerlijk niet raakt.
Het maakt dat je even gemakkelijk mensen kunt opeten als kathedralen bouwen. Het
is er de oorzaak van dat steeds maar weer ‘hetzelfde’ gebeurt, het alleen maar uiterlijk
werkelijke. Het is er de schuld van dat je door al je hartstochten bedrogen wordt. Het
veroorzaakt de zich steeds herhalende vergeefsheid van de jeugd en de zinloze
eeuwige revolutie van de tijden. Aan dit iets is het toe te schrijven dat alleen de drang
tot activiteit actief wordt, en niet de mens, dat onze handelingen
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zich zo noodzakelijk voltrekken alsof ze meer bij elkaar horen dan bij ons, dat ons
beleven in de lucht ligt, maar niet in onze wil. Dit iets betekent dat wij met alle geest
die wij voortbrengen niets goeds weten te beginnen, het maakt ook dat wij niet van
onszelf houden, dat wij onszelf wel begaafd kunnen vinden, maar er al met al de zin
niet van inzien.
Dit iets is: dat wij steeds weer uit de toestand van betekenis in het absoluut
betekenisloze treden om er betekenis in binnen te brengen. Wij treden uit de toestand
van het zin volle in die van het noodzakelijke en nooddruftige, uit de toestand van
het leven in de wereld van de dood. Nu ik dit heb neergeschreven, merk ik dat het
een tautologie is en schijnbaar nietszeggend. Maar voor ik ging schrijven had ik in
mijn hoofd: ‘Agathe geeft me een antwoord, een teken; het maakt me gelukkig’; en
daarna de gedachte: ‘we treden niet uit de wereld van de geest om in een geestloze
wereld geest te brengen.’ En het leek mij dat deze gedachte volmaakt was en met
het uit de ene toestand in de andere treden precies uitdrukt wat ik bedoel. Ik hoef me
ook maar in die stand terug te verplaatsen, en dan lijkt het me nog altijd zo.
Ik moet me afvragen hoe een vreemde me zou begrijpen. Zeg ik betekenis, dan
begrijpt hij vast en zeker: het betekenisvolle. Als ik geest zeg, verstaat hij daaronder
allereerst levendigheid, vitaal denken, opnemen en willen. En het spreekt voor hem
vanzelf dat je uit de geestelijke wereld moet treden en haar betekenis een plaats geven
in het leven, ja hij beschouwt zo'n streven naar ‘vergeestelijking’ als een van de
waardigste menselijke taken. Hoe kan ik duidelijk maken dat ‘vergeestelijken’ al
een zondeval is, en ‘niet de wereld van het geestelijke verlaten’ een gebod dat geen
gradaties kent, maar óf geheel of helemaal niét wordt nagekomen?
Intussen heb ik een betere verklaring bedacht. De opwinding waarin wij ons
bevinden, Agathe en ik, zet niet aan tot handelingen en niet tot waarheden, dat wil
zeggen: zij breekt niets van de rand af, maar stroomt door wat zij te voorschijn roept
heen weer naar zichzelf terug. Dat is natuurlijk slechts een beschrijving van de vorm
van het gebeuren. Maar als ik wat ik beleef op deze manier beschrijf, dan formuleer
ik de veranderde, geheel andere rol die mijn houding, mijn handelen nu spelen; wat
ik doe is niet meer de ontlading van mijn spanning en
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de definitieve vorm van een toestand waarin ik me heb bevonden, maar het is een
doorgang en station op de terugweg naar de betekenis!
Weliswaar had ik bijna gezegd: ‘terugweg naar een verhoging van mijn spanning’,
maar toen realiseerde ik me een van de tegenspraken van onze toestand, namelijk
dat die geen vooruitgang kent en dus ook geen hogere spanning kan hebben. Daarna
dacht ik ‘terugweg naar mijzelf’ te moeten zeggen - zo onnauwkeurig is dat alles! -,
maar de toestand is helemaal niet egotistisch, hij is vol liefde naar de wereld
toegewend. En zo heb ik toch weer ‘betekenis’ geschreven, en dat woord staat goed
en natuurlijk in zijn context, zonder dat het me tot nu toe gelukt is de inhoud ervan
bloot te leggen.
Hoe onzeker dat woord ook blijft, toch heeft mij altijd een leven voor ogen gestaan
waarvan het de kern zou vormen. Ik had bij elke andere levenswijze het vage gevoel,
het gezien, vergeten en niet teruggevonden te hebben. Het heeft me de bevrediging
ontnomen in het loutere rekenen en denken, maar liet me ook na elk avontuur en elke
hartstocht naar huis gaan met het ontnuchterende gevoel van een misstap, tot ik ten
slotte bijna alle plezier in enige activiteit verloor. Dat is gebeurd, omdat ik me door
niets wilde laten dwingen het terrein van de betekenis te verlaten. Nu kan ik ook
zeggen wat ‘motief’ is. Motief is, wat mij van betekenis naar betekenis voert. Er
gebeurt iets of er wordt iets gezegd, en dat vergroot de zin van twee mensenlevens,
verbindt hen door de zin, maar wát er gebeurt, onder welk fysisch of juridisch begrip
het valt, doet er daarbij in het geheel niet toe, is van een totaal andere orde.
Maar kan ik me voorstellen wat dat in heel zijn omvang betekent, of al was het
maar in zijn directe gevolgen? Ik moet het proberen. Een mens doet iets... nee, ik
mag het probleem niet uit de weg gaan, professor Lindner doet iets! Hij wekt bij
Agathe bepaalde gevoelens op. Ik merk dat, wil het ongedaan maken en weerleggen,
en - op het moment dat ik toegeef aan mijn afkeer, treed ik uit de cirkel van de
betekenis. Wat ik voel kan voor Agathe nooit motief worden. Mijn gemoed mag vol
ergernis of woede zijn, mijn hoofd een arsenaal van scherpe en flitsende bedenkingen
- mijn hart is leeg! Mijn toestand is dan plotseling negatief! Mijn toestand is niet
meer positief! Daar rolt opnieuw een wonderlijk begrippenpaar uit mijn pen. Waarom
kom ik
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op de termen ‘positief’ en ‘negatief’? Ik herinner me opeens een dag waarop ik ook
voor een vel papier zat en probeerde te schrijven - toen had het een brief aan Agathe
moeten worden. En langzaam herinner ik me weer het ‘Doe!’ en het ‘Doe niet!’ als
de twee bestanddelen van elke moraal, het ‘Doe’ dominerend wanneer de moraal in
opkomst is, het ‘Doe niet’ wanneer zij haar verzadigde heerschappij heeft bereikt.
Is deze verhouding van ‘gebod’ en ‘verbod’ niet identiek met wat ik nu positief en
negatief noem? Is de relatie tussen Agathe en mij niet daardoor gekenmerkt dat alles
gebod is en niets verbod? Ik herinner me dat ik toen over Agathes hartstochtelijke,
stimulerende goedheid heb gesproken, die er in een tijd dat men zoiets niet meer
begrijpt als een oeroude ondeugd uitziet. Ik zei: het is alsof iemand na lange tijd naar
huis terugkeert en het water uit de fontein van zijn dorp drinkt! En ‘gebod’ betekent
natuurlijk niet dat we gebieden, maar dat alles wat we doen het hoogste van ons eist.
De cirkel van de betekenis niet verlaten zou dus hetzelfde zijn als leven in pure
positiviteit? Ik schrik bijna bij de gedachte dat het ook hetzelfde is als ‘wezenlijk
leven’, al kon ik dat verwachten. Want wat zou ‘wezenlijk’ anders betekenen? Het
woord stamt immers uit de mystiek of de metafysica en drukt de tegenstelling uit tot
al het rusteloze en twijfelachtige aardse; maar sinds wij van de hemel gescheiden
zijn, leeft het op aarde als het verlangen om onder duizenden morele overtuigingen
de enige te vinden die het leven een onwankelbare zin geeft. Eindeloze gesprekken
daarover tussen Agathe en mij! Haar jeugdige hang naar gemoraliseer naast de
koppigheid waarmee zij Hagauer [Agathes echtgenoot] wilde doden en hem althans
in zijn bezit ook werkelijk getroffen heeft! En ditzelfde zoeken naar een overtuiging
overal in de wereld; het besef dat de mens niet zonder moraal kan leven, en de diepe
verontrusting over het feit dat zijn eigen gevoelens elke moraal ondermijnen! Waar
ligt de mogelijkheid van een ‘compleet’ leven, van een ‘volle’ overtuiging, van een
liefde die zonder een greintje niet-liefde is, zonder een spoor van zelf- en ik-zucht?
Toch alleen in: positief leven. En dat wil zeggen: geen gebeuren accepteren zonder
‘betekenis’, telkens als ik spreek over een ‘nooit eindigende toestand’ in tegenstelling
tot de ‘eeuwige, vergeefse ogenblikkelijkheid’ van ons gewone handelen, of over de
onderschikking van elke
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kortstondige toestand aan een permanente toestand van het gevoel, die ons de
‘verantwoordelijkheid’ teruggeeft. Ik zou bladzijden lang kunnen doorgaan met zulke
formuleringen, die dat wat wij bedoelden van een bepaalde kant zouden beschrijven.
Wij hebben het samengevat onder de noemer ‘wezenlijk leven’ - en ook door anderen
is dat gedaan -, steeds met een ongemakkelijk gevoel vanwege de
gezwollen-bovenzinnelijke bijklank van dat woord, maar wij hadden er geen dat
gemakkelijker te gebruiken was. Het is al met al geen geringe verrassing als ik hetgeen
ik in de wolken zocht, opeens bijna in mijn hand vind!
In elk geval behoort het tot de kenmerken van onze toestand dat elke nieuwe
beschouwing alle vorige in zich opneemt, zodat er tussen hen geen rangorde bestaat
- ze lijken eerder oneindig verstrengeld. Ik zou voort kunnen gaan en onze toestand
evengoed grootmoedig noemen, dat heb ik trouwens enkele dagen geleden al gedaan;
zoals ik hem ook als scheppend zou kunnen karakteriseren, want scheppen en
schepping zijn alleen mogelijk in een door en door positieve houding, en zo klopt
ook dat; ten slotte zou zo'n leven, waarin elk moment zo betekenisvol mogelijk moet
zijn, ook nog samenvallen met dat ‘leven waarin het maximale wordt geëist’, dat ik
me soms heb voorgesteld als de psychische aanvulling op de stugge gedecideerdheid
van de echte wetenschap. Maar of ik het nu maximaal of grootmoedig noem,
scheppend of betekenisvol, wezenlijk of compleet, hoe speel ik het klaar dat mijn
gevoelens voor professor Lindner zo zijn? Dat is de vraag waar ik naar moet
terugkeren, het experimentum crucis, de kruisweg! Ik bedenk dat ik hem de
mogelijkheid heb ontzegd zich voor Agathe te interesseren. Waarom? Omdat interesse,
ja alleen al begrip, nooit mogelijk is door een ‘zich in de ander verplaatsen’, maar
alleen als men gezamenlijk aan iets groters deelheeft. Ook ik kan de hoofdpijn van
mijn zuster niet zelf voelen; maar ik vind me met haar in een toestand verplaatst
waarin er geen pijn is of waarin ook de pijn de zwevende vleugels van de zaligheid
heeft!
Ik heb mijn twijfels, ik zie dat ik overdrijf. Maar misschien gebeurt dat alleen
omdat ik niet tot extase in staat ben?
Ook tegenover Lindner zou ik me ongeveer zo moeten gedragen alsof ik met hem
in God was verbonden. Een kleiner geheel als de natie
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of een of andere broederschap is ook al voldoende. In elk geval is het genoeg om
richting te geven aan mijn gedrag. Zelfs een gemeenschappelijke idee is voldoende.
Het moet alleen iets nieuws en levends zijn, dat niet slechts Lindner en ik is. Zo luidt
dan ook het antwoord op Agathes vraag naar de betekenis van een tegenspraak tussen
twee boeken waar je allebei van houdt: nooit een berekenen, een afwegen, maar een
derde, levende eenheid die beide kanten in zich bevat. En zo was het leven dat mij
altijd, zij het ook zelden duidelijk, voor ogen stond: de mensen onderling verbonden,
en ik verbonden met de mensen door iets dat ons voorbij doet zien aan onze talloze
antipathieën. De tegenstellingen en vijandigheden die er tussen ons bestaan kun je
niet loochenen, maar je kunt ze als ‘opgelost’ zien, zoals de sterke stroom van een
rivier oplost wat hij op zijn weg vindt. Tussen de mensen zouden er dan bepaalde
gevoelens niet bestaan, en andere wel. Alle onmogelijke gevoelens zouden kunnen
worden samengevat als neutraal en negatief, als bekrompen, knagend, vernauwend,
gemeen, maar ook als onverschillig of enkel wortelend in pure noodzaak. Zo zijn de
overblijvende gevoelens groot, expanderend, veeleisend, zwaarwegend, beamend,
steeds sterker wordend: ik kan dat zo gauw niet uitputtend beschrijven, maar het was
als een droom in de diepte van mijn lichaam, en wilde ik ten slotte niet gewoon alle
mensen en het leven liefhebben? Ik, met mijn armen, mijn tot op het boosaardige af
getrainde spieren, zou in wezen alleen maar behoefte aan liefde hebben, gek zijn van
liefde? Is dit de geheime formule van mijn leven?
Ik kan het me voorstellen als ik fantaseer en aan de wereld en de mensen denk,
maar niet als ik aan Lindner denk, dié bepaalde, belachelijke man naar wie Agathe
morgen misschien weer toegaat om met hem te bespreken wat ze met mij niet
bespreekt. Wat blijft dus over? Dat er twee min of meer te scheiden groepen van
gevoelens bestaan die ik nu opnieuw als positieve en negatieve toestanden zou willen
karakteriseren, zonder daarmee een oordeel uit te spreken en alleen naar de aard van
hun verschijning; hoewel ik een van deze beide toestanden uit het diepste (dat wil
ook zeggen: uit het verborgenste) van mijn ziel liefheb. En het blijft werkelijkheid
dat ik me nu bijna voortdurend in die toestand bevind, en Agathe ook! Misschien is
het een groot experiment dat het lot met mij voorheeft. Misschien is alles wat ik
geëxperi-
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menteerd heb er alleen maar geweest om dit te beleven. Maar ik vrees ook dat in
alles wat ik tot nu toe meen te zien een cirkelredenering schuilgaat. Want ik wil niet
- om op het oorspronkelijke motief terug te komen - de toestand der ‘betekenis’
verlaten, en als ik wil omschrijven wat betekenis is, kom ik altijd weer uit bij zoals
ik ben, en zoals ik nu ben, en dat is dat ik een bepaalde toestand niet wil verlaten!
Ik denk dus niet de waarheid te zien, maar wat ik beleef is zeker ook niet alleen
subjectief, het reikt met duizend armen naar de waarheid. Het zou daarom werkelijk
suggestie kunnen lijken. Al mijn gevoelens zijn immers merkwaardig gelijksoortig
of gelijkgericht, terwijl de tegenstrevende gevoelens zijn uitgeschakeld, en een
dergelijke affectieve toestand die het handelen eenvormig regelt is precies wat als
de kern van de suggestie wordt gezien. Maar kan iets een suggestie zijn waarvan ik
de vooraankondiging, het eerste spoor bijna tot aan het begin van mijn leven kan
volgen?!
Wat blijft dus over? Het is geen inbeelding en geen werkelijkheid; ik zou, als het
ook geen suggestie is, bijna moeten concluderen dat het het begin van een
boven-werkelijkheid is.

52
De drie zusters
Ulrich vroeg: ‘Wat wil je van mij, mijn kleren, mijn boeken, mijn huis, mijn
vooruitzichten op de toekomst? Wat zal ik je schenken? Ik wil je alles geven wat ik
heb.’
Agathe antwoordde: ‘Snij een arm voor me af, of minstens een vinger!’
Ze bevonden zich gelijkvloers in de ontvangkamer, waarvan de hoge, smalle, van
boven ronde ramen het jonge, zachte morgenlicht, doorschoten met de schaduwen
van de bomen, op de spiegelende vloer lieten vallen. Keek je omlaag, dan was het
net of je onder je voeten door een bruinachtig glas de ontkleurde hemel zag met zijn
helderheid en wolken. Broer en zuster hadden zich zozeer teruggetrokken dat
nauwelijks nog het gevaar bestond dat ze door een bezoek gestoord zouden worden.
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‘Je bent te bescheiden!’ vervolgde Ulrich. ‘Vraag toch mijn leven! Ik denk dat ik het
voor jou zou kunnen opgeven. Maar een vinger? Ik moet bekennen: een vinger, dat
staat me helemaal niet aan!’
Hij lachte. Zijn zuster met hem; maar haar gezicht behield toch de uitdrukking
van iemand die een ander ziet schertsen over iets dat hem zelf ernst is.
Nu ging Ulrich tot de aanval over: ‘Wie liefheeft, geeft’, men ‘houdt niets voor
zichzelf’, men wil niets alleen bezitten: waarom wil jij Lindner voor jou alleen
bezitten?’ vroeg hij.
‘Ik bezit hem toch helemaal niet!’ antwoordde Agathe.
‘Je bezit je heimelijke gevoelens voor hem en je heimelijke gedachten over hem.
Je dwaling over hem!’
‘En waarom snij je dan geen arm af?!’ vroeg Agathe uitdagend.
‘We zullen 'm afsnijden’, gaf Ulrich nu ten antwoord. ‘Maar voor het moment
vraag ik me af hoe het leven eruit zou zien als ik werkelijk mijn Ik zou opgeven, en
de anderen eveneens? Als iedereen zichzelf met iedereen zou delen; niet alleen tafel
en bed, maar echt zichzelf, zodat ieder zijn naaste liefhad als zichzelf en niemand
zichzelf het naaste was.’
Agathe zei: ‘Op de een of andere manier zou dat mogelijk moeten zijn.’
‘Kun je je voorstellen dat je een minnaar met een andere vrouw zou delen?’ vroeg
Ulrich.
‘Ik kan het me voorstellen’, zei Agathe. ‘Het zou zelfs heel mooi kunnen zijn! Ik
kan me alleen de vrouw erbij niet voorstellen.’
Ulrich lachte.
Agathe maakte een protesterend gebaar. ‘Ik heb een bijzondere, persoonlijke afkeer
van vrouwen’, zei ze.
‘Precies! Precies! En ik hou niet van mannen!’
Agathe was een beetje beledigend door zijn spot, omdat ze voelde dat die niet
ongerechtvaardigd was, en ze zei niet meer wat ze van plan was geweest te zeggen.
Om haar op te monteren begon Ulrich in de leegte die nu ontstond iets te vertellen
dat hij, in de afwezige toestand tijdens het scheren, onlangs bedacht had: ‘Je weet
toch dat er tijden zijn geweest waarin voorname dames een slaaf die hun beviel
konden laten castreren, zo-
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dat ze hun plezier aan hem konden beleven zonder de zuiverheid van hun
nakomelingschap in gevaar te brengen.’
Agathe wist het niet, maar ze liet het niet merken. Wel herinnerde ze zich nu, een
keer gelezen te hebben dat bij bepaalde onbeschaafde volkeren elke vrouw ook alle
broers van haar man mee huwde en hun in alles moest dienen, en telkens als ze zich
zo'n slaafse vernedering voorstelde, doorvoer haar een onwillekeurige en toch niet
geheel onwelkome huivering. Maar ook daarvan liet ze haar broer niets merken.
‘...of zoiets vaak is voorgekomen of alleen als uitzondering weet ik niet, dat speelt
ook geen rol’, was Ulrich intussen voortgegaan, ‘want ik heb, zoals ik nu wel moet
bekennen, alleen aan de slaaf gedacht. Ik heb, precies gezegd, aan het ogenblik
gedacht waarop hij voor het eerst zijn ziekbed verlaat en opnieuw de wereld in stapt.
Eerst zal natuurlijk de aanvankelijk verstarde wil tot opstand en verzet weer tot leven
komen en ontdooien. Maar dan moet het besef komen dat het te laat is. De woede
wil zich baanbreken, maar dan volgen op elkaar: herinnering aan geleden pijn, laf
ontwaken van een angst waaraan alleen het bewustzijn geen deel had, ten slotte die
deemoed die onherroepelijk deemoediging betekent, en deze gevoelens houden nu
de woede onderdrukt, zoals men de slaaf zelf onderdrukt heeft gehouden terwijl men
de ingreep op hem uitvoerde.’ Ulrich onderbrak dit merkwaardige verhaal en zocht
naar woorden, zijn oogleden waren nadenkend neergeslagen. ‘Louter lichamelijk
zou hij zich ongetwijfeld nog kunnen vermannen’, ging hij voort, ‘maar een vreemde
schaamte zal hem tegenhouden, want hij moet beseffen dat het op een definitieve
wijze doelloos is, hij is immers geen man meer, hij is tot een meisjesachtig bestaan
vernederd, tot het bestaan van een handdoek, een zakdoek, een kopje, een van die
dingen die, niet zonder liefdevolle zorg, mogen dienen. Ik zou het ogenblik willen
meemaken waarop hij weer voor het eerst voor zijn pijnigster geroepen wordt en in
haar ogen leest wat zij met hem voorheeft...’
Agathe barstte uit in een spottende lach. ‘Jij houdt er wel heel vreemde gedachten
op na, Ulo! En als ik bedenk dat jouw slaaf vóór zijn ontmanning misschien een
slager of een vlotte huisknecht is geweest...’
Ulrich lachte onnozel mee. ‘Dan zou ik mijn schildering van het tot
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leven komen van zijn ziel waarschijnlijk verontrustend komisch vinden’, gaf hij toe.
Hij was er zelf blij om dat aan dit bedenkelijke verhaal een eind werd gemaakt. Want
er moesten onverwacht verschillende dingen in zijn hoofd zijn opgekomen die er
niet bij hoorden: alsof iets dat reikte van de mythologische, hun aanbidders
verslindende godinnen of van de Siamese tweelingen tot aan het masochisme of het
castratiecomplex, met zijn vingernagel over het twijfelachtige toetsenbord van de
hedendaagse zieleleer was gelopen! Toen hij ophield met lachen, trok hij meteen een
verbitterend gezicht.
Agathe legde haar hand op zijn arm. In haar grijze ogen flitsten de minuscule
schaduwen van een verholen opwinding. ‘Maar waarom heb je me dat verteld?’ vroeg
zij.
‘Ik weet 't niet’, zei Ulrich.
‘Ik denk dat je aan mij hebt gedacht.’
‘Onzin!’ protesteerde Ulrich, en na een tijdje vroeg hij: ‘Weet je dat er vandaag
weer een brief van Hagauer is gekomen?’ en begon daarmee schijnbaar over iets
anders te praten.
Hagauers brieven in die tijd werden steeds dreigender. ‘Ik begrijp niet waarom hij
onder deze omstandigheden de trein niet neemt en hier naar toe komt op opheldering
te eisen’, vervolgde Ulrich.
‘Hij zal er geen tijd voor hebben’, zei Agathe.
En zo was het ook. In het begin was Hagauer het een paar maal van plan geweest,
maar er was telkens iets tussen gekomen, en toen was hij wat aan het alleenzijn
gewend geraakt. Het leek hem heel goed een tijdje zonder vrouw te leven: de man
moet niet al te gelukkig zijn of het al te gemakkelijk hebben - dat is een heroïsche
levensopvatting. Zo trad Hagauer zijn ongeluk daadkrachtig tegemoet en had de
genoegdoening te constateren dat niet alleen de tijd, maar ook tijdgebrek wonden
kan helen. Dat belette hem natuurlijk niet in de eis te volharden dat Agathe moest
terugkeren, ja hij kon zich aan dit punt van orde wijden met de ongestoordheid van
een man die de kinderen van zijn gevoel naar bed heeft gestuurd. Hij nam nog eenmaal
grondig alle documenten door, die hij ordelijk bewaarde, en herlas avond na avond
alle persoonlijke brieven van zijn gestorven schoonvader, zonder ook maar in één
ervan een aanduiding te vinden van de verrassing die men hem had bereid. En dat
een man die hij steeds als voorbeeld had mogen
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bewonderen, op het laatste moment van mening veranderd kon zijn of uit nalatigheid
gedurende lange jaren zijn testament niet aan veranderde omstandigheden zou hebben
aangepast, kwam Hagauer steeds onwaarschijnlijker voor naarmate hij vaker de
bundeltjes losmaakte en de etiketten verwijderde waarmee hij zijn briefwisseling en
andere schriftelijke aangelegenheden op orde hield. Hij vermeed het erover na te
denken hoe het testament dán de huidige redactie had gekregen, en kwam met zichzelf
overeen dat er een of andere vergissing of slordigheid, een schuldige of schuldeloze
nalatigheid, een advocatenstreek achter moest zitten. In deze opvatting, die hem
toestond zijn gemoed te ontzien zonder er zijn tijd aan te verliezen, volstond hij
ermee precieze overzichten en bewijzen op te vragen, en toen die niet kwamen een
advocaat te raadplegen, want hij ging er als ordelievend mens vanuit dat Agathe en
Ulrich in hun verstoktheid al hetzelfde moesten hebben gedaan en mocht niet bij hen
achterblijven. Nu nam de advocaat het schrijven van de brieven over, herhaalde de
eis van opheldering en verbond daarmee die van Agathes terugkeer, deels omdat
Hagauer het zo wenste, die het gedrag van zijn vrouw op de invloed van haar broer
schoof, deels omdat het in deze onheldere en wellicht duistere zaak aangewezen leek
zich eerst aan het zekere feit van de ‘kwaadwillige verlating’ te houden; het overige
moest aan de toekomst worden overgelaten en aan een voorzichtige evaluatie van
mogelijke aangrijpingspunten.
Van toen af las Ulrich weer de brieven van de tegenpartij en verbrandde ze niet.
Maar telkens als hij zijn zuster voorhield dat het urgent werd zich eveneens juridisch
te wapenen, had ze er niets van willen weten, ja ze wilde niet eens zijn mededelingen
aanhoren, en hij had ten slotte de eerste stappen zelfs zonder haar moeten doen, tot
zijn advocaat erop stond Agathe zelf te horen en zijn volmachten van haar te
ontvangen. Dat was het wat Ulrich haar nu vertelde, alles tegelijk, en eraan toevoegend
dat wat hij eerst verzachtend alleen een ‘schrijven van Hagauer’ had genoemd, een
bepaald onaangename juridische brief was. ‘Het is waarschijnlijk onvermijdelijk en
plotseling de hoogste tijd dat we onze advocaat met alle voorzichtigheid en
terughoudendheid enigszins op de hoogte brengen van de gevaarlijke geschiedenis
met het [vervalste] testament’, besloot hij.
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Agathe keek hem lang en besluiteloos aan met een van binnenuit verblinde blik, voor
ze hem zachtjes de woorden: ‘Dat was niet mijn bedoeling...!’ ten antwoord gaf.
Ulrich maakte met zijn armen een verontschuldigend gebaar en glimlachte. Er viel
ook zonder brandstichting in het vuur van de goedheid te leven, en de misdadige
kunstgreep die zij op de erfenis van haar vader had uitgevoerd was allang overbodig
geworden; maar het was nu eenmaal gebeurd en kon niet ongedaan worden gemaakt
zonder je bloot te geven. Ulrich begreep de combinatie van weerstand en
moedeloosheid in het antwoord van zijn zuster. Agathe was inmiddels opgestaan en
had tussen de voorwerpen van de kamer heen en weer gelopen zonder te spreken;
nu ging ze ver van haar broer zitten en keek hem nog steeds zwijgend aan. Ulrich
wist dat ze hem wilde terughalen naar het zwijgen dat als een rustmat van kleine
puntige vlammen was, en een zoete marteling eiste zijn hart terug.
Net als in muziek of in een gedicht, aan een ziekbed of in een kerk was de cirkel
van wat kon worden uitgesproken eigenaardig beperkt, en er was in hun relatie
duidelijk een verschil ontstaan tussen gesprekken die geoorloofd waren en andere
die je niet kon voeren. Dit kwam echter niet door iets plechtigs of een verheven
verwachting, maar moest zijn oorsprong buiten het persoonlijke hebben. Ze aarzelden
beiden. Wat zou het volgende woord zijn, wat moesten ze doen? De onzekerheid
leek nu op een net waarin alle onuitgesproken woorden gevangen zaten; het
vlechtwerk gaf wel mee, maar ze konden er niet doorheen komen, en bij dit ontbreken
van woorden leken blikken en bewegingen verder te reiken dan anders, en de
omtrekken, kleuren en vlakken een onstuitbaar gewicht te hebben; een geheime
remming, die anders in de ordening van de wereld ligt en grenzen stelt aan de diepte
van de zintuigen, was zwakker geworden of tijdelijk afwezig. En onafwendbaar
kwam dan het moment dat het huis waarin ze zich bevonden op een schip leek dat
over een oneindige, alleen dit schip weerspiegelende vlakte wegglijdt; de geluiden
van de oevers worden steeds zwakker en ten slotte sterft alle beweging weg; de
voorwerpen worden dan helemaal stom en verliezen de onhoorbare stem waarmee
zij de mens aanspreken; de woorden vallen nog voor ze gedacht zijn als zieke vogels
uit de lucht en sterven; het leven heeft niet eens meer de kracht
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de kleine, snelle besluiten op te brengen die even belangrijk als onbetekenend zijn:
opstaan, een hoed pakken, een deur openmaken of iets zeggen. Tussen het huis en
de straat lag dan plotseling een niets waar Agathe noch Ulrich doorheen konden,
maar in de kamer was de ruimte tot een hoogste schittering geslepen, gescherpt en
breekbaar als alles dat van een uiterste perfectie is, ook al nam het oog die niet
onmiddellijk waar. Het was de angst van de minnaars die op de toppen van het gevoel
niet meer wisten welke kant omhoog en welke omlaag leidt. Keken zij elkaar nu aan,
dan kon het oog zich in zoete kwelling niet losmaken van wat het zag en zonk weg
als in een haag van bloemen, zonder op grond te stuiten. ‘Wat zouden de horloges
nu doen?’ bedacht Agathe opeens en moest aan de kleine, onzinnige secondenwijzer
van Ulrichs horloge denken met zijn afgepaste gang over de nauwe cirkel; het horloge
zat in de zak onder zijn laatste rib, alsof daar het laatste toevluchtsoord van de rede
was, en Agathe verlangde ernaar het te voorschijn te halen. Haar blik maakte zich
los van die van haar broer: hoe smartelijk was die terugtocht! Ze voelden allebei dat
het dicht aan het komische grensde, dit gemeenschappelijke zwijgen onder de druk
van een zware berg gelukzaligheid of onmacht.
En plotseling zei Ulrich, zonder dat hij van plan was geweest juist dit te zeggen:
‘De wolk van Polonius, die nu eens op een schip, dan weer op een kameel lijkt, is
niet de zwakte van een meegaande hoveling, maar geeft precies de manier aan waarop
God ons geschapen heeft?’
Agathe kon niet weten wat hij bedoelde; maar weet je het altijd bij een gedicht?
Als het bevalt, openen de lippen zich tot een glimlach, en Agathe glimlachte. Ze was
mooi met haar gewelfde lippen, en Ulrich had even de tijd om stil te staan bij wat
hij gedacht had voordat hij het zwijgen verbrak. Natuurlijk had hij veel gedacht. Hij
had zich bijvoorbeeld voorgesteld dat Agathe een bril droeg. In die tijd gold een
vrouw met bril nog als vreemd en zag er werkelijk belachelijk of beklagenswaardig
uit; maar ook diende de tijd zich al aan waarin ze er, net als nu, ondernemend of zelfs
jong mee uitzag. Dit komt door de vaste gewoonten van het bewustzijn, die weliswaar
wisselen, maar in een of andere combinatie altijd aanwezig zijn en de sjablonen
vormen waar alle waarnemingen doorheen gaan voor ze het bewustzijn
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bereiken, zodat in zekere zin altijd het geheel dat men meent te beleven de oorzaak
is van wat men beleeft. En zelden heeft men er een idee van hoe ver dat gaat, en dat
het van mooi en lelijk, van goed en slecht - waar het nog natuurlijk lijkt dat de
morgenwolk van de een de kameel van de ander is - via bitter en zoet of welriekend
en kwalijk ruikend - die al iets objectiefs hebben - tot de zaken zelf reikt met hun
zogenaamd exacte en onpersoonlijke eigenschappen, waarvan de waarneming
schijnbaar geheel onafhankelijk is van geestelijke vooroordelen, maar het in
werkelijkheid slechts voor een groot deel is. In werkelijkheid is de verhouding van
buiten- tot binnenwereld niet die van een stempel dat in een ontvankelijk materiaal
zijn beeld drukt, maar die van een stempelmachine die daarbij vervormd raakt, zodat
het patroon, zonder dat het verband verloren gaat, tot merkwaardig verschillende
beelden kan leiden. Zodat Ulrich, als hij kon denken dat hij Agathe met een bril voor
zich zag, eveneens kon denken dat zij van Lindner of Hagauer hield, dat ze zijn
‘zuster’ was of ‘het als een tweeling half met hem verenigde wezen’, en geen enkele
keer was het een andere Agathe die voor hem zat, maar een ander zitten, een andere
haar omsluitende wereld, zoals een doorzichtige bol die in een onbeschrijfelijk licht
baadt. En het leek hun beiden dat de diepste zin van het houvast dat ze bij elkaar
zochten en dat de mens in het algemeen bij de ander zoekt, daarin lag. Ze leken op
twee mensen die hand in hand uit de kring zijn getreden die hen vast omsloten hield,
zonder al in een andere kring thuis te zijn. Daarin lag iets dat niet onder de gewone
begrippen van het samenleven viel thuis te brengen-

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

81

Cyrille Offermans
Een traditionele roman met intellect
Mogelijkheidszin, melancholie en machteloosheid bij Musil
‘Als er een erwt in de zee wordt geschoten zou een scherper oog dan het
onze (...) het effect daarvan op de Chinese kust waarnemen.’
G.C. Lichtenberg, Über Physiognomik, 1778

Mislukt zonder aanhalingstekens
Tot de beroemdste regels uit Der Mann ohne Eigenschaften behoren die waarin Musil
de man met mogelijkheidszin, een variant van de man zonder eigenschappen, voorstelt.
Die ‘zegt bij voorbeeld niet: hier is dit of dat gebeurd, zal gebeuren, moet gebeuren;
maar hij bedenkt: hier zou, moest of had iets kunnen gebeuren, en als je hem dan
van het een of ander uitlegt dat het is zoals het is, dan denkt hij: ach, het zou
waarschijnlijk ook anders kunnen zijn.’ Dat besef heeft voor Ulrich, ofschoon
ongelovig, nog religieuze wortels. Al in een schoolopstel over het onderwerp
patriottisme dat hij omstreeks zijn zestiende moest schrijven geeft hij er blijk van
dat realiteit en mogelijkheid bij hem vanuit het perspectief van de schepping van de
wereld door God op gespannen voet staan: ‘een serieus vriend van het vaderland’
mocht ‘zijn eigen land nooit het beste vinden’, schreef de jonge Ulrich (Leibniz'
beroemde uitspraak impliciet kritserend), er moet altijd iets beters denkbaar zijn. En
daarna had hij ‘in een flits’ (het is opmerkelijk hoe vaak inzichten die wat voorstellen
bij Musil ‘in een flits’ komen) ‘die hij buitengewoon fraai vond (...) aan deze
verdachte zin nog een tweede toegevoegd, namelijk dat waarschijnlijk ook God zelf
over zijn wereld verkoos te spreken in de conjunctivus potentialis (...), want God
maakt de wereld en denkt daarbij’, nee, niet dat het goed was, maar ‘dat het evengoed
anders had kunnen zijn.’ De man met mogelijkheidszin breidt de schepping uit, hij
heeft oog voor de ‘nog niet gewekte intenties van God.’
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Misschien is het begrip ‘mogelijkheidszin’ wel vooral zo beroemd geworden omdat
het, althans naar de strekking, zeker niet exclusief gerelateerd hoeft te worden aan
het werk van Musil: de hele moderne literatuur, en zeker de experimentele vanaf het
begin van deze eeuw, staat immers in het teken van de mogelijkheidszin. Alleen
heeft de metamorfoserende kracht, de veranderingsgezindheid die door het begrip
wordt geïmpliceerd bij Kafka, Schulz en Canetti, bij Apollinaire, Van Ostaijen en
Michaux of bij Joyce, Barnes en Woolf nooit die uitgesproken theologisch-filosofische
connotaties die ze bij Musil heeft. De wortels van diens mogelijkheidszin liggen dan
ook niet zozeer in, bij voorbeeld, het dadaïsme of het surrealisme (de avantgardistische
aanval op het intellect en de syntaxis, het gedweep met het onbewuste en de
aleatorische methodes om daarin door te dringen, de demonstratieve afkeer van de
traditie, dat alles vond hij alleen maar verachtelijk kortzichtig), maar in de achttiende
eeuw. Dat geldt eveneens voor het pas bij Musil zo dramatisch aan de oppervlakte
komende bewustzijn van de angst en de risico's die inherent zijn aan elke
mogelijkheidszin.1.
Het gaat mij in dit essay om deze these: Dat Der Mann ohne Eigenschaften als
roman uiteindelijk mislukt is - niet tussen aanhalingstekens, als roman is het boek
ondubbelzinnig mislukt - heeft rechtstreeks te maken met de specifieke aard van
Musils mogelijkheidszin, en daarmee ook met de utopische kern van zijn opvattingen.

