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[Nummer 101: Tahar Ben Jelloun]
Redactie
Bij dit nummer
‘Op de dag dat deze regels geschreven worden, kun je met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid beweren dat de gruwelijkste plaats van deze planeet (de nazi's
noemden het de anus mundi, de “aarsopening” van de wereld), de plaats waar de
mens het ergste is voor de mens, gelegen is op één uur vliegen van Madrid, twee
uur vliegen van Parijs, niet ver verwijderd van een weg waarover auto's rijden met
toeristen die verrukt wijzen naar de schoonheid van het land dat ze zien...’
Dit schreef nog maar tien jaar geleden de Franse journalist Gilles Perrault in een
boek over achtendertig jaar schrikbewind van de absolutische vorst Hassan II van
Marokko. Dieptepunt van diens alleenheerschappij waren de geheime
gevangenissen, waarvan het strafkamp Tazmamart, zoals Auschwitz en Kolyma,
de gelijkluidende naam werd voor de absolute verschrikking.
In 1991 kwamen uit een betonnen gebouw in de Marokkaanse woestijn
achtentwintig verminkte, gebochelde en met een laag vuil gepantserde halfdoden
naar buiten nadat zij samen met dertig andere gevangenen die het niet overleefden
achttien jaar in aardedonkere isoleercellen hadden gezeten. Al die tijd waren zij
volstrekt onwettig in handen geweest van een almachtig iemand die zich door
aanvallen op zijn persoon zo dodelijk beledigd had gevoeld dat hij voor achtenvijftig
merendeels lagere militairen als straf bedacht dat zij de dood tot in lengte van dagen
onder ogen zouden zien.
Enkele van de overlevenden van Tazmamart hebben over hun ervaringen
ooggetuigenverhalen verteld, waaruit in dit nummer van Raster enkele voorbeelden
zijn gelicht. Er is recent ook een roman over geschreven, Een verblindende
afwezigheid van licht, door de in Frankrijk levende Marokkaanse schrijver Tahar
Ben Jelloun. Ter aanvulling van de berichten en getuigenverhalen over Tazmamart
heeft de schrijver ervoor gekozen met literaire middelen te laten zien wat er bij een
gevangene van binnen gebeurt, hoe een man alle martelingen overleeft door de
buitenwereld, inclusief alles wat daarmee aan gevoel, hoop en herinneringen
verbonden is, weg te denken en daarvoor in de plaats een binnenwereld te bouwen.
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Naar aanleiding daarvan is weer eens de discussie opgelaaid over de vraag of een
schrijver over zulke extreme situaties mag schrijven als hij ze niet zelf heeft
meegemaakt. Die vraag wordt in dit nummer van verschillende kanten belicht.
Timothy Garton Ash stelt dat er een duidelijke grens getrokken moet worden tussen
getuigenverhaal en fictieve geschiedenissen, algemener geformuleerd: tussen
feitenliteratuur en fictionele literatuur, om vervolgens te laten zien hoe ze elkaar
nodig hebben en op welke punten ze essentieel verschillen. Daar gaat ook de
beschouwing van Jacq Vogelaar over, die de roman van Ben Jelloun vergelijkt met
het indrukwekkende ooggetuigenverslag van Ahmed Marzouki, een exgevangene,
en met een vergelijkbaar maar toch ook heel ander geval van Wolfgang Koeppen,
die een roman schreef op basis van het manuscript van een joodse overlevende in
de Tweede Wereldoorlog.
De redactie stelde Ben Jelloun een aantal vragen met betrekking tot zijn boek.
Marjoleine de Vos, Fouad Laroui en Abdelkader Benali bespreken aspecten van de
roman en Willem van Toorn maakt een vergelijking met een ander boek van Ben
Jelloun, een bundel met verhalen over de maffia. Van Ben Jelloun vindt men in dit
nummer een nieuw, nog niet gepubliceerd verhaal, het begin van een boek over de
beeldende kunstenaar Giacometti en een fragment uit een journalistieke tekst over
Jenin in Palestina, door hem zelf een gedicht genoemd.
In het nummer verder nieuwe Nederlandse poëzie en het eerste deel van een
kroniek over poëzie van Willem van Toorn.
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Jacq Vogelaar
Tazmamart, ervoor en erna, de roman na de feiten
Voor in de roman Een verblindende afwezigheid van licht staat een mededeling van
de auteur: ‘Deze roman is gebaseerd op feiten, ontleend aan de getuigenis van een
ex-gevangene van Tazmamart’, in het Frans is het iets omslachtiger geformuleerd:
Ce roman est tiré de faits réels inspirés par le témoignage d'un ancien détenu du
bagne de Tazmamart.

1971
Eerst de feiten zoals ze in de krant kwamen: in oktober 1991 werden er uit
Tazmamart, een geheime gevangenis zo genoemd naar het naburige plaatsje in
een Marokkaanse woestijn, 28 gevangenen vrijgelaten die tot kort daarvoor achttien
jaar lang opgesloten hadden gezeten in betonnen isoleercellen zonder licht, geen
daglicht en ook geen kunstlicht, zonder bed, zonder enige verzorging, met nauwelijks
eten, drinken, kleren, hermetisch van de buitenwereld afgezonderd. Het waren bijna
uitsluitend lagere militairen die in 1971 en 1972 bij aanslagen op koning Hassan II
betrokken waren. Op 10 juli 1971 deed een groepje van tien hoge militairen op de
verjaardag van de koning een poging tot een staatsgreep: meer dan duizend
commando's, hoofdzakelijk kadetten van de militaire academie waarvan de leider
van de aanslag, M'Hamed Ababou, directeur was, bestormden het koninklijk paleis
in Skhirat, waar een groot internationaal gezelschap feest vierde. Onder de gasten
werd een bloedblad aangericht door de militairen, van wie de meesten niet wisten
waarvoor ze werden ingezet en die zelfs geloofden dat ze de koning tegen
subversieve elementen beschermden. De leidende figuren werden onmiddellijk
gedood of standrechtelijk geëxecuteerd. Het voetvolk werd massaal op straat
doodgeschoten of kwam voor een militaire rechtbank. Sommigen werden veroordeeld
tot enkele jaren, anderen tot dertig jaar of levenslang. Hun straf zaten zij uit in Kenitra,
waar een jaar later een volgende partij opstandige militairen werd afgeleverd, van
wie de meesten bij de nieuwe staatsgreep betrokken waren zonder hoegenaamd
iets te weten. Op 16 augustus 1972 was de koninklijke Boeing, op de terugweg van
Frankrijk, door zes vliegtuigen beschoten. Hassan bleef ongedeerd bij de aanslag,
die
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ditmaal openlijk onder leiding stond van generaal Oufkir, minister van binnenlandse
zaken.
Op 7 augustus 1973 werden bei Nacht und Nebel 62 man uit de gevangenis van
Kenitra gehaald; nooit heeft iemand begrepen waarop de keuze van juist deze
militairen berustte. Geblinddoekt werden ze per helikopter en vrachtwagen gebracht
naar Tazmamart, gebouwd bij een voormalig Frans munitiedepot. Vier van hen
verdwenen onderweg, en zouden in 1975 bij een vluchtpoging uit een andere
gevangenis gedood worden. De speciaal daarvoor gebouwde gevangenis bestond
uit twee gebouwen met elk 29 cellen, waar zij voor altijd opgesloten werden, zonder
enige vorm van proces of beroepsmogelijkheid, zonder enige mogelijkheid tot contact
met de buitenwereld, met geen andere bedoeling dan hun lijden zo lang mogelijk
te rekken. In februari 1974 stierf de eerste gevangene; na zes jaar waren er al vijftien
doden; in totaal zouden er dertig van de achtenvijftig sterven. In de loop van de tijd
waren er nog enkele gevangenen bijgekomen, zoals in 1981 de drie broers Bourequat
die in 1973 de koning voor een derde putsch hadden gewaarschuwd en als dank
daarvoor aan de vermoedelijke aanstichter van de staatsgreep, Dlimi, de opvolger
van Oufkir, ter hand werden gesteld. Zonder proces gingen zij de gevangenis in,
ongeacht het feit dat ze de Franse nationaliteit bezaten, waarna zij van 1981 tot
1991 in Tazmamart waren opgesloten.

1971-1991
Al die jaren heeft de wereld niets geweten van Tazmamart. Tot in 1991 werd zelfs
het bestaan van zo'n gevangenis ontkend: Tazmamart zou alleen in de verbeelding
van vijanden van Marokko werkelijkheid zijn. Halverwege de jaren zeventig
overschaduwde de Saharakwestie alle andere politieke kwesties in Marokko,
waaronder de geheime gevangenissen van de koning. Wie iets wist, zweeg uit angst
voor het koninklijk hof waarvan de invloed reikte tot in alle uithoeken van het land,
zelfs tot in Frankrijk. Sinds de kidnapping van Ben Barka in 1965 op klaarlichte dag
in Parijs, was er weinig veranderd, ook niet in de vriendschappelijke betrekkingen
tussen Frankrijk en Marokko. Er waren geruchten, er werden berichten uit de
gevangenis gesmokkeld - pas vanaf 1984 waren er enkele bewakers die soms tegen
grof geld diensten voor sommige gevangenen verrichten -, er verscheen een enkel
krantebericht over het lot van de veroordeelde officieren. Begin jaren tachtig bereikten
briefjes Amnesty International, dat niet meteen in actie kwam omdat men in Frankrijk
lange tijd niet geloofd heeft dat zoiets als Tazmamart kón bestaan. In Marokko waren
de autoriteiten gevoeliger voor Amerikaanse dan voor Franse reacties. Typerend
is de geschiedenis van M'Barek Touil, die voor zijn betrokkenheid bij de
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mislukte aanslag op de koninklijke Boeing in 1972 twintig jaar had gekregen. Hij
was getrouwd met een Amerikaanse vrouw, die pas na jarenlange vergeefse
pogingen bij de Amerikaanse autoriteiten wist te bereiken dat de Amerikaanse
ambassadeur in 1984 Touil naar zich toe liet komen. Daardoor kreeg deze een
speciale status in Tazmamart: hij werd af en toe gelucht, kreeg medicijnen en iets
meer te eten, waarvan hij de anderen meedeelde. Volgens een ex-gevangene
hebben velen van hen, materieel en moreel, hun leven aan hem en zijn vrouw te
danken.
In Amerika wist men dus van Tazmamart. Maar tot kort voor de vrijlating van de
gevangenen in 1991 heeft bijna geen mens precies geweten wat zich in de oubliettes
van Tazmamart afspeelde - dit is van belang in verband met de verwijten die Ben
Jelloun werden gemaakt, als zou hij al die jaren van Tazmamart hebben geweten
en veel eerder geprotesteerd kunnen hebben. Het eerste document waarin details
over het gevangenisgebouw en het regiem stonden, is een in het Arabisch
geschreven brief die in 1989 de gevangenis is uitgesmokkeld en in 1990 in Frankrijk
bij Christine Daure-Serfaty terechtkwam. De brief staat afgedrukt achterin haar boek
Tazmamart. Une prison de la mort au Maroc (1992). Zelf is Christine Daure-Serfaty
in haar boek bescheiden over haar eigen rol, maar alle betrokkenen erkennen dat
zonder haar inspanningen de zaak Tazmamart nooit een internationaal schandaal
zou zijn geworden. Christine Daure, die sinds 1962 in Marokko woonde, doceerde
sociale geografie aan een middelbare school in Casablanca, het zogenaamde ‘lycée
rouge’, en verborg begin jaren zeventig enkele linkse activisten onder wie de politiek
actieve ingenieur Abraham Serfaty, die in maart 1974 gearresteerd werd en
levenslang kreeg, en met wie zij, om hem te kunnen bezoeken, in 1986 trouwde.
Op publicaties van haar reageerden onbekenden die haar nadere informatie gaven,
om te beginnen over de geografische ligging van Tazmamart. Maar het zou tot 1991
duren voordat er werkelijk iets gebeurde.

1991
Voor die ontwikkeling is een boek heel belangrijk geweest, Notre ami le roi van de
Franse publicist Gilles Perrault, waarin deze een kritisch overzicht gaf van dertig
jaar schrikbewind van koning Hassan en zijn hof. Bij verschijning in september 1990
veroorzaakte het boek grote commotie. Marokkanen in Frankrijk faxten om de
censuur te omzeilen het boek bladzijde voor bladzijde naar hun vaderland. De koning
ontkende alles en probeerde ondertussen langs juridische en andere wegen de
auteur en vooral zijn zegslieden het vuur na aan de schenen te leggen. Maar deze
dictator, die trots beweerde dat hij nooit voor enige druk was gezwicht, liet in 1991
Abraham Serfaty vrij, na Nelson Mandela in Afrika de man die het langst om zijn
ideeën gevangen zat, en de
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familie Oufkir die hij na de aanslag van zijn vroegere vertrouweling generaal Oufkir
achttien jaar gevangen hield, en tenslotte de overlevenden van Tazmamart nadat
Serfaty in een open brief hun vrijlating had geëist.
Op 15 augustus 1991 zagen de gevangenen van Tazmamart voor het eerst weer
daglicht - na 6.550 dagen levend begraven te zijn geweest, zoals Marzouki zegt.
Op 26 september van dat jaar was een koninklijk bezoek aan de VS gepland en de
Amerikaanse regering had als absolute voorwaarde gesteld dat gevangene Touil
vanwege zijn Amerikaanse echtgenote vrijgelaten zou worden. Eerst werden de
overlevenden naar de gevangenis van Kenitra gebracht, waar ze na hun veroordeling
indertijd gedetineerd werden - de cirkel werd gesloten, alsof Tazmamart inderdaad
nooit bestaan had. Daar kregen ze te horen dat Zijne Majesteit de Koning hun gratie
had verleend; het cynisme ging zo ver, dat van twee die levenslang hadden de straf
werd omgezet in dertig jaar, zodat ze voor nog eens tien jaar de gevangenis in
gingen. Maanden waren er voor nodig om de verminkte en met een korst van vuil
gepantserde lichamen enigszins op de been te krijgen, waarna ze met een ernstige
waarschuwing dat ze nergens over mochten praten - om niet de vijanden van het
land in de kaart spelen - op straat werden gezet. In 1993 verscheen een brochure
van de Nederlandse Johannes Wier Stichting voor gezondheid en rechten van de
mens, waarin verslag werd gedaan van een medisch onderzoek van de
overlevenden. De intimidatie van de exgevangenen werd na die publicatie en enkele
krantenartikelen nog sterker. Toen Ahmed Marzouki in 1995 om gezondheidsredenen
naar Frankrijk zou reizen en daarvoor al een visum had, werd hij een week voor
vertrek en enkele dagen na een bezoek van Chirac aan Marokko opgepakt en
hardhandig verhoord - men ondervroeg hem over de contacten die hij had en vooral
over het boek dat hij samen met de Franse journalist Ignace Dalle aan het schrijven
was. Marzouki kreeg zijn boek pas gepubliceerd nadat Hassan II was gestorven en
opgevolgd door zijn zoon Mohamed VI.
In 2000 verscheen als feuilleton in een Marokkaans dagblad het relaas van
Mohamed Raïss, met wie Marzouki oorspronkelijk samen aan een verslag was
begonnen, en dat werd het begin van een hele reeks publicaties, waaronder het
boek van Ahmed Marzouki, Tazamamart. Cellule 10 en de roman van Tahar Ben
Jelloun. Eind oktober 2000 kregen de overlevenden ook voor het eerst een
schadeloosstelling en werd er een herdenking bij de poort van Tazmamart
georganiseerd.