Leibniz en Lichtenberg
In een van de varianten op de zogenaamde ‘Druckfahnen-Kapitel’ - ‘Wandel unter
Menschen’ - heeft Musil het over de ontwikkelingswetten van de wereld, volgens
hem geen andere dan de wetten van het toeval: met een term ‘die spot met zijn
beroemde tegendeel’ zouden we kunnen spreken van de ‘geprestabiliseerde
disharmonie’ van de schepping. Daarmee zet hij zich andermaal af tegen Leibniz,
de filosoof van de harmonia praestabilita, de leer dus dat de schepping geregeerd
wordt door een goddelijke harmonie, hoezeer die voor de mensen ook onzichtbaar
is. Ook Leibniz geloofde weliswaar in het leerstuk van de oneindige hoeveelheid
ongerealiseerde mogelijke, andere werelden, maar zijn mogelijkheidsleer is toch
allerminst een ‘schatkamerleer’ (Ernst Bloch in Das Materialismusproblem): de on-
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gerealiseerde mogelijkheden gaan bij hem namelijk vooraf aan de gegeven wereld,
en bovendien zijn ze nog minder volkomen dan deze.
Aanzienlijk meer voelde Musil zich dan ook verwant met de veel vrijere
opvattingen van Lichtenberg, wiens werk hij naar eigen zeggen aanvankelijk ‘zonder
interesse’ las (misschien wel vanwege het weinig pretentieuze karakter ervan), maar
‘veertien dagen later verslond.’ In Lichtenberg moet Musil, ofschoon slechts ten dele
terecht, een vroege verschijningsvorm van zijn man zonder eigenschappen hebben
ontdekt.
Net als Musil kwam Lichtenberg uit de hoek van de exacte wetenschap - hij was
experimenteel fysicus en begiftigd met een alle zekerheden ondermijnende, humorrijke
fantasie. Wel is er natuurlijk sprake van een grote en ook veelbetekenende historische
afstand: Lichtenberg leefde in een wereld die het in elk geval nog toestond
mogelijkheden met een partieel bereik te realiseren zonder ze op hetzelfde moment
van hun geluksbelofte te beroven. Zijn experimenteerlust was dan ook niet louter
literair: ze stond in een directe relatie met praktische, door hemzelf of anderen
uitgevoerde experimenten. Lichtenbergs literaire mogelijkheidszin is een reflex van
het sociaaleconomische moderniseringsproces en, in directe relatie daarmee, van de
revolutionaire ontwikkelingen in de natuurwetenschap en de techniek.
Bij Musil is die samenhang radicaal verbroken, zijn mogelijkheidszin ontwikkelt
zich dwars tegen het reële historische verloop in: de realiteit heeft in zijn optiek een
zo massief stadium bereikt dat ze het spelen met andere mogelijkheden enkel nog
terzijde, op theoretisch niveau toestaat. Zijn geprestabiliseerde wanorde is uiteindelijk
slechts een variant van Leibniz' geprestabiliseerde orde: de feitelijke speelruimte is
er nihil.
Wat Musil voor Lichtenberg moet hebben ingenomen, heeft niettemin stellig te
maken met diens experimentele houding: niets staat vast, alles zou net zo goed anders
kunnen zijn. Ook Lichtenbergs formuleringen hebben haast altijd een hypothetisch
karakter, ook zijn werk wordt gedomineerd door de grammaticale figuur van de
conjunctief. Net als Musil is Lichtenberg een bedenker van proefopstellingen: wat
zou er gebeuren als... Er zijn bij Musil nogal wat uitspraken en aforismen die (zoals
Albrecht Schone heeft vastgesteld) varianten van
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Lichtenberg lijken; een van diens gedachtenexperimenten moet hem met zekerheid
hebben geïnspireerd. ‘Als men de geslachten van de mensen’, schrijft Lichtenberg,
‘niet aan hun kleding zou herkennen (...) zou er een nieuwe wereld van liefde kunnen
ontstaan. Dit verdient met wijsheid en kennis van de wereld te worden behandeld in
een roman.’ En wat zien we in Der Mann ohne Eigenschaften? Als Ulrich en Agathe
elkaar (in het begin van het derde deel) na jaren weer eens ontmoeten, zijn ze door
een speling van het lot in dezelfde tweelingachtige, pierrotachtige huiskleding
gestoken, die hun geslacht niet te kennen geeft: en inderdaad, Lichtenbergs ‘nieuwe
wereld van liefde’ staat op het punt geboren te worden.
Voorstellingen van een andere wereld zijn natuurlijk zo oud als de mensheid, maar
pas in Lichtenbergs tijd, zo tegen het eind van de achttiende eeuw, begint hun
realisering in het hier en nu tot de mogelijkheden te behoren. Dat het Lichtenberg
daar ook om begonnen was, dat het hem om meer dan enkel literaire mogelijkheden
ging, spreekt - behalve uit al zijn direct praktische voorstellen - uit het mengsel van
humane betrokkenheid, onbekommerd optimisme en verlangen naar snelle, liefst
onmiddellijke realisering dat niet alleen de ondertoon uitmaakt van elke zin die hij
geschreven heeft, maar dat, zeker ten dele, ook verantwoordelijk is voor de korte
vorm waarvan hij zich bediende. Opmerkelijk is het daartegenover dat Musils
mogelijkheidszin niets heeft van die nerveuze gretigheid, die dorst naar werkelijkheid,
dat die zin bij hem, ondanks de ‘grammaticale’ overeenkomsten en ondanks het
verwante natuurwetenschappelijke perspectief, zulke weinig praktische, zelfs duidelijk
religieuze implicaties heeft.
Musil mag dan atheïst zijn, het is een atheïsme dat de sporen van zijn religieuze
oorsprong nergens verdonkeremaant. Al in Die Verwirrungen des Zöglings Törless
laat hij via zijn protagonist weten negatief te staan tegenover de Oosterse mystiek
waaraan het goddeloze Europa zich, als aan een laatste metafysische strohalm,
vastklampt; in het moderne Europa, betoogt Musil, hoort díe mystiek niet thuis.
Niettemin hebben de ervaringen die Törless pas werkelijk in verwarring brengen op
zijn minst mystieke trekken. Zo is er een scène waarin hij naar de hemel kijkt - ineens
kijkt hij door een gat in de wolken naar de ‘oneindigheid’ en hij realiseert zich, hevig
geschrokken, dat dat woord (‘on-
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eindigheid’) ook nog een andere dan de geruststellende wiskundige betekenis heeft.
Een begrip waarvan hij meende dat het door de wiskunde ‘getemd’ was, bleek
plotseling ‘ontketend’; gevaarlijk, dreunend, vernietigend, honend hangt het boven
hem - als realiteit. En dan beseft hij wel vaker ervaringen te hebben gehad waarbij
de gewone vanzelfsprekende realiteit ineens totaal vreemd en onbegrijpelijk wordt.
Mensen en dingen mochten dan doorgaans, gebonden aan woorden, iets geruststellends
hebben, alsof we ze via de taal ook werkelijk in onze macht hadden, Törless weet
nu dat er ook altijd iets vreemds zal blijven dat zich aan de greep van die woorden
onttrekt, iets dat letterlijk elk begrip teboven gaat. Later zou Musil veel beter in staat
zijn om deze uit het lood slaande ervaringen te beschrijven - het zijn ervaringen die
te maken hebben met inzicht en zelfverlies, of: inzicht door zelfverlies, met het besef
niet meer te zijn dan een kruimel op de rok van het universum èn extase.
Het besef dat er in de wereld mogelijkheden schuilen die elk moment
actualiseerbaar zijn heeft niet enkel voor Törless, maar ook voor Ulrich nog duidelijk
religieuze, althans mystieke trekken. Het utopisme dat hier in het geding is, beschouwt
hij als iets ‘zeer goddelijks’, een houding die de werkelijkheid ‘niet schuwt maar
juist als een opdracht en een ontwerp behandelt.’ Dat zijn zinnen uit het begin van
de roman. Maar zelfs op dat moment is al duidelijk dat de schrijver zich bij zo'n
praktisch gerichte intentieverklaring enig geweld moet aandoen; gaandeweg wordt
het steeds evidenter dat Ulrich de werkelijkheid wel degelijk schuwt, ja zelfs
verafschuwt, en dat dat de reden is dat hij, alle innerlijke stemmen die hem van de
mystiek naar de realiteit drijven ten spijt, blijft steken in een zichzelf eindeloos
bevruchtende, maar daardoor steriel wordende mogelijkheidszin.

Melancholie en handelingsonmacht
Ulrich is iemand die bovenal zijn onafhankelijkheid lief heeft. Als de dood is hij
ervoor vastgelegd te worden in een rol of eigenschap, die hem vervolgens zijn
bewegingsvrijheid ontneemt. Op niets kan hij, ‘als hij zijn gevoelens onder controle
heeft, (...) zonder voorbehoud ja zeggen: hij zoekt de mogelijke liefde, maar weet
niet of zij de ware is.’ Al meteen in het begin van het boek blijkt die houding moeilijk
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te combineren met een praktische instelling: als hij zijn huis wil gaan inrichten, stelt
hij vast dat dat, bij gebrek aan een algemeen geaccepteerde of althans dominante
stijl, nog niet zo eenvoudig is: ‘Van de stijlzuivere reconstructie tot de volstrekte
ongebondenheid toe stonden hem daarvoor alle principes ter beschikking en ook
boden zich aan zijn geest alle stijlen aan, van de Assyriërs tot het kubisme. Wat moest
hij kiezen?’ Om daar uit te komen verdiept hij zich in allerlei kunsttijdschriften, maar
ook dat brengt hem niet verder. Dan ‘besluit hij dat hij de verbouwing van zijn
persoonlijkheid toch liever zelf ter hand nam en hij begon zijn toekomstige meubels
eigenhandig te ontwerpen. Maar als hij dan net een expressieve en machtige vorm
had uitgedacht, bedacht hij dat hij daar evengoed een slanke en technisch-functionele
voor in de plaats kon stellen, en als hij een van pure kracht uitgeteerde vorm van
betonijzer ontwierp, deed die hem denken aan de maartse magere vormen van een
dertienjarig meisje en hij begon te dromen in plaats van een besluit te nemen.’ Dat
is een typerend fragment: Ulrich staat permanent op het punt een sprong te nemen
in het onmogelijke en elke werkelijke beslissing te ontwijken.
Ulrich is een fantast ‘met een voorkeur voor alles wat hem innerlijk vermeerdert,
zelfs als dat moreel of intellectueel verboden is’, in de praktijk van het leven wordt
hij daarentegen geremd door de recalcitrante handelingsonwil, zoniet
handelingsonmacht van de melancholicus. Weliswaar heeft Ulrich nog ooit pogingen
ondernomen iemand te worden (een belangrijk iemand zelfs: officier in het leger
eerst, vervolgens ingenieur en tenslotte wiskundige), gaandeweg wordt hij in sociale
zin echter steeds radicaler (wat hij in potentie al altijd was) een niemand, een door
het vermoeden van de sociale onrealiseerbaarheid van zijn intellectuele en spirituele
mogelijkheden gekweld en melancholisch buitenstaander.
‘“Je kunt doen wat je wilt”, zei de man zonder eigenschappen schouderophalend
tegen zichzelf, “het komt er in deze klit van krachten helemaal niet op aan!”’ Ulrich
wordt geplaagd door de gedachte van de vergeefsheid van alle afzonderlijke
handelingen; elke gebeurtenis lost op in een statistisch gemiddelde, elke bijzondere
daad wordt genivelleerd door het geheel. Zijn mogelijke mens wordt voortdurend
overschaduwd door het schrikbeeld van de waarschijnlijke mens, de
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‘doorsneemens’, die Musil maar al te goed kende maar met wie hij elk contact mijdde
als de pest.2.
Ulrich staat in het begin van het boek niet voor niets vanachter het veilige raam
van zijn woonkamer naar de chaos buiten te kijken, zoals hij dat (W. Berghahn heeft
daar terecht op geattendeerd) op wel meer cruciale momenten in het boek doet. Hij
heeft het gevoel dat het ‘van wanhopig weinig belang was of nu eens hier de geweren
en dan weer daar de koningen worden afgeschaft en een of andere kleinere of grotere
vooruitgang de domheid en slechtheid doet afnemen; want de maat van
weerzinwekkendheden en slechtheden wordt prompt weer gevuld met nieuwe, alsof
het ene been van de wereld telkens achteruit glijdt als het andere naar voren schuift.
Dáárvan zou je de oorzaak en het geheime mechanisme eens moeten achterhalen!
Dat zou natuurlijk heel wat belangrijker zijn dan om naar verouderde principes een
goed mens te zijn, en zo voelde Ulrich zich moreel gesproken meer aangetrokken
tot de generale staf dan tot het alledaagse heldendom van de goede daad.’ Maar omdat
die ‘generale staf’ niet dan als ironische fantasie bestaat, vervalt Ulrich tot
dadenloosheid. Ulrich - zou men bij wijze van kritiek kunnen opmerken - wil
misschien ook wel wat veel: wie maar meteen de hele wereld als ‘opdracht’ en
‘ontwerp’ ziet, moet óf in termen van een ‘generale staf’ denken, óf hij is gedoemd
tot totale dadenloosheid.
Het zal inmiddels duidelijk zijn: Musils inzicht in de onvoltooidheid van het bestaan
staat niet in het perspectief van tijdgebonden sociale problemen die om een oplossing
vragen, het is principieel en absoluut, het gaat aan elke empirische onvoltooidheid
vooraf. Musils perspectief is steeds dat van de hele wereld en de hele geschiedenis.
De gedachte dat alles elk moment anders kan zijn - die even radicale als twijfelachtige
relativering van het hier en nu -, heeft geenszins, zoals bij Bloch3., het gehalte van
een wens, eerder is ze het bijprodukt van een naar resignatie neigende scepsis. ‘“Ook
de wereld is niet van ganser harte wat ze op dit moment voorgeeft te zijn”, verklaarde
hij. “Dit ronde schepsel heeft een hysterisch karakter. Vandaag speelt het het
burgerlijke moedertje dat zoogt en koestert. Toentertijd was de wereld frigide en
ijzig als een kwaadaardig meisje. En nog een paar duizend jaar daarvoor was ze
wulps met de weelde van hete varenwouden,
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gloeiende moerassen en demonische dieren. Je kunt niet zeggen dat ze een
ontwikkeling tot volmaaktheid heeft doorgemaakt, noch wat haar ware toestand is.
En datzelfde geldt voor haar dochter, de mensheid. Stelt u zich alleen maar eens voor
in wat voor kledij de mensen hier in de loop der tijd hebben gestaan waar wij nu
staan. (...) Dus u ziet, de werkelijkheid schaft zichzelf af!”’ In zijn dagboek vat Musil
deze gedachte bondig samen: ‘De tijd is de grootste cynicus.’
Cynisch was Musil zeker niet. Het is zijn tragiek dat hij niet a priori wilde toegeven
aan zijn melancholie - zo was het, blijkens de aantekeningen over de utopie van de
inductieve gezindheid, zijn bedoeling om Ulrich na het mislukken van zijn mystieke
experimenten een wending naar het sociale te laten maken -, maar dat hij door zijn
alomvattende, postreligieuze perspectief (‘Dit boek is religieus onder de condities
van de ongelovige’) niet anders kón.
Als hij allang hopeloos verstrikt is in zijn ontelbare aantekeningen en varianten,
in 1941, dus op een tijdstip dat hij er zeker van is dat hij het karwei niet meer zal
klaren, noteert hij in zijn dagboek deze pijnlijke, én pijnlijk eerlijke, zinnen: ‘Mijn
geestelijke uitrusting voor de roman was dichterlijk, psychologisch, en ten dele
filosofisch. In mijn huidige positie heb ik echter behoefte aan sociologische kennis
en wat daartoe behoort. (...) Vaak heb ik de indruk dat mijn geestelijke kracht
tekortschiet; maar eerder is het waar dat de probleemstelling haar te boven gaat.’ De
roman is niet onvoltooid gebleven omdat een principieel onvoltooide realiteit dat
zou eisen, hij is onvoltooid gebleven omdat Musils mogelijkheidszin geen, althans
een veel te algemene, een te weinig gedifferentieerde, sociale basis heeft.

Een tegendraadse lectuur
Der Mann ohne Eigenschaften heeft in de persoon van Ulrich een overduidelijk
centrum: op hem zijn alle gebeurtenissen en alle overige personages betrokken.
Diotima, Moosbrugger, Walter, Arnheim - zij allen belichamen varianten van de
tijdsproblematiek die Ulrich, namens Musil, centraal representeert. Maar ofschoon
er, afgezien van Agathe, zijn vrouwelijke dubbelganger, niemand is met wie hij zich
volledig identificeert, is er ook niemand voor wie hij niet een begin van begrip toont.
Op één uitzondering na: Arnheim. Aan Arnheim, deze
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kalme, zelfverzekerde, keurig in het pak zittende allesweter en alleskunner, heeft
Ulrich een gruwelijke hekel. En die steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Er
is niets aan deze man mét eigenschappen en werkelijkheidszin dat hem sympathie
inboezemt, in alles beschouwt hij zichzelf als diens antipode. En het moet gezegd,
zijn soms met agressie doortrokken afkeer van deze welbespraakte gladjanus, deze
‘in heel Europa bekende geest’, ‘deze combinatie van geest, zaken, een luxeleven
en belezenheid’, is alleszins begrijpelijk. Maar toch..., maar toch zit er in deze
opportunist, wiens ‘lievelingsidee’ het is ‘gedachten in machtssferen te brengen’,
óók iets wat Ulrich node mist en waar hij (én Musil) zijn voordeel mee had kunnen
doen.
Ik realiseer me dat het iets blasfemisch heeft, maar ik denk dat het heilzaam kan
zijn Der Mann ohne Eigenschaften eens te lezen via die man mét eigenschappen,
dus dwars tegen de intenties van de auteur in. Arnheim beschikt namelijk over
vermogens die Ulrich, mits evenwichtiger gedoseerd, wel eens van zijn melancholie
hadden kunnen genezen!
Wat Ulrich vooral stoort aan Arnheim is dat die van alles iets afweet en met
iedereen kan praten. In Diotima's salon heerste normaliter een Babylonische
spraakverwarring, maar met de komst van Arnheim gebeurde er iets dat nog nooit
was vertoond: ‘er bestond een man die met iedereen in ieders taal kon spreken, en
dat was Arnheim.’ ‘Dat hij met grootindustriëlen over de industrie en met bankiers
over de economie kon praten was te begrijpen; maar hij was in staat even onbeperkt
over moleculaire natuurkunde, mystiek of duivenschieten te kouten. Hij was een
buitengewoon goed spreker; als hij eenmaal was begonnen hield hij evenmin op als
dat men een boek kan afsluiten voor daarin alles is gezegd wat dringend op
verwoording wacht; maar hij had een stil voorname, vloeiende manier van spreken
(...). Zijn belezenheid en zijn geheugen waren werkelijk enorm; hij kon specialisten
de subtielste trefwoorden op hun gebied geven, maar kende evengoed elke belangrijke
figuur uit de Engelse, de Franse of Japanse adel en wist alles van de ren- en golfbanen,
niet alleen in Europa, maar ook in Australië en Amerika.’
Wat de andere bezoekers van Diotima's salon ‘allen afzonderlijk’ zijn - zo vat
Ulrich de zaak kernachtig samen - ‘is hij in één persoon.’
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Behalve als onbeschaamd maar beschaafd opportunist kan men hem met andere
woorden ook zien als het type van de antispecialist, iemand die zijn ziel niet aan één
vak heeft verpand. Ulrichs opsomming van een reeks van zijn geschriften heeft
ongewild de allure van het pak van Sjaalman: ‘er was daarin sprake van algebraïsche
reeksen en van benzolringen, van de materialistische geschiedenisbeschouwing en
de universalistische, van brugpijlers, de ontwikkeling van de muziek, de geest van
de auto, Hata 606, de relativiteitstheorie, de atomistiek van Bohr, het autogene
lasprocédé, de flora van de Himalaya, de psychoanalyse, de psychologie van het
individu, de experimentele psychologie, de fysiologische psychologie, de sociale
psychologie (...).’
Dat de eeuwige twijfelaar en uitsteller Ulrich spottend doet over zo'n zorgeloze
ongeïmponeerdheid door specialistische kennis zou wel eens mede gevoed kunnen
zijn door verholen jaloezie: deze man, die al die kennis ‘in één persoon’ verenigt,
beschikt over iets waar híj in elk geval een evident gebrek aan heeft: synthetisch
vermogen. Ulrichs blik is die van Monsieur le vivisecteur: analytisch; in het ontdekken
van samenhangen is hij duidelijk minder bedreven. Het synthetisch vermogen van
Arnheim mag dan in dienst staan van een ordinair streven naar rijkdom, macht en
roem, daarmee is het nog niet, zoals Ulrich meent, als zodanig iets abjects, iets wat
in moderne, specialistische tijden achterhaald zou zijn. Er is geen enkele reden om
de spot te drijven met Arnheims standpunt dat men het bedrijfsleven niet los moet
zien ‘van de overige menselijke bezigheden en dat men het alleen kon behandelen
in het grote verband van alle vraagstukken aangaande het nationale leven, het
geestelijke en zelfs het zieleleven.’ Dat ‘het niveauverschil’ tussen het denken en
het leven ‘tegenwoordig te groot’ zou zijn, zoals Ulrich, zijn sociale afzijdigheid
rationaliserend, meent, degradeert de geest inderdaad tot de rol die Arnheim aangeeft:
die van ‘machteloze toeschouwer (...) bij de werkelijke ontwikkelingen.’
Het probleem van Ulrich is dat hij harmonie en synthese alleen maar kan zien in
de machtshongerige vorm van Arnheim, en eveneens op de daarbij behorende
wereldschaal. Dat hij die ‘grote taken die het leven ons oplegt uit de weg gaat’, is
logisch, zo compromitterend kan hij niet leven, maar dat betekent nog geenszins dat
hij die synthese niet op kleinere schaal zou hebben kunnen nastreven. De literaire
conse-
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quenties daarvan zouden, als we auteur en hoofdpersoon even gelijkschakelen, enorm
zijn geweest: Musil had, geheel in de lijn van zijn utopie van het essayisme en in de
geest van de montere, nuchtere maar wel degelijk óók in resultaten geïnteresseerde
Lichtenberg, het allesomvattende romanconcept kunnen loslaten en kunnen toegeven
aan een meer fragmentarische werkwijze. Een synthese die er werkelijk een is kan
trouwens niet door een grote vorm worden afgedwongen - die moet zich aftekenen
op de breuklijnen van de in zichzelf afgeronde fragmenten.

Onderhuids traditionalisme
Staat het hele eerste boek, althans alles na de inleiding, in het teken van de
‘parallelactie’, het tweede boek staat in het teken van de ‘Geschwisterliebe’, de
utopische liefde tussen broer en zus, Ulrich en Agathe. Met die liefde, die immers
een inbreuk betekent op het incesttaboe, plaatsen Ulrich en Agathe zich bewust buiten
de morele orde - het is een verboden liefde (ook omdat Agathe al getrouwd was),
een daad van protest. Het gaat, schrijft Musil, om ‘een reis aan de rand van het
mogelijke, die aan de gevaren van het onmogelijke en onnatuurlijke voorbij (...)
ging.’ De in de Geschwisterliebe nagestreefde extatische toestand is daarmee ook
een bevestiging van de mogelijkheidszin: ze heft alle tijdruimtelijke begrenzingen
op en refereert aan een toestand van universele samenhang. En dat is tevens een
situatie waarin de dwang van de keuze zich niet voordoet. ‘De afzonderlijke dingen’,
zegt Ulrich in een van de zogenaamde Heilige gesprekken, ‘bezitten niet meer hun
egoïsme, waarmee ze onze aandacht opeisen, maar ze zijn “geschwisterlich” en in
de letterlijke zin van het woord innig met elkaar verbonden.’ Dat is een toestand van
gelukkige volledigheid die aan de melancholie, die immers de uitdrukking is van een
onheelbare breuk, tijdelijk geen kansen geeft.
Opmerkelijk is het wel dat Musil zijn helden eindeloos laat praten over die ‘andere
toestand’, maar er nauwelijks of niet in slaagt die direct voor ogen te voeren: de
ervaring van het wegvallen van de grenzen tussen binnen en buiten, tussen realiteit
en waan, maar ook tussen voor en na en boven en beneden, die ‘grote zijnservaring’,
dat ‘geheimzinnige tweede leven’ blijft voor Musil onderwerp van reflectie,
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langdurig, om niet te zeggen langdradig, en serieus (van enige synthese van het
narratieve en het essayistische kan in deze fase van de roman niet meer gesproken
worden), hij doet géén poging die ervaring in de onontkoombare tegenwoordige tijd
ten tonele te voeren, wat hem tamelijk fundamenteel onderscheidt van Joyce en
andere modernisten. Ik noem dat opmerkelijk omdat een andere, meer associatieve
en fragmentarische schrijfwijze juist in deze mystieke, grensoverschrijdende context
iets had kunnen waarmaken van dat ‘geheimzinnige tweede leven’. Ook dat is
overigens een kwestie van synthetische vermogens: hoe kan een tekst zo worden
gestructureerd dat die naar alle kanten openstaat en tegelijk ‘alles’ op ‘alles’ betrekt?
Musil schrijft in het besef dat de ‘traditionele vertelorde’ iets achterhaalds en
ongeloofwaardigs heeft gekregen. In een van de in poëticaal opzicht centrale
hoofdstukken, hoofdstuk 122 (aan het eind van het eerste boek), laat hij Ulrich
constateren dat hij het ‘primitief epische’ is kwijtgeraakt, dat ‘klaarblijkelijk alles al
onvertelbaar is geworden’ omdat het leven niet meer een ‘draad’ volgt, ‘maar zich
in een oneindig verweven vlak uitbreidt.’
Hier zou je een conclusie verwachten met verstrekkende gevolgen. Als het gedaan
is met elke lineariteit en als het moderne leven bestaat uit een ‘oneindig verweven
vlak’, zou je een zich in de breedte vertakkende verteltechniek verwachten, een
vertelstijl zonder centrum, of in de woorden van Musil (maar nu in een brief), ‘een
nieuwe stijl van vertellen (...) waarin het uiterlijk causale volledig zou zijn opgelost
ten gunste van fenomenale en motivische verbanden’, want ‘omdat de inhoud zich
op een tijdloze manier uitbreidt, is eigenlijk alles tegelijk aanwezig.’ Het vreemde
is nu dat die ‘nieuwe stijl van vertellen’ niet zozeer door Musil als wel door Proust
en Joyce is ontwikkeld. Musil zou, zegt hij zelf, ‘een aartsvader van de nieuwe
vertelkunst hebben kunnen worden. Maar ik ben in stijlkwesties conservatief en wens
niet méér te veranderen dan ik noodzakelijkerwijs nodig acht’, en verderop, refererend
aan Thomas Mann, ‘ik wil eigenlijk helemaal geen “intellectuele roman” schrijven,
maar een traditionele die intellect heeft.’ En ik denk dat hij daarin geslaagd is: Der
Mann ohne Eigenschaften mag dan op het eerste gezicht een aantal postmoderne
symptomen vertonen, essentiëler is zijn onderhuidse traditionalisme. Musil heeft de
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stap naar het modernisme niet enkel filosofisch, hij heeft hem ook literair niet zonder
voorbehoud durven zetten.
Der Mann is inderdaad in hoge mate wat Musil wilde: een traditionele roman met
intellect. Want ofschoon het tijdsverloop nauwelijks nog een structurerende rol van
betekenis speelt en er alleen in gebroken zin sprake kan zijn van causaliteit, wordt
er toch betrekkelijk conventioneel verteld. Vrijwel alle lassen en overgangen worden
expliciet aangegeven, alle gaten en discontinuïteiten worden door de verteller
gemarkeerd. Handeling en reflectie zijn in de best geslaagde delen van de roman
weliswaar exact op elkaar afgestemd, ze blijven altijd van elkaar gescheiden. De
lezer moet zich concentreren op de complexiteit, de subtiliteit, de dichtheid van wat
er gedacht wordt, maar hij hoeft - mits hij over een goed geheugen beschikt - nooit
bang te zijn dat hij de draad van het verhaal kwijtraakt of dat de verschillende
werkelijkheidsniveaus van het boek door elkaar gaan lopen.
Bij Musil wordt er gedacht, permanent, exact en gedifferentieerd, maar hoe groot
de rol van de taal hierin ook mag zijn en hoezeer het ook bij hem om proefopstellingen
gaat, nooit gaat het om een taalspel van dubbelzinnigheden en verwijzingen,
stijloefeningen en permutaties, citaten en associaties, grappen en cryptogrammen;
nooit ook betrekt hij verschillende tijden of werkelijkheidsniveaus direct, dus via
literair-constructieve middelen op elkaar. En voor zover het lichaam en het onbewuste
bij Musil ter sprake komen gebeurt dat evenmin direct, in duistere beelden en op het
ritme van de hartslag, maar - met volgehouden epische distantie - in glasheldere
bewoordingen die geen andere bedoeling hebben dan om dingen die zo vaag en
veranderlijk zijn dat ze zich aan de taal onttrekken denkbaar te maken. Het gaat hem
om een helder, expliciet en weloverwogen denken, zonder de flitsende salto's mortale
en de nu eens komische dan weer irritante dubbele bodems waar een boek als Ulysses
de lezer op vergast. De Joyceaanse gedachte dat een boek zichzelf schrijft, dat een
auteur zich in zijn tekst moet durven verliezen, is Musil vreemd. Hij schrijft subtiel
als geen ander over de vele varianten van de zichzelf vergetende bewegingen van de
geest, of het nu om een musicus, een mysticus of een moordenaar gaat - het innerlijk
pandemonium van die bewegingen, waar Joyce zo wellustig in onderduikt, blijft bij
hem goeddeels buiten beeld.
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Fysieke lust, waarvan Joyce's taalobsessie de literair gesublimeerde variant is, lijkt
voor Musil trouwens sowieso voornamelijk een sta-in-de-weg voor hogere geestelijke
activiteiten; veelzeggend is wat dat betreft een van de ‘Reis naar het
paradijs’(?)-fragmenten: ‘Het is ook het verstandigste als we geen weerstand bieden’,
zegt Ulrich, doelend op de seksuele verleiding, ‘we moeten het achter ons hebben,
opdat deze spanning niet datgene vervalst wat we van plan zijn.’ En een paar regels
verder: ‘Er is drie dagen lang niet over de ziel gesproken. Pas dan nemen ze het
gesprek weer op.’ (II, 1653)
Alles wijst erop dat het Musils laatste vanzelfsprekendheid was dat je hoe dan ook
over je eigen intellect moet blijven beschikken. En dat meende hij alleen te kunnen
doen door in welke gebroken vorm dan ook aan het idee van de traditionele roman
en het traditionele vertellen vast te blijven houden.
Nogal curieus is bij dit alles de manier waarop Musil zich in een brief aan Johannes
von Allesch - een nogal gênante brief omdat hij Von Allesch, die een boek over hem
wil schrijven, maar alvast inhoudsopgave en strekking dicteert - afzet tegen Thomas
Mann, Proust en Joyce. Der Zauberberg houdt hij voor een totale mislukking: Mann
zou de synthese tussen de kritisch-intellectuele en de dichterlijke sfeer, een synthese
die Musil ook zelf nastreefde, niet hebben kunnen waarmaken. Negatiever nog
oordeelt hij over Proust en Joyce. Enerzijds zegt hij dat zij de uiteengevallen wereld
‘eigenlijk precies zo’ schilderen ‘als vroeger, toen men nog geloofde in de vaste
contouren van de dingen’, een uitspraak die men gerust onzinnig mag noemen,
anderzijds, en daarmee evident in strijd, dat zij stilistisch en structureel ‘met hun
associatieve stijl met vervagende grenzen’ eenvoudigweg toegaven aan de ontbinding
van de wereld. ‘Daartegenover’, stelt Musil zelfverzekerd vast, ‘is mijn werk eerder
constructief en synthetisch te noemen.’ Dat schreef hij in 1931, op een tijdstip dus
dat hij er waarschijnlijk nog geen vermoeden van had dat hij in de niet zo verre
toekomst zelf met Der Mann hopeloos in de knoei zou komen juist waar het de
constructie en de synthese betreft. Het is onloochenbaar dat Musil het in dat opzicht
tegen Proust en Joyce moet afleggen.
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Geest zonder lichaam
Ongeveer een half jaar na de dood van Musil, in november 1942, liet Martha Musil
weten dat haar man meende nog een jaar of twintig ‘leven en werken’ voor de boeg
te hebben, ‘en juist omdat hij niet dacht aan een vroege dood is zijn werk onvoltooid
gebleven.’ Met die uitspraak maakte Martha Musil echter vooral duidelijk er
nauwelijks een idee van te hebben hoe uitzichtloos de situatie wel was waarin Der
Mann ohne Eigenschaften verzeild was geraakt. Ook als Musil honderd was geworden,
zou zijn levenswerk onvoltooid zijn gebleven.
En dat heeft de schrijver zelf geweten. Uit zijn laatste levensjaren zijn er legio
dagboeknotities waaruit een bodemloze twijfel spreekt over zijn werk. ‘Ik wil te veel
ineens’, schrijft hij ergens, en wat verderop staat een zin die men als verklaring mag
beschouwen van ‘deze grote fout’, die hem ‘vanaf (z)ijn eerste essays parten heeft
gespeeld: ‘Ik weet te zelden wat ik wil.’ In de roman wordt die zin eindeloos
gevarieerd; in feite is het zelfs niet al te gewaagd de roman als zodanig als een
eindeloze variatie op dit thema te beschouwen. ‘Hij wist zelf niet goed wat hij wilde’,
heet het ergens over Ulrich, waarbij dat ‘niet goed’ de zin tot een hilarisch
understatement maakt - alsof er maar weinig voor nodig was om eindelijk eens tot
een zelfverzekerde keuze te komen. Musil wist wel beter: te vaak is er in zijn werk
te lezen dat elke keuze, elke afsluiting, elke afronding iets ontoelaatbaar beperkends
en willekeurigs heeft om nog te kunnen geloven dat de auteur ooit tot die beperking
en die willekeur in staat zou zijn.
Er is bij Musil sprake van een veelbetekenende paradox: hij wil en kan niet terug
naar eenvoudige, zinvolle tijden, de organische wereld van vanzelfsprekend
godsgeloof, die tegelijk de geborgenheid suggererende wereld van de traditionele
verteller is, maar wél wil hij terug naar de oertijd van de mystiek, naar ervaringen
die ouder en oorspronkelijker zouden zijn dan die van de godsdiensten, voor welke
de mystici altijd maar verdachte types zijn geweest. In die paradox heeft Musil zich
verstrikt. Ze werd het gezwel dat in Der Mann ging woekeren toen de
proefondervindelijke ontdekking van ‘de beste manieren om mens te zijn’ op hopeloze
problemen stuitte: in een woekering van ontelbare ontwerpen, varianten en notities
heeft de roman zijn einde gevonden, zonder ook maar in de verste verte uitzicht op
voltooiing te bieden.
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Natuurlijk, Der Mann is ook onvoltooid gebleven door omstandigheden die weinig
of niets met de conceptie van het boek te maken hebben: Musil verkeerde in een
slechte gezondheidstoestand en was financieel afhankelijk van anderen. Bovendien
waren de politieke ontwikkelingen hard op weg naar een duizendjarig rijk dat met
zíjn duizendjarig rijk van de liefde geen enkele affiniteit vertoonde. Maar de
hoofdoorzaak van de mislukking van de roman heeft te maken met het gebrek aan
levensvatbaarheid, met de mogelijke duurzaamheid, de sociale produktiviteit van
‘de andere toestand’, en daarmee in feite van Musils noch op sociale noch op literaire
verwezenlijking gerichte mogelijkheidszin.
‘Mystiek is verbonden met de bedoeling van een blijvende vakantie’, staat ergens
in Der Mann, maar Musil wist dat ‘de andere toestand’ te esoterisch en krachtens
haar aard te asociaal was om sociaal integreerbaar te zijn. De roman bevat hiervoor
voldoende aanwijzingen; Musil heeft zich daar bovendien al in een veel eerder
stadium ondubbelzinnig over uitgesproken, onder meer in een essay over de
dramaturgie van de film (‘Ansätze zu neuer Ästhetik’) uit 1925 en in een interview
uit 1926. De moeilijkheid is alleen dat hij, gebonden aan het beperkende perspectief
van rationaliteit en mystiek, geen alternatief zag.
‘Rationaliteit en mystiek zijn de twee polen van deze tijd’, meende Musil. Beide
onttrekken zich in zijn visie aan de geschiedenis, en dat is de reden dat hij van beider
combinatie, zoals wel meer tijdgenoten (ik denk aan Gottfried Benn en in zekere zin
ook aan Alfred Döblin), het heil van verwachtte. Dat hangt bij Musil ook samen met
een diep en terecht wantrouwen tegen elke geschiedsmetafysica. Tegen het geloof
in de vooruitgang en de vervolmaking reageert hij echter met een soort negatieve
metafysica, een absoluut historisch relativisme. Toch is de probleemsituatie zoals
Musil die met onovertroffen intuïtie beschrijft - de afwezigheid van bindende tradities,
de kloof tussen verstand en gevoel, tussen techniek en moraal of godsdienst -, van
specifiek moderne signatuur, en als zodanig het produkt van alleszins concrete
historische ontwikkelingen. Die problemen kunnen, ook literair, alleen binnen het
bereik van een mogelijke oplossing worden gebracht (en die wens is inherent aan
het zoeken naar ‘de beste manieren om

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

97
mens te zijn’) als ze eerst worden gedacht in hun feitelijke sociale en historische
context, respectievelijk proefondervindelijk worden opgelost in de eigen
levenspraktijk. En daarvoor is behalve een sociologisch en politiek gescherpte blik
ook een zekere achteloze vrijgevochtenheid, een niet door een absoluut gestelde
mogelijkheidszin gefrustreerde liefde voor het leven onontbeerlijk.
Misschien was Musil een heel eind uit de problemen gekomen als hij wat minder
in mystiek en wat meer in macht en onderdrukking, alsmede de feitelijke opheffing
daarvan geïnteresseerd zou zijn geweest. In deze statistisch onttoverde wereld
‘ontbreekt het de geest zelf aan geest’, constateert Ulrich ergens - en Musils
analytische scherpte is daartegen het overtuigendste protest -, misschien evenwel
ontbreekt het de geest wel niet in de éérste plaats aan geest maar aan lichaam, aan
praktische synthetische kracht, aan het vermogen zichzelf - op welke bescheiden
schaal dan ook - waar te maken.

Eindnoten:
1. Kant bij voorbeeld schrijft die combinatie van mogelijkheidszin en angst al toe aan de eerste
mens: ‘Hij ontdekte in zichzelf het vermogen, voor zichzelf een levenswijze uit te kiezen en
niet, zoals de andere dieren, aan één enkele levenswijze gebonden te zijn. Mocht hij op het
eerste ogenblik ook behagen gevonden hebben in het opmerken van deze voorrang, toch moesten
angst en vrees terstond volgen. Hoe moest hij, die nog geen ding in zijn verborgen eigenschappen
en latere werkingen kende, met zijn nieuw ontdekt vermogen te werk gaan? Hij stond als het
ware aan de rand van een afgrond. In plaats immers van de enkele voorwerpen van zijn begeerte,
die hem tot nu toe het instinct had aangewezen, lag nu een oneindigheid van mogelijkheden
voor hem open, in de keuze waarvan hij nog volstrekt geen weg wist te vinden.’ (I. Kant, De
idee der geschiedenis, Kampen 1988.)
2. In een van zijn dagboeknotities brengt Musil zijn ‘doorsneemens’ in verband met de militairen
met wie hij ten tijde van de (eerste) wereldoorlog te maken had; dat waren mensen ‘die nooit
een boek lazen’ en zich ook niet konden voorstellen dat het schrijven van boeken een fatsoenlijke
bezigheid kon zijn.
3. Op het eerste gezicht lijkt het utopieconcept van Musil verwant aan dat van Bloch: beiden zijn
overtuigd van de onvoltooidheid van het leven, beiden zien de realiteit vanuit het perspectief
van het nog-niet. Maar bij nader toezien zijn de verschillen niet over het hoofd te zien: Musils
dagdromen gaan niet, zoals bij Bloch, samen met de wil en de moed ze daadwerkelijk te
realiseren; Musils toon is geresigneerd, die van Bloch optimistisch tot het bittere eind.
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Anthony Mertens
Passages
1. Een uitputtende geschiedenis van de drempelkunde moet nog geschreven worden.
Daarin zouden de lotgevallen van de grenservaringen kunnen worden opgetekend,
die, als we Walter Benjamin mogen geloven1., in het moderne leven vrijwel geheel
uit het bewustzijn zijn verdreven.
1a. De archeoloog zou in eerste instantie moeten doordringen in de mythische
belevingswereld, waarin aan de drempel als voorbeeld van alle overgangszones een
bizondere betekenis werd gehecht. De drempel symboliseerde niet zonder meer een
scheidslijn tussen het profane en sacrale. Ze was onlosmakelijk verbonden - schrijft
de theoreticus van de mythen Ernst Cassirer - met een ‘mythisch-religieus oergevoel’.2.
Ze was omgeven door een enorm repertoire aan rituelen, die met elkaar de verering
van de drempel gemeen hadden: ook werd er steeds (door alle verschillen heen)
ontzag voor het heilige in uitgedrukt. Het was de heiligheid van de drempel, die
aanvankelijk de tempel, maar later ook het huis, het veld, het land beschermde tegen
machten van buiten af. Aan de drempelrituelen zou een van de functies van de mythe
afgelezen kunnen worden: de vertaling van de numineuze onbepaaldheid in een
wereld van namen, een reductie van het onbekende tot het vertrouwde. Op de drempel
is het ritueel al de geïnterpreteerde vorm van de angstaanjagende eigenschappen van
het numineuze, dat in ‘de mildere vormen van ontzag, eerbied, van verwondering en
verbazing’ (Blumenberg) onschadelijk werd gemaakt.
1b. Een ander hoofdstuk van de drempelkunde zou zijn bronnen vinden in de folklore.
Drempelrituelen zijn uitvoerig beschreven door Arnold van Gennep in zijn Rites de
passage3.. Hij probeerde daarin aan te tonen dat deze gebruiken in verschillende
historische perioden en in verschillende culturen hetzelfde patroon laten zien.
Inwijdingsritue-
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len, huwelijksceremonieën, begrafenisplechtigheden - zij alle zouden structurele
overeenkomsten vertonen met andere groepen van riten die bijvoorbeeld betrekking
hebben op verandering in maatschappelijke positie, op de overgang van de ene naar
de andere wereld en op de wisseling van seizoenen. De meeste van de
overgangsrituelen hebben betrekking op de levensloop: ze zijn ontwikkeld rond
zwangerschap en geboorte, de overgang van de puberteit naar de volwassenheid,
rond verloving en huwelijk. Een van de stellingen die Van Gennep in zijn boek
verdedigt, luidt dat de overgangriten berusten op een ruimtelijke voorstelling van
zaken. Vandaar dat hij ruim aandacht besteedt aan het letterlijk overschrijden van
een in de ruimte gemarkeerde grens: de drempel van een huis, de poorten van een
stad, de natuurlijke en kunstmatige grenzen van een gebied. De drempel vormt een
symbolisch domein, een grenszone, waarin de wetten en gewoonten van de
aangrenzende gebieden niet van kracht zijn.
1c. Wellicht is de drempelervaring evenzeer verbonden geweest met de folklore van
het carnaval, zoals Michail Bachtin in zijn studies over de roman meent. De moderne
roman zou het resultaat zijn van wat hij noemt transpositie van de gebruiken van het
carnaval in vormen van literatuur.4. Deze transpositie van de carnavaleske
voorstellingswereld met zijn ambivalente beelden, kent een lange geschiedenis die
van de sokratische dialoog, de menippeïsche satire via de parodieën van Rabelais en
Cervantes naar de romans van Dostojewski voert, waar zij haar hoogtepunt zou
vinden. Het carnaval beschrijft Bachtin als een grenszone, waarin de logica van de
wereld van alledag buiten spel wordt geplaatst. Alle carnavalsbeelden zijn ambivalent,
ze verenigen tegengestelde polen in zich: geboorte en dood, boven en onder, domheid
en wijsheid, rede en waan. De gecarnavaliseerde literatuur posteert zijn helden op
de drempel van leven en dood, rede en waanzin, van dromen en waken. In
Dostojevski's romans speelt de handeling zich steeds af in overgangsruimtes. Ze
krijgen er de betekenis van de plaats waar de crisis, de radicale overwachte wending
in de lotgevallen van de helden zich voltrekt, waar beslissingen worden genomen en
verboden grenzen overschreden worden, waar de helden herboren worden of
omkomen.5.
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1d. De limes, de drempelzone, blijkt sowieso een bevoorrecht topos in de werken
van auteurs van de moderne literatuur. En tegelijkertijd blijkt deze liminale obsessie
in de moderne literatuur de voedingsbodem te vormen voor geschiedsfilosofische
beschouwingen, waarin de verhouding van de mythische voorstellingswereld met
die van de moderne rationaliteit belicht wordt. Voor Walter Benjamin, die in zijn
gehele werk al blijk gaf bij de Schwellenkunde6. in de leer te zijn geweest, vormt het
werk van Kafka met zijn voorkeur voor tussenruimten en schimmige personages een
moeilijk toegankelijk archief van grenservaringen. De gestiek in Kafka's verhalen
vergelijkt hij met die bepaalde zone in de droom, waar de nachtmerrie begint. Op de
drempel van die zone stelt de dromer alles in het werk om aan de schrikbeelden te
ontsnappen. Daar wordt beslist of die krachtsinspanning bevrijdend werkt dan wel
een dieper ondergaan van de nachtmerrie met zich meebrengt. De drempel is in
Benjamins optiek een dialectisch beeld van de mythe die zowel een moment van
bevrijding als van onderwerping in zich bergt.
1e. Foucault zal ruim dertig jaar later in het werk van Bataille, Klossowski, Roussel
en vooral Blanchot de sporen zoeken van de grenservaringen, waar de taal van de
Rede buiten zichzelf geraakt. Het beeld daarvan ontleent Foucault aan de rituele
omgang met de krankzinnige in de middeleeuwen, gesymboliseerd in zijn opsluiting
bij de poorten van de stad: ‘Hij kan en mag geen andere gevangenis bezitten dan
juist de drempel; waar hij die drempel overschrijdt, wordt hij vastgehouden. Hij
wordt binnen hetgeen buiten is geplaatst, en omgekeerd. Een sterk symbolische
plaatsing, die zonder enige twijfel tot in onze dagen de zijne blijven zal, tenminste
wanneer men wil aanvaarden dat hetgeen voorheen een zichtbaar bolwerk van de
orde was, nu een versterkt kasteel in ons bewustzijn geworden is’.7.
De drempel is voor Foucault het beeld bij uitstek waarin de omgang met datgene
wat door de communicatieve orde niet geïntegreerd kan worden een symbolische
plaats krijgt toegewezen. Hij roept het werk van de auteurs van de moderne literatuur
als getuigen aan van deze grenservaringen, van het denken van het Buiten zoals hij
het noemt, een denken ‘dat zich (...) op de drempel van iedere positiviteit op-
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houdt’.8. Daarin schuilt waarschijnlijk - schrijft Foucault - de functie van de ruimte
in het proza van Blanchot. Het gaat steeds om ‘plaatsen waarvan de plaats niet
vaststaat, aanlokkelijke drempels, gesloten, verboden ruimtes die niettemin naar alle
kanten openstaan’9., de plaatsen bij uitstek waar de taal van de niet-Rede zijn bestaan
verraadt.
1f. Deze thematische interesse voor de tussenruimte in het werk van de moderne
auteurs heeft de vraag opgeroepen of het lezen en het schrijven zelf niet als een
passagearbeid moet worden beschouwd (Roland Barthes zou men kunnen opvoeren
als de theoreticus van de liminale ervaring van het schrijven, zo frequent duikt het
beeld van de tussenruimte op in zijn essays). De literatuur wordt in een dergelijke
optiek gelokaliseerd aan de grenzen van wetenschap en filosofie enerzijds en de
mythische ervaringswereld anderzijds. De literatuur als een drempelzone keert als
motief telkens terug in de discussies waarin de dialectiek van de Verlichting op de
agenda staat. In de niet-wetenschappelijke denkwijzen wordt een ervaringspotentieel
verondersteld dat steeds meer uit het leven van mensen lijkt te verdwijnen naarmate
het rationele er zijn stempel op drukt. De moderne literatuur wordt gezien als een
expeditie naar die gebieden tot waar het licht van de Rede niet reikt.
De topografie van de overgangsruimten in de moderne literatuur lijkt niet zonder
meer te fungeren als een opbouwelement van een verhaalwereld, maar als indicatie
voor een ervaringspotentieel dat zoals Foucault opmerkt tot de geschiedenis van de
grenzen behoort, tot de grenzen van de Rede. Aan de andere kant daarvan lijkt het
spreken zich op te lossen in gedruis, in gemurmel, een ongearticuleerde vormeloze
taal. Op de drempel lijken andere wetten het spreken te regeren dan die van de
communicatieve orde. De taal van de literatuur, de waanzin, de droom, de mythe en
de mystiek bewegen zich op die grenzen waar de Rede met zich zelf geconfronteerd
wordt. Het werk van Robert Musil zou voor de geschiedschrijvers van de
drempelkunde belangrijk bronnenmateriaal kunnen zijn. In De man zonder
eigenschappen bevindt Ulrich zich steeds op een limiet.
2. Vrijwel in elke paragraaf van De man zonder eigenschappen wordt
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aandacht besteed aan de ruimte waar Ulrich zich ophoudt. Opvallend vaak gaat het
om plaatsen die de grens tussen binnen en buiten markeren. En steeds worden daar
observaties aan vastgeknoopt die de polaire dynamiek van de roman betreffen. Een
heel tableau van oppositie-paren zou kunnen worden opgesteld, waarvan de oppositie
tussen het ratioïde en het niet-ratioïde de meest opvallende is. Ze onderhoudt
verbindingen met de polen van de moraal en de ethiek, van de waarheid en de
gelijkenis, van werkelijkheid en mogelijkheid, herhaling en verandering, van de vorm
en de vormeloosheid, van eigenschappen en eigenschapsloosheid. In zijn
ruimtebeschrijvingen accentueert Musil contrasten die als motieven in de polaire
dynamiek steeds weer oplichten: licht en donker, boven-beneden, het nabije en het
verre, een hele reeks van deze contrasten versterkt het drempeleffect waarmee een
homogene ruimtelijke beleving ongedaan wordt gemaakt.
2a. Wanneer Ulrich in de roman geïntroduceerd wordt, staat hij aan het raam van de
woning die hij zojuist betrokken heeft. Hij kijkt naar de drukte buiten en gedurende
tien minuten heeft hij gedachteloos auto's, karren en voetgangers staan te tellen. Een
zinloze onderneming, bedenkt hij ten slotte en keert zich van het venster af.
Een klassieker begin van een verhaal laat zich nauwelijks denken: in het eerste
hoofdstuk zijn de coördinaten van de geschiedenis al vastgelegd. Het is een mooie
augustusdag in 1913 en de camera staat opgesteld in Wenen. Een eerste voorval heeft
al plaatsgevonden: een man is door een vrachtwagen geschept en ligt er voor dood
bij tegen de trottoirband. De camera pent van het groepje omstanders, waarvan nog
enkele reacties op het gebeurde worden geregistreerd, verder naar de straat, waar de
woning van de held is gelegen, om ten slotte bij het raam te eindigen.
De wijze waarop dit romanbegin wordt ingekleed geeft te denken over het klassieke
karakter ervan. Want wat zijn de feiten in de geschiedenis die hier verteld wordt: een
simpele mededeling over de datum wordt ingeleid door meteorologische en
astronomische verhandelingen over de gesteldheid van die dag. Van de plaatsbepaling
wordt opgemerkt, dat het er niet toe doet waar de geschiedenis zich afspeelt. De
passanten, die met naam worden genoemd, blijken elders te verke-
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ren, maar ze hadden het kunnen zijn, en zoals de titel van het hoofdstuk al waarschuwt:
het voorval dat beschreven wordt, heeft voor de rest van het verhaal geen enkele
consequentie.
De man achter het raam is een klassiek topos van de negentiende-eeuwse roman.
Het venster fungeert er letterlijk als het kader waarin de gebeurtenissen in verhaalvorm
worden gegoten. De romancier plaatst zijn verteller of zijn protagonist voor het raam.
Diens blik zet de gebeurtenissen op een afstand en plaatst ze in een perspectief. Het
raam fungeert in die romans als retorische figuur, een scheidslijn van tegenstellingen,
waar het verhaal zijn spanning op bouwt.
Roland Barthes heeft aan dit klassieke romantopos een paar beschouwingen gewijd
in zijn studie S/Z, waarin hij het verhaal Sarrasine van Balzac ontleedt.10. De verteller
bevindt zich op een feest, waar hij heen is gegaan met Mme de Rochefide. In het
feestgewoel ontwaren ze daar een mysterieuze grijsaard en de verteller koopt de
aandacht van zijn vrouwelijke metgezel door haar te beloven het mysterie dat rond
deze grijsaard hangt te onthullen. Aan het begin van het verhaal zit de verteller in
een vensternis en blikt beurtelings naar buiten in de donkere, doods uitziende
wintertuin en naar binnen, naar de verlichte zaal, naar het levendige tafereel van
dansende paren. Het kader van het verhaal wordt via het topos van de vernis gecreëerd.
Het biedt de mogelijkheid de gebeurtenissen te structureren. Die structuur vindt zijn
neerslag in de retorische figuur van de antithese. Want de verteller zit op de grens
tussen binnen en buiten, tussen het levende en het dode, tussen het verstarde en het
beweeglijke. Het topos van het venster zet ook een metaforenreeks in werking: zo
vergelijkt de verteller het tuintafereel met een schilderij, de salon met een theaterscène.
De verteller bevindt zich niet zozeer tussen tuin en salon, maar tussen twee beelden,
de beschrijving betreft niet de werkelijkheid, maar een gekadreerde afbeelding ervan.
Het klassieke topos van het realisme bevat een verborgen agenda: in zijn retorische
structuur is de beschreven werkelijkheid van het verhaal al voorgevormd.
In De man zonder eigenschappen blijkt ook de blik uit het venster een misleidend
topos van het realisme. De vertelwetten worden er eerder in blootgelegd dan gebruikt.
Want zoals in het eerste hoofdstuk geldt