2001
Onmiddellijk na verschijnen van de roman van Tahar Ben Jelloun, begin januari
2001, ontstond er commotie rond het boek, eerst in
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Marokkaanse, dan in Franse kranten, vooral na een open brief van Aziz Binebine,
een voormalige gevangene van Tazmamart met wie Ben Jelloun voor zijn boek
twee gesprekken had gevoerd. Nogal wat journalisten baseerden zich uitsluitend
op de mededelingen van Binebine en schroomden niet de roman als een van de
zegsman ontvreemde levensbeschrijving te interpreteren. Quasi principieel stelde
men de vraag of ‘men het lijden van anderen mocht gebruiken voor literaire, zelfs
financiële doeleinden’, zoals Jeanne de Menibus in de Nouvel Observateur. Als er
iets principieel aan het tumult was, dan wel de verwisseling van roman met document,
van een fictief levensverhaal met een journalistiek verslag. Toegegeven, de
mededeling van de schrijver voorin zijn boek was nogal lapidair: ‘gebaseerd op
feiten, ontleend aan de getuigenis van een ex-gevangene’. Maar een gesprek van
enkele uren wil nog niet zeggen dat de hele geschiedenis van a tot z uit de mond
van de degene die het heeft meegemaakt is opgetekend, zodat de verteller in zekere
zin evenzeer auteur van het boek zou zijn als de schrijver die ervoor tekent - dat is
hooguit waar wanneer de laatste het verhaal van de ooggetuige alleen heeft
opgeschreven. Maar Ben Jelloun heeft niet de belevenissen van Aziz Binebine
naverteld, hij heeft met Salim een eigen personage gecreëerd en situeert in
Tazmamart het passieverhaal volgens Salim. In de roman verwerkt Ben Jelloun
ervaringen van de mensen die in Tazmamart het slachtoffer waren van een
aangekondigde en uitgestelde dood, een tot het bittere einde uitgevoerde
wraakoefening.
Ter aanvulling van de feiten die Ben Jelloun zelf in zijn antwoord op vragen van de
redactie over de affaire rond de publicatie van de roman op een rij zet, hier enkele
citaten uit twee brieven van de vermeende hoofdpersoon, die eerder in diverse
kranten hebben gestaan. De ene brief schreef Aziz Binebine onmiddellijk nadat hij
begin juli 2000, een half jaar na hun eerste door de broer van Aziz gearrangeerde
ontmoeting, het manuscript van de roman had gelezen.
(...) Ik heb het boek in een ruk uitgelezen, wat mij lang niet is overkomen. Het is
perfect.
Ik weet niet of het komt doordat ik persoonlijk iets in de tekst heb gezocht maar
ik vind dat de hoofdpersoon een zekere pyschologische samenhang mist. Nu eens
ben ik het, dan jij, dan weer een ander. Ik meende er een beetje jouw Egyptische
vriend in te herkennen, die je mij in Parijs hebt voorgesteld. [Een tegenstander van
Nasser die van 1959 tot 1964 in een woestijn in Egypte gevangen zat.]
Je vermengt het ontbreken van haat bij mij met jouw behoefte aan woede, dat
stoort. Je hebt het over vrede, sereniteit en dan boem! dan
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barst de woede los, was dat je bedoeling? (...) Bravo voor de droom van de vader
in lompen (zie de vertaling p. 112), het symbool is geniaal. Ik heb genoten van de
passage over De Vreemdeling. Camus was de verbinding tussen mijn twee vorige
levens. Mijn jeugd en Tazmamart. Het is een van de verbindingen die voorkomen
dat ik van mijzelf vervreemd raak.
Opmerking: ik weet niet wat jij met kakkerlakken hebt, het zijn smerige maar
ongevaarlijke beestjes. Bij mijn weten hebben ze nooit iemand opgepeuzeld. (...)
Ik vond goed hoe de filosofische vertelling en de poëzie in een roman als deze
samengaan.
Zou je alsjeblieft niet een paar regels kunnen toevoegen om te zeggen dat het
een roman is die aan een waargebeurde geschiedenis is ontleend. Maar dat de
personages en de gebeurtenissen niet integraal zijn overgenomen (om bepaalde
gevoeligheden te ontzien).
Het is duidelijk dat Aziz Binebine zelf al moeite had met de gevangene Salim in de
roman wanneer hij hem als spiegelbeeld bekeek. Een maand later vroeg Binebine
zijn naam niet in het boek te vermelden, waarop Ben Jelloun het voorwoord schrapte
waarin hij vertelde hoe en waarom hij het boek geschreven had. Begin oktober
vertelde Mahi, de broer van Aziz, zelf schrijver, die in januari aan Ben Jelloun
gevraagd had een roman over de lijdensweg van zijn broer te schrijven, wat hij zelf
niet kon, dat enkele oudgevangenen van Tazmamart van plan waren bij het uitkomen
van de roman een proces wegens ‘plagiaat’ tegen hem aan te spannen. Toen Ben
Jelloun hem eraan herinnerde dat Mahi hem toch gevraagd had dat boek te schrijven,
ontkende deze: ‘Ik heb je nooit gevraagd dat boek te schrijven, ik heb je nooit iets
gevraagd.’ Dat bracht Ben Jelloun ertoe om Aziz Binebine, ofschoon hij geen regel
aan het boek geschreven had, er als co-auteur bij te betrekken en dat contractueel
vast te leggen. Ook daar waren getuigen bij.
Van een Spaanse vriend hoorde Ben Jelloun op 8 januari 2001, de roman lag net
in de Franse boekhandel, dat er in het Marokkaanse dagblad Libération een open
brief van Aziz Binebine stond met allerlei beschuldigingen aan het adres van de
romanschrijver.

Het zou ‘op verzoek van de Binebines’ zijn geweest dat u zo goed geweest bent uw
boek over de gevangenis van Tazmamart te schrijven! Maar over welke Binebine
gaat het? Als uw geheugen tekort schiet, wil ik het wel opfrissen. Zoals ik u bij onze
eerste ontmoeting gezegd heb, heb ik steeds geweigerd over dit deel van mijn leven
te schrijven om redenen van persoonlijke aard. Ik heb geweigerd het samen met
mijn
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broer Mahi Binebine te schrijven die zelf een Franse auteur is. Eveneens heb ik het
aanbod van een Franse uitgever geweigerd die mij een ghostwriter ter beschikking
wilde stellen. En toen bent u als een vlieg het sap komen oplikken dat je nog niet
met een eind hout aanraakt. U hebt mijn broer Mahi achtervolgd om het onderwerp
te bemachtigen. En toen heeft hij op een gegeven moment, het geharrewar beu,
tegen u gezegd: ‘als je zo aandringt, vooruit, doe het dan maar.’ Een week later
hebt u hem vijfentwintig pagina's van het toekomstige manuscript laten zien. Pas
bij de tachtigste pagina heb ik via mijn broer gehoord dat het een roman zou worden.
Ik heb aanvankelijk geweigerd en heb mij tenslotte laten overtuigen mee te doen
op voorwaarde dat ik buiten het project zou blijven [Volgt een uitgebreide passage
over geld.] De familie Binebine heeft u nooit gevraagd iets te schrijven, wat dan ook.
Ik heb mijzelf in Tazmamart beloofd nooit te oordelen of wie dan ook de les te lezen.
Maar ik kan mij er niet van weerhouden wanneer het gaat om mensen die hun eigen
Tazmamart in zich ronddragen.
Le Nouvel Observateur publiceerde 8 februari 2001 een weerwoord van Ben
Jelloun onder de titel ‘Waarom men mij kapot wil maken’. Op 2 maart stuurde Aziz
hem een e-mail met de vraag hoe het met de verkoop stond.
In zijn weerwoord schrijft Ben Jelloun onder meer:
Het boek dat ik geschreven heb is geen pamflet, geen analyse van het Marokko
van Hassan, maar een roman, een roman opgebouwd rond wat ik zou noemen: ‘de
paradox van een overlevende’. Een paradox volgens welke een mens des te beter
aan zijn geplande dood zal ontsnappen naarmate hij er meer in slaagt zich geheel
en al aan de wereld te onttrekken. Mijn roman probeert het traject te volgen van een
man die zich, gedwongen afstand te nemen van de werkelijkheid buiten hem,
weloverwogen en lucide aan een avontuur waagt dat mystieke (soefi)trekken vertoont,
dat veronderstelt dat de haat met wortel en tak uit het menselijk hart verwijderd
wordt.
Wat mijn hoofdpersoon in die context ontdekt, is dat politiek gelijkstaat aan haat
en haat is in wezen een krachtmeting. Haat tegen haat. Kwaad versus kwaad. In
de politiek is de remedie voor het kwaad, oftewel het goede, in het kwaad zelf
gelegen: het gaat erom het wapen tegen de tegenstander zelf te keren die ermee
zwaait. Maar daarmee ontkom je nog niet aan de diuvelskring van actie-reactie. Wat
mij de mogelijkheid biedt de cirkel te doorbreken is een heel ander gezichtspunt.
Dat was in elk geval mijn inzet bij het schrijven van ‘Een verblindende afwezigheid
van licht’. Had ik het vóór 1991 geschreven, in de tijd dat de gevangenis bestond
(maar ik had het niet kunnen doen, aangezien ik
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in die tijd over geen enkele directe informatie beschikte), dan zou ik verstrikt geraakt
zijn in de ambivalente cirkel van de politieke actie.
Als schrijver heb ik gekozen voor de weg van de literatuur. Meer dan het
aanklagende essay leek mij de roman de enige manier om het probleem van het
menselijk lijden aan de orde te stellen zonder je op het vlak van de politieke
confrontatie te begeven, dat van oordeel en straf.
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1990 Gilles Perrault, Notre ami le roi (Een bevriend staatshoofd, Hassan II van
Marokko, absoluut monarch, 1992)
1992 Christine Daure-Serfaty, Tazmamart. Une prison de la mort au Maroc
1992 Abraham Serfaty, Dans les prisons du Roi. Écrits de Kenitra sur le Maroc
1993 Johannes Wier Stichting, Tazmamart. Fort-militaire-secret du Maroc
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afwezigheid van licht, 2002)
2001 Ignace Dalle, Hassan (1961-1999), L'espérance trahie

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

14

Algemene plattegrond van Tazmamart, opgesteld volgens onze persoonlijke schattingen en
volgens de verhalen van verschillende gevangenen die van de ene cel naar de andere zijn
overgeplaatst. Net zoals voor PF3 zijn de maten bij benadering vastgesteld; ze zijn met onze
handen en onze gespreide armen als herkenningspunt genomen en verder met de maten
van de passen, door sommigen genomen, bij hun overplaatsing van de ene cel naar de
andere.
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Twee cellen, gezien vanuit de gang
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Tahar Ben Jelloun antwoordt op vragen van de redactie van Raster
De redactie van Raster legde Tahar Ben Jelloun op 1 januari 2003 per e-mail een
aantal vragen voor, waarvan een deel betrekking heeft op zijn roman Cette
aveuglante absence de lumière en op het probleem van het in fictie verwerken van
aan de politieke actualiteit ontleende gegevens. Andere vragen hebben o.a.
betrekking op de taal waarvan hij zich als van oorsprong Marokkaans schrijver
bedient en op zijn positie als schrijver tussen twee (of meer) culturen.