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

104
het kader als een hypothetisch constructie-element van het verhaal. Ulrich ziet niets
in perspectief, wat hij waarneemt is de dynamiek van een krachtenveld. Zelfs de
meest verfijnde berekeningsmethoden zouden deze dynamiek niet in de greep kunnen
krijgen. Als je het zou berekenen, bedenkt Ulrich, zou je op een ‘grootheid uitkomen
waarbij vergeleken de kracht die Atlas nodig heeft om de wereld te torsen gering
is’. (De man zonder eigenschappen, ned. vert. p. 17)
Hoe zou een verteller zijn episch vermogen, dat in vergelijking met de exacte
methoden in de wetenschap hopeloos verouderd is als het gaat om het beschrijven
van de werkelijkheid, nog in stelling kunnen brengen om dit dynamische krachtenveld
(waarvan het straatverkeer slechts een fragment is) in een verhaalorde onder te
brengen! ‘“Je kunt doen wat je wilt”, zei de man zonder eigenschappen
schouderophalend tegen zichzelf, “het komt er in deze klit van krachten helemaal
niet op aan”.’ (Mze, 18)
Vertellen impliceert een inperking door het perspectief. Meerdere malen duikt dit
thema in de roman op. Het meest nadrukkelijk nog in hoofdstuk 122, waar Ulrich
na een indringend en soms wat pijnlijk gesprek met Arnheim, die hem in de verleiding
heeft gebracht alsnog een belangrijk man te worden, terugkeert naar huis. De terugweg
voert hem door de grenszone van de stad. Deze grensweg had Ulrich in een paar
passen kunnen oversteken maar hij kan niet tot een besluit komen en maakt een
omweg. In de expressionistisch gestileerde omgeving, waar hij zich als een
geestverschijning voelt dwalen door de galerij van het leven, in dit schemergebied,
waar schaduwen iemand groter doen lijken dan men in werkelijkheid is en de
voetstappen hol klinken, overdenkt Ulrich de staat van het episch vermogen, die in
de stad niet ongeschonden is gebleven. Op het platteland is er nog sprake van
overzicht. Daar ‘komen de goden nog tot de mensen, men is iemand en beleeft iets,
maar in de stad, waar er duizend keer zoveel belevenissen zijn, is men niet meer in
staat ze op zichzelf te betrekken: zo begint waarachtig het beruchte abstract worden
van het leven’. (MoE 649) De enige manier om het overbelaste bewustzijn tot rust
te brengen, lijkt te bestaan in de orde van het verhaal, waarin de ondoorzichtige
hoeveelheid van indrukken en belevingen tot een lineaire reeks van ‘toen dit
voorgevallen was, gebeurde dat’ wordt teruggebracht. Misschien be-
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hoort deze kunstgreep van de epiek, waarmee de meest onaangename ervaringen aan
de toehoorder of lezer worden overgedragen in de comfortabele geruststellende vorm
van het verhaal, tot het leven zelf, bedenkt Ulrich; gaat het om een perspectivistische
inperking van het verstand, die men zich oplegt om zich in de chaos toch geborgen
te kunnen voelen. En Ulrich bemerkte dat hij dit primitief epische, waaraan men zich
in zijn eigen leven nog vasthoudt hoewel er in het leven in het algemeen nauwelijks
nog iets voorkomt dat verteld kan worden, was kwijtgeraakt.
Tegen die achtergrond kunnen de opbouwelementen van een verhaal niet anders
dan provisorisch aangebracht zijn. In De man zonder eigenschappen dient de man
achter het raam hoogstens nog als een reminiscentie aan dit topos van het realisme.
De beschrijving van de ruimte in de roman heeft de functie een realiteitseffect te
bewerkstelligen: ze maakt de wereld van de roman geloofwaardig en verhoogt het
waarschijnlijkheidsgehalte van de vertelde geschiedenis. Maar in Musils roman speelt
dit realiteitseffect een ondergeschikte rol. Dat blijkt bijvoorbeeld uit passages die
direct voorafgaan aan Ulrichs omweg naar huis. In het hoofdstuk ‘De Parallelactie
lokt protest uit’ voert een demonstratieve optocht langs het paleis van graaf Leinsdorf.
Ulrich kijkt er naar vanuit het raam en voelt zich op een toneel staan. De kamer
achter hem had iets ‘van een klein toneel (...), buiten trok de gebeurtenis op het
grotere toneel voorbij, en deze beide tonelen leken op een eigenaardige manier in
elkaar over te gaan zonder zich er om te bekommeren dat hij tussen ze in stond.’
(MoE 632) Deze beschrijving van de buitenwereld is al metaforisch ingekleed, ze
kan alleen als een theaterbeeld worden voorgesteld.
Nog zou het kunnen zijn dat de ruimtebeschrijving een andere klassieke
romanfunctie vervult: ze weerkaatst de psychische gesteldheid van de protagonist.
Wanneer men de directe context van deze passage erbij betrekt, zou daar iets voor
te zeggen zijn, want Ulrich - zo wordt gezegd - ondergaat daar in die tussenruimte
een proces dat zich maar half liet begrijpen: een inversie van de ruimte, ‘en wat
Ulrich daar bijzonder bij opviel was het glazige, lege en serene van de toestand
waarin hij zich bevond.’ (MoE 632) Het is echter de vraag of de positie aan het raam
werkelijk deze symbolische functie vervult.
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Een hoofdstuk verder bevindt Ulrich zich in Diotima's huis en voert er een gesprek
met Arnheim. Ze houden zich op in een vensternis, van waaruit ze de straat
waarnemen. Die is nu na de demonstratie wat rustiger geworden, soms kwamen er
nog wat groepjes mensen voorbij. In die verzwakkende echo van het rumoer dat een
paar uur eerder de straat had vervuld, kreeg ‘men de indruk van een toestand van
halfbewustzijn. En in het licht van deze onrustige straat, tussen de loodrecht
neervallende gordijnen, die het donker geworden beeld van de kamer omlijstten, zag
hij de gestalte van Arnheim en voelde hij zich zelf daar staan, voor de helft licht,
voor de helft zwart, door die dubbele belichting hartstochtelijk scherpomlijnd belicht’.
(MoE 644) [onderstrepingen van mij - AM] Wanneer men de vensterscènes in de
roman naloopt, blijken telkens drie aspecten op te vallen. In de eerste plaats brengt
de blik uit het raam een proces op gang dat zich lijkt te voltrekken in een interval
van het bewustzijn. Gedachteloos staat Ulrich te tellen. Hij bevindt zich in een niets,
een leegte of in een toestand van halfbewustzijn. In de tweede plaats wordt eerst de
wereld buiten en dan die daarbinnen (de kamer achter hem) beschreven in
voorstellingsmetaforen. In de derde plaats valt steeds de retorische figuur van de
antithese op. De straat is rumoerig, de kamer verstild, buiten is het licht, binnen
donker, buiten is het ordeloos, binnen is er sprake van een anachronistische orde. En
steeds op de grens van deze antithese bevindt zich Ulrich.
Het venstertopos fungeert niet als symbool van de psychische gesteldheid van de
protagonist. In eerste instantie lijkt het te gaan om de constructie van een
waarnemingsveld die de scherpe scheidslijnen tussen binnen en buiten, tussen ik en
de wereld, chaos en orde overschrijdt. De interieurs van Kakanië's elite krijgen
temidden van het rumoerige straatverkeer het aanzien van graftombes, waarin de
pijnlijk nauwkeurige inrichting schril afsteekt tegen de exactheid van de moderne
techniek, die op straat de gebruikers ervan tot een ‘nieuw, collectief, mierachtig
heldendom’ kneedt. Ulrich bevindt zich in dit tussengebied en de taal ervan kan daar
geen beschrijvende waarde hebben: ze voert van metafoor tot metafoor.
3. Het venstertopos vormt de inleiding tot een reeks van beschrijvin-
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gen van overgangsruimten, die alle de binnen- en buitenwereld van elkaar scheiden.
Telkens wanneer Ulrich zijn opwachting maakt bij de elite van Kakanië, blijkt er
aandacht te zijn voor de drempelzones. Zo markeert een deurwachter bij het paleis
van graaf Leinsdorf ‘een van de belangrijkste overgangen van feodale
grondheerlijkheid naar de stijl van de burgerlijke democratie’ (Mze, 117). Dat deze
drempelzone niet fungeert als een realistische ornamentele kadrering van de
geschiedenis maar een metaforisch karakter draagt, kan men enkele hoofdstukken
verderop lezen waar gezegd wordt dat het denkbeeld van de patriottische gedachte
op Diotima de uitwerking had ‘alsof de deuren van haar salon waren opengesprongen
en tegen de drempels, als een voortzetting van de vloer, de eindeloze zee deinde. Het
kon niet worden erkend dat het eerste dat zij daarbij voelde een onmetelijke, zich
onmiddellijk openende leegte was’. (Mze, 138)
3a. De overgangsruimte vormt steeds een schakel in een reeks van grenssituaties die
zich in alle gebieden van het leven manifesteren. Als voorbeeld van zo'n schakeling
kunnen we het derde hoofdstuk van het tweede boek nemen. Ulrich bevindt zich in
het huis van zijn vader. De dag daarvoor was hij in de provinciestad aangekomen
waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Als hij de drempel van het station overschrijdt,
klinken de stemmen in de trein nog na die hij afschudt als de laatste druppels na een
bad. Hij staat daar midden in een zuigkuil van stilte, die op het rumoer volgt - een
leegte die de overgang naar een andere werkelijkheid aankondigt, van de wereld van
de parallelactie, die hij achter zich gelaten had om bij de begrafenis van zijn vader
aanwezig te kunnen zijn, naar de wereld waarin hij zijn zus als evenbeeld vindt.
Voordat hij in dat derde hoofdstuk de drempel overschrijdt naar de kamer waar zijn
vader lag opgebaard, zijn een reeks van gebruiken, die bij de dood als onderdeel van
een rite de passage behoren, de revue gepassseerd. Ulrich brengt eerst een tijd door
in het werkvertrek van zijn vader, dat symbolisch als een overgangsruimte beschreven
wordt. De inrichting ervan verried de signatuur van een ordelijke geest: ze was logisch
verstandelijk, symmetrisch overzichtelijk, ‘maar de orde stond reeds op het punt af
te brokkelen, zich te schikken naar de opvolgers en men voelde hoe nauwelijks
zichtbaar achter hun starre
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doodsgelaat de langere levensduur van de dingen opnieuw aan de oppervlakte begon
te komen’. (MoE 687) Ulrich pakt daar, net ontwaakt in die overgangstijd tussen het
ontwaken en het moment dat de bezigheden van de dag de aandacht op zullen eisen,
op het moment dat ‘de rouw nog niet in bedrijf was’, in een toestand van leegte, zijn
mathematische onderzoek op dat hij maandenlang had laten liggen. Zijn blik valt op
het begin van het werkstuk, op de passage die hij geschreven had over de
toestandsvergelijking van water. Net als in hoofdstuk 28, waarin het onderzoek ook
ter sprake werd gebracht, roept het werkstuk associaties op die hem van het onderwerp
afleiden (maar er een heimelijke relatie mee blijven onderhouden). In het vroegere
hoofdstuk liet hij zich verleiden tot een uitweiding over het denken, over het denken
in zijn ruwe toestand, nog niet in de vorm gegoten van gedachten. Maar hier krijgt
hij als het ware ex nihili de indruk dat het woord koolstof hem verder zou brengen
in zijn onderzoek. De gedachtengang breekt af voordat hij moet beginnen, en in deze
stilstand van het denken schiet hem iets anders te binnen. De vraag in hoeveel
toestanden koolstof voorkomt leidt hem naar een associatie met het hermafroditisme,
de ‘ontdekking’ dat de mens permanent in twee toestanden verkeert, een mannelijke
en vrouwelijke. Tegelijkertijd komt in die stilstand van het denken het beeld op van
hemzelf als een grensfenomeen, als een overgang tussen een toestand van
eigenschappen en een toestand zonder eigenschappen. De watermetafoor die aan het
begin van het hoofdstuk al werd geïntroduceerd (hij gleed uit de slaap zoals een vis
uit het water) wordt hier in verband gebracht met de toestanden van het Zelf, dat
zowel in de toestand van een karakterpantser, naar buiten gericht, als naar binnen
gericht, verzonken in de belangeloze toestand van de omgevende dingen, een
proteïsche vorm vertoont. De ratio van de analogie ligt in de grenssituatie: waar dat
wat nog niet eigenschappen heeft superieur is aan de eigenschappen, zoals het denken
in ruwe toestand boven de gedachten verheven is.
Herinneringen aan zijn kindertijd nemen hem dan op die vroege morgen in beslag
en ze hebben alle betrekking op de ervaring van een magische wereld, die zich aan
zijn waarneming onttrekt, maar waarvan de betovering zich vermoeden laat. Ulrich
vergelijkt het met een toestand waarin ‘hij in het donker naar een deur tast, op iets
bloed-
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heets of warmzoets stuit en waar hij zich steeds weer tegen aan drukt en dat zijn
verlangen om er doorheen te gaan liefdevol tegemoetkomt zonder voor hem plaats
te maken’. (MoE 690) De associatieketen die in die vroege morgen in de periode
tussen het ontwaken en de bedrijvigheid van de dag op gang komt en via het
mathematische werkstuk over de toestandsvergelijking naar de toestanden van de
menselijke belevingswereld, het hermafroditisme en de magische wereld van de
kindertijd verloopt, is een vooruitwijzing naar de andere toestand die in het tweede
boek de relatie Ulrich-Agathe zal gaan beheersen. Zover is het nog niet: de
associatieketen neemt een einde wanneer het maatschappelijk rouwbedrijf de aandacht
gaat opeisen. Ulrich wordt uit zijn mijmeringen gewekt door de werkelijkheid van
de dag: in het huis wemelt het van mensen die in touw komen zodra er aan het
overlijden van een mens wat te verdienen valt. Ulrich houdt audiëntie voor al deze
rouwfunctionarissen die zich als torren, mieren en ander gebroed in het bos verdringen
rond het aas. In een stemming die vanwege de aasvreters verbitterd is geraakt,
overschrijdt Ulrich de drempel naar de ruimte waarin zijn vader ligt opgebaard. En
ook hier gaat het om een overgangsruimte: de ‘starre, rechtwandige cel temidden
van de onrustige bedrijvigheid’ (MoE 693) is vreemd onwezenlijk. De ‘unheimliche’
ruimte is steeds in de literatuur het topos bij uitstek geweest om een grenssituatie af
te beelden11. waarin het belevende subject zich in zijn identiteit bedreigd voelt,
gedesoriënteerd raakt. Het vertrouwde perspectief wordt ontwricht. De situatie wordt
gekenmerkt door ambivalentie. De beleving van de unheimliche ruimte gaat gepaard
met een vermoeden van een onbepaalde grootheid die zich buiten de grenzen van
het persoonlijke of zelfs menselijke waarnemingsveld bevindt. Ulrich raakt in deze
ruimte in onzekerheid en heeft het gevoel dat het beeld van die verstarde dode
temidden van de levendige bedrijvigheid elk moment kan omkeren, waarbij het leven
verstart en de dode in een ‘unheimlich’ rustige beweging glijdt. Dit spookbeeld doemt
op wanneer Ulrich gaat twijfelen aan zijn streven een man zonder eigenschappen te
zijn, de twijfel van een mens, die ‘tussen de anderen iets anders wil zijn dan zij’
(MoE 693). In twijfel zoekt hij een spiegel om zichzelf in het gezicht te zien. Hij
vindt alleen het gelaat van zijn dode vader, een blinde vlek. Ulrich zoekt naar
overeenkomsten, maar misschien,
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denkt hij, zouden de bijzondere kenmerken van het persoonlijke niet veel meer zijn
dan een rimpel in een lang proces van de eeuwige kringloop. Ulrich overschrijdt dan
voor de tweede maal de drempel, nu van de dodenkamer naar het leven. En daar op
die drempel ontmoet hij zijn zus, die in de deuropening, beschenen door kunstlicht,
hem voorkomt als een wonderbaarlijke verschijning, en wat hem in de dodenkamer
niet lukte, voltrekt zich in die overgangsruimte: hij vindt zich weerspiegeld in het
gezicht van Agathe: ‘voor de eerste keer kwam de gedachte bij hem op dat zijn zuster
een gedroomde herhaling en verandering van hem zelfwas’. (MoE 694). Op die
drempel ontstaat in een gedachtenflits het vermoeden van de grens tussen de wereld
van de herhaling, van het Insgelijks geschiedt, de wereld van de parallelactie en die
van zijn vader, èn die van de andere toestand, van het onvoorziene, een onderbreking
van de eeuwige kringloop, het vermoeden van een ontgrenzing van het ik, dat zich
zowel in panische schrik als opperste geluk kan uiten. De drempelscènes in dit
hoofdstuk brengen een kettingreactie van grenssituaties teweeg: de lege schemerige
toestand voordat het leven van de dag zijn aanvang neemt, het hermafroditisme van
de oerfantasie, de kinderherinneringen die telkens zinspelen op een ervaring van het
Buiten, van een leven van een niet-ik. Op de drempel van de dodenkamer wordt
Ulrich aangetrokken door de eerste tekenen van verlokking, waar een moment het
innerlijke naar buiten gekeerd wordt en er sprake is van een gewaarwording van
verdubbeling, van een ander die dezelfde is. Hij had de indruk dat ‘hij het zelf was
die daar via de deur was binnengetreden en op hem toeschreed: alleen mooier dan
hij en badend in een schitterend licht, waarin hij zich nooit zag’. (MoE 694)
Deze ervaring van het Buiten zal in de relatie tussen Ulrich en Agathe vooral via
citaten van mystici gedocumenteerd worden. De drempelscène, die ook de scharnier
vormt van de roman, staat in het teken van een mystieke ervaring: de schittering die
daar in de deuropening te zien is verwijst naar de bevindingen van mystici, die zoals
Ulrich later zal opmerken allen spreken van een ‘overstromende schittering (...) van
een oneindige lichtrijkdom’ (MoE 753). De ervaring van de verdubbeling van de
eigen identiteit (Agathe belichaamt Ulrichs ik en niet-ik) behoort er evenzeer toe.
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4. Musil draagt materiaal aan voor de historische paragrafen van een moderne
aflevering van de drempelkunde, want met zijn verwijzingen naar de mystiek, die
niet als een tegenpool van de rationaliteit maar als een complement ervan begrepen
moet worden, voegt Musil zich bij die stemmen die sinds de tweede helft van de
negentiende eeuw dit denken van het Buiten proberen te articuleren. Volgens Michel
Foucault kent dit proces van niet-rationele kennis een lange voorgeschiedenis. ‘We
mogen veronderstellen’, schrijft hij, ‘dat het ontstaan is uit het mystieke denken dat
sinds de teksten van Dionysius aan de grenzen van het christendom heeft
rondgezworven; misschien heeft het zich ook gedurende ongeveer duizend jaar weten
te handhaven in de verschillende vormen van een negatieve theologie’.12.
In deze vorm zal het opduiken in de negentiende eeuw in een historische constellatie
waarin de religie terrein had moeten prijsgeven ten gunste van het Verlichtingsdenken
van de achttiende eeuw, dat alleen liet gelden wat binnen het bereik van de Rede
viel, en ten gunste van de natuurwetenschappen in de negentiende eeuw, die als
waarheid alleen datgene wilde aannemen dat empirisch te controleren viel. De
groeiende belangstelling voor de mystiek komt voort uit een verzet tegen beide
kampen: tegen de dogma's van de officiële kerk evengoed als tegen die van het
rationalisme. Zimmermann13. vat de contouren van deze ‘nieuwe mystiek’ in drie
punten samen. In de allereerste plaats gaat het om een religie zonder het geloof aan
een persoonlijke God, het is een religie waarin van geloof sowieso geen sprake is.
Waar het om gaat is een ervaringswijze, waarin aan het numineuze wordt
vastgehouden, aan een kracht die werkzaam is buiten de mensen om. In de tweede
plaats wordt de taal in deze ervaringswijze in twijfel getrokken, zeker waar het gaat
om metafysische problemen (wat is de zin van de wereld): onze taal is niet toereikend
om ze adequaat onder woorden te brengen: wat hier past, is slechts zwijgen. In de
derde plaats is van belang de ervaring van de grens. De zintuiglijke waarneming, de
taal, de Rede kennen hun grens. Over wat aan de andere kant daarvan ligt kunnen
geen redelijke uitspraken gedaan worden. Wat de nieuwe mystiek van de oudere
vormen onderscheidt is dat ze niet geïnteresseerd is in uitspraken over God, kosmos,
de natuur. Het accent ligt op de denkvorm.
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Het gaat om ‘grensbelevingen’. Dat is de titel die Musil boven zijn typoscript zette
van zijn excerpt uit Bubers Ekstatische Konfessionen, een bloemlezing van uitspraken
van mystici.14. Grensbelevingen hebben te maken met ervaringen die zich bevinden
aan de grens van het rationele en irrationele, tussen het zintuiglijke en het
bovenzintuiglijke en die niet in woorden gevangen kunnen worden. Musil verzamelde
de uitspraken van mystici om er toch een uitdrukkingsvorm voor te vinden. Dat hij
een ambivalente houding daartegenover innam blijkt uit de wijze waarop hij ze
ironiseert op het moment dat ze Diotima of Arnheim in de mond gelegd worden. In
die context worden ze gepresenteerd als een soort gevoelsmystiek, een slecht alibi
voor lichtzinnig gezwets. In de Heilige gesprekken tussen Agathe en Ulrich verdiept
Ulrich zich om andere redenen in de geschriften van de mystici. De interesse richt
zich dan op het proces van het mystieke schouwen en niet op wat in de beschrijvingen
uitgedrukt wordt. Zo gauw de uitspraken gaan over wat ervaren werd, haakt Ulrich
af: ‘want van dat moment af vertellen ze ons niets meer over hun moeilijk te
beschrijven waarnemingen, waarin geen substantieven en geen werkwoorden
voorkomen, maar spreken in zinnen met onderwerp en lijdend voorwerp, omdat zij
aan hun ziel en aan God geloven als waren het twee deurposten, waartussen het
wonder zich zal openbaren. En zo komen ze tot de uitspraken, dat de ziel uit hun lijf
wordt gerukt en dat deze in de Heer verzonken raakt, of dat de Heer in hen als een
minnaar binnendringt; (...) deze beschrijvingen hebben nu niets meer te maken met
geweldige ontdekkingen, maar alleen nog maar met die tamelijk clichématige beelden,
waarmee een liefdesdichter zijn onderwerp opsiert, waarover slechts een mening
kan bestaan: voor mij in ieder geval, (...), betekenen deze verhalen een regelrechte
kwelling, omdat de uitverkorenen op het moment waarop ze verzekeren dat God tot
hen gesproken heeft of dat ze de taal van bomen en dieren begrepen hebben, er
vergeten hebben bij te vertellen wat hun nu precies meegedeeld is. En vertellen ze
het wel, dan hoor je alleen maar privé-aangelegenheden of de bekende kerkelijke
verhalen’. (MoE 754)
De spanning in deze ambivalente houding tegenover mystieke formuleringen blijft
de gehele roman bestaan en meer dan eens voelt Ulrich aarzeling ‘voor de drempel’
(MoE 747) waar een verlammende
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werking van uit gaat. In de Heilige gesprekken blijft het hele hoofdstuk door sprake
van reserve, relativering en zelfspot. Maar hoe aarzelend ook, van ironie is geen
spoor te bekennen wanneer de ervaring die op de drempel van de dodenkamer in een
flits oplichtte, opnieuw aan de orde komt als een vooraankondiging van de andere
toestand: ‘maar wie de sporen niet herkend heeft van wat zich tussen broer en zus
afspeelde, kan het verhaal beter wegleggen, want daarin wordt een avontuur
beschreven dat nooit zijn goedkeuring zal kunnen wegdragen: een reis naar de rand
van het mogelijke. (...) “Een grensgeval”, zoals Ulrich het later noemde, met een
beperkte en bijzondere geldigheid, die aan de vrijheid herinnerde waarmee de
mathematica zich soms van het absurde bedient om de waarheid te bereiken’. (MoE
761)
Musil wilde de ervaringen buiten de grens (van de Rede, de taal, de waarneming)
met een wetenschappelijke exactheid benaderen: het ging hem om een ‘methodologie
van wat men niet weet’ (MoE 784) (Het zal geen verwondering wekken dat Ulrich
op deze formule over wetenschap en intuïtie komt wanneer hij zich in een
overgangsruimte bevindt, beneden aan de trap van het huis van Walter en Clarisse).
Musil wilde het onmogelijke verenigen: een exacte methode en aandacht voor wat
zich juist daaraan onttrekt. Daarin schuilt Musils bijdrage tot de drempelkunde: het
stelt het rationele denken niet ter discussie en het is evenmin een pleidooi voor een
terugkeer naar vormen van voorwetenschappelijke kennis. Het presenteert de mystiek
niet als een alternatief voor het rationele. Het gaat hem om een ervaringspotentieel,
dat niet in wetenschappelijke termen gevat kan worden.
Zimmermann15. herinnert er aan dat het woord mystiek etymologisch afstamt van
het griekse woord ‘myein’ dat zowel ‘de ogen sluiten’ betekent als ‘de mond sluiten’.
‘De ogen sluiten’ houdt in dat men niet langer meer de buitenwereld waarneemt om
zich geheel op de innerlijke waarneming te kunnen richten. De reis naar de rand van
het mogelijke, waarover de verteller spreekt, is een reis naar binnen, zo diep daarin
doordringend tot zij het punt bereikt waar het binnen omslaat in het Buiten, dat geen
naam heeft en ook niet benoemd kan worden (dan alleen door de ontkenning, dan
door de aanduiding wat het
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niet is). De mond sluiten: over het Buiten kan niet gesproken worden. Bij Musil heeft
de praktische aanwijzing van de mystici, de ogen sluiten om zich op het innerlijk te
concentreren, betrekking op de toestand van het bewustzijn, dat zich van zichzelf
bewust wordt en zich daarin verdubbelt. In de wetenschap doet men daarbij beroep
op het reflexieve vertoog, dat steeds weer verdubbeld kan worden. Musils
methodologie voert steeds naar het punt waar ook dit reflexieve vertoog niet verder
kan en in een moeras terechtkomt (MoE 747). In deze ruimte tussen het bewustzijn
als subject en als object heerst een toestand van onzekerheid, een toestand van
zekerheden die onmiddellijk in hun tegendeel omslaan, zodat het denken snel verward
raakt wanneer het ze wil vatten. Het overschrijden van de grens plaatst geen dingen
tegenover elkaar, het maakt ook niet de andere kant van de Rede zichtbaar. Het maakt
zich los van de dubieuze verbindingen met de moraal, zoals in De man zonder
eigenschappen vastgesteld wordt: in de andere toestand heeft goed en kwaad zijn
geldigheid verloren (MoE 797) De andere toestand heeft betrekking op die momenten
waar het bewustzijn geheel met zichzelf samenvalt, een ervaring waarin de grens
tussen binnen en buiten niet als scheidslijn geldt en het ik buiten zichzelf geraakt.
De man zonder eigenschappen bedrijft drempelkunde in deze precaire balans tussen
spreken en zwijgen, tussen de dode vorm en de vormeloosheid - het is de
drempelkunde van het nog niet.
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Ton Naaijkens
Musils eilanden
Isolement en uitzondering in ‘De man zonder eigenschappen’
Een schaar
‘Een schaar was hij, die er doorheen had willen gaan, en hij kon op geen enkel wollig
haakje van sympathie en aversie bogen waarmee de natuur de mensen anders met
elkaar tot één breisel verstrikt.’ [Pr 723] Dat is de zin uit Grauauges nebligster
Herbst, een van de vele autobiografisch geladen teksten van Robert Musil, die het
raadsel van zijn persoon het wrangst verwoorden. Grauauge is iemand die zich met
een zeker geweld van de anderen wil ontdoen, een van de literaire figuren waarin de
schrijver zichzelf een plaats had toebedacht. Er zijn vergelijkbare figuren met
vergelijkbare handelingen en gevoelens. Moosbrugger ontdoet zich bijvoorbeeld
‘van nature’ met ‘iets hards, een schaar of een mes’ van de vrouw die zich aan hem
opdringt. De scherpe pen waarmee de echtgenote van een majoor uiteindelijk wordt
afgewezen, Ulrichs pik die Bonadea's toenaderingen ontmantelt, de spitse tong
waarmee de zogeheten man zonder eigenschappen de mensen die hem omringen
neersabelt - stuk voor stuk zijn het attributen waarmee de Musiliaanse held zich
afscheidt. Over die in zekere zin asociale trekken valt het een en ander te zeggen.
Er is wat mij betreft geen wezenlijk verschil tussen de manier waarop de jonge
Musil met zijn inktscalpel ‘vivisectie’ op de werkelijkheid zegt te plegen, en de wijze
waarop Törless het op gemeenschapszin geënte gestichtsleven ontvlucht. Er blijkt
dezelfde levenshouding uit die de man zonder eigenschappen in feite bepaalt. Het is
geen toeval dat de buitenstaander Ulrich zich aan elke sociale binding onttrekt en
slechts de onontkoombare bloedverwantschap met Agathe kan accepteren. Maar zijn
zus Agathe is dan ook een onlosmakelijk deel van de verwijdering. Op het opperste
moment van hun toenadering tot elkaar lijkt ‘een diepe greppel van onwereldse
afkomst het tweetal op te slui-
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ten in een nergensland’ [MoE 1025]. Afzondering en geluksbeleving hebben met
elkaar te maken.
Musil gebruikt in zijn werk vaak het eiland om de uitzondering en de afzondering
te situeren. In het geval van Ulrich en Agathe gebeurt dat eerder metaforisch, ze
trekken binnen in het ‘rijk van de liefde’ dat net als de zee ‘een toestand vormt’ [MoE
801]. Maar wat komt daar wel en niet tot stand? De afwijkende situatie die telkens
gezocht wordt, heeft iets uitgesproken dubbels. Het geluk is evenzeer met zijn eigen
tegendeel verweven als het eiland de zee nodig heeft om eiland te zijn en de zee het
eiland om te kunnen worden onderscheiden. Het doorbréken van de heersende en
overheersende toestand, waarvoor Musil vaak zijn toevlucht neemt tot de beelden
van zee en eiland, heeft een keerzijde. Musil is de schrijver van de ambivalentie.
Zijn denken, hoe exact ook, zoekt het onexacte op.

Het dubbele
Alle lijnen, in de boeken over de roman, in de roman zelf en ook in het hoofd van
de lezer, lopen steevast op Ulrich uit. Hij is per slot van rekening het kruispunt van
de reflectie en de verbeelding. Maar het is geen man van stavast, geen kerel uit één
stuk. Als Musil iets voorvoelde dan was dat het: het gaat hier om een nieuw type
mens. Maar Ulrich is onuitstaanbaar in zijn voorlopigheid en zinledigheid. Hij weet
zelfs niet eens of hij wel bestaat. Hij is even doorzichtig als zijn naam willekeurig
is en zijn verschijning open. Vandaar dat je, sprekende over de roman, al gauw het
negatief van de held definieert om een afdruk te verkrijgen, dat je hem eigenschappen
toedicht die hij hoort te missen. Het boek begint niet voor niets met acht essays over
Ulrich en het karakter dat hem zou ontbreken.
Ulrich is een kneedbare massa. Hij heeft geen vaste grond onder de voeten maar
wel een hecht uitgangspunt: zijn gestaalde lichaam. Hij belichaamt de crisis van het
individu en beschikt over het ironisch vermogen zelfs die fundamentele ondergraving
van de persoonlijkheid met een korreltje zout te nemen. De ambivalentie tiert welig.
Talloos zijn de beschrijvingen van de perfecte tors waar de vrouwen zo voor vallen.
Tegelijkertijd is Ulrich op weg naar een staat waarin hij vrouwelijke eigenschappen
beseft of inlijft. Is er sprake van erotiek dan be-
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vindt hij zich op ‘een eiland van wellust’, maar vaker nog is de walging voor de zich
voltrekkende liefde onverholen en wordt geweld niet geschuwd. In maatschappelijk
opzicht heeft Ulrich net een punt achter zijn militaire en wetenschappelijke carrière
gezet om er een jaartje tussenuit te gaan, maar prompt wordt hij actief in de organisatie
van een nationaal feest. Zonder veel engagement overigens.
Ulrich is het snijpunt van lijnen die behalve zijn sociabiliteit ook zijn
lichamelijkheid en zijn seksualiteit doorkruisen. Liggend in ligstoelen in een weelderig
overwoekerde zomertuin geniet Ulrich van de gedeelde eenzaamheid en van zijn
afwijzing van de wereld. Wie stort zich nu in de Kakanische coterie als je je eigenlijk
buiten het leven wilt stellen en balans wilt opmaken? Ulrich heeft iets van de
Oostenrijkse keizer. Het is geen toeval dat hij de Hofburg waar deze keizer zetelt
een eiland noemt. Eilanden spelen een belangrijke rol in het spanningsveld tussen
escapisme en sociabiliteit. En in extreme mate. Want als iets Ulrich heeft aangegrepen
dan waren het de dagen na de affaire met de echtgenote van een majoor, doorgebracht
op een nagenoeg verlaten eiland.

Drie eilanden
Idealiter, dat wil zeggen er abusievelijk van uitgaande dat er zoiets als een vastomlijnd
begrip of coherent motief bestaat, is het eiland een motivische zinspeling op de
geschiedenis met Agathe, een verhaaltechnische en poëticale allusie op de Musiliaanse
‘andere toestand’. Het eiland is, in welhaast levenshistorisch te noemen opzicht, de
plaats van de uitzondering en de gezochte bevestiging van het isolement. In
filosofische, wereldbeschouwelijke zin is het eiland een proeve van het paradijs of
de voorwaarde voor een oefening in ascese.
In De man zonder eigenschappen komt driemaal een ‘echt’ eiland voor: het eiland
waarop de twintigjarige Ulrich zich na de geschiedenis met de majoorsvrouw
terugtrekt; het eiland in het door Musil uiteindelijk verworpen hoofdstuk over de reis
naar het paradijs met zijn zus Agathe; en ten slotte het eiland in de nagelaten
fragmenten, waarnaar Ulrich door Clarisse wordt uitgenodigd. In alle drie de gevallen
is een vrouw de oorzaak of de aanleiding voor het eilandbezoek. In alle drie de
gevallen gaat het om een cruciale gebeurtenis in Ulrichs leven, zo'n
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beslissende wending die het thema is van het korte verhaal De merel.
Het eiland waar Ulrich de vrouw van de majoor uit het hoofd zet, correspondeert
met de tocht van de schrijver zelve naar het bedevaartsplaatsje in de bergen, als deze
zijn relatie met zijn jeugdliefde Valerie wil verwerken. Daar heeft hij wat de
dagboeken noemen een ‘mystieke beleving’. In de roman reist Ulrich ‘in het wilde
weg’ tot de spoorlijnen ophouden naar een eiland om uit de buurt van de liefdesbron
te komen. Dat weliswaar bewoonde maar uiteindelijk als verlaten ervaren eiland met
zijn rotsige kust wordt een ‘avontuurlijk vooruitgeschoven stuk wereld’ genoemd.
Slechts in het gezelschap van een ezel komt die ironische en afstandelijke man zonder
eigenschappen in een geestelijke en lichamelijke staat waarin het gewone leven ‘een
omwentelende betekenis’ krijgt. Alle soorten verschil tussen ‘geest, dierlijke en dode
natuur’ verdwijnen, ‘precies zoals de door een mystieke liefde begrepen godgelovigen
dat hebben beschreven’ [Mze 161].
In het midden van de jaren twintig schrijft Musil het hoofdstuk ‘Die Reise ins
Paradies’ waarin zich de coïtus tussen Agathe en Ulrich daadwerkelijk voltrekt. Het
betreft hier een ad acta gelegd ontwerp, een afgewezen mogelijkheid tot voortgang.
Dat is aan de tekst te merken. Het paradijs bevindt zich ergens in Istrië, aan de
oostzoom van Italië of aan de Thyrrheense zee. De precieze plaatsbeschrijving van
een stuk land tussen twee rotsarmen is abstract en soms haast macaber. Er is sprake
van een doorkruising van ‘het dichte net van Europese energieën’ en opnieuw van
een dooltocht. ‘Hier weet geen mens meer van ons,’ zegt Ulrich. Ze kleden zich aan
de rand van de zee uit, de hele beschrijving van een geluksmoment wordt gebezigd
in monte-verita-taal, op de rand van de kitsch. Het is pijnlijk proza - ‘die ganze Welt
war voll wundersamer Gedanken’ - maar één ding is duidelijk: Musil wil een herhaling
van het mystieke moment, vandaar die tongen ‘wie abgeschnitten’. Maar de tekst,
die je al lezende Musil hoort tegenstaan, wordt cynisch, onleesbaar. De schrijver
gelooft zijn eigen woorden niet. De irritatie nadat ze ‘het achter de rug hebben’ groeit,
op die geheime plaats ‘in een bloemenmand tussen karstwand, zee en hemel’. De
seks is vertwijfeld, evenals de taal.
Hoezeer de tekst mislukt blijkt uit het feit dat Ulrich zich op een gegeven ogenblik
niet kan beheersen, iets dat hem doorgaans niet over-
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komt. Hij gooit zelfs met stenen. Woedend is hij om een formulering van Agathe,
en hij verraadt zichzelf door te verklaren dat iets nooit is wat de anderen ervan zeggen
[MoE 1661]. Ulrich wil alles alleen, geen paradijs dat anderen kan boeien, geen
herhaalbaar geluk, geen mechanische ervaringen. Misschien dat er hier daarom in
strikte zin geen sprake is van een eiland maar alleen van een plaats ‘draussen in der
See’ waar je via neergestorte rotsblokken heen kunt lopen.
Het derde eiland: in 1936 werkt Musil enkele notities van 1929 nader uit waarin
hij Clarisse haar Nietzscheaanse missie laat voltooien. Vanuit Rome reist ze drie
dagen en vier nachten tot ze bij de kust komt, alwaar ze zonder geld haar intrek neemt
in een herberg en een telegram verstuurt. Echter niet aan haar vriend Walther maar
aan Ulrich, ‘ein Fassen mit Gefühlsstrahlen über Gebirge und grösste Hemmungen
hinweg’ [MoE 1375]. In de buurt liggen twee eilandjes. Eentje met een oud fort erop,
het andere met bomen en struiken, verder leeg. Clarisse heeft voor haar en Ulrich,
die nu de juiste plaats inneemt ‘in het systeem van haar inbeeldingen’, een kamer
gehuurd. Op het eerste eiland lopen steeds donkerblauwe soldaten rond met gele
tressen op hun uniform, waardoor er een beklemmende sfeer ontstaat, de associatie
met deportatie is niet veraf. Ulrich komt en noemt het lege eiland ‘het eiland der
gezondheid’, omdat tegen de achtergrond ervan elke aanval van waanzin helder
afsteekt. Alsof op het ene eiland de diagnose wordt gesteld die op het andere tot
bewaring zal leiden. Clarisse vindt dat haar echtbreuk op het lege eiland voltrokken
moet worden, ‘als op een kruis’ [MoE 1375]. Ulrich beseft dat de grote verwarring
over Clarisse is losgebroken, maar het staat hem wel aan.
In de onafgemaakte notities wordt nog vermeld dat het tweetal op zekere morgen
naar het eiland der gezondheid gaat dat als een spiegeling in de lucht zweeft en
vanwaar het andere eilandje bezien wordt als een woord ‘dat de samenhang met zijn
uitspraak verloren heeft’ [MoE 1377]. Aan de manier waarop Musil later met deze
notities omgaat is heel goed zijn werkwijze af te lezen. Er zijn drie mogelijke
voortzettingen. ‘Het komt dus waarschijnlijk niet tot coïtus, enkel tot de bereidheid
ertoe van Clarisse,’ luidt een overweging [MoE 1382]. Later noteert Musil dat het
Clarisse-thema (hermafroditisme, filosofisch orgasme, waanzin etc.) ondergeschikt
moet zijn aan de Ulrich-en
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Agathe-problematiek. In andere werkversies duikt Walter op. Vaak is Agathe in de
buurt, alsof Ulrichs verblijf de negatieve kant van een reis naar het paradijs moet
evoceren. In een enkele versie komt het tot een coïtus, verklaard uit het feit dat Agathe
voor Ulrich slechts ‘half te verleiden’ zou zijn.
Het eiland drijft de problemen op de spits, ontregelt of verhevigt de verhoudingen.
Legt men de drie situaties naast elkaar, dan valt op hoezeer de eilanden het alledaagse
leven in Wenen en Brünn willen breken. Op het eiland van de majoorsvrouw wordt
‘de andere toestand’ het scherpst geformuleerd, maar enkel in herinnering. De poging
tot herhaling tijdens de zogeheten reis naar het paradijs mislukt. Clarisses opzet de
positie van de majoorsvrouw of Agathe in te nemen is eveneens tot mislukken
gedoemd. De belangrijkste kanttekening moet hierbij zijn dat Ulrich alleen is als hij
het geluk beleeft.

Honderd meter ijs
Zo beginnen de dagboeken: ‘Ik woon in de poolstreek, want als ik aan mijn raam ga
staan zie ik niets dan witte stille vlaktes die een piëdestal vormen voor de nacht. Het
is een organische isolatie waarin ik me bevind, ik rust als het ware onder een honderd
meter dik pak ijs. Zo'n pak verleent het oog van degene die zo aangenaam begraven
ligt, het exacte perspectief, slechts bekend aan wie honderd meter ijs over zijn oog
heeft gelegd.’ De negentienjarige Musil schetst zijn positie in het leven met een
perfect beeld. Net als Ulrich stelt hij zich, als het ware bij voorbaat gemummificeerd,
buiten het leven om het met koele blik te kunnen waarnemen. De laatste zin van het
fragment verraadt de opzet waarmee zulks gebeurt, ondanks het onafwendbare
natuurgebeuren.
Het ijs weert alles wat de vivisectie van het leven vertroebelt, verwart, verwatert,
verhit, af. Maar de zaak heeft weer eens twee kanten, die ook de man zonder
eigenschappen parten spelen. Want Ulrich wil ‘das rechte Leben’ vinden; dat is geen
leven van ‘eeuwige ogenblikkelijkheid’, ook geen leven ‘voor iets’ [MoE 1413]. Dat
wat hij op het eiland van de majoorsvrouw beleefde en achteraf zo abstract schetst
als ‘een opheffing van de geest van de scheiding’ [MoE 1411], is dat wat het pak ijs
doet smelten. Dan is alles één en is er geen afstand tus-
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sen beleving en de waarneming of formulering ervan. Het ijs zorgt voor de woorden
en de inzichten, het eiland voor de ontstijging daaraan.
Isoleren en geïsoleerd zijn: het zijn thema's die het werk van Musil doortrekken,
het opvallendst in het programmatische verhaal Triëdere, waarin sprake is van de
‘optische eenzaamheid’ waarmee elke zaak bekeken moet worden. Het is diezelfde
eenzaamheid die het Musiliaanse eiland uitmaakt of waarmee zinnen ‘zonder
samenhang’ en ‘zelden bezocht’ als eilanden tussen Ulrichs bezigheden liggen [Mze
158]. Het kille isolement, nodig om de zaken in het helderste licht te zien, heeft een
achterkant. Want Ulrich is een solitair, maar kan dat slechts zijn in gezelschap. Talloos
zijn de momenten waarop hij de spanning van de eenzaamheid breekt en gezelschap
opzoekt. Steeds met een bijtend commentaar en een niet aflatende weerstand.
Al aan het begin van de roman besluit Ulrich na een bezoek een stadswandeling
te maken. ‘Zo dacht Ulrich. Hij stroomde als een golf door de golvenbroeders, als
je dat zo mag zeggen; en waarom zou dat niet mogen, als een man die zich in de
eenzaamheid heeft afgemat weer in de gemeenschap terugkeert en het geluk voelt
dezelfde kant op te stromen als zij!’ [Mze 167]. Steeds die ironie als Ulrich zijn met
gordijnen afgesloten werkkamer uit moet, die toon van distantie. Soms lijkt het of
diezelfde scheidslijn die Törless permanent voelt wanneer hij ‘in gelijke mate van
zichzelf afgesloten is als van de anderen’, doorwerkt in het sarcasme waarmee Ulrich
en met hem de verteller zich van de anderen afzet.
Het is blijkbaar een noodzaak voor deze schrijver, en Musil vond eigenlijk voor
alle schrijvers. In zijn onthullende ‘Schets van de kennis van de schrijver’ (1918)
spreekt hij over de principiële ‘reddeloze eenzaamheid van het Ik in de wereld’ welke
door de schrijver het sterkst wordt beseft. Dat is niets nieuws, al is het rijkelijk vroeg
aangevoeld. Maar Musil voegt er iets aan toe waar hij als een van die
antropodecentristische schrijvers iets mee onthult dat vaak verborgen blijft. Musil
legt er zijn ‘Erkenntnishaltung’ mee op tafel, de positie van waaruit en de manier
waarop een twintigste-eeuws auteur de wereld beziet. Deze zou worden bepaald door
de haat jegens de eigen idealen en de afschuw van wat ‘karakter’ heet. Musil toont
een mens ‘die zelfs in

Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1988 (nrs. 41-44)

123
de vriendschap en in de liefde het zuchtje antipathie voelt dat elk wezen verre houdt
van de anderen en het pijnlijk-nietige geheim van de individualiteit uitmaakt’ [Pr
1026]. Ik zou zeggen: niet iemand om mee te leven, niet iemand die je je vertrouwen
of je lichaam schenkt. Wel iemand die een essentiële voorwaarde voor het moderne
schrijven verwoordt. De afstand van het leven, de honderd meter ijs, een onwankelbaar
uitzichtspunt.

Een wankel man
Het eiland heeft geen hechte basis, eerder is het zo dat het bij Musil zogezegd drijft,
alsof de grond ervan niet op de zeebodem rust. Het eiland is de plaats waar de wereld
‘onvast’ is. Hetzelfde geldt voor het ik dat ook ‘onvast’ heet, en zo komt Ulrich, de
meester van het innerlijk zwevende leven, het best tot zijn recht. Hij is een wankel
man, maar zodra de grond onder zijn voeten aankoekt, activeert hij de mechanismen
die hem loswrikken. Net zomin als hij ingepakt wil worden door vastomlijnde
begrippen die hem definiëren en ontmaskeren, wil hij als het ware een sokkel waar
hij de rest van zijn leven op rust.
Soms heeft Musil een naam voor die vaste grond: Europa bijvoorbeeld, in het
verhaal Hazendrama waarin de op velerlei wijze uit te leggen bloedroes wordt gestild
door een fox-terriër die een haasje verschalkt. De man die het haasje naar de keuken
van een naburig hotel brengt, heeft als eerste weer vaste Europese grond onder de
voeten. Hij bevindt zich op een eiland.
Musil maakt een onderscheid tussen een ‘man zonder eigenschappen’, een
twintigste-eeuws type dat eigenlijk meer theoreticus is [MoE 1381], en een
pragmatisch mens, iemand die zich vasthoudt en omhoogwerkt ‘via de vaste
handgrepen van de feiten’. Een verwant onderscheid is dat tussen een ratoïde en
niet-ratioïde mens. De laatste heeft met Ulrich een hekel aan alles wat vaststaat en
is allesbehalve een ‘al-naar-gelang-maker’.
Het ratioïde gebied wordt door het begrip van het vaste beheerd, uitzonderingen
komen er niet aan bod. Tot de pijlers ervan horen het karakter, het recht, de norm,
het goede, de imperatief, het vaste. Het niet-ratioïde gebied herbergt de schrijver,
daar gaat het om het onbekende, de gelijkenissen, de mogelijke oplossingen. De
innerlijke mens
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wordt daar bedacht in plaats van als bekend verondersteld. Vandaar dat de wereld
in De man zonder eigenschappen als experiment wordt beschouwd en Ulrich zijn
leven zo disparaat vormgeeft. Hij stippelt het van geval tot geval uit. Törless zei het
al, ons denken heeft geen gelijkmatige, vaste bodem, maar schrijdt over gaten. Ons
weten is op alle gebieden doortrokken van dergelijke afgronden, niets anders dan
brokstukken die in een onpeilbare oceaan ronddrijven [Pr 123]. De hele wereld is
contingent.
Op de laatste bladzijde van de novelle is Törless volwassen, hij gaat er althans
van uit dat hij dag en nacht kan scheiden. Die verwarring is hij kwijt. ‘Maar de
herinnering dat het ook anders kan zijn, dat er dunne lichtvervagende grenslijnen
zijn getrokken om ieder mens, dat koortsachtige dromen om de ziel sluipen die de
vaste muren stukknagen en angstwekkende sleuven openscheuren -, ook die
herinnering had zich diep in hem vastgezet en zond een kring van bleke schaduwen
uit.’ [Pr 123]. Musil is geïnteresseerd in het moment waarop het bastion van de
persoonlijkheid geslecht wordt.
Maar dit besef van Törless, een soort levensles, correspondeert ook met de leidende
kunstopvatting van de schrijver, die een doorbreking van de normale beleving behelst.
Door middel van erotische, mystieke of esthetische ervaringen. Het vaste stuk maken,
uit de armen van de rede ‘in een grondeloos zwevende toestand komen’ [Mze 39],
de macht van de uitzondering belichamen.
De taal is het middel om van het vaste af te komen, de zee op te gaan. Talloos zijn
bij Musil de vergelijkingen van de taal met een brug waarvan de ene pijler stevig
verankerd is in de werkelijkheid van het vasteland, vastgehouden haast door de
caissons der begrippen. Enkel aan de welving van de brug vermoedt men het bestaan
van die andere pijler, die heet neer te komen in het imaginaire. Musils ziel zit in de
beelden, het eiland is een ideaal. Maar Ulrich is nuchter. ‘Want ook 'n avondje toneel,
een concert, een kerkdienst, al die manifestaties van het innerlijk zijn tegenwoordig
van die snel weer in het niets verdwijnende eilanden van een tweede
bewustzijnstoestand, die tijdelijk de gewone worden binnengeschoven.’ [Mze 141].
Ulrich weet hoe snel de normale ervaringen zich weer sluiten ‘boven dat verdwijnende
gat en zich weer in al hun taaiheid laten zien’. De massa van het eiland krijgt
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dan de gedaante van een gat. De essentie is de ingekaderde leegte van een ring, het
voorwerp overigens waarmee ook Ulrich wordt vergeleken.

Een Europeaan kastijdt zich niet
Een overweging die meer dan eens door Ulrichs hoofd speelt: zich terugtrekken uit
de menselijke wereld, zijn verlof van het leven omzetten in ascese. Daarmee
onderscheidt hij zich van de stabiele mens, die daar niet over peinst. Een Europeaan
kastijdt zich niet, besmeurt zich niet met as, snijdt zijn tong niet af. Hij geeft zich
niet echt helemaal over, noch zal hij zich van de mensen terugtrekken. Soms wil hij
wel, maar waar ligt de grens tussen iets willen en iets niet doen. Een asceet moet
juist geen honger lijden, dat brengt hem maar op ideeën. ‘Verstandig is de ascese als
het afwijzen van eten optreedt bij iemand met een welgevulde maag.’ [MoE 759]
Europese ironie is dat, gevoed door de hartstochtelijke lust van Agathe die zich
afvraagt waarom zij getrouwd is en niet in het klooster getreden. Het zijn de zogeheten
Heilige Gesprekken met haar broer Ulrich waarin dergelijke gedachten komen
bovendrijven. Soms lijkt Musil zo'n eenvoudig schrijver, omdat zijn uitgangspunten
zo helder zijn. Zo zou je zijn denkwereld kunnen opdelen in binaire reeksen. Of
Ulrich nu aan het woord is of zijn geestelijke vader zelve, steeds wordt een
verschijnsel in tweeën opgesplitst, in een ideale vorm en een doorsnee vorm. Je hebt
twee soorten hartstochtelijk leven, twee soorten levenshouding, twee manieren van
extase, en ook twee soorten ascese.
De ascese die Agathe en Ulrich bedoelen heet verstandige ascese, zeg maar die
met de goed gevulde maag. Het tegenbeeld is te vinden in de gestalte van professor
August Lindner, die zich elke dag voor eenzevende deel wast, er de denkvormen van
een soldaat op na houdt en met een streng dagprogramma de onberekenbare neigingen
van een hartstochtelijk hart bestrijdt. Het gaat hier om een verstandig man, die door
Musil prompt in het ootje genomen wordt.
De noodzaak tot ascese wordt door Ulrich, een vaste klant van een spijzenier, van
meet af aan beseft. Hij heeft de wetenschap als een hardingsproces gebruikt en als
een training beschouwd. Maar het wetenschappelijke denken lijkt hem te droog, te
streng en visieloos. Als een
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geniaal renpaard bij hem het inzicht doet rijpen een man zonder eigenschappen te
zijn - een cruciaal moment in Ulrichs leven -, scheidt hij zich van de andere mensen
af. Het besef dringt tot hem door dat hij ontberingen moet doorstaan om tot een
uitzonderlijke prestatie te komen. Voor Ulrich, van wie je kunt zeggen dat hij in de
Weense society niets begeert en op ethisch vlak alles, houdt dat vreemd genoeg
deelname aan de parallelactie in. ‘Hij had jarenlang van geestelijke ontbering
gehouden. Hij haatte diegenen die niet in staat waren naar het woord van Nietzsche
“om wille van de waarheid met hun ziel te hongeren”, degenen die rechtsomkeert
maken, het opgeven, de slappelingen die hun ziel troosten met gebazel over de ziel
en deze, omdat het verstand haar naar men zegt stenen voor brood geeft, voeden met
religieuze, filosofische en gefingeerde gevoelens, die als in melk geweekte broodjes
zijn. Naar zijn mening bevond men zich in deze eeuw met alles wat des mensen is
op expeditie, de trots vereiste dat men tegenover alle nutteloze vragen een “nog niet”
stelde en een leven leidde met interim-principes maar in het bewustzijn van een doel,
dat zij die na ons komen zullen bereiken.’ [Mze 60/61]
Maar Ulrich voelt zich niet geroepen over te steken naar het eiland Patmos.
Weliswaar vraagt hij zich wel eens af waarom hij eigenlijk geen pelgrim geworden
is, waarom hij geen ja tegen het leven wil zeggen en ook niet ‘het nee van de heilige’.
Maar de diepe zin van dergelijke gedachten botst als steeds met de werkelijkheid.
Vlak nadat ze in hem opgekomen zijn belandt Ulrich in een demonstratie tegen de
parallelactie en wordt gearresteerd. De politie maakt zijn signalement op: de in Musils
oeuvre van oudsher bekende grijze ogen en het imponerende lichaam dat van staal
lijkt als hij zich ergert, vecht of Bonadea tegen zich aan vlijt. Maar ook dat ijsharde
lijf kan smelten. ‘Hij was daarentegen tenger, fijngebouwd, donker en zo week als
een in het water drijvende medusa zodra hij een boek las dat hem aangreep.’ [Mze
206] In die schermkwal steekt het eiland dat Ulrich in een andere toestand brengt en
het met zijn lichaam overeenkomende strakke denken wegleidt naar gebieden waar
het niet kan terugvallen op het vaste, dat wat het al kent.
Ascese is voor Musil alleen dan van nut als zij samenvalt met de contemplatieve
vorm van extase, te bereiken in afzondering. Er moet
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sprake zijn van een ongestoorde plaats, een tuin of een eiland - een herhaling van de
kinderkamer waar de jonge Musil zich naar eigen zeggen zo graag in terugtrok. De
tijd is in zo'n situatie gestopt, en men is van alle gevoelens van het leven ontslagen.
Maar het zijn voorwaarden, alleen te verwezenlijken als er ook sprake is van drukte,
van maatschappelijke activiteit.

Vlucht en vervoering
Het is niet uitzonderlijk dat een schrijver het leven op een eiland contrapuntisch
gebruikt en het afzet tegen het normale bestaan, of dat er heremitische, idyllische,
utopische en doodselementen een rol bij spelen. Traditioneel is het eiland in de
literatuur een ambivalent terrein, een hellend vlak, kantelend tussen insula amoena
en doodseiland, tussen asiel en exil, geborgenheid en opsluiting, orde en lege,
dodelijke verveling. Bijzonder is wel de subtiliteit waarmee het eiland bij Musil
verschijnt, sporadisch en terloops en met een steeds doorwerkende intensiteit. Er kan
al met al geen vlucht uit de werkelijkheid mee gemoeid zijn, maar de macht waarmee
het eiland in de letterzee opduikt maakt het tot het beslissende punt dat de historische
roman uit zijn hengsels tilt. Het belang van de al met al onopvallende passages waarin
een eiland voorkomt is niet te onderschatten. Ze verraden hoezeer de beschrijving
van het Wenen voor de eerste wereldoorlog, met zijn types, de gangbare
omgangsvormen, de stand van zaken in het denken en de wetenschap ondergeschikt
kunnen zijn aan de ontregeling van Ulrichs zekere wezen. Het maakt hem tot een
outsider met een onmiddellijke inkijk in het gebeuren van dat moment. Niet dat dat
Ulrich tot daden noopt. Ulrich wil niet veel. Zijn apathie heeft misschien haar wortels
in de ‘meskille denkleer van de wiskunde’, maar evenzeer in wat men zijn
escapistische neigingen kan noemen, in zijn vluchten in mystieke en erotische
gevoelens, het opzoeken van plaatsen waar hij zich van alles los kan maken - en nog
het meest van zichzelf. Het is een reis naar de rand van het mogelijke. Door het verlof
van het leven kan Ulrich zich eigenschapsloos van de wereld distantiëren. Blijkbaar
een noodzaak voor hem.
In De man zonder eigenschappen komt ook ‘het eiland van de kinderjaren’ voor
[MoE 719]. De hoofdpersoon in De merel zoekt na de
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drie cruciale ogenblikken in zijn leven eveneens de eigen kinderkamer op. Daar
ervaart hij wat hij wil ervaren zonder de zin ervan nodig te hebben. Een notitie uit
de dagboeken: ‘Een trekje van mijn kindertijd was het broeden in de melancholie
van mijn kamer, wellicht kan ik beter zeggen: boven een geliefd stuk speelgoed of
iets dergelijks. Dat is een bron van de zogenaamde mani di stoppa, mijn halfslachtige
omgang ook met geestelijke kwesties, en van de theorie van de andere toestand.’ [Tb
943] Er is een samenhang tussen Ulrichs indolentie, zijn neiging tot vluchten en de
zucht naar vervoering.
Volgens Roger Willemsen zijn er twee lijnen in De man zonder eigenschappen
zichtbaar, een pseudo-activistische en een extatische. Valt het woord eiland dan
schemert die tweede lijn door, die uiteindelijk moest uitlopen op de Ulrich die radicaal
met alle bindingen breekt. Een opstel over Musil zegt het zo: ‘De enige draad die
Ulrich met de werkelijkheid verbindt is Agathe. De uniekheid van deze verbinding
overtreft de betekenis ervan en verleent er de uitzonderlijke uitstraling van de solitair
aan. Maar als de dodelijk geïsoleerde Ulrich daardoor weer aan terrein wint en uit
zijn “morele stilstand” wordt verlost, krijgt hij de aansporing op deze weg verder te
gaan.’ [Rasch 109] Wat voor weg dat is bleef in het ongewisse.

De tijd is de grootste cynicus
Over Musils hele oeuvre ligt een folie van inzicht. De woorden pakken in, zorgen
voor een vacuüm dat insluit en buitensluit, en ook voor de schijn van doorzichtigheid.
Musil schrijft steevast als iemand die het leven achter de rug heeft. Hij beziet het als
het ware vanuit de Geneefse luchten waarin zijn as werd uitgestrooid. Er is steeds
die preoccupatie met de eigen levenscyclus die het pregnantst op de aanwezigheid
van dat folie, dat kleed van ijdelheid en opperste afstand wijst. Daar is de
afstandelijkheid het geringst, zit het 't dichtst op de ziel van zijn werk en zijn persoon.
‘Op je veertigste is het met je gedaan. Op je vijftigste is misschien eindelijk het
doel in zicht.’ [MoE 1756] De sleutelaffaire met de echtgenote van een majoor vindt
plaats als Ulrich twintig is. Tweeëntwintig is steeds de leeftijd waarop het levenslot
de definitieve weg in slaat. In de roman is Ulrich tweeëndertig en staat duidelijk op
het punt ba-
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lans op te maken om ‘de eigenheid te redden’ [MoE 47]. ‘Dus dit is het leven dat het
mijne moet worden,’ stelt Ulrich als hij de diverse carrières die hij achter de rug heeft
evalueert. Op je zesentwintigste ben je een afgerond persoon, vindt hij, klaar en
vastgelegd. Op 3 augustus 1913, nagenoeg de dag waarop hij de roman laat beginnen,
schrijft de tweeëndertigjarige Musil: ‘Zomerkoelte. Man die zijn jeugd met werken
heeft verdaan. Wakker worden met honger. En je stelt vast dat je al vijfendertig bent
en lichtelijk komisch voor meisjes van zeventien. Omdat je jezelf alleen van binnen
kent kun je je niet voorstellen oud te zijn.’ [Tb 273]
Tegenover dat extreme, tragisch superieure besef van het al vastgelegde,
retrospectief beschouwde leven staat Musils verheerlijking van het toeval, staat
bijvoorbeeld de steeds zo ahistorische opvatting over het tijdsverloop dat het individu
ontstijgt. Ook Ulrichs ideeën over de geschiedenis vallen in twee aspecten uiteen.
Het ene wordt het treffendst geëtiketteerd met zijn vraag of er nu eigenlijk een
Balkanoorlog woedt of niet [MoE 359]. Het andere heeft te maken met zijn
overtuiging dat het toeval de wereld eerder regeert dan onveranderlijke wetten.
Daarbij maakt het niet uit of het om persoonlijke levenslopen gaat of om historische
processen. Anti-Spengleriaans zegt Musil in 1922 dat sommige beslissingen aangaande
de voorbije wereldoorlog evengoed op iets anders hadden kunnen uitdraaien.
Ulrich is een wankel man, het produkt van de omstandigheden. Elke Musil-zin is
doordrenkt van een denkwijze die door elke vastheid heen wil sijpelen. In Grauauge,
de man die een schaar was, schijnt Ulrich door. Zijn eigenschappen zijn zinloos en
poreus, het leven is eruit weggestorven, de eigenschappen van iemand die niet in
‘levenspraktische verbanden’ verschijnt (Willemsen). Ulrich doet een idee op omtrent
zichzelf als hij de ‘typische’ anderen ontmoet. Zo belichaamt Ulrich Musils opvatting
over de kunst: een uitzonderlijke en buitensluitende houding ten opzichte van de
werkelijkheid, een houding die het meest tot haar recht komt op een eiland.
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Matthijs van Boxsel
De Barok van de Leegte
Gatenkennis
In het ratioïde gebied hebben de regels uitzonderingen. In het niet-ratioïde gebied
heerst de uitzondering over de regel.
Musil noemt het onderscheid gradueel omdat uitzonderingen alleen zinvol zijn
aan te wijzen waar de regel heerst. Dat wetten ‘zeven’ zijn, valt alleen vast te stellen
waar wetten ter zake doen.
In de natuurwetenschap worden niet de fenomenen als zodanig onderzocht, maar
‘geprepareerde’ feiten (getallen) worden met elkaar vergeleken, waardoor veel voor
de wetenschap onwezenlijke zaken verloren gaan.
Bovendien staat het wetenschappelijk bouwsel van logische wetten zelf integraal
in een leegte. Het dagelijks leven is een exact zweven in de gaten rondom.
Het gaat Musil om de vraag wat zich in die gaten, in het onbewijsbare verborgen
houdt. Hij gaat op zoek naar de leegten in en om het rationele staketsel. Deze
ironisering van de wetenschap vormt het aanknopingspunt voor een andere kennis,
gatenkennis.
Zijn ironie is ‘constructieve ironie’. De onwetendheidstheorie, de ‘methodisering
van het niet-weten’ moet de werkelijkheid op een andere manier verklaren, (T.I. 467)
Musil stelt voor om datgene wat wij niet weten te beschouwen als de objectieve
waarheid, (T.I. 664) Hij weet immers beter wat iets niet is, dan wat het wel is.
De vraag is alleen: hoe die gaten in onze kennis te concretiseren? Dit kan alleen
door de werkelijkheid, de zeef zelve te schetsen. Het andere, niet met het blote oog
waarneembare moet uit het normale zichtbaar worden. ‘Ik wil een wereldbeeld, de
“reële” werkelijke achtergrond om daarvoor mijn onwerkelijkheid te ontwikkelen’.
Zijn onwerkelijkheid heeft een wereldbeeld nodig om dit te kunnen ontkennen. In
de ontwikkeling van het principe van de ontkenning zien wij de mogelijkheden van
de keerzijde.
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De utopie is het voortdurende tegenbeeld; het is geen bereikbare toestand, maar een
richting: het altijd andere en onvoorspelbare.

Een sprookje
Het sprookje van de kleermaker uit 1923 begint als volgt: ‘Ik geloof niet dat er een
kleermaker was. Hij stond voor de rechter en sprak...’. De kleermaker is geen
kleermaker. Het verhaal is een satire op de schrijver wiens werk is bepaald door wat
hij niet heeft geschreven.
Maar hoe moet een lezer zich realiseren dat het de schrijver niet gaat om wat hij
schrijft? Hij vertrouwt op voorhand de woorden, hij ziet de taal als drager van inhoud.
Of de taal nu liegt of waarheid spreekt, altijd staat de taal voor iets en niet voor niets.
Musils utopie van het schrijven ligt nu juist in dat niets: ‘Het woord dient alleen
de onwerkelijke mededelingen. Men spreekt in de uren waarin men niet leeft. Zodra
wij spreken, sluiten zich deuren. Het zwijgen van een menigte is een onverklaarbaar
gewicht. De mensen komen alleen samen om te spreken. Bedoeld: de dunne korst
van het rationele waarin wij op het irrationele roeien’. (T.I. 587)
De stilte tussen de woorden moet het irrationele, het andere overdragen. Het
onuitsprekelijke wordt geopend door wat de lezer niet leest. Het is logisch dat dit
voor de lezer wordt verzwegen: ‘Alles in het leven speelt zich af volgens een
voorafgaande verstandhouding waarover men met geen woord spreekt’. (T.I. 587)
Het niets is het thema van de roman en de werkelijkheid is het niet-niets: ‘De
geschiedenis van deze roman draait erop uit, dat de geschiedenis die erin verteld had
moeten worden niet verteld wordt’. (MOE, 1937) Bij het herschrijven van zijn laatste
hoofdstukken zijn het niet zozeer de zinnen of de beelden die veranderen, maar is
het vooral de compositie die steeds breekbaarder, losser, transparanter wordt. ‘Hoe
abstracter de kunst wordt, des te doorzichtiger wordt de lucht. Hoe verder ze zich
van het leven verwijdert, des te helderder wordt zij? Hoe verkeerd is het te beweren
dat het leven belangrijker is dan de kunst. Het leven is goed, voor zover het tegen
de kunst bestand is’. (GW. II. 502) De compositie moet de andere niet-verschillen
scheppen. De tekst is een bouwsel om de gaten te laten zien. ‘Men mag dus niet
geloven dat er iets juist gezegd moet worden opdat het juiste kan worden begre-
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pen: en daarop berust het geheim van de levende taal’. (T.I. 847)
De taal is de achtergrond waarvoor zich het eigenlijk wezenlijke moet ontwikkelen.
‘Men zou in een tijd als tegenwoordig onbezorgd dat wat men niet weet als de
objectieve waarheid kunnen kwalificeren’. (T.I. 664) Daarom moet de lezer gevoelig
zijn voor de lacunes: ‘“Tussen de regels”; of: Met geen woord en met iedere zin iets
gezegd hebben’. (T.I. 749) De ware kunst schuilt in de gaten: ‘het is het levende
woord, vol betekenis en intellectuele samenhang in het ogenblik, door wil en gevoel
omspoeld; een uur later is het nietszeggend, hoewel het alles zegt wat een begrip kan
zeggen’. (GW. II.. 1051) Dat is de ‘klaarheldere mystiek’ van de taal.
‘Kunst toont - waar zij waarde heeft - dingen die nog weinigen gezien hebben’. (GW.
II. 981) Het geheim is de methode te vinden om in het normale het andere zichtbaar
te maken. (GW. II. 982) Het andere kan niet worden geschilderd: ‘“Deze schrijver
heeft soms te weinig uitbeeldingskracht”. “Nee, lachte ik woedend, “weinig bedoeling
uit te beelden!”’ (GW. II. 997) Maar de vorm mag dan worden verwaarloosd, er moet
toch op zijn minst iets van inhoud zijn? ‘“Wat is dan de inhoud van zijn laatste ver
halen?”, vroeg hij overtuigend. “Geen”, antwoordde gestild gelukkig de literator.
“Wat vindt er plaats?” “Niets!” lachte de schrijver, met de uitdrukking van het
waartoe-veel-woorden-gebruiken’. (GW. II. 999) Het gebrek aan vorm en aan inhoud
laat geen oordeel meer toe. Het zo tot vrijwel niets gereduceerde werk geeft vrij baan
aan een schijnbaar door de auteur gewenste willekeur.
‘De vraag (...) of een kunstwerk uit zwakte van zijn schepper duister is of uit
zwakte van de lezer deze duister toeschijnt, valt te testen. Men zou de spirituele
elementen waaruit het is opgebouwd stuk voor stuk eruit moeten lichten. De
doorslaggevende van deze elementen zijn - ondanks een gemakzuchtig vooroordeel
van de schrijver - gedachten’. (GW. II. 999) Zo wordt de lezer opgezadeld met een
eigen verantwoordelijkheid: de zwakheid van het boek kan die van de lezer zijn,
maar ook de kracht!
‘Die schrijvers die zoveel waarde hechten aan de complete levendigheid van hun
figuren lijken op die enigszins omslachtige lieve God van
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de theologen, die aan de mensen een vrije wil verleent, opdat zij doen wat hij wil’.
(GW. II. 998) Juist het onvolledige werk laat de lezer een vrije wil: ‘hoe zwakker
indruk het aan de waarneming aangeboden materiaal maakt, hoe duidelijker de daarin
besloten betrekkingen naar voren zullen treden’. (GW. II. 1139) Hoe minder het werk
af is, hoe groter de vrijheid van de lezer.
Maar als de lezer alle vrijheid heeft, als ‘misverstanden in zekere zin dezelfde
dienst bewijzen als begrip’, waarom schaaft Musil dan eindeloos aan zijn teksten?
(GW. II. 1166) Het schrijven is alleen zinvol als een onvoltooibaar proces; de
voortdurende openheid is het doel, en niet een kant-en-klaar bouwsel. ‘Waarom
schrijft men dan echter een roman? Paradox: de roman schrijven die men niet kan
schrijven’. (GW. II. 820)
Literatuur is ‘een enorme verzameling voorbeelden waarvan elk anders is en elk
al aanwezig was, waarvan elk door iedereen anders en toch in bepaalde
gelijkvormigheden begrepen wordt, een kwestie van onnoemelijke breedte, zonder
begin en eind, een kluwen van heerlijke draden die geen weefsel is. Zo'n aggregaat
van lezers en boeken wordt pas dan tot literatuur wanneer bij de som van de werken
het alomvattende begrip van de verwerkte leeservaringen komt. Of met andere
woorden: de kritiek’. (GW. II. 1169)
Het onvoltooide blijft open en in leven door de receptie. Dat een ding kunst wordt,
is meer een kwestie van een andere instelling dan van een verandering van het object.
(GW. II. 1328) Dit geldt zowel voor de schrijver als voor de criticus: zijn scheppende
bijdrage bestaat erin het slapende tot leven te kussen. Liefhebben is mooimaken.
(GW. II. 1392)
De ‘heerlijke superioriteit van de kunst over het intellectuele’ bestaat in haar ‘diepe
vrijblijvendheid’. (T.I. 478) Heeft de auteur dan geen duidelijke bedoeling? ‘Ik ben
er niet alleen van overtuigd dat wat ik zeg fout is, maar ook wat men ertegen zal
zeggen. Niettemin moet men beginnen er over te spreken’. (GW. II. 1075)

Het orakel
Het hoofdstuk Kakanië ligt als een eiland tussen de andere hoofdstukken van het
eerste deel van de roman, als het puntje van een verzonken
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verhaal. Het ligt op het middelpunt waar de assen van het boek elkaar snijden. Het
is een ‘leeg’ hoofdstuk, dat geconcentreerd alle elementen uit het eerste boek bevat.
De orakelachtige tekst wordt omspoeld door een oceaan van betekenissen. Het
verhaal wordt weliswaar door een vast raam, een reële structuur gekenmerkt, maar
het blijft niettemin een raadsel. Is het een satire of een utopie? Als we de oplossing
vinden dan blijkt Kakanië het hoofdstuk te zijn waar de roman om scharniert, een
transparante tekst, die uitzicht biedt op twee mogelijke interpretaties.
De sleutel tot het raadsel steekt in de laatste alinea's van het hoofdstuk, waarin
sprake is van het tiende karakter: ‘dat is niet anders dan de passieve fantasie van
oningevulde ruimten: het staat de mens alles toe, behalve dat ene: serieus te nemen
wat zijn op z'n minst negen andere karakters doen en wat er met ze gebeurt; dus met
andere woorden, juist niet dat wat haar eigenlijk zou moeten vullen. Deze, zal men
moeten toegeven, moeilijk te omschrijven ruimte is in Italië anders van kleur en vorm
dan in Engeland, omdat alles wat ertegen afsteekt een andere kleur en vorm heeft,
en toch is het zowel hier als daar dezelfde, gewoon een lege, onzichtbare ruimte,
waarin de werkelijkheid erbij staat als een door de fantasie in de steek gelaten stadje
van bouwdoossteentjes’. (MZE, 46)
Hoe kunnen wij die onzichtbare, oningevulde, moeilijk te omschrijven leegte in
de ruimte concretiseren? Stel dat die leegte Kakanië is, hoe valt dit land dan ooit te
bereiken?