Beste Tahar Ben Jelloun,
Raster is voor ons een werkplaats. Meestal behandelen wij per nummer een
thema en in de loop van 25 jaar hebben wij een groot aantal buitenlandse schrijvers
en dichters geïntroduceerd. Herhaaldelijk zijn wij teruggekomen op het thema van
de literaire getuige: hoe schrijvers als Sjalamov, Primo Levi en Jean Améry met
literaire middelen hun extreme ervaringen met de Goelag en de Duitse
concentratiekampen hebben verwerkt. In dat perspectief willen wij in dit nummer
uw roman Cette aveuglante absence de lumière, over de gevangenis van Tazmamart,
centraal stellen. Het merendeel van onze vragen heeft betrekking op dat boek, maar
in een wijder perspectief ook op de positie van de schrijver tegenover de politieke
en sociale actualiteit en op zijn vrijheid (of de begrenzing daarvan) in het gebruik
van de ervaringen van anderen, ooggetuigen.
Toen de directeur van de Zuiditaliaanse krant Il Mattino u vroeg over Zuid-Italië en
de rol van de maffia te schrijven, stelde u voor zichzelf vast dat u geen journalist
was, maar wel fictie zou willen maken met ‘les matériaux de la réalité’. Dat
‘programma’ leidde tot uw maffiaroman l'Ange aveugle (De blinde engel). Bent u
met uw boek over Tazmamart op een vergelijkbare manier te werk gegaan?
Voor L'ange aveugle (De blinde engel), verhalen over de maffia, ben ik ter plaatse
poolshoogte gaan nemen, ik heb de plaatsen bezocht waar zich misdaden of andere
wandaden hebben voorgedaan. Het wa-
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ren voornamelijk dorpen en stadjes op Sicilië. Dat was journalistiek werk, maar
zodra ik begon te schrijven, was ik geen journalist meer, maar schrijver. Voor de
roman over Tazmamart heb ik geen onderzoek gedaan, ik heb alleen geluisterd
naar het verhaal van een ex-gevangene. Het was niet mijn bedoeling een getrouw
verslag te schrijven over die gevangenis. Ik heb het getuigenis van die ex-gevangene
als uitgangspunt genomen en heb de rest bedacht. Het resultaat is misschien in
zoverre vergelijkbaar, dat beide werkwijzen zijn uitgemond in literatuur, alleen heb
ik bij de verhalen over de maffia geen moeilijkheden gehad toen ze als feuilleton in
Il Mattino verschenen. Met de ex-gevangene heb ik wel moeilijkheden gehad,
waarover later meer.

Zoudt u kunnen formuleren hoe vrij de schrijver is ten opzichte van de werkelijkheid
van de ervaringen van anderen, als hij die tot fictie verwerkt?
In principe beschikt een schrijver over een totale vrijheid. Hij is vrij om te schrijven
wat hij wil, als hij er maar scrupuleus en oprecht in is. Als het gaat om iets dat een
ander heeft meegemaakt, komt zijn vrijheid ‘onder toezicht’ te staan. Als hij gebruik
maakt van gebeurtenissen die iemand anders heeft meegemaakt, moet hij dat
zeggen en er verder zijn eigen werk mee creëren. Zijn vrijheid valt samen met zijn
verbeelding en helpt hem te schrijven over de grens van de werkelijke feiten heen.
Verraad zou het zijn, als een schrijver de persoon door wie hij zich heeft laten
inspireren het tegendeel laat beleven en zeggen van wat deze in werkelijkheid heeft
beleefd en gezegd. Maar hij is niet verplicht om die belevingen zo getrouw mogelijk
weer te geven. Hij kan er een andere vorm aan geven, ze mooier maken, of zelfs
veranderen. Maar hij moet wel duidelijk maken dat het om een vrije fictie gaat.
Voor de Nederlandse roman geldt, grosso modo, dat die zich niet snel zal
bezighouden met de politieke actualiteit. Misschien zegt dat iets over een zekere
saaiheid die de democratie zou kunnen kenmerken. Kunt u zich voorstellen dat u
een roman zou schrijven die niet naar de politieke of sociale acualiteit verwijst?
Literatuur laat zich eerder inspireren door het lijden van mensen dan door hun
geluk. Ik begrijp wel dat democratie niet zo'n geschikt onderwerp is voor een roman.
Als u vindt dat Nederlandse schrijvers zich weinig bezighouden met de actualiteit,
komt dat misschien omdat er een ‘Nederlands geluk’ bestaat waardoor ze zich
weinig geïnspireerd voelen. Maar ik denk dat zelfs uw land problemen kent en dat
de literatuur zich daar druk om zou moeten maken.
Natuurlijk kan ik een roman schrijven die niet per se betrekking
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heeft op de politieke en sociale actualiteit. Het is zelfs zo dat in de meeste romans
die ik heb geschreven, zoals L'enfant de sable (Zoon van haar vader), La nuit de
l'erreur of L'auberge des pauvres (Herberg der armen) de actualiteit geen cruciale
rol speelt. Mijn volgende boek, dat Amours sorciers zal heten, heeft als onderwerp
liefde en vriendschap in de relatie tussen twee mensen, ook verraad en het irrationele
komen erin aan de orde.
Kunt u zich vinden in de veronderstelling dat er een zekere parallellie bestaat
tussen de vertellersrol van Salim in de Tazmamart-roman en uw rol als schrijver?
In uw werk speelden het vertellen en het sprookjesachtige een grote rol; geleidelijk
aan is de betrokkenheid op de realiteit sterker geworden. Ook Salim reciteert
gedichten, vertelt sprookjes en films na en maakt met zijn vertellingen de gevangenis
draaglijker. Maar op een gegeven moment werkt de pijnstiller niet meer: ‘Lezen en
herlezen was niet meer voldoende om ons bezig te houden. Ik moest iets nieuws
verzinnen, het verhaal herschrijven, het aanpassen aan onze eenzaamheid.’
Salim en anderen willen niet meer alleen verstrooiing, maar ‘inzicht in wat ons
overkwam’. Slaat dat ook op uw ontwikkeling als schrijver?
De verteller in Cette aveuglante absence de lumière (Een verblindende afwezigheid
van licht) heeft niet dezelfde rol als een schrijver. De schrijver drukt zich gedeeltelijk
via hem uit. In ieder geval staan Salim en ik erg ver van elkaar af: onze levens zijn
zó verschillend! Afgezien daarvan bestaat Salim niet, of liever gezegd, hij is een
personage dat uit verschillende gezichten en levens is samengesteld. Ik heb er bijna
een heilige van gemaakt, maar in die gevangenis was niemand een heilige.
Ik ben altijd betrokken geweest bij de realiteit; door te schrijven kan ik haar
omzeilen, draaglijker maken, want de realiteit is gewelddadiger dan literatuur, wreder
dan romans. Ik ben altijd geëngageerd geweest, niet in een politieke partij, maar in
mijn werk als getuige en oplettend waarnemer, als aanklager van onrecht, ik ben
niet neutraal; juist door en in mijn boeken sta ik in de wereld. Soms reageer ik als
burger op een of andere gebeurtenis, ik schrijf artikelen, geef mijn mening, mijn
standpunt, maak me kwaad; maar voor mij als schrijver moet die woede bekoeld
zijn, zo beheerst en krachtig zijn geworden dat ik hem aan anderen kan overbrengen.
Mijn ontwikkeling is literair van aard: mijn eerste teksten waren metaforisch,
symbolisch; vervolgens heb ik me daarvan bevrijd en nu schrijf ik vlotter, over allerlei
onderwerpen. Mijn poëzie was aanvankelijk heel direct, bijna militant; in de loop van
de tijd is ze mysterieuzer geworden, complexer. Maar ik schrijf nog steeds over
Palestina, zie
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mijn laatste gedicht Jenine, een lange monoloog die in Lettre Internationale is
verschenen, in het Duits, oktober 2002 [zie het begin daarvan in vertaling verderop
in dit nummer]. Ik schrijf nog steeds over immigratie, racisme, het ontheemd zijn.
Dat zijn thema's waar we niet omheen kunnen.

In uw roman hebt u het duidelijk niet altijd even gemakkelijk met realisme, in de
platte zin van beschrijving van feiten. Is dat voor u een probleem?
Ik heb moeite met realisme. Ik denk zelfs dat realisme onmogelijk is. Eenzelfde
feit wordt door iedereen anders beleefd. Ik ben eerder geneigd aandacht te geven
aan de wonderlijke dingen die je in het dagelijks leven ziet (geen science fiction).
U hebt uw Tazmamart-roman niet gebruikt om feiten te onthullen of zelfs een
misdaad aan de kaak te stellen. Diverse ooggetuigen hebben ook verslag gedaan
van hun ervaringen. Hebt u een aspect willen belichten dat in die verslagen ontbrak?
Bijvoorbeeld de individuele beleving: wat gebeurt er met, en vooral ín, een mens
die gedurende lange tijd aan zulke extreme omstandigheden wordt blootgesteld?
Waar haalt een mens de kracht vandaan om zich tegen vernietiging teweer te stellen?
Cette aveuglante absence de lumière is een roman, en geen document of
getuigenis. Er zijn boeken over ditzelfde onderwerp geschreven door mensen die
deze lijdensweg zelf hebben meegemaakt of die zich hebben ingezet om dit onrecht
aan de kaak te stellen. Aangezien ik het gelukkig niet zelf heb meegemaakt (ik heb
alleen van juli 1966 tot januari 1968 in een militair strafkamp gezeten, vanwege mijn
activiteiten als links student), kon ik niet anders dan fictie schrijven. Bovendien ben
ik van mening dat literatuur sterker is, meer zeggingskracht heeft om de werkelijkheid
uit te drukken, dan een ooggetuigenverslag. De lezer stelt zich dingen voor, doet
een beroep op zijn inzicht, zijn geheugen en zijn angsten. En in die zin beschouw
ik deze roman niet als een boek over Tazmamart, maar als een boek over het idee
van weerstand; hoe kun je weerstand bieden tegen barbaarsheid, tegen de meest
meedogenloze wreedheid? Door een geestelijke, innerlijke kracht, door een vorm
van onthechting van alles wat ons van onszelf vervreemdt. Ik ben ervan overtuigd
dat lezers meer opsteken van het lezen van een roman dan van een document. Dat
geldt voor boeken over de shoah en over iedere tragedie waarbij miljoenen
onschuldige mensen zijn omgekomen.
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Had dat anders gekund dan in de ik-vorm? En is die vorm niet ook het hachelijke
van de onderneming?
Anders schrijven dan in de ik-vorm? Ja, dat is mogelijk, maar ik wilde de lezers
laten delen in het lijden van deze man. Zelf was ik er ondersteboven van terwijl ik
het schreef. Met mijn verbeelding ben ik in de huid gekropen van die man en heb
ik me voorgesteld wat ik wel en niet zou hebben kunnen verdragen. Dat is het werk
van een schrijver: je verplaatsen in anderen en dat vertellen. De dingen aanvoelen
en ze zodanig weergeven dat anderen ze kunnen zien, horen en voelen.
Is de paradox van de overlevende (‘le mort vivant’) niet ook dat - als hij in staat is
de buitenwereld weg te denken en een innerlijke wereld te scheppen - hij in die
wereld een absolute buitenstaander wordt, en daarmee de vernietiging bevestigt?
Of past dit in de Nietzscheaanse idee: in deze wereld maar niet van deze wereld?
Je kunt in en van deze wereld zijn. Dat is het tragische, je bent gedwongen
onwaardige, afschuwelijke situaties mee te maken, en tegelijk kun je niet je ogen
ervoor sluiten en denken dat het je niet aangaat. Dat geldt vooral in landen waar
de rechtsstaat zwak of afwezig is. Dat was het geval in Marokko in de zogenaamde
‘loden jaren’ (de terroristische jaren zeventig), waarin willekeur veel voorkwam en
waarin het schenden van de mensenrechten niet werd bestraft. Tegenwoordig is er
veel veranderd. De ‘loden jaren’ behoren tot het verleden.
De paradox van een schrijver is dat hij een eeuwige vreemde in de wereld is, en
tegelijk in deze wereld is verankerd. Hij kan zich daar niet van losmaken. De literatuur
is zijn ontsnappingsmogelijkheid, zijn vrijheid, zijn engagement, zijn waarheid. Het
is een aparte manier van geschiedschrijving. Balzac zei: ‘Om een goede
romanschrijver te zijn moet je je hebben verdiept in het hele sociale leven, want een
roman is de onofficiële geschiedenis van een volk’ (in: Petites misères de la vie
conjugale). Je erin verdiepen betekent informatie verzamelen, naspeuringen doen,
betrokken raken, risico's nemen, van je eigen verlangens overstappen naar iets
universelers. Ik kan me volledig vinden in deze definitie van Balzac. Als ik in Marokko
ben, lukt het me niet om uit te rusten, om vakantie te nemen, dat wil zeggen om
alles van me af te zetten, een scheiding aan te brengen tussen leven en schrijven.
Ik ben voortdurend alert, ik observeer, kijk, maak in mijn hoofd aantekeningen, luister
naar mensen, ik ben voortdurend op zoek naar informatie. Ik wil helemaal doordrenkt
worden van alles wat er gebeurt. Het is mijn geluk dat ik deel uitmaak van dit volk,
want het Marokkaanse volk is verbazingwekkend, het heeft een verbeeldingskracht
die overloopt van creativiteit, het verzint, fantaseert, verdraait de werkelijkheid.
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Ik ben schrijver geworden dankzij deze natuurlijke rijkdom. Je hoeft je oor maar te
luisteren te leggen en je hebt volop dingen om te vertellen.

Wilde u ook laten zien wat de kracht van de literatuur is in situaties als deze - parallel
aan de kracht van de verbeelding bij het doorstaan van een onmenselijke
behandeling?
Het is duidelijk dat literatuur sterker is dan bruut geweld, maar niet sterker dan
de werkelijkheid.
U laat Salim zeggen dat instinct tot zelfbehoud niet toereikend is. Het begrip
‘overleven’ is vernederend, bijna beledigend. Breyten Breytenbach zei na zeven
jaar gevangenschap op Robbeneiland dat hij het niet ‘overleefd’ had. Wat Salim
redt is zijn menselijke waardigheid, maar die is tevens zijn zwakte: hij voelt pijn,
herinnert zich dingen, koestert ondanks zichzelf toch hoop. Was het niet een
probleem dat de gevangenen van Tazmamart niet werden vervolgd om een idee,
om geloof of ras - wat voor henzelf betekende dat ze alleen het vege lijf te redden
hadden? Als dat zo is, wat is dan het verschil met de verhalen van Primo Levi en
Varlam Sjalamov?
De gevangenen van Tazmamart waren voor het merendeel militairen die een
staatsgreep hadden gepleegd (de eerste in juli 1971, de tweede in augustus 1972),
ze hadden geprobeerd koning Hassan II te vermoorden; bij de eerste staatsgreep
waren ze het paleis in Skhirat binnengedrongen, waar de koning een receptie hield
ter ere van zijn verjaardag. Daar hebben ze op iedereen geschoten. Er waren meer
dan honderd doden. De generaals zijn na hun arrestatie veroordeeld en
geëxecuteerd; de anderen, soldaten en onderofficieren, zijn tot tien jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Nadat ze twee jaar in de gevangenis van Kenitra
hadden gezeten, zijn ze overgebracht naar Tazmamart; het principe van die
gevangenis was om hen daar domweg te laten doodgaan, hen te vergeten, hen de
ergste pijnen te laten lijden omdat ze de koning naar het leven hadden gestaan en
zijn gasten hadden vermoord.
Dat zijn de feiten. Het schandalige en ontoelaatbare hierin is dat het recht terzijde
is geschoven: deze mensen waren berecht en veroordeeld; ze waren niet het brein
achter de staatsgreep, ze waren de uitvoerders ervan. Waarom moesten ze uit de
‘gewone’ gevangenis worden gehaald en naar dat crepeerhol worden overgebracht?
Dat is het zware vergrijp van degenen die toen aan de macht waren.
Primo Levi en Varlam Sjalamov hebben getuigenis afgelegd over genocide. Het
nazisme heeft joden vermoord omdat ze jood waren, niet omdat ze een misdaad
hadden begaan. De goelag was een verschrikkelijke straf omdat die mensen ervan
werden verdacht niet op één lijn te
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zitten met het totalitaire regiem. Het geval van Tazmamart ligt anders, dat kun je
niet vergelijken. Het punt is hier dat het recht, volgens het welk de coupplegers
waren veroordeeld, terzijde is geschoven. Terzijde geschoven, dat wil zeggen dat
die mensen in een hol zijn gestopt en daar aan hun lot zijn overgelaten.

Uw roman gaat over de slachtoffers, niet over de daders. Salim wil zich niet
bezighouden met de vraag wie deze gevangenis heeft laten bouwen, wie deze dood
in termijnen heeft bedacht. De lezer blijft zitten met de vraag (een vraag die dus in
de tekst verborgen is): wie heeft tot in de details dit martelende uitstel van de dood
bedacht? De koning, Dlimi, iemand anders? En waartoe? Als het niet bij de bevolking
bekend was, ging het dus niet om afschrikking. Sadisme lijkt hiervoor een te literaire
term. Was het wraak?
Slachtoffers hebben iemand nodig die het voor hen opneemt. Beulen zijn, uit een
strikt literair oogpunt, niet interessant. Je kunt een hele roman bedenken over het
leven van een beul. Maar hier was het nodig om te spreken over degenen die de
wraak hebben ondergaan van een man die het doelwit was - hijzelf, zijn familie en
zijn hele dynastie - van militairen die zijn plaats wilden innemen. Tot en met de
gevangenis van Kenitra kun je niet spreken van slachtoffers, ook al hadden
sommigen van hen niet éénmaal geschoten (zoals mijn hoofdpersoon). Ze werden
pas slachtoffer op het moment dat de rechtsgang werd geschonden en werd verlaten
om plaats te maken voor een persoonlijke wraakactie.
Had u een roman als deze kunnen schrijven als u niet benaderd was door Mahi
Binebine, de broer van de ex-gevangene? Had u ook kunnen werken met het
materiaal dat u kende uit andere publicaties?
Ik zou dit boek nooit hebben geschreven als Mahi Binebine, de broer van Aziz,
me er niet uitdrukkelijk om had gevraagd. Achteraf ben ik geneigd te denken dat
die vraag niet onschuldig was, en ook niet oprecht. Dat is wel gebleken uit het vervolg
van de gebeurtenissen. Maar nee, ik zou dit boek niet hebben kunnen schrijven met
het materiaal van andere getuigenissen.
U had al twee hoofdstukken geschreven voordat u gesprekken met Aziz voerde.
Zijn die gehandhaafd? Of heeft u ze herschreven?
De twee hoofdstukken die ik had geschreven voordat ik Aziz ontmoette, zijn
gehandhaafd. Ik heb het begin van de roman zelf bedacht, het onderwerp kende ik
immers.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

23

Tussen haakjes; waarom heeft Mahi niet zelf over de lotgevallen van zijn broer
geschreven? Bent u niet vooral benaderd omdat u als bekend auteur een boek zou
schrijven dat een groot publiek zou krijgen? En waarom dan die verloochening?
Waarom Mahi niet zelf een boek over zijn broer heeft geschreven? Die vraag heb
ik hem ook gesteld. Hij antwoordde dat hij te zeer betrokken was en te dicht bij zijn
broer stond om dat te kunnen doen. Ik heb hem geloofd. Ik laat het verder maar aan
uzelf over te raden wat de werkelijke reden is.
Is een deel van de nare polemiek rondom de roman het gevolg van de nogal lapidair
uitgevallen waarschuwing vooraf? De aanduiding ‘roman’ is voor geletterden een
duidelijke gebruiksaanwijzing, maar kennelijk niet voor de direct betrokkenen.
De treurige polemiek had nooit hoeven plaats te vinden als Aziz en zijn broer zich
hadden gehouden aan wat er met hen was overeengekomen.
Ik geef hier in het kort nog eens de feiten: 1 - Mahi vraagt me om dit boek te
schrijven; ik aarzel; hij dringt aan; ik ga ermee akkoord. 2 - ik ontmoet Aziz in
Marrakesj, in het bijzijn van Mahi, en we spreken over zijn lijdensweg van Tazmamart;
duur van het gesprek: drie uur. 3 - ik begin te schrijven; 4 - juni 2000: ik stuur een
voorlopige versie naar Aziz, die me drie dagen later schrijft om me te bedanken; hij
schrijft: ‘de tekst is perfect’. 5 - ik stel hem voor co-auteur te zijn en te delen in de
verkooprechten van het boek, ieder voor 50%; hij komt naar Parijs, tekent hetzelfde
contract als ik bij Éditions du Seuil en ontvangt een voorschot van 408.500 francs;
alles gaat goed. 6 - het boek komt uit op 4 januari 2001; op 8 januari publiceert Aziz
in de Marokkaanse pers een open brief aan de heer Benjelloun waarin hij bezwaar
maakt tegen het boek (zonder bezwaar te maken tegen het contract en zonder te
erkennen dat hij 408.500 francs heeft ontvangen), zegt dat ik hem herhaaldelijk heb
lastiggevallen om over zijn leven te kunnen schrijven, dat ikzelf alleen al een waar
‘Tazmamart’ ben, dat hij er nooit mee akkoord is gegaan tegenover mij zijn verhaal
te doen, en nog minder dat ik dit boek zou schrijven naar aanleiding van wat hij
heeft meegemaakt, terloops herinnert hij eraan dat zijn broer ook schrijver is!
Verbijstering en woede; de Franse pers neemt zijn aantijgingen over; het lukt me
niet me te verdedigen; de journalisten geloven hem (logisch, als slachtoffer van
Hassan II) en vallen mij aan door eraan te herinneren dat ik, zolang Hassan II nog
leefde, niets heb gedaan om Tazmamart aan de kaak te stellen; alleen Paris-Match
en Le Nouvel Observateur geven de feiten objectief weer en geven mij de
gelegenheid uit te
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leggen hoe de vork in de steel zit. Drie jaar na die treurige geschiedenis geef ik hier
geen commentaar op en laat ik het aan de lezers over om hun eigen mening te
vormen. Het belangrijkste is het boek, niet de polemiek of de geruchten en de
onderlinge afrekeningen.

Een (Nederlandse) lezer kan niet beoordelen welke ‘feiten’ in de roman waar zijn
en welke niet. Waarom hebt u bijvoorbeeld van Tazmamart een ondergrondse
gevangenis gemaakt en is de cel van Salim anderhalve meter hoog, terwijl dat in
werkelijkheid drie meter was? Is dat een metaforische overdrijving?
Er zijn weinig reële feiten; ik heb bijna alles verzonnen; ik heb een situatie van
afschuwelijke opsluiting bedacht. De hoogte van de cel heb ik op 1.50 m gesteld
om een reden te geven voor het feit dat Salim bij zijn vrijlating bijna gebocheld was,
in ieder geval zo'n 15 cm korter was geworden. De gevangenis is ondergronds als
verklaring voor de afwezigheid van licht.
Als u bij het schrijven van deze roman aan lezers dacht, waren dat dan in de eerste
plaats Europese (Franse) lezers, of Marokkaanse? Maakte dat verschil, ook ten
opzichte van vroeger werk? Voelt u zich ook een ‘écrivain public’? In uw roman met
die titel zegt de ‘auteur-scribe’ dat hij een publiek schrijver is.
Als ik schrijf denk ik niet aan een bepaalde groep lezers, ik zeg niet bij mezelf:
dit is voor Marokkanen, dat is voor Europeanen, enzovoort. Ik denk aan niemand
in het bijzonder als ik schrijf. Soms stel ik me een mensenmenigte van allerlei
pluimage voor, die op een groot plein naar me staat te luisteren. Ik beschouw mezelf
als een verteller die zijn boeken schrijft en steeds weer herschrijft. De verteltechniek
ontleen ik aan de mondelinge overlevering, maar ik ben voor alles schrijver, dat wil
zeggen iemand die zijn pen zevenmaal in de inktpot omkeert voordat er een zin op
papier komt. Ik vertel graag verhaaltjes, ik verzin graag dingen, ik hou ervan
verrassingen teweeg te brengen, een sfeer, een permanent, complex universum te
creëren. Een écrivain public? Nee, niet echt. Laat ik zeggen dat ik, symbolisch
gezien, graag zo'n traditionele ‘publieke schrijver’ zou zijn geweest, die op een
straathoek zit en luistert naar de berichten die verliefde vrouwen aan hun minnaars
willen sturen. Een doorgeefluik voor de liefde zijn! Ook de vertaler zijn van de stiltes
van andere vrouwen, die niet naar een publieke schrijver durven te gaan. Maar over
het algemeen kruip ik graag in de huid van mijn personages, ook als het vrouwen
zijn. Ik stel me graag voor wat hun gevoelens zijn, hun geheimen, hun reacties.
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Heeft uw geografische achtergrond effect op uw opvatting over het schrijverschap?
Is daar in de loop van de jaren verandering in gekomen? U hebt eens gezegd dat
de schrijver in de Derde Wereld ook advocaat, sociaal werker, rechter en aanaklager
is - maar Tahar Ben Jelloun is toch in de eerste plaats een Frans schrijver?
Het is een voordeel een Franssprekende Marokkaan te zijn. Ik ben thuis in twee
culturen en ga met veel plezier van de ene naar de andere. Ik heb deze dubbele
verbondenheid nooit als een verscheurdheid ervaren, integendeel, ik heb het idee
dat ze me heeft verrijkt, ik giet mijn Marokkaanse verbeelding in de taal van Racine
en ben daar heel gelukkig mee. Ben ik dan een Franse of een Marokkaanse
schrijver? Dat is een vraag voor een douanebeambte! Nu ja, laat ik zeggen dat ik
een Franstalige schrijver ben, en nog algemener gezegd, dat ik een schrijver ben
zoals anderen metselaar of smid zijn. Natuurlijk, ik werk niet met mijn handen; maar
ik ben ook niet, in ieder geval probeer ik dat niet te erg te zijn, wat je een intellectueel
noemt, in de zin van een abstract denker. Ik maak me druk om heel concrete zaken.
De Derde Wereld is een zaak die de economie en de politiek raakt. Geografische
entiteiten lopen tegenwoordig door elkaar. Met de revolutionaire ontwikkeling van
de communicatiemiddelen zijn de grenzen vervaagd. Er hoeft op een dag met
sneeuw maar een staking te zijn van de kruiers op het vliegveld Orly, of Frankrijk
lijkt op een derdewereldland, met dit verschil dat de mensen in Afrikaanse of
Arabische landen flexibeler zijn.
U schrijft niet in het Arabisch en u hebt daarvoor overtuigende redenen, die niet
afdoen aan uw verbondenheid met uw Maghreb-identiteit. U schrijft in het Frans,
uw werk maakt deel uit van de Westeuropese literatuur - hoe zoudt u de taal noemen
waarin u schrijft, voelt en droomt? En heeft het Frans van Cette aveuglante absence
de lumière een andere roman gemaakt?
Mijn taal heeft zijn wortels in het Frans, maar vervolgens wandelt hij rond in andere
streken, andere landen, andere verbeeldingen. Net als Kateb Yacine, de belangrijkste
schrijver van de Maghreb, net als Aimé Césaire en net als Samuel Beckett, allemaal
schrijvers die ik bewonder, probeer ik wat andere kleuren en kruiden toe te voegen
aan de Franse taal. Ik denk dat Cette aveuglante absence de lumière een roman
is waarin het in de eerste plaats gaat om het schrijven. Het is een Frans-Marokkaanse
roman, of een Marokkaans-Franse. In ieder geval behoort hij tot de literatuur, een
schitterend vaderland zonder vlag en zonder grenzen, dat ons op veeleisende wijze
asiel verleent.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