De optische inversie
Eerst moeten wij uitgaan van het ‘normale’ denken: ‘Voor het naïeve denken is de
ruimte het tussen-de-dingen; dat wat niet ding is; dat waarin het ding staat. De ruimte
heeft in haar oorspronkelijke voorstelling (verschijning) alleen innerlijke grenzen.
En daarom kon het filosofische denken haar niet eindig voorstellen. De voorstelling
van de uiterste grenzen is niet met haar verbonden’. (T.I. 732)
Het criterium voor de ‘andere’ visie op het bestaan is een optische inversie, een
duizelingwekkende ervaring, die Ulrich keer op keer meemaakt, maar die aan de
lezer pas werkelijk wordt geopenbaard tegen het einde van het eerste boek.
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Ulrich heeft het gevoel voor een toneel te staan, terwijl buiten de gebeurtenissen zich
afspelen op een groot toneel: ‘deze beide tonelen hadden een eigenaardige manier
om zich te verenigen, zonder er rekening mee te houden dat hij tussen hen in stond.
Toen trok de indruk van de kamer die hij achter zijn rug wist zich samen en keerde
zich naar buiten, waarbij hij dwars door hem heen of als iets heel weeks rondom hem
voorbijstroomde. “Een zonderlinge ruimtelijke inversie!” dacht Ulrich. De mensen
trokken achter hem langs, hij was dwars door ze heen bij een Niets terechtgekomen;
maar misschien trokken zij ook voor en achter hem langs, en hij werd door hen
omspoeld als een steen door de veranderlijk-eendere golfbewegingen van een beek:
het was een gebeuren dat maar half te begrijpen was, en wat Ulrich in het bijzonder
daaraan opviel was het glazige, lege en serene van de toestand waarin hij zich bevond’.
(MoE, 632)
In deze omstulping van de wereld zijn voor- en achtergrond van plaats verwisseld.
(Men tekene een halfgekantelde kubus op papier: na enig staren kan men de tekening
op twee manieren interpreteren.) Deze ervaring heeft niet alleen een transformatie
van ruimte, maar ook van tijd tot gevolg. De wereld spoelt razendsnel langs hem
heen, alsof onder zijn voeten een valluik is geopend. Deze andere ervaring onthult
hem het geheime karakter van de wereld. De optische inversie leidt tot het besef van
de dubbelzinnigheid van het bestaan. Opeens onderscheidt Ulrich twee werelden.

De wereld van de dingen
Ulrichs inversie van ruimte leidt om te beginnen tot het beeld van een wereld waar
tussen de dingen niet langer ruimte is, maar niets. De ruimte is nu in de dingen. De
ruimte heeft uiterlijke grenzen, de ruimte is de eindige grens van het ding. De dingen
zelf zijn geïsoleerd, zonder onderlinge samenhang. Ze worden niet langer door de
niet-dingen, maar ook door de niet-ruimte afgegrensd. Kenmerkend voor deze wereld
is het verlies van schaduw.
Deze ‘onwerkelijke’ wereld van de dingen kan men zich het beste voorstellen door
de dingen uit hun logische verband te halen. Ziet men ze stuk voor stuk, dan ontstaat
een ‘angstaanjagende verstomming voor een krankzinnige wereld’. (GW. II. 1140)
De objecten werken ‘be-
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vreemdend zodra ze zich losmaken uit hun vertrouwde omraming’. (GW, II. 1142)
Ieder object krijgt ruimte als eigenschap en de leegte rondom wordt bepalend voor
het geheel. De dingen gaan een eigen leven leiden. De schaduwloze voorwerpen
treden eigenmachtig op de voorgrond.

De wereld van de beelden
De optische inversie openbaart ook een wereld waar alles zijn schaduw weer
terugkrijgt. Het herwinnen van die schaduw brengt echter geenszins de vertrouwde
werkelijkheid terug, integendeel: er ontstaat een schaduwwereld zonder dingen. Men
bevindt zich opeens in het niets, in een duistere, sprookjesachtige wereld, de wereld
van de beelden.

De ratioïde werkelijkheid
Een ratioïde verklaring begint bij geprepareerde feiten: dingen. Het ding is hard,
door iedereen te zien, en zo goed als onveranderlijk: op den duur valt het ten prooi
aan slijtage. (T.I. 620)
Al deze afzonderlijke dingen zijn in de normale, ‘naïeve’ optiek onderworpen aan
een causaliteit. Wij zien de dingen tegen de achtergrond van een rationeel begrensde
horizon. Het is een voorspelbare, eenduidige, levenloze wereld. In deze vlakke,
‘Euclidische’ ruimte zijn alle afzonderlijke elementen op elkaar betrokken in een
perspectivische, geometrische ordening. Deze ratioïde werkelijkheid valt te zien met
de ‘ogen van het verstand’. (GW. II. 138)
In deze wereld heeft men alles ‘hard’ weten te maken. Logisch gezien klopt alles
precies. Wij vertrouwen blind op de wetmatigheden als op een stevig fundament,
maar wij zien niet dat deze illusie van een samenhangende wereld berust op het niets
ertussen en eronder: ‘En plotseling, nadat alles allermooist was verwezenlijkt, kwamen
de wiskundigen erachter - zij die diep binnenin rondploeteren - dat er iets in de grond
van de hele zaak niet in orde was te brengen; en inderdaad, zij controleerden helemaal
onderin en ontdekten dat het hele gebouw in de lucht stond. Maar de machines liepen!
Men moet dientengevolge aannemen dat ons bestaan een bleek spookbeeld is; wij
leven het, maar eigenlijk alleen op grond van een misvatting, zonder welke het niet
zou zijn ontstaan’. (GW. II. 1006)
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Het holglas
Het glasachtige Kakanië is een ‘lege onzichtbare ruimte, waarin de werkelijkheid
erbij staat als een door de fantasie in de steek gelaten stadje van bouwdoossteentjes’.
Het holglas van Kakanië maakt het mogelijk om de ‘platte’, ratioïde werkelijkheid
als iets ruimtelijks te zien. De toeschouwer kijkt door datgene heen wat de voorstelling
pas mogelijk maakt, het glas. De afzonderlijke delen werkelijkheid zijn onderworpen
aan een bedriegelijke perspectivische ordening. Dit leidt tot de illusie van diepte,
van een ruimte voor en achter het glas waarin de werkelijkheid zweeft als een
blokkendoosstadje. Het resultaat is een optische reconstructie, een holografisch beeld.
Er komt alleen beweging in als de toeschouwer zich beweegt. Hij kan zich ‘inleven’
in deze wereld door er omheen te draaien en de onderdelen in steeds andere
constellaties te zien.
Dat de wereld ‘uit de lucht’ is gegrepen, volgt uit het feit dat de geïsoleerde objecten
geen schaduw hebben. De toepassing van perspectieven leidt niet tot een één geheel
vormende ruimte, maar tot een leegte waarin ieder object afzonderlijk ruimte als
eigenschap heeft.

Het tiende karakter
Het glas van Kakanië functioneert als een symbolisch scharnierpunt waardoor wij
de omgekeerde verhouding tussen twee instellingen ten opzichte van de wereld
kunnen onderscheiden: ‘een inwoner van een land heeft minstens negen karakters,
een beroeps-, een nationaal-, een staats-, een klasse-, een geografisch, een geslachts-,
een bewust, een onbewust en misschien ook nog wel een privékarakter; hij verenigt
deze in zich, maar ze lossen hem op en eigenlijk is hij niets anders dan een kleine,
door die vele straaltjes uitgespoelde poel, waar ze in binnensijpelen en waar ze weer
uit stromen, om samen met andere beekjes weer een andere poel te vullen. Daarom
heeft elke wereldbewoner ook nog een tiende karakter, en dat is niets anders dan de
passieve fantasie van oningevulde ruimten; het staat de mens alles toe, behalve dat
ene: serieus te nemen wat zijn op z'n minst negen andere karakters doen en wat er
met ze gebeurt; dus met andere woorden, juist niet dat wat haar eigenlijk zou moeten
vullen’. (Mze, 45, 46)
Ook deze orakeltekst valt met behulp van de glasmetafoor op twee manieren te
lezen.
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Niet alleen valt met behulp van het glas te tonen dat de werkelijkheid van exact
perspectivische constructies als een blokkendoos in de leegte zweeft, maar ook maakt
het ons mogelijk een ‘tastbaar’ idee te krijgen van de negatieve, tiende eigenschap,
de niet-zichtbare inhoud van mens en ding.
Bovendien worden ook de psychologische aspecten met behulp van het glas tot
een ‘materieel’ verschijnsel. Immers, het glas biedt als venster uitzicht, maar
functioneert tegelijkertijd als een isolerende scheidsmuur.
In dit verband is het ook van belang te wijzen op de dubbelzinnigheid van de
uitdrukking ‘passieve fantasie’. Passivus betekent in het Latijn aan de ene kant: voor
aandoening vatbaar (afgeleid van patior = dulden, lijdzaam toezien). Aan de andere
kant kan passivus ook betekenen: zich overal bevindend (afgeleid van pando =
uitbreiden, openzetten, openbaren. Bovendien betekent het verwante woord pandus
zoveel als hol, gekromd, ingedrukt!).

De wezenloze leegte
De wezenloze leegte wordt bewoond door leeghoofden. Hun enig mogelijke vorming
ligt in de voorgevormde starheid van de beroepen, de pasklare ‘door generaties
gevormde vaten’; ‘met de beroepsaanduiding (...) is tegenwoordig bijna alles over
een mens gezegd waartoe zijn leven aanleiding geeft (...) Buiten deze bindingen klapt
de mens samen als een opgeblazen luchtzak’. (GW. II. 1380) De holvormen hebben
niets te verliezen. Ze zijn ingekapseld in hun beroep en bevatten niets plastisch. Ze
leven van een substantie afkomstig uit hun niet-binnen die ze vormen naar hun eigen
beeld. Ze klonen zichzelf en de werkelijkheid. Ze zijn niet voor verandering vatbaar,
maar variëren eindeloos op het voorhandene.
De negen karakters zijn onderlinge uitwisselbare typen, uniformen, eigenschappen
zonder man. Hun tiende karakter, de ‘passieve fantasie van oningevulde ruimten’ is
de domheid, het onvermogen om het hen opvullende ernstig te nemen.
De leeghoofden zien het glas niet. Ze leven in de illusie van een ruimte voor en
achter het glas. Hun binnen correspondeert volledig met hun buiten. De leegte rondom
is een projectie van hun innerlijke leeg-
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te, iets natuurlijks. Voor de mensen met een ‘platte’ empirische opvatting van het
bestaan valt de werkelijkheid met zichzelf samen. De ‘indicatieve’ mens is kortzichtig
en doorziet niet het illusoire en eenzijdige van zijn wereld. Hij oriënteert zich op de
dingen buiten hem, op een wereld waarin alle objecten op elkaar zijn betrokken.

Horror vacui
Hoe de wereld eruitziet voor iemand die zich opeens van het glas bewust wordt,
lezen wij in hoofdstuk 34, getiteld Een hete straal en verkilde muren, als Ulrich een
van zijn ‘momenten’ heeft. De optische inversie vindt ditmaal mogelijk plaats via
de glazen ogen van een hertekop aan de muur van zijn woning, ook al is er hier
opmerkelijk genoeg alleen sprake van een hertegewei: ‘Hij keek in het rond en nam
zijn omgeving in ogenschouw. Al die o-lijnen, kruislijnen, rechte lijnen, golven en
vlechtsels waaruit een interieur is samengesteld en die zich om hem hadden
opgehoopt, kwamen niet voort uit de natuur noch uit innerlijke noodzaak, maar
stonden tot in de details stijf van barokke overdadigheid. De stroom en harteklop die
onophoudelijk door alle dingen in onze omgeving vloeit was een ogenblik blijven
stilstaan’. (Mze, 165, 166)
Tijdens de optische inversie zit Ulrich een moment in het glas gevangen en wordt
hem een ontmantelde wereld onthuld: ‘een vernis was afgebladderd, een suggestie
was vervlogen, een keten van gewoonte, verwachting en spanning was verbroken,
een vloeiend geheim evenwicht tussen gevoel en wereld was een seconde lang
verstoord’. (Mze, 166) De wereld buiten correspondeert niet met de wereld binnen.
Vanuit het standpunt van de volheid is de leegte rondom angstaanjagend. Het glas
wordt hier een metafoor om de psychologische gevolgen van het isolement te
illustreren. De leegte rondom is geen projectie, maar een gematerialiseerde weerstand
tegen de werkelijkheid buiten. De kwetsbare stolp van de zelfgekozen eenzaamheid
laat schijnbaar uitzicht toe op de wereld buiten, maar de weerstand van het glas leidt
tot een emotionele duiding van het waargenomene. Ook de relatie tussen het isolement
en de onthulling is een optisch fenomeen: gezien door een vergrootglas wordt ieder
geïsoleerd ding schrikbarend.
In deze toestand waarin de verbanden tussen de dingen en de men-
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sen zijn weggevallen, staat ook hijzelf geïsoleerd. Hij wordt zich bewust van zijn
breekbare ‘personenachtigheid’, maar ook van de onoverbrugbare afstand tussen
hem en de ander. Hij kan zich niet op het buiten oriënteren. Hij voelt zich bedreigd
en is door het minste uit zijn evenwicht gebracht. Hij hoort zichzelf praten en in
herhalingen vallen. Zijn stolp functioneert als een enorme klankkast waarin de
liefdeloze woorden onevenredig hard resoneren: ‘Het ontstond uit de innerlijke
akoestiek van de leegte waarin een schot dubbel zo hard weerklinkt en niet ophoudt
na te dreunen’. (Mze, 344) Hij noemt het gekscherend de Barok van de Leegte, maar
de poging om de antipodische verhouding ironisch te overwinnen, maakt de
vergeefsheid van de vereniging alleen maar groter. ‘Als een speld in een leeggeruimde
kamer op de grond valt, heeft het daardoor ontstane lawaai iets buitensporigs, iets
mateloos; maar net zo is het wanneer tussen de mensen leegte ligt. Men weet dan
niet: schreeuwt men of is het doodstil? Want al het verkeerde en scheve krijgt de
aantrekkingskracht van een enorme verzoeking, zodra men er ten slotte niets tegenover
kan zetten’. (MoE, 906) Hoe deze spanning tussen verlangen en angst te overwinnen?

De scheppende houding
Wil men zich verlossen uit deze uitzichtloze positie, dan moet men de geïsoleerde
dingen in een ander verband zien. Als men met ‘andere ogen’ kijkt dan wordt de
wereld van de dingen opeens een wereld van beelden. (T.I. 619) ‘Het schouwen van
beelden is verschillend van de waarneming van dingen.’ Het beeld is alleen in de
beleving van de belevende aanwezig. Het is alleen tegenwoordig op het unieke
moment dat het beleefd wordt. Het vervloeit met het beleven. (T.I. 620) Het gevoel
waarmee men kijkt verandert het ding. (GW. II. 154) Deze ‘scheppende houding’
herstelt een verloren gegane samenhang. Het verzamelbekken van dit niet-ratioïde
gebied bevat in zijn totaal meer dan de som van de delen. De bevreemding wordt
namelijk gecompenseerd door een fantastische ervaring die het feit ‘aanvult’: ‘in
plaats van al deze relaties komt een geheimzinnig zwellend en wegebbend
samenvloeien van ons wezen met de dingen en de andere mensen’ (GW. II. 1144).
Deze manier van zien schept een ontvankelijkheid voor de mystieke ervaring, de
‘andere toestand’ waarin men verkeert in het spannings-
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veld tussen binnen en buiten, tussen ziel en werkelijkheid. In deze diffuse polariteit
wordt de tegenstelling ding-beeld opgelost voor zolang het duurt. (T.I. 680) Men
ervaart een oertotaliteit die aan gene zijde van de vertrouwde wereld ligt, voorbij de
begrensde horizon van het ratioïde gebied. ‘Voor degene wiens personenachtigheid
barst in de extase, gaat op hetzelfde moment de wereld van de feiten ten onder en
voor hem ontstaat de wereld van de beelden’. (T.I. 620)
Het glas stulpt om. Ulrich wordt bevrijd uit zijn stolp. Hij belandt ‘uit een kerker
in een zacht bad’. Opeens staat hij buiten. Tijd en ruimte transformeren. De herfstdag
heet opeens ‘laat-lenteachtig’. Alles komt hier tot leven: ‘De lucht gistte.’ ‘De
gezichten van de mensen hadden iets van langsdrijvend schuim.’ Ulrich voelt zich
samenvloeien met de anderen. Hij beleeft een kort gelukzalig moment van eerbied:
‘Hij stroomde als een golf door de golvenbroeders als je dat zo mag zeggen.’
En opeens staat Ulrich in het niets, in het gebied aan gene zijde, het
sprookjesachtige land van de mogelijkheden.