26

De uitspraak van Adorno: ‘Na Auschwitz is poëzie onmogelijk’, is vaak als een
verbod uitgelegd, terwijl het eerder een gebod was: men kan alleen nog schrijven
als men niet vergeet dat Auschwitz mogelijk is gebleken. Geldt voor u zoiets ook
ten aanzien van Tazmamart? Hoe moet u verder na deze roman?
Om mijn lezers niet te vermoeien, want het lezen van deze roman zal menigeen
zwaar vallen en in ieder geval niet onberoerd laten, heb ik een aantal verhalen
geschreven rond het thema liefde en toverij, en ook over vriendschap en verraad.
Ik had gewild dat ze lichtvoetig zouden zijn, maar het schijnt dat ze wreed en vol
vertwijfeling zijn. Schrijven na deze roman, natuurlijk wel. Misschien dat degenen
die de genoemde lijdensweg hebben meegemaakt er niet meer over kunnen spreken.
Maar literatuur heeft ook als taak de werkelijkheid boven water te halen en op te
slaan in de archiefkelders van het geheugen van de wereld. Ik lever sinds meer dan
dertig jaar op bescheiden wijze mijn bijdrage aan de uitbouw van dat archief.
VERTALING: MARIA NOORDMAN
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Marjoleine de Vos
Ik vlieg als een gelukkige vogel
Over de weg van de onthechting in Een verblindende afwezigheid
van licht
De allereerste zin van Tahar Ben Jellouns roman Een verblindende afwezigheid
van licht rept meteen al van ‘de zwarte steen’, die bovendien ‘de ziel zuivert van de
dood’. Het is dan nog onduidelijk wat dat voor steen is, gesteld al dat de zinsnede
over het zuiveren van de ziel van de dood ooit duidelijk zou kunnen worden. Er
wordt onmiskenbaar gedoeld op een mysterie.
Je zou kunnen zeggen dat deze eerste zin niet alleen in literair opzicht de toon
zet voor deze roman, zoals Fouad Laroui elders in dit nummer betoogt, maar ook
in religieus opzicht.
Het grote wonder van dit boek is dat het, hoewel het de verschrikkelijkste
kwellingen beschrijft en op een naar de keel grijpende manier laat zien wat mensen
andere mensen kunnen aandoen, tegelijkertijd laat zien wat de menselijke geest
vermag en hoe het beste in de mens niet alleen bewaard kan blijven maar zelfs juist
tot bloei kan komen onder omstandigheden waarvan we zeggen dat de mens
daaronder zijn menselijkheid en zijn waardigheid verliest. En niet alleen wij
toeschouwers en lezers zouden dat zeggen, ook de hoofdpersoon van dit boek,
Salim, benadrukt meer dan eens dat de omstandigheden waaronder hij en zijn
medegevangenen vastgehouden worden, ontmenselijkend zijn. Wie in het donker,
vermagerd, ongewassen, misvormd, met wonden, met steeds minder tanden,
stinkend naar zijn eigen uitwerpselen, in de geur van vuil en verrotting tussen
ongedierte het verstrijken van de tijd zit te verduren, zonder enige afleiding of
bezigheid, die houdt weinig ‘waardigheid’ meer. En dat is ook de bedoeling. Het
maakt bovendien het werk van de bewaking veel gemakkelijker - mensen die zo
goed als niets menselijks meer hebben roepen minder medelijden op dan wezens
die sterk op jezelf lijken.
Toch weet Salim al heel spoedig dat een paar dingen voor hem van het grootste
belang zijn, en een daarvan is waardigheid. ‘Je waardigheid bewaren is een absolute
noodzaak.’ Hij wil geen ‘vaatdoek’, ‘wrak’ of ‘mislukkeling’ worden. De lezer vraagt
zich af hoe hij dat denkt te gaan volvoeren, en achteraf is het de vraag of hem dat
gelukt is - in lichamelijk opzicht is hij zeker in een wrak en een vaatdoek ver-
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anderd. Maar geestelijk heeft hij gedaan wat hij zich voornam: ‘overeind blijven’.
Tazmamart is onvoorstelbaar, maar wie een dergelijk boek heeft gelezen is
geneigd toch pogingen te doen zich het onvoorstelbare voor te stellen, in hoe geringe
mate dan ook. 's Nachts in het donker denk je je in dat dit donker zou aanhouden,
dat iemand voor je deur zou roepen dat je hier nooit meer uit zou komen, dat alleen
de dood je bevrijding zou kunnen zijn. Als het lukt om zich dat heel even voor te
stellen, komt meteen een panische angst aan rollen, een peilloze wanhoop. Dat is
een heel bleke afschaduwing van wat die mannen daar onder de grond gevoeld
moeten hebben toen ze begrepen waar ze waren en waar ze nooit meer vandaan
zouden raken.
Een enkeling werd meteen gek. Anderen waren vastbesloten alles te doen om
hun dood te bespoedigen. Anderen werden langzaam gesloopt, geestelijk en
lichamelijk. Door de pijn, de ziekte, het ongedierte, de leegte, de verveling, maar
volgens de visie in dit boek ook door hun haat, hun verlangen, hun hoop, hun
wanhoop, door het vroegere leven dat aan ze trok, door de vergeefse voorstellingen
van een toekomst.
Het begin is in zekere zin het ergste. De gevangenen moeten alles nog leren van
wat belangrijk zal blijken in hun ondergrondse verblijf. Ze zijn nog kwaad bijvoorbeeld,
en dat is, weet Salim al heel snel, niet goed. Elk gevoel moet uitgebannen worden.
‘Geen gevoelens, geen haat.’ De zintuigen moet het zwijgen opgelegd worden, ‘niet
meer de stank van stront en urine ruiken, helemaal niet meer ruiken’, Salim neemt
zich voor om te doen alsof hij zijn zintuigen ergens in bewaring heeft gegeven. Er
zijn momenten dat hem dat ook gelukt lijkt, zoals de keer dat hij de immens smerige
cel van een gestorven medegevangen schoon maakt: ‘Om me over de immense
stank van stront en braaksel heen te zetten dacht ik weer aan het licht en aan de
lente. Ik hoefde niet eens mijn adem in te houden.’ Hij neuriet, hij besluit niet bedroefd
meer te zijn, niet meer te haten, zoals hij al eerder zijn herinneringen heeft
‘uitgebannen’. Leegte. Er is geen andere wereld, geen andere werkelijkheid dan
het moment.
Bij andere gelegenheden wordt wel duidelijk dat het uitbannen van gevoelens en
het afsluiten van zintuigen wel een besluit kan zijn, maar daarmee nog niet zo
gemakkelijk te volvoeren is. Als er op een dag een hond in een van de cellen wordt
opgesloten maken de gevangenen zich aanvankelijk vrolijk over deze waanzin,
maar als het beest geleidelijk aan gek wordt, overal poept en uiteindelijk een stinkend
kadaver temidden van zijn eigen stront is geworden lacht niemand meer - ook voor
de in onthechting geoefende is deze stank te erg om te kunnen negeren.
Het woord ‘onthechting’ komt nogal eens terug. Van het begin af
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aan is Salim daarmee doende. Herinneringen houden de mens vast aan de stoffelijke
wereld, die moeten dus als eerste weg. Voor de zintuiglijke gewaarwordingen geldt
hetzelfde, ook die moeten dus weg. Maar zoals gezegd, dat is veel moeilijker. Het
zien is al uitgeschakeld, er valt eenvoudigweg niets te zien, en de smaak is spoedig
afgestompt door het smakeloze, variatieloze eten. De tastzin daarentegen kan
helemaal niet weg - een medegevangene die op een gegeven moment het gevoel
in zijn vingertoppen is kwijtgeraakt stelt de eigenaardige vraag aan een ander of
die wil controleren of zijn gezicht nog wel op de juiste plaats zit. Het gehoor speelt
eveneens een vitale rol - het enige wat de gevangenen kunnen doen is met elkaar
praten, elkaar de tijd laten weten (er is een man die zeer nauwkeurig de tijd bijhoudt),
gebeden reciteren, discussiëren, praatjes houden, en een tijd lang fungeert S. als
verteller. Ook de schorpioenen worden in de gaten gehouden door ze heel precies
te beluisteren. Eigenlijk wil S. dus alleen maar de neus uitschakelen, omdat de stank
die daarin binnendringt te weerzinwekkend is.
Met de herinneringen lijkt het makkelijker te gaan, die aan zijn verloofde behoren
al heel spoedig tot het verleden, al snel is hij in staat om zonder verbittering en
verlangen aan haar te denken, om aan haar te denken zonder aan háár te denken,
hij kan zijn momenten met haar afspelen als een verstrooiend filmpje. Hij besluit
ook geen familie meer te hebben, maar daarin slaagt hij minder. Zijn moeder kan
hij niet zo maar uit zijn gedachten bannen. Toch herhaalt hij het geregeld: ik heb
geen familie meer.
Al die dingen helpen hem op de weg naar berusting en zelfs meer dan dat - hij
slaagt er soms in aan zijn lichaam en de gevangeniswerkelijkheid te ontsnappen,
in visioenen die lijken op de visioenen van mystici. Daarbij richt hij zich steeds weer
op die zwarte steen die al in de eerste zin voorkwam.
De zwarte steen is de Kaāba, de massieve kubusvormige tombe in het hart van
Mekka die sinds mensenheugenis aan Allah gewijd was. De Kaāba wordt ook wel
‘het huis van Allah’ genoemd, en gelovige moslims maken, als ze in Mekka zijn,
ommegangen rond de Kaāba. Het is deze steen, het centrum van de verplichte
heilige bedevaart, de hadj, die S. (nog) niet gemaakt heeft, waarop hij zijn aandacht
richt. Er is geen sterker symbool voor God dan die lege tombe, er is ook geen
symbool dat dichter bij de werkelijkheid van de gevangenen zou kunnen staan een leeg zwart graf.
Vroeger, in de tijd dat hij nog leefde, was Salim geen erg gelovig man, vertelt hij.
Hij is opgevoed met de islam, maar met het ouder worden ging het geloof voor hem
een steeds geringere rol spelen. Tijdens zijn militaire dienst is hij opgehouden met
bidden - ‘Ik geloofde in
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God, maar ik had mijn twijfels’. In de gevangenis bidt hij weer, vijf maal per dag,
zoals het een goed moslim betaamt. Zelfs verricht hij, met de geringe hoeveelheid
water die de gevangenen krijgen uitgereikt (5 liter per dag) de rituele wassingen.
Men krijgt de indruk dat de gevangenen zich allemaal (weer) richten op de
geloofsverplichtingen - er wordt dagelijks hardop gebeden en gereciteerd uit de
Koran. De medegevangene over wie Salim met de meeste eerbied spreekt is Gharbi,
de ‘Ustad’, de ‘meester’, een zeer vrome man die de Koran geheel uit zijn hoofd
kent (‘zoals de meesten van ons’) en die bovendien een begaafd voordrager is. Bij
begrafenissen reciteert hij uit de Koran, maar ook als iemand gek wordt, maakt de
Ustad hem rustig met Koranverzen, en als de gevangenen de bewakers angstig
willen maken dragen ze ook voor uit de Koran.
Het is, naar je altijd leest en hoort, voor mensen uit een christelijke cultuur, een
cultuur zonder ‘heilige taal’, niet voorstelbaar wat de taal van de Koran voor een
moslim betekent. Iedereen die Arabisch kent, verzekert dat het Arabisch van de
Koran wonderschoon ja betoverend mooi is, Oemar ibn al-Chattāb, de Arabische
Saulus, werd een Paulus niet door een visioen, maar doordat hij uit de Koran hoorde
reciteren, vertelt Karen Armstrong in haar onwaardeerlijke boek Een geschiedenis
van God. Daarin schrijft ze ook over de kracht van de Koran: ‘Moslims betogen dat
ze bij de juiste benadering van de Koran inderdaad een transcendente aanwezigheid
ervaren, een hoogste werkelijkheid en almacht die de vergankelijke en vluchtige
verschijnselen van de gewone wereld overstijgt.’ Dat verklaart misschien ook de
uitwerking die de Koran heeft op zowel de gevangenen als de bewakers - Salim
redt zijn leven zelfs een keer door de openingsverzen van de Koran te reciteren.
De twee bewakers die hem in een zak gedaan hebben om hem levend te gaan
begraven laten hem los als hij heel hard de soera al-fatiha schreeuwt.
Bij diverse gelegenheden reciteert S. ook voor zichzelf Koran-verzen, bijvoorbeeld
de wel heel toepasselijke ‘soera van het licht’: ‘Je ziet hoe machtig de duisternis is
van dit licht.’
Wie in zulke omstandigheden terechtkomt als waarin Ben Jellouns hoofdpersoon
is geplaatst, zal of God voor dood en onbestaanbaar verklaren of zich juist geheel
en al tot hem richten. Dat laatste doet Salim. Iets vergelijkbaars zien we trouwens
bij de door Wolfgang Koeppen tot personage gemaakte Jakob Littner, (Jakob Littners
aantekeningen uit een aardhol) eveneens, zij het gelukkig niet zo lang, in een vochtig
donker hol onder de grond opgesloten. Ook hij richt zich op God en verwacht van
hem zijn redding ‘God zal ons redden!’, al is verder niet uitgewerkt hoe hij dat denkt
en wat hij er voor doet om dit lichtpunt te
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zien. Het is trouwens ook goed te bedenken dat God traditioneel als ‘licht’ beschreven
wordt, ook in de islamitische wereld.
Salim ziet God niet als een instantie die verplicht is om hem te hulp te komen,
maar als de instantie die hem, dankzij zijn eigen geloof, zal helpen zijn lot te dragen.
Door zich te richten op de zwarte steen van de Kāba, denkt hij zichzelf als het ware
weg uit zijn cel en zijn lichaam, dat zeker ook een gevangenis is voor zijn geest. De
zwarte steen die het heiligdom is van Allah wordt ‘mijn venster naar de andere kant
van de nacht’.
Je zou verwachten dat een schrijver die zich inleeft in een personage dat van alles
afgesneden moet zien te overleven, zoals Ben Jelloun in dit boek doet, de
gelegenheid zou aangrijpen om de macht van de verbeelding, de kracht van het
woord en het verhaal als het ultieme redmiddel voor te stellen. Ben Jelloun
onderschat de kracht van verhalen ook zeker niet - er zijn lange passages gewijd
aan de navertellingen van Salim die over een fabelachtig geheugen beschikt waarin
talloze films, boeken en verhalen soms letterlijk zijn opgeslagen. Als Salim zich te
versleten voelt om nog te vertellen, wordt hem gesmeekt om toch vooral wél uit zijn
verbeelding te putten, op een gegeven moment laat de gevangene Abdelkader zelfs
zijn leven afhangen van het vertellen van Salim: ‘Het ismijn hoop, mijn zuurstof, mijn
vrijheid.’ Abdelkader geeft de verhaalde verbeelding de hoogste lof: ‘Ik vergeet wie
ik ben en waar ik me bevind’ - precies datgene wat alle gevangenen daar nastreven.
De verbeelding neemt deze man mee op reis, bevrijdt hem uit zijn lichaam, verplaatst
hem in een wereld waar hij wel kan leven. Zonder de verhalen zal hij creperen, zegt
hij. En zo gebeurt het ook: Salim krijgt een weeklange koortsaanval en als hij bijkomt
is Abdelkader dood.
Het is een heel sterk voorbeeld van de reddende kracht van het verhaal, maar
tegelijkertijd toont het hoe gevaarlijk de afhankelijkheid ervan is. Voor Salim zelf
werken de (na)vertelde verbeeldingswerelden niet. Integendeel, als hij verhalen
vertelt kan hij niet mediteren en bidden, en als hij dat niet doet heeft hij pijn. De
concentratie op zijn onthechting is belangrijker en effectiever dan de concentratie
op het vertellen. Tijdens het vertellen kan hij zich niet afzonderen in zijn eigen wereld,
een woordeloze wereld die blijkbaar krachtiger is dan de van woorden geschapen
werelden die hij zijn medegevangenen aanbiedt. Voor zijn vertelwerk moet hij zijn
oefeningen onderbreken en dus zit hij weer opgesloten in zijn pijnlijke lichaam. Dat
hem trouwens toch soms zoveel pijn doet dat het hem verhindert om zich zozeer
op de zwarte steen te richten dat hij wegvliegt. Vooral in de tijd dat hij zijn
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tanden en kiezen kwijtraakt gaat het mediteren moeizamer. ‘Tegen kiespijn was ik
niet opgewassen.’ Het ‘paviljoen van de zuivere eenzaamheid’ wordt, tijdelijk,
onbereikbaar.
De enige weg tot zelfbehoud is de religieus-mystieke weg van de onthechting.
Salim doet alle dingen die daar traditioneel bij horen. Ook Jezus zei al tegen zijn
discipelen dat wie hem wilde volgen zijn vader en moeder moest vergeten - voor
het gaan van een geestelijke weg moet het aardse verdwijnen. Alle mystici, van de
woestijnvaders tot Hadewijch, hebben altijd de weg van de onthechting gekozen,
van armoede, lichamelijke kwelling, onthouding, om God te ontmoeten. Salim hoeft
dat tot op zekere hoogte niet te doen, het wórdt al voor hem gedaan, hij verkeert
als vanzelf in een staat van lichamelijke kwelling en onthouding. De Soefi's,
islamitische mystici wier poëzie Salim op een gegeven moment ook voor zichzelf
reciteert, noemden als belangrijkste stappen om een andere geestestoestand te
bereiken: vasten, waken en goddelijke namen reciteren. Vasten doet Salim toch al,
waken ook veelvuldig, bij allerlei ongemak wordt benadrukt dat het van het grootste
belang is niet in slaap te vallen, en als hij een keer zijn best doet om weer op reis
te gaan zegt hij: ‘Ik riep God aan met zijn vele namen.’
Alles wat Salim doet staat in de mystieke Soefi-traditie. Geregeld benadrukt hij
dat je moet bidden zonder iets te verlangen; bidden is ‘absolute belangeloosheid’,
hij wil geen ‘berekenende boekhoudersrelatie met God’ hebben. Het zijn vaak
schitterende passages, waarin hij beschrijft hoe hij zich helemaal richt op het totaal
andere, hoe hij zich overgeeft en juist daardoor kracht ontvangt. Ze weerspiegelen
volkomen de geest die spreekt uit een beroemd gebed van de negende-eeuwse
vrouwelijke ascete Rābi'a dat kenmerkend zou worden voor het soefisme: ‘O God,
als ik U aanbid uit angst voor de Hel, verbrand mij dan in de Hel; en als ik U aanbid
in de hoop op het Paradijs, verban mij dan uit het Paradijs. Maar als ik U aanbid om
Uzelf, onthoud mij dan niet Uw eeuwigdurende schoonheid.’
De vraag die men zich stelt is of Salim ook deze innerlijke weg had kunnen
bewandelen zonder zijn geloof, of een mens in staat is om deze kracht op te brengen
zonder dat hij daarbij door religieuze gevoelens gesteund of zelfs geïnspireerd wordt.
Na eerste lezing van Een verblindende afwezigheid van licht meende ik, zonder
daar nu heel precies op gelet te hebben, dat geloof en innerlijke bevrijding hier min
of meer naast elkaar stonden - Salim vervult zijn plicht als gelovige en brengt
bovendien de kracht op om zichzelf weg te denken. Maar na nauwkeuriger lezing
lijkt me die eerste opvatting onhoudbaar. In zijn bewoordingen heeft Ben Jelloun er
trouwens ook veel aan gedaan om Salim in
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de gelovige traditie te plaatsen, een godvruchtig man die via de ascetische weg tot
zinsverrukkende visioenen komt, die de liefde van God uitdrukken.
Mystici voelen zich dikwijls uiteindelijk één met God. Die staat van vervoering
bereikt Salim niet, hij zegt ergens dat hij weliswaar aan de islamitische mystici denkt
maar dat hij niet zover gaat als zij: ‘Ik wilde graag bij bewustzijn blijven.’ Maar hij
raakt wel in een toestand van verrukking, ondergaat ‘het sublieme gevoel van
innerlijke vrede dat ik extase zal noemen’. Hij zweeft ‘als een gelukkige vogel’, hij
bezoekt zijn paviljoen en de ‘zonnige dakterrassen van dat grote huis’, hij voelt geen
pijn meer en laat zijn lichaam achter, hij ondergaat ‘sublieme eenzaamheid’ en ziet
‘de waarheid in al haar stralende licht’ - alles en alles doet aan de visioenen van
andere mystici denken.
Meer dan eens benadrukt Salim het belang van het geloof, hij maakt gebruik van
de symbolen ervan - Mekka, de Kaāba, de Medina - hij citeert de heilige teksten en
richt zich tot de grote namen: Mohammed, Mozes, zelfs Jezus ziet hij in zijn
visioenen, hij herhaalt maar de namen van God - ‘de Goedertierene, de Barmhartige,
de Wijze en de Allergrootste’. Het is voor hem duidelijk dat hij het zonder geloof
nooit gered had, hij die voor zijn gevangenschap ‘mijn twijfels’ had. Overigens laat
Ben Jelloun hem denken dat hij de aloude islamitische symbolen gekozen heeft
omdat hij nu eenmaal in die traditie is opgegroeid, niet uit vroomheid.
Het is opmerkelijk hoeveel passages in dit boek gewijd zijn aan de geestelijke
oefeningen en ervaringen van Salim - toen ik begon met opmerkingen daarover te
noteren bleek me dat er zelden meer dan vijf pagina's achter elkaar zijn waarop
daar niets over staat en meestal veel minder. Tazmamart en de reële ellende van
degenen die daar opgesloten zijn geweest lijken hier eerder aanleiding, inspiratie,
tot het beschrijven van een innerlijke weg, dan dat ze zélf het belangrijkste onderwerp
zijn. Het onderwerp is overleven, en wel met behulp van geestkracht die weer
ontleend wordt aan het geloof en vooral aan de mystieke discipline. Het maakt
overigens wel een groot verschil of men, zoals mystici deden, zich onthoudingen
oplegt teneinde tot een andere geestestoestand te komen, of dat men, gedwongen
door ontberingen, probeert te vluchten in die andere toestand. Wat voor de mystici
het doel is van hun streven, is voor Salim noodzakelijke ontsnapping, hij streeft zijn
visioenen niet na om één met God te zijn, maar om weg van zijn lichaam en zijn
pijn te zijn. Dit boek is niet een boek over mystiek geloof, maar wel over de kracht
van geloof. Dat is in een tijd waarin religie, en vooral de islam, vooral wordt
voorgesteld als een bron van fundamentalisme en geweld, wel een interessant
ander geluid.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

34
Dat bovendien gespeend is van elke neiging tot propaganda. Er worden geen
geloofswaarheden verkondigd, het gaat niet om dogma's, het gaat om de innerlijkheid
van het geloof, om dat wat, uiteindelijk, onuitsprekelijk is en alleen verbeeld kan
worden door gelukkige vogels, zonnige dakterrassen en schaduwrijke tuinen. Salims
wereld is een wereld van stilte, zoals hij zelf keer op keer benadrukt, niet een wereld
van woorden - al kennen wij zijn stille wereld uitsluitend door de woorden van Ben
Jelloun. Zo gaat dat nu eenmaal met onuitsprekelijke zaken, we weten alleen maar
dankzij het spreken van hun bestaan.
Ben Jelloun laat een personage zien dat dankzij de stilte en de eenzaamheid die
hij in zichzelf vindt, ongebroken blijft in de stilte en de eenzaamheid waarin hij door
anderen is opgesloten. Zijn roman beschrijft een wonderbaarlijke ontsnapping - naar
het beste in de mens, het licht dat volkomen afwezig is en toch ongedoofd blijft.
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Ingrid van Dongen
Het werk van Tahar Ben Jelloun
‘Een schrijver is de onvoorziene gast van alle talen. Zijn wortels voedt hij daar waar
hij heengaat, daar waar de angst zijn lichaam innerlijk verscheurt. Zijn wortels draagt
hij in zichzelf.’
Dit schrijft de Marokkaanse auteur Tahar Ben Jelloun in zijn in 1980 verschenen
dichtbundel A l'insu du souvenir (Buiten de herinnering om). Deze definitie van
schrijverschap is direct van toepassing op de auteur zelf die sinds 1971 in Frankrijk
woont en zijn bestaan verdeelt tussen Parijs en Tanger. Ontworteling en
gespletenheid kenmerken zijn schrijverschap op alle niveaus. Op het niveau van
de taal zelf: hij schrijft in het Frans, de taal van de voormalige kolonisator, en
verwoordt hierin de beelden, mythes, tradities van zijn vaderland. Op het niveau
van de thematiek en de personages: zijn romanpersonages zijn randfiguren, die
nooit eenduidig te identificeren zijn. Ze zijn in maatschappelijk opzicht marginaal,
zoals de immigrant en de prostitué, of verenigen een dubbelheid in zich: man-vrouw
of gek-wijze. Ook op metaniveau, in de zin van de relatie tussen literaire teksten
onderling, is er sprake van versnippering. De auteur put uit verschillende literaire
tradities, de Arabische of de Westerse, de geschreven of orale literatuur, en verwerkt
deze elementen in zijn eigen tekst. Het effect hiervan is dat deze tekst een
grensoverschrijdend, of liever gezegd een transnationaal karakter krijgt. Door deze
intertekstuele toepassing komen de Westerse en de Arabische traditie op een gelijk
niveau te staan en is er niet meer sprake van hegemonie van de ene cultuur ten
opzichte van de andere. Soms komt fragmentatie tot stand door het eindeloos
inbedden van verhalen in verhalen, een verteltechniek die Ben Jelloun ontleent aan
de mondelinge overlevering. Er worden meerdere vertellers ten tonele gevoerd die
hun eigen visie op gebeurtenissen geven. Hierdoor is het voor de lezer niet altijd
mogelijk zich een ondubbelzinnig idee van het verhaal te vormen.
Het resultaat van deze literaire procédés is een oeuvre dat eenduidigheid
voortdurend ter discussie stelt door eindeloze verdubbelingen. Daardoor wordt de
lezer uitgenodigd om over de eigen grenzen heen te kijken en de aandacht te
verleggen van het centrum naar de marge.
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De persoon Tahar Ben Jelloun is ook niet onder één noemer te vatten. Hij is een
veelzijdig en productief iemand: werkt als dichter, schrijver, essayist en journalist.
Hij publiceerde in amper dertig jaar tijd maar liefst veertien romans, vijf dichtbundels,
drie verhalenbundels, een toneelstuk en meerdere essays. In de hoedanigheid van
journalist spreekt hij met regelmaat op radio en tv over onderwerpen als racisme
en immigratie en geeft hij in Le Monde zijn visie op actuele onderwerpen. Hij werd
een belangrijk woordvoerder van de Marokkaanse migrantengemeenschap in
Frankrijk. Ook het onrecht in zijn land van herkomst laat hem niet onberoerd. Hij
neemt vooral stelling tegen de onderdrukking van de vrouw in Marokko. Hij is een
van de meest prominente auteurs van dit moment in Frankrijk en daarbuiten.
Tahar Ben Jelloun werd in 1944 in Fez geboren, bracht zijn middelbare schooltijd
door in Tanger en studeerde filosofie in Rabat. Hij raakte in 1965 betrokken bij
studentenopstanden in Rabat en Casablanca. De studenten protesteerden tegen
de bemoeienis van de overheid op het lesprogramma. Hij werd een jaar later hiervoor
opgepakt en voor achttien maanden opgesloten in een militair strafkamp. In deze
periode begon hij met het schrijven van poëzie als antwoord op de vernederingen
die hij moest ondergaan. Ben Jellouns eerste gedicht L'aube des dalles (Dageraad
grafstenen) dat hij in het strafkamp schreef, werd in 1968 gepubliceerd in het
tijdschrift Souffles, een baanbrekend tijdschrift, dat in 1966 opgericht was door de
Marokkaan Abdellatif Laâbi. Souffles stond een nieuwe literatuur voor die zich
losmaakte van de imperialistische erfenis. Hij werkte tot 1970 samen met Laâbi,
Khaïr-Eddine en andere intellectuelen en schrijvers die zich rondom dit
avantgarde-tijdschrift verzameld hadden. Toen verliet hij de groep omdat deze een
politieke beweging werd in marxistische en revolutionaire richting. Ben Jelloun werkte
tijdens deze Souffles-periode als filosofiedocent in Tétouan en Casablanca en begon
in het begin van de jaren zeventig aan een studie sociologie en sociale psychiatrie.
Hij onderbrak in 1971 zijn loopbaan als docent om in Parijs zijn studie voort te kunnen
zetten alwaar hij in 1975 promoveerde in de sociale psychiatrie. Sinds 1971 woont
hij in Frankrijk.
De eerste poëzie van Ben Jelloun in L'aube des dalles (1968), Hommes sous linceul
de silence (1971, Volk onder lijkwade van stilte) en Cicatrices du soleil (1972,
Littekens van de zon), was heel direct, bijna militant, ze kwam voort uit woede.
Sindsdien zijn zijn gedichten kalmer geworden maar concentreren zich nog steeds
op dezelfde thematiek: politieke onderdrukking, sociale ongelijkheid, ontheemding
en kwesties als vrijheid en waardigheid. De sociale betrokkenheid blijkt het
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meest uit de bundel De as komt weer naar boven (1992: La remontée des cendres
1991). Het is een tweetalige uitgave, Frans-Arabisch, waarin Ben Jelloun spreekt
namens de stille slachtoffers van de conflicten in het Midden-Oosten. Zijn andere
dichtbundels zijn tevens een illustratie bij deze politieke betrokkenheid. In Le discours
du chameau (1976, Rede van de kameel) en Les amandiers sont morts de leurs
blessures (1976, De amandelbomen zijn aan hun verwondingen bezweken, 1981)
concentreert hij zich op de Palestijnse kwestie en in A l'insu du souvenir (1980,
Buiten de herinnering om) tot slot, is ballingschap het onderwerp. Kenmerkend voor
zijn poëzie is een droomachtige, surrealistische dichtheid, die ook zo typerend is
voor zijn romans.
De eerste roman van Ben Jelloun, Harrouda, verscheen in 1973 en hierin is de
invloed van Souffles nog duidelijk merkbaar. Poëzie speelt er een cruciale rol in:
het verhaal wordt afgewisseld met versregels. Met name door het subversieve en
surrealistische karakter is het een illustratie bij deze beweging. Er is geen duidelijke
verhaallijn in Harrouda, het verhaal gaat over de herinneringen van een kind die op
een chaotische manier door elkaar lopen. Harrouda, prostitué en waarzegster, staat
voor een taboedoorbrekend beeld van vrouwelijkheid. In de roman staat het
vrouwelijk lichaam centraal dat zich wil bevrijden van de hypocriete fantasieën van
mannen, het vrouwelijk lichaam in het algemeen en dat van de moeder van de
jongen in het bijzonder. Ben Jellouns volgende roman is net als Harrouda een roman
in dichtvorm. Ook in deze roman, La Réclusion solitaire (De eenzame opsluiting)
uit 1973 wordt de droomachtige sfeer opgeroepen die zo typerend is voor Ben
Jellouns eerste romans. Het sociaal-psychologisch essay La plus haute des solitudes
(De hoogste eenzaamheid) uit 1977 gaat over dezelfde problematiek: de
vereenzaming van een gastarbeider en de seksuele frustraties die hieruit voortkomen.