De wereld van het grenzeloos wezen
In de wezenloze wereld heet Ulrich een ‘man zonder eigenschappen’. Walter, die
deze kwalificatie heeft verzonnen, zegt het zo: ‘Een wiskundige lijkt helemaal op
niets: dat wil zeggen, hij zal er zo algemeen intelligent uitzien dat het helemaal geen
enkele inhoud heeft!’ Ulrich drukt volgens Walter niets anders uit dan ‘die opgeloste
kern die alle verschijnselen tegenwoordig hebben’. Onbewust slaat hij de spijker op
zijn kop als hij beweert: ‘zijn kracht is niets dan leegte’; de leegte is namelijk Ulrichs
kracht. Hij is grenzeloos wezen. (Mze, 84, 85)
In de wereld van het grenzeloos wezen, het land zonder eigenschappen, is het
tiende karakter geen gebrek, maar het ideaal van eigenschapsloosheid. Dit
transcendentale karakter relativeert het empirische karakter. Ulrich neemt uiteindelijk
‘niets ernstig’, op twee manieren. Tussen ironie en leegte bestaat een samenhang.
Ulrich laat de negen vormen en de ruimte rondom ‘passief’, dat wil zeggen leeg uit
respect voor het niet-gebeurde; en vanuit de onzichtbare ruimte ironiseert hij de
gebeurtenissen. Zo voorkomt hij dat hij zich laat inpakken.
Voor de mensen met een hypothetische opvatting van het bestaan
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valt de werkelijkheid nimmer met zichzelf samen. Ze zien altijd de gaten die wijzen
op een andere werkelijkheid. De hypothetische mens is ‘helderziend’, zowel visionair
als scherpziend. Hij ziet voortdurend door de illusie van de werkelijkheid in een
grenzeloze wereld aan gene zijde.
De zonder vast fundament actieve geest is van een glasheldere transparantie. Ulrich
is in deze wereld een ‘Dichter’, een demiurg. Het altijd andere, nimmer voltooide
niet-gebeurde houdt zijn fantasie gaande.
Ulrich ziet alle ‘uitsluitende’ perspectieven als mogelijkheden in een veel groter
totaal en berooft ze zo van hun categorische macht. Maar om zijn passieve fantasieën
te verlossen van hun grenzeloosheid kiest hij het door de fantasie verlaten
blokkendoosstadje van de werkelijkheid als achtergrond voor zijn projecties.
De oningevulde ruimte wordt omspoeld door Ulrichs fantasie van het niet-gebeurde.
Ulrich blaast deze verstarde wereld leven in. Hij wekt de in deze wereld sluimerende
mogelijkheden.
Hij is in deze toestand één met zichzelf. De wereld correspondeert met zijn binnen.
De projecties getuigen van zijn snel wisselende stemmingen.
De logische grenzen, de categorieën van tijd en ruimte zijn hier elastisch. De
grenzen tussen waar en onwaar, tussen zin en onzin zijn niet eenduidig, maar vol
overgangen. Ook dit is een barokke wereld die evenwel getuigt van een ‘volle smaak’.
De positieve leegte is de vrijplaats van het mogelijke, de voorwaarde voor een in
ruimte en tijd onbegrensde uitbreiding. Het niets komt de ‘onvoltooide schepping’
toe. (GW. II. 487)
Het heeft een open einde.
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Ger Verrips
Geen mens zonder eigenschappen
Rathenau in de politiek, Arnheim met verlof
De wijdverbreide opvatting dat De man zonder eigenschappen van Robert Musil een
sleutelroman is op grond van het feit dat de Duitse politicus, ondernemer en auteur
Walther Rathenau model stond voor de dr. Paul Arnheim die de schrijver daarin ten
tonele voert, en deze als man met eigenschappen de tegenpool is van de figuur naar
wie de titel verwijst, moet op ernstige misverstanden berusten.1.
Walther Rathenau, geboren in 1867, was de zoon van de stichter van de Allgemeine
Elektrizitäts Gesellschaft, de grootste onderneming in Europa op het pas ontgonnen
terrein van de electrotechniek, de man die rond de eeuwwisseling de verpersoonlijking
werd van de vervlechtingen van het kapitaal van grote banken en transnationale
industriële en handelsondernemingen die zich begonnen af te tekenen. In 1889, al
op 22-jarige leeftijd, promoveerde hij aan de universiteit van Berlijn in de
natuurkunde, tien jaar later, vele ervaringen rijker als ondernemer in binnen- en
buitenland, werd hij opgenomen in de raad van bestuur van de AEG; hij overschreed
de magische tijdgrens naar de twintigste eeuw als een van de jongste multimiljonairs
en een van de knapste koppen onder de topfiguren in het moderne kapitalisme.
Hij had oog voor het nieuwe in de wereld en voor de internationale
krachtsverhoudingen en kritiseerde de achterlijke opvattingen die daaromtrent
gangbaar waren in Berlijn - de voorkeur voor de paradepas en het sabelgekletter in
een monarchaal-aristocratische staatsorganisatie, waarin de capaciteiten van de
burgerlijke intelligentsia braak bleven liggen, bestuurders en kaders voor de politiek
en het bedrijfsleven slechts uit een kleine elite werden betrokken en men weinig
benul had van de betekenis van het economisch potentieel; zijn kritiek onderscheidde
zich overigens ‘door een bijna droevige zakelijkheid, een milde precisie waarmee
de zwakke plekken achter de pronkende façade worden aangewezen’2.. In 1914
poogde Rathenau bij te dragen tot
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het voorkomen van de eerste wereldoorlog, maar zodra deze toch een feit was
geworden, corrigeerde hij onmiddellijk de al te kortzichtige, optimistische kijk van
de generale staf op de situatie waarin het Duitse Rijk zich bevond en voorkwam hij
een al in 1915 onvermijdelijke nederlaag bij gebrek aan essentiële grondstoffen voor
de productie van onder andere munitie; hij kreeg meteen de sleutelpositie in de
oorlogs(plan)economie aangeboden en werd een vertrouweling van de keizer en de
kanselier. Bekend is dat hij zich in 1917, toen hij zich weer in het particuliere
bedrijfsleven had teruggetrokken, vergeefs tegen de plannen voor de duikbootoorlog
van de Duitse chef-staf, generaal Ludendorff, heeft gekeerd, minder bekend is dat
hij voordien een luchtbombardement op Londen bepleitte, iets dat pas in de tweede
wereldoorlog een ‘wapenfeit’ is geworden. In de republiek van Weimar, die na de
nederlaag en de ineenstorting van het keizerrijk in 1919 ontstond, was hij lid van de
socialisatiecommissie, oprichter van een partij van centrum-democraten, minister
van wederopbouw en ten slotte minister van buitenlandse zaken.
Er is niet alleen over zijn publiek maar ook over zijn persoonlijk leven vrij veel
bekend; het werd getekend door de gespannen relatie van de ernstige, intellectueel
zeer begaafde oudste zoon met de joviale, minder opgeleide maar uitzonderlijk
succesvolle vader - verhevigd bij de vroege dood van de vier jaar jongere
lievelingszoon - en door zijn joodse afkomst. Harry Graf Kessler, intimus van Walther
Rathenau, heeft aannemelijk gemaakt dat het vooral de problematiek van het jood
zijn in het toenmalige Duitsland was die het gevoelsleven van Rathenau en zijn
belangrijke keuzen in het leven bepaalden omdat zij een diep verlangen wekte de
‘angstmens’ te overwinnen die hij in zichzelf ontwaarde en verafschuwde.3. Met zijn
veelzijdige kennis en methodisch functionerende geest en de stijl van gesoigneerde
artisticiteit, voornaamheid en zelfbeheersing die hij cultiveerde, bleef Rathenau,
ondanks alle contacten die hij onderhield, voor velen een wat raadselachtige figuur
- een eenzaam en geïsoleerd man met een uitzonderlijke, tot zijn dood in stand
gebleven binding aan zijn moeder.
Rathenau zag in de revolutionaire technologie ontwikkelingen die zich in zijn tijd
aftekenden en vooral in de daarmee gepaard gaande ‘mechanisering’ het
allesbeheersende verschijnsel van zijn tijd; zijn
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verontrusting over de gevolgen ervan toonde overeenkomst met de kritiek van de
jonge Marx op de Selbstentfremdung des Menschen en van Nietzsche op de
rationalisering van het maatschappelijk leven. Rathenau bepleitte een emancipatie
van het proletariaat, afschaffing van het erfrecht en zelfs opheffing van particulier
bezit van de grote ondernemingen, een democratische volksstaat met autonome
corporaties in een gedecentraliseerde planeconomie, medezeggenschap in de bedrijven
en supranationale economische samenwerking. Ook bij anderen in de kringen van
managers van transnationale ondernemingen en hoog gekwalificeerde technici, waar
men de vooruitzichten van de nieuwe technologie het snelst kon beseffen en proberen
te overzien, kwamen in die tijd ideeën op over een ordening van de maatschappij en
een planmatiger economie; zij toonden verwantschap met denkbeelden die onder
aanhangers van het socialisme, vooral in de sociaal-democratie, werden ontwikkeld.
In ons land waren het ingenieurs en wiskundigen als Alberda, Van Waerden,
Tinbergen en Vos, als Struik, Rutgers en Mannoury, die vanaf de jaren '20 hun
stempel zetten op het intellectuele klimaat in respectievelijk de SDAP en de CPN; ir.
J. Goudriaan, eerst directeur bij Philips, later bij de Nederlandse Spoorwegen,
ontvouwde planningsideeën onder de veelzeggende titel Socialisme zonder dogma's,
die vergelijkbaar zijn met die van Rathenau.
Na de Duitse nederlaag in 1918 werd Rathenau om meer dan één reden doelwit
van de tegenstanders van de normalisering van de betrekkingen tussen de grote
mogendheden en van de democratisering van Duitsland; doorslaggevend was dat
generaal Ludendorff de kritiek op zichzelf afleidde door Rathenau in een
geruchtmakende verklaring een bron van defaitisme te noemen en tot zondebok te
bestempelen; een niet geringe rol speelden daarbij ook Rathenaus joodse afkomst en
zijn reputatie een excentrieke rijkaard te zijn met sympathie voor het Russische
bolsjewisme. Als minister van buitenlandse zaken in de centrum-regering van
kanselier Wirth werd hij de architect van de internationale ontspanning; een
beslissende stap was de afsluiting van het verdrag van Rapallo waarmee Duitsland
en de Sovjet-Unie de wereld in 1922 verrasten, het begin van het einde van het
politiek isolement van beide nieuwe republieken in Europa. Rathenau had er overi-
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gens de voorkeur aan gegeven de normalisering van de betrekkingen tussen deze
twee staten te doen plaats hebben in het kader van een algemene regeling van de
vrede en de veiligheid in Europa, maar daarvoor bleek bij de regeringsleiders in
Engeland en Frankrijk tot op het laatste ogenblik weinig belangstelling te bestaan;
met een le vin est tiré, il faut le boire begaf hij zich op het beslissende moment naar
de laatste van de geheime ontmoetingen met de Sovjet-delegatie.
In die tijd maakte Rathenau op wie hem kenden de stellige indruk het gevoel te
hebben dat er van zijn ideeën en doelstellingen, gericht op rationelere internationale
betrekkingen en een geplander wereld-economie, weinig kon worden bereikt. Rechts
verweet men hem meer en meer Katastrophen-politiek te bedrijven; terreur en hetze
maakten toen al slachtoffers onder de belangrijkste politici van de eerste
democratische republiek in Duitsland: kort voor hem sneuvelde de centrum-minister
van financiën Erzberger, kort na hem Ebert, de eerste president van de republiek.
Rathenau besefte dat de politieke atmosfeer in Duitsland levensgevaarlijk voor hem
was geworden, maar aanvaardde de risico's vanuit een zeker fatalisme dat door
Kessler ook met zijn joodse achtergrond in verband wordt gebracht. Von der Dunk
ziet in Rathenaus houding in dat jaar ‘de echte superioriteit van een man die midden
in de wereld staat en die met andere criteria werkt, omdat hij weet dat zijn dagen
ieder ogenblik geteld kunnen zijn. Een superioriteit, die voortvloeit uit een wijs
fatalisme’.4. Hij werd op de ochtend van de 24e juni 1922 in Berlijn, in een open auto
op weg van zijn huis naar het ministerie, door twee revanchistisch-gezinde officieren
met een aantal pistoolschoten en een handgranaat gedood; zij kwamen enige tijd later
om tijdens een vuurgevecht met de politie die jacht op hen maakte. Hoewel hij in
die tijd beslist niet populair was, leidde Rathenaus dood op vele plaatsen tot verrassend
massale demonstraties tegen de terreurpraktijken van rechts - de grootste maar helaas
ook de laatste ter verdediging van de parlementaire democratie in Duitsland. Adolf
Hitler, vastbesloten op weg naar de poging tot revanche voor de Duitse nederlaag in
1918, die tot de tweede wereldoorlog met zijn vijfenvijftig miljoen doden en de
massamoord onder de Europese joden zou leiden, liet op het graf van Rathenaus
moordenaars een gedenksteen plaatsen met daarop, in de taal van de theologie en de
poëzie
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van het nationaal-socialistisch nihilisme: - Tu was du musst. Sieg oder stirb und lass
Gott die Entscheidung.
Wanneer ook een van de interessantste essayisten en beste kenners van Musils werk,
uitgaande van de veronderstelling dat Rathenau vereenzelvigd kan worden met de
romanfiguur dr. Paul Arnheim, na lezing van De man zonder eigenschappen in de
Duitse staatsman niet veel meer kan zien dan een geld- en denkmagnaat, met een
hoge dunk van zichzelf en smachtende denkbeelden- hij wist het allemaal opperbest-,
een wijsneuzig hervormer met onoordeelkundige pogingen eensluidende oplossingen
te vinden, een goeroe, wiens motieven even onhelder zijn als zijn bestsellers, de uiting
en de illusies van zijn tijd, schort er zowel iets aan de kennis die men omtrent deze
politicus heeft als aan de kijk die men op Musils schrijverschap heeft.5.
Men zou, op grond van deze zowel in Duitsland als in ons land verbreide visie op
Arnheim/Rathenau en gezien het feit dat hij zijn roman acht jaar na Rathenaus dood
publiceerde, ten onrechte de indruk krijgen dat Musil behoorde tot de vele kortzichtige
critici van de belangrijkste democratische politici in de republiek van Weimar. Musil
constateerde in die tijd echter nuchter doordacht dat het in het links en republikeins
gezinde Duitsland in de worsteling met de rechtse, revanchistische en
antidemocratische krachten bovenal ontbrak aan visie, programma en ideologie. Aan
het begin van de jaren '20 merkte hij op: ‘Zeer tekenend, dat tegenwoordig de
revolutionaire energie alleen bij conservatieve partijen tot uiting komt. Ik geloof niet
dat het te wijten is aan de zogeheten al-Duitse hetze in de pers. (...) Het komt omdat
de burgerlijken de sterkere ideologie hebben, de atmosfeer van ideologie. Aan de
andere kant vindt men slechts revolutieromantiek.’ (Tagebücher I, p. 548, Rowohlt
1976); hij behield een kritische afstand ten opzichte van lichtzinnige, radicaal-linkse
opvattingen: ‘De kolossale morele belasting van de radicale politiek is de zekerheid
dat zij na de verwoesting niet kan opbouwen. Men moge over de kleinburgerlijkheid
van de regerings-socialisten en over bepaalde misdaden die zij hebben begaan nog
zo verontwaardigd zijn: dit ene moet men hun ten goede houden. Zij hebben in de
afgrond gekeken.’ (T I, p. 543)
De onheldere motieven die Rathenau worden toegeschreven doen
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uiteraard denken aan Paul Arnheims ‘verborgen agenda’, zijn poging olievelden in
Galicië in handen te krijgen; maar deze heeft Musil verzonnen (T II, p. 1095) - ook
de felste tegenstanders hebben Rathenau dit soort achterbaksheden nooit voor de
voeten gegooid. Bij de moord op Rathenau was Musil bereid zich bij een protest van
Berlijnse intellectuelen aan te sluiten (Briefe 1901-1942, p. 263, Rowohlt, 1977);
dat het niet zo ver is gekomen lag niet aan hem.
Musil heeft het niet alleen nooit gemunt op de staatsman maar in zijn beeld van Der
Grossschriftsteller, Arnheim als bestseller-auteur, ook niet op de schrijvende
Rathenau. Toen hij hem leerde kennen had Rathenau drie boeken gepubliceerd:
Reflexionen (1908), Zur Kritik der Zeit (1912) en Zur Mechanik des Geistes (1913);
alleen van het laatste staat vast dat Musil het heeft gelezen en wel ‘met tegenzin’ (T
II, p. 172), omdat ‘in dit boek de macht van de ziel triomfeert over de duisternis van
het verstand en de armoede van de wetenschap’ (T II, p. 246). In de roman voert
Musil een ‘belangenfusie ziel-zaken’ op, ‘door de vorming van het overkoepelende
begrip koninklijke koopman tot stand gebracht’, en speculeert dan, ongetwijfeld aan
Rathenau denkend, over Arnheims drijfveren het begrip ziel te hanteren als volgt:
‘Men kan veronderstellen dat hij het als een methode, als iets om indruk te maken,
als koningswoord gebruikte, want het staat wel vast dat vorsten en generaals geen
ziel hebben, en van de geldmagnaten was hij de eerste. Vast staat ook dat daarbij een
behoefte meespeelde om zich tegen zijn zeer verstandelijke directe omgeving, met
name tegen de op zakelijk gebied superieure leidersnatuur van zijn vader, naast wie
hij langzamerhand de rol van ouder wordende kroonprins begon te spelen, op een
voor het zakelijk denken niet toegankelijke manier te verdedigen. En net zo staat
vast, dat zijn ambitie om al het wetenswaardige te beheersen (...) in de ziel een middel
vond om alles wat zijn verstand niet kon beheersen zijn waarde te ontzeggen (...)
Maar twijfelachtig en onzeker was het of Arnheim, als hij over de ziel sprak, er zelf
in geloofde en of hij aan het bezit van een ziel evenveel werkelijkheidsgehalte
toeschreef als aan zijn aandelenbezit.’6. De verwijzingen naar zijn klassiek geworden
portret van de successchrijver die in zijn dagboeken voorkomen, hebben echter
betrekking op bestsellerau-
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teurs als Emil Ludwig, Lion Feuchtwanger, Stefan Zweig, ‘deze profijttrekkers van
de emigratie, die pas echt lievelingen van het wereld-publiek zijn geworden, terwijl
goede schrijvers zich nauwelijks van de ondergang kunnen redden’ (T I, p. 903) en
anderen; hij maakt herhaaldelijk opmerkingen over schrijvende politici, wijst dan
op Ataturk, Clémenceau, Churchill, Gamelin, Goebbels, Mussolini, Vansittart en
anderen (T II, p. 539 bijvoorbeeld), nooit op Rathenau.
Er is trouwens in Musils brieven en dagboeken geen enkele aanwijzing te vinden
dat hij het na 1913 verschenen werk of de gepubliceerde dagboeken van Rathenau
ooit in handen heeft gehad, noch dat hij een van de levensbeschrijvingen over hem
heeft gelezen; zelfs de biografie van Harry Graf Kessler ontbreekt.7. Dat alleen al
kan weinig anders betekenen dan dat hij nooit uit was op een historisch en
psychologisch gelijkend portret. Er zijn trouwens twee dagboekpassages die op dit
punt nog minder aan duidelijkheid te wensen overlaten. Musil blijkt in 1913 aan een
recensie over Rathenaus Zur Mechanik des Geistes te hebben gewerkt ‘zonder
eigenlijke kritische bedoelingen, maar om iets typisch in zijn houding te bestuderen
en daarin een algemene vergissing in deze tijd bij een afzonderlijk iemand te
betrappen’ (T II, p. 246); een kwart eeuw later constateerde hij: ‘De democratie van
de geest is bijvoorbeeld al bij Emil Ludwig aangekomen terwijl ik nog
Arnheim-Rathenau schilder. (...) Dat alles is me niet helemaal ontgaan. Maar ik ben
langzaam. En ik ben met opzet bij mijn oude voorbeelden gebleven - maar nu en dan
kwam erbij dat ik ook niet historisch trouw wil zijn - omdat ik geloof dat het
onderzoek van deze voorbeelden hetzelfde resultaat moet hebben. (...) Er komen
uiteindelijk hoofdtrekken of slechts lievelingstrekken naar voren, een ideëel geraamte
waar de gobelins aan hangen, als ik deze vertelsels wegens de vlakke manier waarop
ze zijn uitgebeeld zo mag noemen’ (Aantekening opgenomen in de uitgave van Der
Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt 1978, deel II, p. 1938).
Het ging Musil niet om Rathenau maar om wat hem als typerend voor die tijd
voorkwam, om hoofdlijnen, om wat hem het meest aan het hart lag. Hoe weinig
Musil zich daarbij gelegen heeft laten liggen aan een werkelijkheidsgetrouwe
portrettering van Rathenau blijkt alleen al uit het feit dat hij nergens enige aandacht
besteedde aan de die-
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pe persoonlijke conflicten die uit Rathenaus joodse afkomst voortkwamen en vanaf
diens eerste, toentertijd groot opzien barende publikatie, Höre Israel!, duidelijk waren
en zijn leven hebben getekend.
Musil en Rathenau verkeerden begin 1914 in een Berlijnse salon enige tijd in elkaars
gezelschap en wat Musil daarover in zijn dagboek noteerde laat geen enkele ruimte
voor twijfel dat herinneringen aan deze ontmoeting een belangrijke rol bij het
uitwerken van de romanfiguur dr. Paul Arnheim hebben gespeeld: ‘11 Januari: Dr.
Walther Rathenau: (...) Ik weet niet hoe Hannibal eruitzag, maar ik dacht aan hem.
Hij zegt graag: Maar beste doctor en pakt je dan vriendschappelijk bij de bovenarm.
Hij is gewend het gesprek meteen naar zich toe te trekken. (...) Hij zegt (en hier
bracht hij mij op het idee hem als voorbeeld voor mijn grote financier in de hotelscène
te nemen): Met berekening bereikt u in het zakenleven helemaal niets. (...) Alleen
wanneer u intuïtie heeft, bereikt u in het zakenleven iets boven de mensen uit; wanneer
u visionair bent, niet aan het doel denkt, niet denkt hoe leg ik het nu slim aan’ (T I,
p. 295); op deze opmerking over intuïtie komt Musil in De man zonder eigenschappen
herhaaldelijk terug.
Deze persoonlijke kennismaking met Walther Rathenau, in januari 1914 al een
beroemdheid, 46 jaar oud, riep bij de 33-jarige nog vrijwel onbekende Musil
gemengde gevoelens op; daarvan getuigen zowel de notities in zijn dagboek als de
beschrijvingen van Paul Arnheim en diens ontmoetingen met de man zonder
eigenschappen in de roman. Er zijn daarbij zowel duidelijke tekenen van afgunst en
sympathie als van afkeer en verwantschap: ‘om de kleinste volontair die bij een
wereldconcern werkt draait de wereld en werelddelen kijken over zijn schouder mee,
zodat niets wat hij doet zonder betekenis is; om de eenzame schrijver in zijn kamer
cirkelen daarentegen hoogstens de vliegen, al spant hij zich nog zo in’. (MoE, p.
387); de schrijver ziet in zijn model ook ‘een man geëigend voor diplomatiek optreden
en handelen als ik’ (T II, p. 1095) en vraagt zich af ‘hoe kan een spirituele en
ongetwijfeld goed op de hoogte zijnde man als Rathenau zich tot zulke mystieke
causerieën laten verleiden? Een waardevol mens, verleid tot een karikatuur van
zichzelf. Dat is typisch voor deze tijd en aangrijpend.’ (T II, p. 1103) Veelzeggend
zijn de beschrijvingen die
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Musil in zijn roman geeft van de ontmoetingen van de man zonder eigenschappen
met dr. Paul Arnheim. Eerste ontmoeting: ‘Ulrich ving de uitdrukking: “gedachten
in machtssferen brengen” op. Hij kon Arnheim niet uitstaan, zuiver als levensvorm
niet, principieel, het model Arnheim. Deze combinatie van geest, zaken, een luxeleven
en belezenheid was voor hem hoogst ondraaglijk. (Mze, p. 229) (...) In Ulrich
ontwaakte een kwajongensachtige lust om met stenen of straatvuil naar deze in
perfectie en rijkdom opgegroeide man te gooien.’ (idem p. 231) Voordien had Musil
de man zonder eigenschappen al doen kennen als iemand die zich ‘een aantrekkelijk
toekomstig zelfportret’ voorhield, ‘dat een man toonde met vastberaden trekken, die
een korte pijp tussen zijn tanden houdt, een sportpet op heeft en met prachtige
rijlaarzen aan onderweg is tussen Kaapstad en Canada, om geweldige projecten te
verwezenlijken voor zijn firma.’ (Mze, p. 50) - een dubbelganger van Rathenau. In
een in dit verband belangrijker passage kenschetst Musil de man zonder eigenschappen
als ‘iemand die door iets gedwongen wordt tegen zichzelf te leven, hoewel hij zich
schijnbaar zonder dwang laat gaan’; en vooral waar hij hem zich laat afvragen waarom
hij zo onduidelijk en weifelend leeft - ‘Ulrich wist zelf niet waarom, maar opeens
werd hij treurig en dacht: Ik hou gewoon niet van mezelf (Mze, p. 196 en 198) - is
de parallel tussen de hoofdfiguur in de roman niet alleen met Arnheim maar ook met
Rathenau onontkoombaar.
Tijdens de laatste ontmoeting, in het hoofdstuk Die Aussprache (MoE, p. 634-647),
wanneer de gevoelens jegens elkaar direct worden weergegeven, stelt Arnheim Ulrich
voor bij hem in dienst te komen - ‘ik acht het zelfs mogelijk dat er scherper en
betrouwbaarder geesten bij ons in dienst zijn. Nee, het is om uw karakter, uw
menselijke eigenschappen, dat ik u om bepaalde redenen voortdurend aan mijn zijde
wil hebben.’ Musils man zonder eigenschappen reageert daarop als volgt: ‘Deze arm
op zijn schouder maakte Ulrich onzeker. Het was een belachelijke en onaangename
gewaarwording, zich omarmd te voelen, men zou het zelfs akelig kunnen noemen;
maar Ulrich had sinds lange tijd geen vriend gehad en misschien was het daarom
ook een beetje verwarrend. Hij zou die arm graag van zich af hebben geschud en
onwillekeurig probeerde hij dat ook; maar Arnheim nam
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de kleinste tekenen van niet welkom te zijn waar en hij moest moeite doen dat niet
te laten merken, en uit beleefdheid, omdat hij met Arnheims moeilijke positie
meevoelde, bewoog Ulrich zich niet en verdroeg de aanraking, die nu een steeds
vreemdere uitwerking op hem begon te krijgen, als een zwaar gewicht dat in een
losjes opgeworpen dam zakt en die zo doormidden breekt. Deze wal van eenzaamheid
had Ulrich zonder het te willen om zich heen opgeworpen, en nu drong door een bres
het leven binnen, de hartslag van een ander mens, en het was een dom gevoel,
belachelijke maar ook een beetje opwindend. (...) “De verschillen in het leven liggen
aan de wortels heel dicht bij elkaar”, voelde hij en hij keek naar de man die hem om
niet erg duidelijke redenen had voorgesteld zijn vriend te worden. (...) Ulrich benijdde
deze man om zijn geluk. Niets leek hem op dit moment eenvoudiger dan een misdaad
aan hem te begaan, want met zijn behoefte aan theatraal vertoon lokte deze man ook
die oude teksten op het toneel! “Neem een dolk en bezegel zijn lot!” (...) Zijn hand
zocht in zijn rechterzak naar zijn pennemes.’ De vergelijking met de aanslag op
Rathenau gaat niet op: ‘Hij liet zich voorzichtig op zijn hielen zakken, schaamde
zich om zijn gedachtenspel dat hem die weg eerst in tegenovergestelde richting had
laten gaan, zonder er evenwel al te veel betekenis aan te hechten, en voelde grote
verleiding Arnheim op zijn schouder te tikken en tegen hem te zeggen: “Ik dank u,
ik heb er genoeg van, ik wil iets nieuws proberen, en ik neem uw voorstel aan”.’
Arnheim zocht de toenadering tot Ulrich - ‘u bent met uzelf in het reine, dat hoef
ik u niet te zeggen’ - met de vraag of het voor Ulrich niet beter zou zijn zich met het
leven in te laten, ‘mit einem eingeschränkten Realgewissen’, dan te schrijven; als
Ulrich er niet op in gaat verontschuldigt Arnheim zich ervoor dat hij te veel heeft
gepraat - ‘het kwam door mijn stemming van eenzaamheid! Het bedrijfsleven komt
aan de macht, en wat doen we met die macht, vraag je je wel eens af!’
In de roman zijn diverse fragmenten aan te wijzen waar Musil Ulrich en Paul
Arnheim als tegenhangers presenteert; een treffend voorbeeld daarvan vindt men
wanneer hij Napoleon een plaats in beider gedachtenleven laat innemen. Ulrich ‘kon
zich geen enkele periode in zijn leven herinneren waarin hij niet bezield was geweest
door de wil
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een belangrijk man te worden (...) het rampzalige was alleen dat hij niet wist hoe je
er een wordt noch wat een belangrijk man is. In zijn schooltijd dacht hij dat Napoleon
er een was; ten dele was dat wegens de natuurlijke bewondering van de jeugd voor
het misdadige, ten dele omdat de leerkrachten uitdrukkelijk deze tiran, die Europa
op zijn kop had proberen te zetten, als de grootste boosdoener uit de geschiedenis
aanwezen.’ (Mze, p. 46-47) Paul Arnheim wordt honderden pagina's later met suprème
ironie getekend als hij op zijn manier, via het misverstaan van Heinrich Heine, tracht
Napoleon te doorgrondendiens ‘gave om zijn tijd, het heden te begrijpen, zijn geest
te cajoleren, deze nooit te beledigen en altijd ten nutte aan te wenden. Maar daar
deze geest van de tijd niet alleen revolutionair is, maar gevormd door het samenvloeien
van beide gezichtspunten, zowel het revolutionaire als het contrarevolutionaire,
handelde Napoleon nooit geheel revolutionair en nooit geheel contrarevolutionair,
maar altijd in de geest van beide gezichtspunten, van beide principes, van beide
richtingen, die zich in hem verenigden, en dientengevolge handelde hij steeds
natuurlijk, eenvoudig, groots, nooit krampachtig bars, maar altijd kalm en mild.’
(MoE, p. 434) Maar de fragmenten waar Musil Ulrich en Paul Arnheim als
tegenhangers presenteert lijken me niet kenmerkend voor hen en ze rechtvaardigen
zeker niet de opvatting dat Musil in Arnheim/Rathenau als tegenpool van de man
zonder eigenschappen ‘de mens met het vaste punt, de rationele mens op ratioïde
gebied’ zag. Afgezien van het feit dat Musil het begrippenpaar ratioïde en niet-ratioïde
na zijn uiteenzetting in de befaamde Skizze (1918) wel wat heeft gerelativeerd, lijken
beide van toepassing op zowel Arnheim/Rathenau als op de man zonder
eigenschappen. Bovendien noteerde Musil tegen het eind van zijn leven in zijn
dagboek: ‘Ik heb dat ook tegenwoordig nog; wanneer ik iemand de hoofdstukken
over gevoel wil uitleggen, waar ik nu al zo lang en bijna met succes aan schrijf, raak
ik al gauw in verwarring en blijf steken. Met eigenliefde bezien zou het ook de
hoofdeigenschap van een man zonder eigenschappen zijn, het verschil met de
schrijvers die alles helder voor zich hebben, het “uitbeeldende denken” in plaats van
het zuiver rationele. Maar het is ook de grote onduidelijkheid van mijn leven.’ (T I,
p. 914)
Musil overdacht door middel van de man zonder eigenschappen en
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diverse reflecties op Arnheim eerder een overeenkomstige problematiek; wanneer
in deze twee romanpersonages niet alleen tegenpolen maar ook verwante figuren
worden gezien, kan dat de onschatbare rijkdom van Musils werk slechts verhelderen.
Hoe zou men trouwens over het hoofd kunnen zien dat niet alleen Ulrich ‘vakantie’
neemt van het leven om man zonder eigenschappen te kunnen zijn, maar ook Paul
Arnheim in Wenen verlof neemt en zijn bewogen maatschappelijk leven tot stilstand
laat komen wanneer hem het gevoel overweldigt ‘dat hij een weg, die hij
oorspronkelijk had gevolgd, was vergeten, en dat de hele ideologie van groot man
waarvan hij was vervuld, niet meer was dan een surrogaat voor iets dat hij was
kwijtgeraakt’? (MoE, p. 384).
Misverstanden omtrent de man zonder eigenschappen als tegenhanger van
Arnheim/Rathenau werden in de hand gewerkt door de neiging Musils idee van een
mens zonder eigenschappen een programmatisch karakter toe te dichten; dit gebeurde
zowel door wie hem waarderen als door wie hem verwijten maakten vanwege de
politieke onverschilligheid die men bij hem meende te kunnen ontdekken. Zijn man
zonder eigenschappen is echter iemand die ‘om zijn eigenheid te redden, besloot een
jaar vakantie te nemen van zijn leven om een passend gebruik voor zijn vaardigheden
te zoeken’, iemand die zich dan in Wenen installeert ‘met het gevoel van een
wandelaar die voor alle eeuwigheid op een bank gaat zitten hoewel hij voorvoelt dat
hij meteen weer zal opstappen’, iemand die ook tegenover zichzelf geen
werkelijkheidszin kan opbrengen’ en het daardoor ‘onverwachts kan overkomen dat
hij zichzelf op een goede dag als een man zonder eigenschappen ziet’ (Mze, p. 62,
26 en 24).
Om het in Musils termen samen te vatten: De man zonder eigenschappen blijft
een mogelijkheid, de roman over hem een experiment waarmee een mogelijke
werkelijkheid wordt onderzocht; en ‘of zulke onderzoekingen als pedant of als
onontbeerlijk moeten worden beschouwd, zal uiteindelijk slechts afhangen van het
belang dat men toekent aan het feit dat de structuur van de wereld en niet die van
zijn talenten de schrijver zijn taak oplegt, dat hij een roeping heeft!’ (Schets van de
kennis van de schrijver).
Juist deze schrijver lijkt me willens en wetens slechts een mens zon-
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der eigenschappen te zijn geweest zolang hij zich, tijdens zijn experimenteren,
werkend aan zijn roman, op het terrein van zijn verbeelding bevond, zich er van
bewust dat geen mens in de bekende, tastbare werkelijkheid kan voortbestaan zonder
eigenschappen, ook niet zonder enige noodzakelijke maatschappelijke eigenschappen,
hoe veranderlijk ook. ‘Het zich afwenden van de wereld heeft geen zin. Dat volgt al
uit het feit dat men zich steeds God ten doel stelt, iets irreëels en onbereikbaars.’ (T
II, p. 761)

Eindnoten:
1. Der Mann ohne Eigenschaften werd als zodanig gepresenteerd in o.a. een aan Musils werk
gewijd programma van de Duitse televisie (december 1984).
2. Dr. H.W. von der Dunk. Walther Rathenau 1867-1922. Leven tussen aanpassing en kritiek.
Tijdschrift voor geschiedenis. Jaargang 80, pag. 331-354.
3. Harry Graf Kessler- Walther Rathenau. Sein Leben und sein Werk. Berlin-Grünewald 1928,
pag. 146.
4. Dr. H.W. von der Dunk - Walther Rathenau 1867-1922. Leven tussen aanpassing en kritiek.
Tijdschrift voor geschiedenis. Jaargang 80, pag. 353.
5. Jacques Kruithof: De rijkdom van het onvoltooide. ‘Een soort inleiding bij Robert Musil en De
man zonder eigenschappen’. Meulenhoff, 1988.
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Jacques Kruithof
Tussen twee werelden
Het hele werk van Robert Musil berust op de tegenstelling tussen twee werelden,
twee zijnstoestanden: het alledaagse bestaan en een zelden ervaren, soms slechts
vermoede manier van leven die alles te boven gaat. ‘Eine unabhängige, unfassbare
Welt des Gefühls, die sich nur willkürlich, zufällig und lautlos mit der der täglichen
Vernunft verbindet’, heet het in het eerste van de beide verhalen die in 1911 onder
de titel Vereinigungen bijeen gebracht werden. Het andere gaat over pogingen om
‘das Unbestimmbare, das sie beide fühlten, fest zu machen.’
Deze tweedeling, die keer op keer een tweespalt in Musils personages wordt, is
religieus van aard en herkomst. Iedere godsdienst maakt een strikt onderscheid tussen
het gewijde en het profane, mens en godheid, aarde en hemel en dergelijke meer: de
oppositie is de ziel van het geloof, dat de ondermaanse wereld verwerpt ten gunste
van een bovennatuurlijke.
Hoewel ook Musils dichotomie in dit religieuze denken thuishoort, stelt hij andere
dingen tegenover elkaar dan te doen gebruikelijk. Zijn kritiek op de wereld van de
realiteit betreft onder meer het geloof, alle vormen van ongereflecteerd geloven in
leermeesters van welke denominatie dan ook. Aan iemands lippen hangen en zijn
boodschap gretig voor waar aannemen zijn in de optiek van Der Mann ohne
Eigenschaften symptomen van een zieke wereld, verdeeld, vormloos, versplinterd.
Dat is een ‘tijdsdiagnose’ (de term is van Götz Müller) die Musil gemeen heeft met
veel denkers en schrijvers sinds het begin van de negentiende eeuw: Kierkegaard,
Burckhardt, Comte, Stuart Mill, Flaubert, Nietzsche, en wie al niet. Bij allen leeft
de gedachte dat de mensheid, in elk geval Europa, een gouden eeuw van Saturnus
achter de rug heeft, een eenheid van denken en handelen waardoor de enkeling zich
daadwerkelijk deel kon weten van een gemeenschap.
De eenheid is in Musils hoofdwerk een belangrijk attribuut van de
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naarstig gezochte ‘andere toestand’, de wereld van het goddelijke. Ulrich voegt daar
factoren aan toe die naar christelijke gewoonte doorgaans juist als werelds of zondig
beschouwd worden: de ratio, de seksualiteit, de incest. Daarmee poogt de man zonder
eigenschappen zich toegang te verschaffen tot een zijnswijze waarvan hij de
mogelijkheid bevroedt, en die hij, eerst voor zichzelf alleen, later samen met zijn
zuster Agathe, in hun ‘heilige gesprekken’, af en toe gewaarwordt.
Deze mystieke ervaringen vormen tevens het onderwerp van de Vereinigungen,
die zijn op te vatten als een eerste probeersel om het haast onzegbare toch onder
woorden te brengen. Karakteristiek voor Musil is dat hij twee vrouwen als
hoofdpersoon kiest: de man is per traditie meer aan het jachtige aardse leven gebonden
(waarvan Ulrich ook eerst ‘vakantie’ moet nemen), de vrouw met haar heel andere
levenssfeer (rond de eeuwwisseling, en in bepaalde maatschappelijke kringen) staat
meer open voor de sensatie van het andere. Beide vrouwen maken een periode van
eenzaamheid door en zijn op zichzelf aangewezen. Van beiden verneemt de lezer
hoofdzakelijk de binnengedachten, om met Willem Kloos te spreken; de wereld om
hen heen is indifferent en komt slechts spaarzaam in beeld.
In ‘Die Vollendung der Liebe’ gaat Claudine alleen op reis: zij wil haar dochtertje
bezoeken dat ergens op een kostschool zit, en haar man is door bezigheden verhinderd.
Al dadelijk in de trein sluipt er in haar gedachten en gevoelens iets wat tegelijkertijd
sensueel en mystiek mag heten, vervreemding en vervoering. Ongechaperonneerd
als ze is, valt ze ten prooi aan een Herr Ministerialrat op de versiertoer, dat moet de
veroveraar althans wel denken. In feite heeft Claudine al onderweg aan overspel
gedacht, en tijdens een wandeling door de ingesneeuwde, van de buitenwereld
afgesneden stad, neemt zij haar besluit.
De heer in kwestie heeft er dus geen idee van dat hij louter als instrument dienst
doet in een experiment dat Claudine met zichzelf onderneemt, om die andere toestand,
waarvan ze overigens maar een wazig besef heeft, beter en scherper te kunnen
ondergaan. Ten dele lukt haar dat: ‘en heel ver, zoals kinderen van God zeggen dat
Hij groot is, had zij een voorstelling van haar liefde.’ Anders dan in Der Mann ohne
Eigenschaften gaat het hier om een volstrekt onberedeneerde en onge-
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controleerde ervaring: Claudine heeft in het geheel geen greep op haar gevoelens,
en weet enkel dat ze bepaalde gewaarwordingen nastreeft die haar, hoe bitter de
bijsmaak ook mag zijn, boven zichzelf uit tillen en haar een glimp van die
‘onafhankelijke, onvoorstelbare wereld’ laten zien, al is het maar kortstondig.
Wat dit aangaat, is de vrouw in ‘Die Versuchung der stillen Veronika’ Claudines
tegenpool: zij zit na te denken over haar vriend en verwant Johannes, die afgereisd
is en over dat ‘ondefinieerbare dat zij beiden voelden.’ Niettemin brengt het haar
weinig verder dan de mystieke en sensuele emoties van haar voorgangster, een
merkwaardig samengaan van zinnelijkheid en bovenzinnelijkheid dat ook elders in
Musils vroege werk valt aan te wijzen.
Er bestaat een fragmentarische voorstudie van dit verhaal, waarin Veronika omringd
wordt door heel andere nevenfiguren: een vriendin die op het punt staat te trouwen,
haar ouders en broer, die geestelijke is. Zij zelf is de dochter van een notaris, de bruid
een apothekersdochter, en daarmee is een tamelijk helder, burgerlijk kader gegeven
dat in het uiteindelijke verhaal is teruggebracht tot een handvol opmerkingen die
voor meer dan een uitleg vatbaar zijn. Blijkbaar heeft Musil willens en wetens van
een concrete buitenwereld afgezien en zijn Vereinigungen op een sensibel, onbepaald
bewustzijn afgestemd.
Dat brengt met zich mee dat in deze vertellingen iedere precisie ontbreekt. Ik heb
zelden iets gelezen dat zo tastend, omsingelend, abstraherend, bijna hulpeloos is
geformuleerd, als om te demonstreren dat het onzegbare inderdaad niet in woorden
te vangen is, doordat er ‘in der Sprache des Tags und des harten, aufrechten Ganges
noch kein Wort’ voor bestaat.
Ik citeer een paar zinsneden: ‘es war nur ein in stillem Halbsein leuchtender
Gedanke, fast nur ein Gefühl, eine wundersam liebliche Bitterkeit’; ‘die wunderbare
Unbegreiflichkeit des zu ihrem Geliebten Gehörens’; ‘jene grundlos tiefen, weichen
Dunkelheiten, die manchmal über einen schattenlosen, starren Himmel ziehn’; ‘das
traumdunkelenge Nur durch den andern sein, das Inseleinsame des
Nichterwachendürfens’; al deze sensaties worden samengevat als iets wat ‘unter dem
Bereich der Worte’ ligt.
Over Veronika staat er: ‘in breiter, befreiter Flut brach etwas lange
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wie tot und machtlos darunter Gefangnes aus ihr heraus und riss es mit sich, - und
an seiner Stelle wölbte sich weit aus der in ihr blossgelegten Ferne ein Leuchten,
etwas pfeilerlos Steigendes, etwas endlos Gehobenes und wie durch Traumnetze
zusammenhangverloren Glitzerndes empor’. De mededeling is amorf en nagenoeg
onvertaalbaar; het is alleen de Duitse syntaxis die haar op de been houdt. De onmacht
om in dezen iets werkelijk te formuleren, dus vorm te geven, spreekt nog het meest
uit het slot van de eerste ‘Veronika’-versie, dat verzandt in abstracties als
‘Gestaltqualität’ en, natuurlijk, ‘mystische Vereinigung’.
Het is bij vrijwel alle mystici een onvermijdelijk thema: wat mij is overkomen,
kan ik in de verste verte niet uitleggen; desondanks zijn er heel wat die zich
aanmerkelijk conciezer uitdrukken dan Musil in deze verhalen gelukt. Misschien
moet ik van deze auteur, die zijn leven lang aldoor de ratio heeft toegepast op wat
‘niet-ratioïde gebied’ is, zeggen dat hij niet naar een dergelijk welslagen op zoek
was: de Vereinigungen presenteren de mystieke belevenis in haar natuurlijke staat,
of - het zijn ten slotte teksten - in reincultuur.
In het vroege werk van Musil, vanaf Die Verwirrungen des Zöglings Törless, zijn
de hoofdpersonen telkens mensen die door hun gevoelens overrompeld worden, in
verwarring raken en met zichzelf voorgoed geen raad meer weten. Zodra er voor hen
iets van de ‘andere toestand’ kenbaar is geworden, bevinden zij zich onherroepelijk
tussen twee werelden: van de werkelijkheid onthecht, onmachtig zich een weg te
banen naar een leven waarvan zij uiteraard het fijne niet begrijpen.
Der Mann ohne Eigenschaften is in hoge mate een revanche op deze radeloze
personages. Agathe merkt op een gegeven ogenblik dat haar broer onophoudelijk
doende is ‘de bovenaardse inhoud [van hun gesprekken] oneindig langzaam in een
aardse te veranderen’, dat hij met andere woorden probeert het bereik van de woorden
te vergroten. Deze gewaagde onderneming heeft iets weg van wat de filosoof J.F.
Staal voor ogen stond met zijn Exploring Mysticism (1975): een ‘rationeel
uitgangspunt’ kiezen op een gebied ‘waarvan bijna algemeen wordt aangenomen dat
(het) niet meer aan kritisch onderzoek te onderwerpen’ is. Het voornaamste verschil
is dat Ulrich voornamelijk zichzelf onderzoekt, afwisselend subject en object is, met
uitsluitend
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Agathe in zijn nabijheid om zijn bevindingen aan te toetsen.
De mysticus die over het onbeschrijflijke schrijft, heeft de behoefte te getuigen,
dat wil zeggen: anderen van zijn extasen deelgenoot te maken, en dat is een
onzelfzuchtige vorm van bekeringsijver. De brieven van Hadewijch zijn hier een
schoolvoorbeeld van: een goedgeefsheid die onvermijdelijk de eigen ervaringen tot
middelpunt van het heelal maakt. Met Ulrich is iets vergelijkbaars aan de hand:
anders dan de lijdelijke figuren in Musils voorafgaande werk, is het hem te doen om
een synthese, een helend wereldbeeld waarin mystiek en utopie, mogelijkheidszin
en werkelijkheidszin samenkomen. Ulrich zelf noemt het een ‘moraal’: de
tijdsdiagnose die hij stelt, vraagt om een ‘tijdstherapie’. Van een heelmeester mag
men dat verlangen, en het is de eigenlijke heksentoer in deze roman.
Om die reden blijft Ulrich (met Agathe) buiten schot bij de grondige ironisering
van alles en iedereen in ‘deze’ wereld, die Der Mann ohne Eigenschaften kenmerkt.
Alleen sommige vroegere schijngestalten, zoals Ulrichs vergeefse pogingen om een
belangrijk man te worden, moeten eraan geloven, voor het overige vormen de
‘tweelingen’ het centrum waar de ironie van uitgaat. Zelf zijn ze ervan gevrijwaard:
hun bemoeienis geldt het absolute, en dan is de meest scherpzinnige, rationele kritiek
op de eigen invallen en denkbeelden het enige wapen dat in aanmerking komt. Ironie
relativeert immers, en de religieuze mens (‘die alleen maar niets gelooft’) kan maar
een van de twee werelden die voor hem het universum vormen, betrekkelijk vinden.
Meer nog dan Agathe neemt Ulrich zich voor, die andere wereld met uiterste
nauwgezetheid te onderzoeken, zonder zich ooit met bereikte inzichten tevreden te
stellen: de acribie die bij het absolute voorgeschreven is.
Om dezelfde reden heeft het geen enkele zin, te opperen dat Musil met zijn
onvoltooide roman ‘een heel eind uit de problemen (was) gekomen als hij wat minder
in mystiek en wat meer in macht en onderdrukking, alsmede de feitelijke opheffing
daarvan geïnteresseerd zou zijn geweest’, zoals Cyrille Offermans schreef in een
artikel over de Nederlandse vertaling van Der Mann ohne Eigenschaften. In zeker
opzicht geef ik hem geen ongelijk - Musil was trouwens tegen het einde van zijn
leven van plan, zich grondig in de sociologie te verdiepen-,
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maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Musil was een mysticus,
en een wantrouwig onderzoeker van de mystiek, in hart en nieren; het ligt voor de
hand dat hij uitsluitend op deze manier zijn moeizaam verworven en in taal omgezette
kennis van het onkenbare als utopisch alternatief voor een verziekt tijdsgewricht kon
aanbieden. De mysticus is altijd een enkeling die overvloeit van genade, en uit zijn
volheid des harten het allerindividueelste verkondigt aan de menigte. Ulrich heeft
dat overigens terdege in de gaten.
Daar komt nog iets bij. In deze ontkerstende eeuw is de mystiek vreemd genoeg
een dominant gegeven in de literatuur. Niet zelden gaat het om een ‘negatieve
mystiek’, zoals Rein Bloem eens over Hans Faverey heeft geschreven, wiens poëzie
dicht in de buurt komt van een passage uit de Vereinigungen: ‘Etwas Zögerndes,
nachdenklich Gesprochenes schwebte ihr vor. Nicht schreien wie alle, um die Stille
nicht zu spüren. Auch nicht Gesang. Nur ein Flüstern, ein Stillwerden... Nichts,
Leere...’ Er zijn kennelijk nogal wat ‘gelovigen die alleen maar niets geloven’,
atheïsten die het huns ondanks niet zonder het woord ‘God’ kunnen stellen om het
‘ganz andere’ (Rudolf Otto) waarvan zij weet hebben, te benoemen. Nescio bij
voorbeeld.
Men kan dit verschijnsel, dat bij meer auteurs voorkomt dan ik hier kan opnoemen
(vooruit, een paar: Lucebert, Maurice de Guérin, Mircea Eliade, Paul de Wispelaere)
afdoen als een atavisme of een kwalijke vorm van hardleersheid. Men kan ook
betreuren dat Schönberg de tonaliteit heeft losgelaten, of dat Proust de bladmuziek
van de sonate van Vinteuil niet in extenso heeft opgenomen, met als gevolg dat
allerlei speculaties daarover de ronde doen. Misschien verlangt iedere criticus naar
het boek, het schilderij, het muziekstuk dat hij zelf gemaakt zou hebben als... - maar
een vruchtbaar uitgangspunt is dit niet.
Feit is dat bij een heel legioen van schrijvers, waaronder vele van de grootsten,
en bij menigeen die niet of nauwelijks een godsdienstige opvoeding genoten heeft
(als dat al een genot is), onmiskenbaar een vermoeden of besef van zo'n ‘andere
toestand’ is blijven bestaan, alle scepsis over het bovenaardse ten spijt. Toegegeven,
in de slechtste gevallen (Hesse, Tolkien, Vinkenoog) leidt dat tot volmaakt
obscurantisme, maar bij meer schrandere auteurs is de mystiek, eens en voor al
ondefinieerbaar doordat ‘God’ hoogstens als metafoor kan dienen,
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een fenomeen dat zelfs de kritiek van Musil kan doorstaan.
Dat komt, denk ik, doordat de mystiek deel uitmaakt van de menselijke essentie.
Van Karl Popper kan men leren dat vragen stellen over ‘essenties’ een zinledige
aangelegenheid is, en op zijn kennistheoretische gevolgtrekkingen wil ik niets
afdingen. Het laat mij dus onverschillig of iemand de mystiek meent te kunnen
herleiden tot een weemoedig verlangen naar de moederschoot, of naar de vroegste
en gelukkigste jeugd, toen subject en object, ik en omgeving nog niet drastisch
gescheiden waren (zoals Ulrich zelf overweegt), of tot de vermeende hartewens van
de gehele mensheid zich in het ‘centrum’, de navel van de wereld, te bevinden. Freud
of Eliade, ik hecht maar ten halve geloof aan hun verhaal, omdat dat rare fenomeen
dat ik - met Musil, daarom heb ik hem lief - voor de onbeschrijflijke, onbegrijpelijke
‘essentie’ van de mens houd, en dat zich alleen in de kunsten ten volle doet gelden,
met geen enkele theorie te vangen is, met geen fuik of vlindernetje of panacee.
Integendeel, zodra het wezenlijke een uitdrukking vindt, hoe onbeholpen ook, wordt
het eens te meer raadselachtig; het onttrekt zich hardnekkig aan iedere verklaring en
valt met geen pen te beschrijven.
Uit de Vereinigungen kan men leren - gesteld dat de mens op dit punt iets zou
kunnen leren - dat enkel een mystiek tegen de klippen op, een consequent verzet
tegen ‘deze’ wereld in naam van een andere, iets kan onthullen van de ‘condition
humaine’, van het menselijk tekort en de manier om dat aan te zuiveren. Uit Der
Mann ohne Eigenschaften kan men vervolgens leren dat het in weerwil van alle
prozaïsche zwarigheden de moeite loont, een bekeken, kennistheoretische nuchterheid
te verzoenen met menselijke, al te menselijke aanvechtingen, zoals daar zijn: de
behoefte aan het onnaspeurbaar hogere, de incestueuze vereniging van tegendelen,
de utopie, de heling van alle wonden die de tijdgeest geslagen heeft, de droom waarin
alle obstakels verzwinden.
Wat dat betreft, kan men Musil alleen maar bijvallen: slechts degenen die te midden
van het ‘rusteloos gedruis der wereld’ (J.C. Bloem) nog van een andere werkelijkheid
dromen, of afgaan op ‘een geur van hoger honing’ staat eventueel een andere toestand
te wachten - en wie daar geen oren naar heeft, komt ook bij Musil bedrogen uit. Wat
deze
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schrijver van de aard van het leven op aarde denkt, wat zijn programma is, luidt
immers kortweg: ‘das Unbestimmbare fest zu machen’. Dat, evenwel, is de mens
niet gegeven: hij knoopt slechts wat touwtjes aan elkaar.