Moha de gek, Moha de wijze (1984; Moha le fou, Moha le sage, 1978) wordt wel
beschouwd als het eerste prozawerk van Ben Jelloun dat loskomt van het experiment
van Souffles. Hij voert hier voor het eerst de figuur van de Noord-Afrikaanse
verhalenverteller op, een vertelinstantie die ook in de rest van zijn werk prominent
aanwezig is. De verteller is maatschappelijk gezien net als de prostitué-waarzegster
een marginale figuur. Hij leidt een nomadisch bestaan, buiten een gemeenschap
om en neemt een soort tussenpositie in. Hij fungeert min of meer als intermediair
tussen het individuele en het collectieve bewustzijn. In Moha de gek, Moha de wijze
wordt ook de meerstemmigheid in het werk van Ben Jelloun geïntroduceerd. In de
persoon van Moha, een gek die ook
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een bepaalde wijsheid toegedicht krijgt, klinken de stemmen door van andere
personen. Deze stemmen lijken allemaal varianten van een door tragiek verscheurde
persoonlijkheid. Moha haalt droom en werkelijkheid door elkaar, wat ook deze roman
raadselachtig maakt.
In Gebed voor de afwezige (1984; La prière de l'absent 1981) lijkt Ben Jelloun een
wat traditioneler schema te volgen doordat het is ingedeeld in achttien hoofdstukken
en er duidelijk drie fases zijn die het verhaal doorloopt. In het eerste deel zien de
twee zwervers Bobbie en Sindbad dat er op het kerkhof waar ze wonen op
mysterieuze wijze een kind geboren wordt. Het kind lijkt te zijn geboren uit een
olijfboom en een beekje. Ze ondernemen samen met Jamna, een bedelares en
ex-prostitué die al gestorven is, een pelgrimstocht naar het zuiden van de Sahara
om het kind naar het graf van een voorouder te brengen. Deze tocht is symbool
voor de zoektocht naar de verloren identiteit van hun land. Hun voortijdige dood
verhindert echter een probleemloze ontknoping waardoor de roman toch niet zo
onproblematisch is als hij op het eerste gezicht lijkt. Gebed voor de afwezige is de
eerste roman in een reeks waarin Ben Jelloun de zoektocht naar een verloren
identiteit centraal stelt. De andere belangrijke romans met dit thema zijn De Schrijver
(2000), Zoon van haar vader (1987), Gewijde Nacht (1988), Stilte over Tanger
(1990), Met neergeslagen ogen (1992) en La nuit de l'erreur (1997; Nacht van de
dwaling).
In De schrijver (2000; L'écrivain public 1983) verkent Ben Jelloun het (semi-)
autobiografische genre, wat overigens niet wil zeggen dat er geen autobiografische
elementen te vinden zouden zijn in zijn voorafgaande werk. Hij gaat op zoek naar
zijn identiteit en rol als schrijver. Deze zoektocht voert langs een serie biografisch
gezien belangrijke plaatsen, waaronder Fez, een militair strafkamp, Tangiers, Tétouan
en Medina. Het is een reflectie op het proces van het schrijven en de problematiek
van representatie. Autobiografische aspecten worden in dit werk met fictie en fantasie
vermengd. Een publiek schrijver, oftewel scribe, staat centraal. Hij krijgt de opdracht
om het levensverhaal van een klant op te schrijven en besluit er het nodige aan toe
te voegen om de werkelijkheid wat te verfraaien. Deze publieke schrijver staat in
dienst van mensen die zelf niet kunnen lezen of schrijven. Hij is net als de
verhalenverteller letterlijk een intermediair. Zijn functie gaat het autobiografische te
boven: hij wist zichzelf uit in dienst van het collectieve bewustzijn. De scribe is
uiteraard een belangrijke metafoor voor de functie van Ben Jelloun zelf. Hij schrijft
in de plaats van mensen die zelf geen stem hebben en kan zo hun problemen onder
de aandacht

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

39
brengen van een groter publiek. Deze taak behoort hem toe, hij is een getuige van
zijn tijd.