Noot
Zoals altijd valt er over dit onderwerp meer te zeggen. Om niet in herhaling te
vervallen, heb ik vrijwel alles buiten beschouwing gelaten wat ik heb opgemerkt in
mijn ‘Inleiding’ tot Musil, De rijkdom van het onvoltooide, Amsterdam 1988.
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Robert Musil
Drie testamenten ontwerpen, 1932
Vertaling: Paul Beers
Testament I
Waarom ik midden in het tweede deel* van mijn boek, dat met deze band nog niet
voltooid is, een nawoord schrijf en dat testament noem, wil ik eerst motiveren, en
het bondigst door de mededeling dat ik niet weet of ik het geheel tot een einde kan
brengen of het op een punt zal moeten afbreken dat niet zeer ver van het nu bereikte
ligt. Even bondig, zij het ook niet even kort, laat zich zeggen waarom dat zo is.
De oorzaak ligt niet in mijzelf, maar in iets dat anders bij het opmaken van
testamenten aanwezig pleegt te zijn, het onderhavige echter door het ontbreken ervan
juist veroorzaakt, nl. geld. Ik heb geen geld. Maar er is met deze bewering in de
Duitse taal iets eigenaardigs; ze wordt uitgesproken zoals ze hier staat, maar ze wordt
als volgt verstaan: ik heb weliswaar op het moment echt geen geld, maar ergens heb
ik toch grondbezit, verwanten die me kunnen helpen, waardepapieren die me op het
moment niet ter beschikking staan maar morgen weer wel, en dergelijke. Het is een
variatie op het oude gezegde dat een verarmde rijke altijd nog een rijke arme is.
Daarvan is hier geen sprake. Ik was niet rijk, en ik ben nu niet arm, maar onder - arm
Dat ik...
... is geen toeval, maar tekent de vrees die in het woord ligt opgesloten: dat het
een testament is. Ik zal wel in staat zijn aan hetgeen ik tot nu toe van dit boek heb
gepubliceerd nog enkele hoofdstukken toe te voegen, maar het helemaal ten einde
brengen lijkt zo goed als onmogelijk. Want er is geen geld voor.
Zo wordt dit T. veroorzaakt door het ontbreken van iets, waarvan het aanwezig
zijn in alle andere gevallen juist de voorwaarde van Tn. vormt. Maar de eerste band
van de MoE. heeft ondanks mor.. succes
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voor de uitgever verlies opgeleverd, als men de voor mij persoonlijk gedane uitgaven
meerekent, en ik heb.. geen geld. Deze bewering heeft echter.. - geen sprake. Ik bezit
in de absolute zin van het woord geen geld. Ik merk, terwijl ik dit opschrijf, dat dit
feit, dat ik tot nog toe zoveel mogelijk heb proberen te verheimelijken, hoewel het
mij de laatste jaren enkele malen tot aan de rand van suic. heeft gebracht, zeker niet
oninteressant is./ook in het algemeen zeker niet zonder belang is/ Er leiden 2 wegen
naar toe, de ene van boven, de andere van beneden, de weg dat je je geld verloren
hebt, en de weg dat je het nooit hebt bezeten. De eerste weg is de meest uitzichtloze
van de twee, omdat je niet op tijd leert je eraan aan te passen, je bent niet aan de
nieuwe omstandigheden gewend. Deze weg was de mijne. Wat er na de inflatie
resteerde van het bescheiden vermogen dat mijn onafhankelijkheid gewaarborgd
had, heb ik snel moeten opmaken. Nu onderscheidt men echter, zover ik weet, 2
manieren om geen geld te hebben. Er wordt beweerd dat rijke mensen nooit geld
zouden hebben. D.w.z. niet vrij. D.i. een heel aangename manier om geen geld te
hebben. Daarentegen: dokter, volgende week, geestelijke hulpmiddelen, gejacht, d.i.
de mijne.
Het is net alsof je aan een touw boven een afgrond hangt. Gedurende 10′ voor
moedige mensen misschien een prikkel; gedurende 10 jaar iets dat alle zenuwen
murw maakt. Soms val je ook al, dan blijf je weer hangen. Het is vooral de
voortdurende toestand dat alles van één enkele omstandigheid afhangt. Als mijn
uitgever bv. vandaag met mij breekt, heb ik niet de mogelijkheid een nieuwe te
vinden. Als ik ziek word, heb ik daar geen tijd voor en geen geld voor de dokter.
Er zijn veel mensen die in zo'n geval tegenwerpen; waarom heb je het zover laten
komen? Antwoord: ik zou niet ik zijn als ik het niet zo ver had laten komen.

Testament II
Dat ik midden in een werk, dat met deze band niet beëindigd is, een nawoord schrijf
en dat testament noem, is geen toeval, maar tekent de verwachting die in het woord
ligt opgesloten. Want als er niet iets onverwachts gebeurt, zal ik niet in staat zijn dit
werk te voltooien. Veel men-
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sen lijken te denken dat ik een onafhankelijk man ben die zich reeds lang het genoegen
bereidt van tijd tot tijd een boek te schrijven, dat de kenners ofwel bevalt of hen
ergert, maar in geen geval in brede kringen kan doordringen, bij het publiek of de
natie bekend worden en daar enige invloed uitoefenen. Dat is een vergissing. Ik ben
in werkelijkheid al sinds ik de M. o E. begon te schrijven zo arm en door mijn aard
zo verstoken van elke mogelijkheid om aan geld te komen, dat ik alleen van de
opbrengst van mijn boeken leef, juister gezegd, van de voorschotten die mijn uitgever
mij verleent in de hoop dat die opbrengst misschien toch nog zal toenemen. Terwijl
ik de eerste band schreef, is het op die manier... keer gebeurd dat ik me van vandaag
op morgen zo volkomen zonder middelen bevond, dat ik zelfs de volgende 14 dagen
niet kon overleven en alleen door het ingrijpen van derden gewoonlijk op de 13de
dag gered werd. Als mijn boeken dus weerbarstig zijn en niet om gunsten dingen,
dan is dat geen hoogmoed van iemand die het niet nodig heeft. Er ligt eerder iets in
dat mij lijkt opgelegd, een soort noodlot dus, en de onbillijkheid van het leven
waarover ik nu moet spreken, hangt daardoor ten nauwste samen met het werk dat
ik op me heb genomen.
Als men van zichzelf rekenschap geeft zijn 30 jaren als één jaar; de samenhang
van de plannen, de samenhang tussen plannen en uitvoering stuk/lengte/boek is een
dichte kern in de door vergeetachtigheid uiteengevallen tijd. Het boek dat ik nu schrijf
reikt met zijn eerste aanzetten bijna, zo niet helemaal, terug naar de tijd waarin ik
mijn eerste boek schreef. Het had mijn tweede boek moeten worden. Maar ik had
toen het juiste gevoel dat ik er nog niet klaar voor was. Een poging die ik? 2× deed
om het verhaal van drie personen te schrijven die duidelijk al de trekken vertonen
van Walter, Clarisse en Ulrich, liep na ruim 100 bladzijden op niets uit. Ik voelde
aanvechting tot schrijven, maar wist niet waarvoor ik het zou doen. En dat gebeurde
me nadat ik al de Verwirrungen des Zögl. Törl. had gepubliceerd, een boek dat ik
me nu twee jaar geleden, toen ik de drukproeven van een nieuwe uitgave moest
doorkijken, door de zekere en levendige manier waarop het verteld is nog met
tevredenheid vervulde, hoewel ik me nauwelijks kon weerhouden de vele onrijpe
passages te verbeteren. Toen - ik spreek nu weer van de tijd waarin ik met mijn plan
voor het vermeende tweede boek rond-
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liep/begon rond te lopen - had ook het verhaal ‘Tonka’ erin moeten komen, dat ik
intussen verkort in de novellenbundel ‘Drie Frauen’ heb opgenomen. Voordat ik
mijn tweede boek schreef (de twee novellen Vereinigungen), was ik ook al aan mijn
derde, het toneelboek Die Schwärmer, begonnen, en voor ik dat publiceerde waren
de 3 Fr. wat het materiaal betreft zo goed als afgesloten. Ik verbeeld me niet dat zo'n
overlappen, zo'n vroege keuze van de stof ongewoon is. Integendeel, het zou wel
eens regel kunnen zijn. Maar wat mij persoonlijk betreft moet ik zeggen dat het
helemaal niet om de keuze van de stof ging, of anders om een keuze op een manier
die geen regel is.
Ik kan daarvoor met twee voorbeelden komen. Korte tijd voordat ik de Verw. d.
Z.T. begon te schrijven, ongeveer een jaar voordien, heb ik deze stof ‘weggegeven’,
d.w.z. alles wat het verhaal aan ‘milieu’, aan ‘realiteit’ en ‘realisme’ bevatte. Ik kende
toen twee begaafde ‘naturalistische’ schrijvers die nu vergeten zijn omdat ze allebei
heel jong stierven (Fr. Sch. en Eug. Sch.) Hun vertelde ik alles wat ik mede had
gezien (het was op beslissende punten anders dan ik het later gestalte gaf), en bood
hun aan ermee te doen wat ze wilden. Ikzelf was toen volkomen onbestemd; ik wist
niet wat ik wilde, en wist alleen wat ik niet wilde, en dat was ongeveer alles wat een
schrijver in die tijd geacht werd te doen. Toen ik een jaar later zelf naar de stof greep,
gebeurde dat letterlijk uit verveling. Ik was 22 jaar, ondanks mijn jeugd al ingenieur,
en voelde me in mijn beroep ontevreden. Elke avond om ½9 kreeg ik bezoek van
een vriendin, maar ik kwam al om 6 uur van kantoor thuis, Stuttgart, waar zich dat
afspeelde, was me vreemd en onaangenaam, ik wilde mijn beroep opgeven en filosofie
studeren (wat ik ook spoedig deed), bleef weg van mijn werk, deed filosofische
studies in werktijd, en laat in de middag, als ik me niet meer in staat voelde nog iets
op te nemen, verveelde ik me. Zo kwam het dat ik iets begon te schrijven, en de stof
die als het ware gereed lag was die van de V.d.Z.T. Door die stof en de, naar men
zei, amorele behandeling ervan baarde het boek opzien, en ik kreeg de naam een
‘verteller’ te zijn. Nu moet je natuurlijk kunnen vertellen als je er aanspraak op maakt
het niet te willen, en ik kan het ook redelijk, maar tot op de dag van vandaag komt
wát ik vertel voor mij pas op de tweede plaats. Ook toen was het voor mij al niet de
hoofdzaak. Het tweede voorbeeld, waarin dat op een bepaald anek-
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dotische wijze tot uitdrukking komt, is dat van mijn door het ongeluk achtervolgde
hoofdwerk Die Schwärmer, dat ik welbewust nog steeds een toneelstuk noem. Ik
kom er nog over te spreken; het karakteristieke ervan, dat ik nu al moet benadrukken,
is zo weinig theatraal dat ik er beter aan deed het te verzwijgen, als het niet tegelijk
zó ondichterlijk leek, dat het bij mij misschien ook in toneelkwesties om iets gaat
dat absoluut niet in overeenstemming is met de gangbare opvattingen: van dit stuk
stond bijna elk woord vast zoals het er nu staat, maar er waren 3 versies, 3
verschillende handelingen, 3 scenario's, 3 groepen van personages, kortom drieërlei
qua theatrale opzet heel verschillende stukken voordat ik voor een ervan koos, / die
in wezen toch een en hetzelfde waren / Een derde voorbeeld zou zijn Die Voll. d.
Liebe.
Maken we hier een tussenbalans op; wat blijkt uit het voorgaande? Deze RM, over
wie ik nu spreek alsof ik het niet zelf was - ik voelde er sterke weerstand tegen om
over mezelf te praten, hoewel ik moest besluiten het te doen; maar zo begint het me
te interesseren, omdat het voor mezelf nieuw is -, deze schrijver staat met grote
onverschilligheid tegenover zijn stof. Er zijn schrijvers die door een bepaalde stof
gegrepen worden. Ze voelen: dit onderwerp of geen; het is als liefde op het eerste
gezicht. De houding van RM. tegenover zijn onderwerpen is aarzelend. Hij heeft er
meerdere tegelijk en houdt ze bij zich nadat de uren van de eerste liefde voorbij zijn
of ook zonder dat die er geweest zijn. Hij verwisselt delen ervan naar willekeur.
Sommige delen gaan zwerven en vinden in geen enkel boek een plaats. Het uiterlijke
doet er voor hem blijkbaar niet zoveel toe. En wat betekent dat? Hier kom je al op
het probleem in welke verhouding innerlijk en uiterlijk van het literaire werk tot
elkaar staan. Het is een waarheid als een koe dat ze een onscheidbare eenheid vormen,
maar hoe ze dat doen is minder bekend, ja het is voor een deel geheel onbekend. We
zullen op dit punt dus heel voorzichtig moeten zijn en waarschijnlijk vooral
verschillende verschijningsvormen van deze synthese moeten onderscheiden. Op het
eerste gezicht ziet het er na wat ik verteld heb uit, alsof deze synthese bij mij bijzonder
zwak zou zijn; en de waarheid is het tegendeel ervan, zover ik het kan beoordelen.
Als ik gebruik maak van het biografische om in dit oeverloze probleem een leidraad
te hebben, dan moet ik zeggen dat in het begin, d.w.z. toen ik de Törl. schreef, het
probleem voor mij
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helemaal niet bestond, maar dat het zich daarna heel plotseling en met de grootste
nadruk van mij meester maakte. Ik herinner me nog het principe waardoor ik me bij
het schrijven van de T. liet leiden; alles zo kort mogelijk zeggen, geen beelden
gebruiken die niet iets tot het begrip bijdragen, gedachten - hoewel ze voor mij zeer
belangrijk waren - weglaten als ze niet moeiteloos in het handelingsverloop zijn in
te passen. Het principe van de rechte lijn als de kortste verbinding tussen 2 punten.
Hoewel ik dus aan de handeling geen waarde hechtte, gaf ik haar instinctief grote
rechten. Ik onderwierp me aan een geïmproviseerde - en zoals het succes toonde,
juiste - voorstelling van wat vertellen was en volstond ermee tot mijn voldoening
bepaalde ideeën te laten ‘binnenstromen’. Ik had nog weinig gelezen en kende geen
voorbeeld. Hauptmann, die al heel beroemd was, had voor mijn smaak een te geringe
geestelijke inhoud; wat aan Ibsen van belang was begreep ik toen even weinig als
men het waarschijnlijk nu begrijpt, en wat aan hem geroemd werd, zijn geestelijke
diepte, was een belachelijke misvatting; Hamsun, die in zijn vroege werken grote
geestelijke betogen hield, laste ze in zoals men in de oude opera de aria's in de
handeling inlaste, en d'Annunzio ging niet veel anders te werk. Stendhal begreep ik
niet en Flaubert kende ik niet. Maar ik kende Dostojewski en omdat ik vurig van
hem hield (zonder overigens de behoefte te hebben hem helemaal te leren kennen;
vreemd zijn jonge mensen of misschien wel mensen in het algemeen!), kan ik nu aan
mijn houding tegenover hem het duidelijkst mijn toenmalige standpunt afmeten: hij
was me geestelijk te onnauwkeurig! Ik had de indruk dat zijn behandeling van de
problemen niet ondubbelzinnig genoeg was! Er kwam me te weinig uit! Terwijl ik
mezelf dus in juiste taxering van mijn geringe kracht een zeer beperkt doel stelde,
zweefden mijn bedoelingen daar ver boven uit, en ik zelf begrijp pas op het moment
dat ik dit opschrijf de merkwaardige volgende stap die ik toen deed.
Ik hoop dat men dit soort overwegingen niet misverstaat. Een eerzuchtige jongeman
rekent altijd met meer of minder grote naïviteit af met zijn ‘voorgangers’ (sindsdien
heb ik ook al genoeg jonge mensen ontmoet die het met mij deden), en het is een
teken, in welke richting zijn onbevangenheid hem daarbij leidt. De mijne wil ik nu
meteen aan de genoemde volgende stap verder beschrijven. Ik hield me dus met
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ideeën bezig die al tot de thematiek van de Schw. en de MoE. behoorden, toen ik
een uitnodiging kreeg om een kort verhaal voor een liter. tijdschr. te schrijven. Ik
deed dat tamelijk snel en zo ontstond het verhaal D. verz. Haus [Das verzauberte
Haus, 1908] dat in Hyperion verschenen is. (Hoe en waarom juist dit verhaal heeft
een bijzondere reden en ik zal er misschien nog over spreken.) Daarna kreeg ik nog
een uitnodiging, en om bepaalde redenen wilde ik nu, puttend uit dezelfde thematiek
rond de jaloezie (waarbij de seks. jaloezie slechts de aanzet vormde, maar wat mij
bezighield de onzekerheid van de mens was over de waarde of misschien ook de
ware aard van zichzelf en van wie hem het naaste staat), snel een verhaal schrijven,
ja ik had zelfs het plan dit verhaal als een liter. vingeroefening te behandelen, ook
als een geestelijke ontspanning voor mezelf, en wilde het ongeveer behandelen op
de manier van Maupassant, die ik nauwelijks kende, maar van wie ik me ongeveer
de voorstelling ‘licht’ en ‘cynisch’ had gevormd. Nu zal er voor diegene die de Voll.
d. L. gelezen heeft wel nauwelijks een onbegrijpelijker tegenstelling bestaan dan die
tussen dit plan en zijn uitvoering. Zij is ongeveer even groot als die tussen het
voornemen snel een kort verhaal te schrijven en het resultaat dat ik aan 2 novellen
2½ jaar, en men kan zeggen: bijna dag en nacht, gewerkt heb. Ik ben er psychisch
bijna aan te gronde gegaan, want het raakt aan monomanie om zoveel energie te
steken in een ten slotte toch weinig vruchtbaar project (want een novelle kan
geïntensiveerd worden, maar kwantitatief is haar winst gering), en ik heb dat altijd
geweten, maar ik wilde niet ophouden. Hier is dus ofwel sprake van een persoonlijke
dwaasheid of van een episode van meer dan persoonlijk belang.

Testament III
Het was niet mijn bedoeling dit deel uit te geven, ik had liever het twee jaar geleden
verschenen eerste boek van de M. oE. door het gehele tweede boek laten volgen.
Wat mij ertoe dwingt daarvan af te zien, kan verzachtend als economische
omstandigheden worden aangemerkt. Mijn uitgever heeft uitgaven en inkomsten
naar het voorbeeld van het eerste boek op een rijtje gezet en is tot de slotsom gekomen
dat het zakelijk niet kan worden verantwoord aan de voltooiing van
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de MoE. nog meer geld te wagen dan tot nu toe is gebeurd. Voor de tijd van het
voorjaar tot de late herfst van het komende jaar, die nog nodig zou zijn om het geheel
in zijn oorspronkelijk geplande vorm te voltooien, ontbreken ongeveer 5000 M., en
daarom zal mijn boek fragment moeten blijven. Want dat wij nu een deel ervan
uitgeven, dient wel de poging het onvoorzienbare uit te lokken, maar we verbinden
er weinig hoop aan, want in gevallen als het onze heeft het onvoorzienbare de fatale
neiging zich naar de te voorziene afzetstatistieken te richten.
Ik zelf ben niet in staat daar iets aan te veranderen, ja het stranden van het werk
betekent voor mij persoonlijk precies hetzelfde als het stranden van een schip op
volle zee. Ik heb alles wat mij in staat stelde mezelf als schrijver aan de Duitse natie
op te dringen bij de inflatie verloren, mijn leven hangt aan een draad die elke dag
kan afbreken en uit de goede gezindheid (stemming) en ondernemingslust van mijn
uitgever bestaat, en ik heb de laatste jaren tijdens het werk aan de MoE. meer dan
één ogenblik beleefd zoals men het zijn doodsvijand niet zou toewensen. Misschien
heeft deze open voorstelling van zaken enig effect. Nog steeds is Duitsland een land
waar heel wat geld in de bevordering van geestesprodukten wordt gestoken. Omdat
het tegelijk een land is van een chaotisch gebrek aan geestelijk
onderscheidingsvermogen, heb ik echter weinig hoop. Ik zie eigenlijk niet eens in
waarom men mij zou helpen. Zou men weten wie ik ben, dan had ik het immers niet
nodig.

Eindnoten:
* Musils gebruik van het woord ‘deel’ is hier verwarrend. In 1930/31 verscheen van de MoE het
Eerste boek, bestaande uit het Eerste en het Tweede deel (H 1-19, resp. H 20-123). In 1932/33
verscheen om de hierna door Musil te noemen reden voortijdig een gedeelte van het Tweede
boek, en wel het onvoltooide Derde deel (H 1-38), dat Musil hier ‘het tweede deel’ noemt waar
hij eigenlijk tweede ‘gedeelte’ bedoelt. Zijn gebruik van het woord ‘Band’ houd ik in het
Nederlands aan, omdat een vertaling met ‘boek’ of ‘deel’ nieuwe verwarring zou scheppen.
(noot vert.)
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Robert Musil
Ik kan niet verder 1932
Vertaling: Paul Beers
Ik spreek over mezelf, en sinds ik schrijver ben gebeurt dat voor de eerste maal. Wat
ik te zeggen heb, staat in het opschrift. Het is ijzige ernst. Wie mij persoonlijk kent,
zal wel weten dat zulke taal mij zwaar valt.
Wat betekent: ik kan niet verder? Dat betekent: ik - twee personen, man en vrouw,
schijnbaar ‘tot de betere kringen behorend’ - bezit op het moment waarop ik besluit
dit te schrijven... M... in contanten, daarbuiten misschien de mogelijkheid om door
verkoop van al mijn bezittingen, als ik er nog de tijd voor had,... M in handen te
krijgen, en daarbuiten niets, want mijn uitgever legt de hand op de opbrengst van
mijn boeken. Ik denk dat men behalve onder zelfmoordenaars niet veel personen in
een ogenblik van even grote onzekerheid zal aantreffen en ik zal me aan dit weinig
aanlokkelijke gezelschap nauwelijks kunnen onttrekken. Ik doe hier de enige voor
mij mogelijke poging me daartegen te verzetten.
Hoe is het zover gekomen? Stellig zijn er mensen die me zullen vragen, hoe heb
je het zover laten komen?! Ik wil het in weinige woorden vertellen. Ik bezat vóór de
inflatie een vermogen dat het mij op bescheiden wijze mogelijk maakte mijn natie
als schrijver te dienen. Want de natie zelf maakte het me niet op een andere manier
mogelijk door mijn boeken te kopen. Zij las ze niet. Maar enkele duizenden of
tienduizenden lazen niettemin mijn boeken, en onder hen bevonden zich critici en
leken die mij de reputatie bezorgden die ik bezit. Die wonderlijke reputatie! Zij is
groot, maar reikt niet ver. Ik ben vaak gedwongen over haar na te denken, zij is het
meest paradoxale voorbeeld van bestaan en niet-bestaan van een verschijnsel.
Het is niet de grote reputatie die schrijvers gemeten waarin zich de doorsnee (zij
het ook verfijnd) weerspiegelt, het is niet de specialistenreputatie van de liter. kliek.
Ik durf van mijn reputatie (niet van mijzelf) te beweren dat zij die van een grote
schrijver is die kleine oplagen heeft.
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Het ontbreekt haar aan sociaal gewicht. Haar ontbreken de velen die door de
mogelijkheid van een ambacht aangetrokken worden. Ik heb in het eerste boek van
de MoE de zin geschreven (en vanwege zijn grofheid daarna weer geschrapt, maar
nu...): Men wordt pas groot als men de mensen ertoe verleidt hun naam met een [?]
te verbinden, zoals dat merkwaardigerwijze op uitkijktorens, banken en w.c.-muren
het geval is... Bepaalde middenklassen, die schijnbaar onontbeerlijk zijn, hebben
zich altijd verre van mij gehouden. Mij ontbreken de tienduizenden die bij anderen
net nog mee kunnen of mee moeten.
Mijn wil en mijn traagheid
Hedend tijdschr. bijverdienste
Film, radio
Uitgeverij
Wenen
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Over de medewerkers
Paul Beers (1935). Vertaalde nagenoeg het hele werk van Witold Gombrowicz.
Vertaalt momenteel na vier prozawerken van Ingeborg Bachmann haar hele poëzie:
Tijd in onderpand. Recente vertaling: ‘Pasenow’ van Hermann Broch.
Matthijs van Boxsel (1957). Comparatist. Publiceerde in Raster 33 en 43 over Musil.
Vertaalde Musils redevoering Über die Dummheit (verschenen met een voorwoord
als deel II van de Encyclopedie van de domheid).
Jacques Kruithof (1947). Essayist, dichter, criticus; doceert Nederlands aan D'Witte
Leli te Amsterdam. Recente publicaties: Slaapvertrek (poëzie, 1984), Hoe ik om het
leven kwam (essays, 1985).
Anthony Mertens (1946). Wetenschappelijk medewerker. Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Literair medewerker van De Groene
Amsterdammer.
Ton Naaijkens (1953). Letterkundige en vertaler. Recente publicatie: Robert Musil,
Het postume werk van een levende.
Cyrille Offermans (1945). Recente publicatie: Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit
de geschiedenis van de Verlichting (essays). Binnenkort te verschijnen: Een
evenwichtskunstenaar. Paul Klee.
Ger Verrips (1928). Recente publicaties: Het verloren huis, De trots van de morgen,
De wondere zoon (romans); De blauwe bruid, Zorg dat je een gekkenbriefje krijgt
(novellen); over politieke thema's in ‘Socialisme & Democratie’.
J.F. Vogelaar (1944). Recente publicaties: Het geheim van de bolhoeden (jeugdboek),
Terugschrijven (essays), Proces-verbaal van Franz Kafka (reader), Verdwijningen.
Oefeningen (kort proza).
Robert Musil. Geb. 1880 in Klagenfurt (Oostenrijk). Volgde een militaire en een
ingenieursopleiding, studeerde filosofie (logica) en experimentele psychologie aan
de universiteit van Berlijn. Schreef in 1902-1903 de roman De ervaringen van de
jonge Törless (1906, Ned. vert. 1968). Promoveerde met een proefschrift over de
fysicus-filosoof Ernst Mach. Publicaties: Vereinigungen (1911), Drie vrouwen (1929,
Ned. vert. 1969), Het
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postume werk van een levende (1936, Ned. vert. 1987); twee toneelstukken De
fantasten en Vincent en de vriendin van vooraanstaande mannen (1921 en 1923,
Ned. vert. 1983). In 1931 verscheen de eerste band van De man zonder eigenschappen
(deel 1 en 2), in 1933 het eerste deel van de tweede band (begin van deel 3). De
Nederlandse vertaling van de roman verschijnt in vier delen bij Meulenhoff (in dit
nummer wordt geciteerd uit de delen die gereed zijn). Hij leefde vanaf 1938 in
Zwitserland en stierf in 1942 in Genève. In 1943 verscheen als derde band van Der
Mann ohne Eigenschaften een door Martha Musil uitgegeven selectie uit de
nalatenschap. In 1952 werd als eerste deel in het Verzameld Werk de roman in één
deel gepubliceerd, uitgegeven door Adolf Frisé. In 1978 verschenen de Gesammelte
Werke in negen delen.
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