Gewijde nacht (1988; La nuit sacrée 1987) en Zoon van haar vader (1987; L'enfant
de sable 1985) brachten Ben Jelloun internationaal de langverwachte erkenning.
In 1987 krijgt hij de prestigieuze Prix Goncourt voor zijn roman Gewijde nacht. In
dit tweeluik staat de seksuele promiscuïteit centraal van een vrouw die opgevoed
is als man. Haar vader was de bedenker van deze maskerade. Hij voelde zich
vernederd omdat zijn vrouw hem zeven dochters maar tot op heden geen zoon had
geschonken. Het achtste kind moest en zou een jongen zijn, ongeacht het geslacht.
In Zoon van haar vader wordt de geboorte, besnijdenis, jeugd en voortijdige dood
van Ahmed beschreven. Het verhaal wordt in eerste instantie verteld door een
verhalenverteller op een plein in Marrakesj aan de hand van het dagboek dat Ahmed
zou hebben nagelaten. Als op een zekere dag de verteller op mysterieuze wijze
verdwenen is, nemen de toehoorders het woord en geven hun versie op het verhaal.
De structuur is duidelijk ontleend aan de Duizend-en-één-nacht. Er is sprake van
een eindeloze inbedding van verhalen in verhalen. Het is een raadselachtige roman
waarin de labyrinten van Jorge Luis Borges worden opgeroepen en de Argentijnse
schrijver zelfs als verteller in de roman opduikt, als blinde troubadour. Gewijde nacht
begint met de dood van de vader. In de zevenentwintigste nacht van de ramadan,
de heilige nacht waarin het lot van pasgeborenen wordt bezegeld, vraagt de vader
zijn dochter om vergeving en bevrijdt haar uit de geestelijke boeien die hij zelf heeft
aangebracht. Hij geeft haar een nieuwe naam: Zahra. In Gewijde nacht staat de
zoektocht van Zahra centraal naar haar vrouwelijke identiteit die op zeer mysterieuze
en pijnlijke wijze verloopt. De roman La nuit de l'erreur (Nacht van de dwaling) die
Ben Jelloun in 1997 schreef, echoot niet alleen de titel van La nuit sacrée, maar
ook de thematiek. De geboorte van de protagonist in de nacht van haar grootvaders
dood, legt net als in het geval van Ahmed-Zahra een schaduw over haar leven.
Na Zoon van haar vader en Gewijde nacht gaan sociale onderwerpen en een meer
realistische stijl een belangrijkere rol spelen in Ben Jellouns werk. Dit wil echter niet
zeggen dat het sprookjesachtige uit zijn werk verdwenen is. In Met neergeslagen
ogen (1992; Les yeux baissés 1991) combineert hij beide. Het verhaal begint met
een legende waarin de overgrootvader van Fathma voorspeld heeft dat zij de schat
van de stam die verborgen ligt in de bergen, zal opgraven. Op het eerste niveau
echter speelt zich het verhaal af van Fathma die op tienjarige leef-
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tijd naar Frankrijk emigreert en daar in aanraking komt met racisme en geweld. Het
meisje vlucht in haar droomwereld om de dagelijkse ellende en de heimwee naar
haar thuisland niet te hoeven voelen. Het lukt haar niet om een coherente identiteit
te vormen, zij blijft zich gespleten voelen tussen twee culturen. In Stilte over Tanger
(1990; Jour de silence à Tanger 1990) staat net als in Met neergeslagen ogen,
hoewel de romans afgezien hiervan totaal verschillend zijn, de gespletenheid van
een balling centraal, dit keer van een vaderfiguur. Dit is bijzonder omdat in het
voorafgaande werk van Ben Jelloun, de figuur van de vader slechts een
ondergeschikte rol speelde. De man wordt verteerd door spijt en bitterheid omdat
hij Fez verlaten heeft en als balling naar Tanger is gegaan. Zijn eenzaamheid wordt
nog eens versterkt door de afwezigheid van communicatie met zijn omgeving, zijn
vrouw ontwijkt hem en zijn kinderen zijn afwezig. Hij is niet meer de alom
gerespecteerde maker van djellaba's van voorheen maar leidt nu een vegetatief
bestaan, wachtend op de dood.
Ben Jellouns romans uit de jaren negentig laten duidelijker de politieksociale
betrokkenheid van de auteur zien. Een gebroken man (1995; L'homme rompu 1994)
gaat over corruptie in de moderne samenleving van Casablanca. Mourad is een
administratief medewerker die na twintig jaar integer gedrag toch zwicht voor de
verleiding van de corruptie. In De blinde engel (1993; L'ange aveugle 1992) schrijft
Ben Jelloun over de Zuid-Italiaanse samenleving die volledig beheerst wordt door
de terreur van de maffia. De roman Herberg der armen (2000; L'auberge des pauvres
1999) en de verhalenbundel De eerste liefde is altijd de laatste (1997; Le premier
amour est toujours le dernier 1995) gaan over de liefde, of liever gezegd het falen
ervan. De liefde geeft aanleiding tot misverstanden en werkt net zo goed ongelijkheid
en machtsconflicten in de hand, is het motto.
De laatst verschenen roman van Ben Jelloun, Een verblindende afwezigheid van
licht (2002; Cette aveuglante absence de lumière 2001), wordt gedomineerd door
de politieke werkelijkheid. Het onderwerp van de roman is ontleend aan een historisch
feit. Het is het op een ware getuigenis gebaseerde verhaal van een overlevende
van Tazmamart, een geheim strafkamp in de woestijn. Deze militair komt hier terecht
met nog 57 medegevangenen na de mislukte aanslag op de Marokkaanse koning
Hassan II in 1971. Salim, de hoofdpersoon in de roman, probeert te ontsnappen
aan de wreedheden van zijn bewakers en de ondraaglijke lichamelijke pijnen, door
het vertellen van verhalen aan zijn medegevangenen. Hij put uit zijn geheugen en
geeft variaties op
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sprookjes, gedichten en films. Deze verhalen zijn voor zijn medegevangenen van
levensbelang: ‘Salim, vriend, jij die onze letterkundige bent, die zo'n schitterende
fantasie hebt, geef me te drinken. (...) alsjeblieft, vertel me een verhaal, een lang,
krankzinnig verhaal. Dat heb ik nodig. Het is voor mij van levensbelang. Het is mijn
hoop, mijn zuurstof, mijn vrijheid.’ De verteltechniek ontleent Ben Jelloun hier aan
de orale traditie, waarvoor immers kenmerkend is dat de verhalen mondeling
doorgegeven worden en nogal eens aangepast aan de behoeften van het publiek.
Dat doet Salim in deze roman in feite ook. Hij maakt zijn vertellingen meer
rechtstreeks op de situatie van toepassing. Zijn verhalen worden af en toe
onderbroken door zijn medegevangenen, omdat ze nadere toelichting of uitleg willen
of omdat ze hun persoonlijke mening over een onderwerp willen geven. De techniek
van de raamvertelling die Ben Jelloun hier toepast, refereert aan de Arabische
traditie van de Duizend-en-één-nacht. Het integreren van verhalen in de verhalen
heeft een effect op het hoofdverhaal. Het brengt meerstemmigheid, polyfonie, de
roman binnen, dat wil zeggen, verschillende visies en genres (van Koranverzen tot
Hollywoodfilms). De lezer wordt net als de medegevangenen van Salim door zijn
vertellingen even afgeleid van de ondraaglijke zwaarte van het hoofdverhaal. Het
onderstreept aan de andere kant ook weer de tragiek van deze mensen: ‘Dankzij
jou [Salim,] ben ik een paar minuten Marlon Brando geweest. Ik loop in gedachten
zoals hij rondloopt in de film. Ik kijk in mijn hoofd naar de vrouwen zoals hij naar
hen kijkt in het echt. Je hebt me een geschenk gegeven. Zodra je ophield met
vertellen was ik geen Marlon Brando meer.’ De gedachte dat de verbeelding een
hulpmiddel kan zijn voor hen die geen andere, directere middelen ter beschikking
hebben, is blijkbaar van alle tijden en, zoals deze roman laat zien, nog steeds geldig.
Salim overleeft na achttien jaar als één van de weinigen de hel van Tazmamart.
Zijn manier om te overleven was het uitbannen van alle gevoelens van haat en
wraak uit zijn geest. Door middel van zijn verbeelding kon hij een staat van
onthechting bereiken waardoor hij de innerlijke kracht kreeg om vol te houden.
Ben Jelloun heeft in Een verblindende afwezigheid van licht zijn rol van getuige,
van oplettend waarnemer en intermediair zeer letterlijk genomen. Door zich te
verplaatsen in deze overlevende van Tazmamart, zich in te leven in zijn leef- en
gedachtenwereld heeft hij de tragiek van dit personage voor de lezer op een
overtuigende manier voelbaar gemaakt. In bredere zin is Ben Jelloun, gezien zijn
bijzondere positie als Marokkaans auteur die in het Frans schrijft, tevens intermediair,
namelijk tussen Oost en West. Zijn werk vormt een interessant voorbeeld
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van de kruisbestuiving tussen deze twee polen en levert een complex maar
dynamisch oeuvre op.
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1991 Les yeux baissés - roman - Met neergeslagen ogen 1992
1991 Alberto Giacometti - essay
1991 La remontée des cendres - gedichten - De as komt weer naar boven 1992
1992 L'ange aveugle - verhalen/essays - De blinde engel 1993
1994 L'homme rompu - roman - Een gebroken man 1995
1994 La soudure fraternelle
1995 Le premier amour est toujours le dernier - verhalen - De eerste liefde is altijd
de laatste - 1997
1995 Poésie complète. 1966-1995
1996 Les raisins de la galère - roman
1997 La nuit de l'erreur - roman
1998 Le racisme expliqué à ma fille - vraaggesprek tussen Ben Jelloun en zijn dochter
- Papa, wat is een vreemdeling? 2000
1999 L'auberge des pauvres - roman - Herberg der armen 2000
2001 Cette aveuglante absence de lumière - roman - Een verblindende afwezigheid
van licht - 2002
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Fouad Laroui
Een pakkende eerste zin
(Naar aanleiding van Ben Jellouns roman)
‘Lang heb ik gezocht naar de zwarte steen die de ziel van de dood reinigt.’ Bij het
lezen van de eerste zin van de nieuwe roman van Tahar Ben Jelloun moet je denken
aan de bespiegelingen van Victor Ségalen en Gabriel García Márquez over de
perfecte aanvangszin. Boven geciteerde zin komt heel dicht in de buurt van die
perfectie: hij voert je een wijdvertakt doolhof binnen van allerlei echo's, connotaties
en associaties. Allereerst is er natuurlijk dat ‘lang’, een bijwoord ... dat lang van een
volstrekte onbeduidendheid was totdat Proust zich er meester van maakte en het
de aanhef werd tot de magnifieke maalstroom van A la recherche du temps perdu,
een bijwoord dat nu, als een schrijver er zijn roman mee begint, wordt gezien als
het ultieme teken van hoogmoed, zeker als hij ook nog beweert dat de hele Proust
toch welbeschouwd niet zo ... Zo zijn al verschillende jongelui er tegenaan gegaan
met hun ‘lang...’, humoristisch of hooghartig, en men zal zich misschien een roman
van Paul Smaïl herinneren die simpelweg begon met ‘Lang ben ik vroeg naar bed
gegaan’. Maar laten we ervan uitgaan dat Tahar Ben Jelloun dat soort kinderachtige
spelletjes niet heeft willen spelen en dat hij, gezien zijn onderwerp - dat verschrikkelijk
is, gruwelijk - iets anders in gedachten heeft gehad, namelijk niets minder dan het
diskwalificeren van de hele literatuur door middel van die emblematische openingszin
van hem, omdat deze het opneemt tegen het absolute kwaad, het uitzichtloze lijden,
de tijdloze gruwel die niet van deze wereld is - tenslotte was deze vervloekte kerker
des doods op geen enkele kaart te vinden - de gruwel dus van deze schanddaad:
dat hier mensen levend werden begraven gedurende tien, vijftien, twintig jaar. En
de hele rest is literatuur? Nee, de hele rest is niets. Er valt namelijk niets meer te
zeggen als je Tazmamart eenmaal hebt gezien. Dit zwarte gat slokt elke poging tot
begrijpen op; als je de beschrijvingen ervan leest raak je je geloof in de mens kwijt.
We gaan verder. De ‘zwarte steen’ heeft natuurlijk precies de kleur die, meteen
vanaf de eerste zin, bepalend is voor de toon van het geheel. Als er boeken zijn die
bepaalde kleuren oproepen - Flaubert beweerde Salambô enkel en alleen te hebben
geschreven om een bepaal-
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de nuance van de kleur geel weer te geven -, als er hele bibliotheken bestaan die
aanspraak maken op de kleur roze of groen, dat wil zeggen de kleuren van het
paradijs der jeugdliefdes, dan is het terecht dat dit boek, omdat het immers de hele
literatuur wil diskwalificeren, in het teken wordt geplaatst niet van een kleur, maar
van de volstrekte afwezigheid van welke kleur dan ook, namelijk het zwart. Een
Afwezigheid die als vanzelfsprekend uitgaat van een andere Afwezigheid, die van
God. Hou op. In Tazmamart geen verhalen over barmhartigheid. Schei toch uit over
Ibn Arabi en zijn meester der liefde daar in dat van schorpioenen vergeven kot. En
omdat er daar dus geen water is - ook een afwezigheid, maar daar is gelukkig door
de Schrift in voorzien -, geef me dan die steen maar, want die kan bij de rituele
reiniging het water vervangen. Is dat soms waar die zwarte steen naar verwijst, naar
dat vervangingsmiddel voor reizigers die verdwaald zijn in de onmetelijke
uitgestrektheid van de Sahara? Of is het soms een toespeling op de donkere kei
waarvan Abraham, zoals ons wordt verteld, het sanctum sanctorum van de
monotheïstische religies maakte? Hoe het ook zij, deze reinigende steen is
verschrikkelijk dubbelzinnig, wat geheel en al in overeenstemming is met de aard
van de romankunst. Want wat wordt hier nu precies bedoeld? Wat is dat eigenlijk,
die ‘ziel van de dood’, afgezien van een mooie alliteratie? Heeft de dood, die maakt
dat voorwerpen onbezield zijn, zelf wel een ziel? Wordt hier soms de ziel van het
slachtoffer bedoeld, of misschien die van de folteraar? Maar nu komt de dialectiek
van meester en slaaf ons gelukkig het antwoord influisteren. Het is om zo te zeggen
in beide gevallen raak, dat wil zeggen het antwoord is ‘ja’. De ziel van de folteraar
is namelijk net zozeer een gevangene van deze kerker des doods als die van het
verpletterde slachtoffer. De levende doden van Tazmamart waren niet alleen in hun
graftombe, want ook de ziel van degenen die hen hadden begraven bevond zich
daar. En als er echt een zwarte steen moet worden gevonden om die onzegbare
smeerlapperij te reinigen dan zullen al degenen die nog veel minder barmhartig en
genadig zijn dan Hij daarboven unaniem verklaren dat een dergelijke steen evenveel
effect zou hebben als alle reukwerken van Arabië op de met bloed besmeurde
handen van Lady Macbeth. Hoe konden die mensen ooit kalm en rustig hun avonden
doorbrengen in gezelschap van hun vrienden en geliefden, terwijl ze wisten dat
elders de jeugd, de schoonheid en het talent teloorgingen van onschuldigen die
alleen het ongeluk hadden gehad zich toevallig op de weg te bevinden toen de karos
van Jaggernaut eraankwam? Hoe konden ze ooit één oog dichtdoen in die peilloze
nachten zonder dat er miljoenen dode vogels in hun dromen onder het dak van hun
hemelbed kwamen rondwervelen? Er zal nog lang moeten worden gezocht naar
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de zwarte steen die hun ziel van de dood en het folteren van de verdoemden van
Tazmamart zal reinigen.
De scherpzinnige lezer zal het niet ontgaan zijn dat wij bij onze bespreking van
het nieuwe boek van Tahar Ben Jelloun slechts de eerste zin onder de loupe hebben
genomen. Maakt u zich geen zorgen: we hebben wel degelijk de hele tekst gelezen
en overpeinsd, dubbel en dwars zelfs. Maar aangezien wij de literatuur nu eenmaal
radicaal afwijzen wanneer deze zich waagt in de afgronden van het absolute kwaad,
vonden wij het beter het hierbij te laten. Omdat we in het begin van dit betoog zowel
Ségalen als García Márquez hebben aangehaald, vonden wij het niet meer dan
normaal ons tot het incipit te beperken.
Overigens, deze openingszin is hoe dan ook een meesterwerk op zich.
VERTALING: FRANS VAN WOERDEN
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Jacq Vogelaar
Meer dood dan levend
De revenant in romans, documenten en verhalen
I Herinneringen uit een dodenhuis
Een roman van Tahar Ben Jelloun en andere ooggetuigenverhalen
De roman
Stel dat een lezer nooit van Tazmamart gehoord heeft - de geheime gevangenis in
een woestijn van Marokko waar vanaf augustus 1973 achtenvijftig (en soms meer)
mannen gevangen zaten van wie er in september 1991 achtentwintig meer dood
dan levend uitkwamen - en hij leest Een verblindende afwezigheid van licht van
Tahar Ben Jelloun als ooggetuigeverslag. De mededeling vooraf dat de roman
gebaseerd is op feiten heeft hij misschien te letterlijk genomen, als zou de
hoofdpersoon Salim getekend zijn naar naar het model van de exgevangene Aziz
Binebine, of zelfs als zou diens lijdensverhaal uit eigen mond zijn opgetekend. Wat
gebeurt er dan? Niets of heel veel, afhankelijk van de lezer. Te verwachten valt dat
wie doorleest algauw verbouwereerd niet anders kan dan volgen hoe deze Salim
de jarenlange kwellingen uithoudt door stap voor de stap de buitenwereld weg te
denken en in plaats daarvan een binnenwereld te construeren.
Als het de lezer vergaat zoals mij, zal hij tegelijk verbijstering en bewondering
ervaren. Ontstellend is wat de man en zijn lotgenoten wordt aangedaan: een
voorbedachte dood. Tegelijk raakt de lezer onder de indruk van het mentale
uithoudingsvermogen van de hoofdpersoon. Deze Salim heeft als hij met alle hoop
ook alle herinneringen en gevoelens heeft laten varen maar één drijfveer: de
weigering zich klein te laten krijgen. Niet te geloven dat iemand zoiets overkomen
is én dat hij het heeft weten te doorstaan, zal de lezer denken; het boek heet een
roman te zijn, maar als dit verzonnen is, moet ook de schrijver, toen hij zich in dit
personage inleefde, op de rand van het verstand hebben verkeerd. Dan heeft de
mededeling vooraf dat de feiten ontleend zijn aan de getuigenis van een met naam
genoemde ex-gevangene het geruststellende effect dat het verhaal, hoe
onvoorstelbaar ook, op waarheid berust.
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Maar de feitelijke omstandigheden worden alleen vermeld, en vrij vaag, voorzover
ze passen in het verhaal dat in de eerste plaats de lichamelijke en geestelijke
martelgang van de hoofdpersoon volgt.

Het document: de getuigenverklaring
De vraag wat er gebeurt als je de roman als getuigenis leest, lijkt eenvoudiger dan
ze is. Wat zijn immers feiten in een roman? Ingewikkelder wordt het wanneer je er
een tweede hypothetische vraag aan toevoegt: hoe is het om een ooggetuigebericht
gewoon als een bundel verhalen te lezen? Het lijkt een academische kwestie, dat
is het niet.
Toen ik zelf de roman van Ben Jelloun gelezen had, inderdaad zonder van de
gevangenis in de Marokkaanse woestijn meer te weten dan wat verre echo's uit het
nieuws, ben ik op zoek gegaan naar nadere informatie. Behalve links en rechts
(onder andere op het wereldweb) bij elkaar gesprokkelde kranteberichten,
mededelingen en boekbesprekingen, las ik enkele publicaties als zwarte bladzijden
uit de schandkroniek van het achtendertig jaar durende bewind van koning Hassan
II en zijn hof. Om te beginnen Tazmamart. Une prison an Maroc uit 1992, geschreven
door Christine Daure-Serfaty, de Franse lerares die al in een vroeg stadium, en dat
is altijd nog maar pas begin jaren tachtig, te weten kwam dat Tazmamart bestond.
Ik kreeg de brochure in handen die de Nederlandse Johannes Wierstichting al in
1993 gepubliceerd heeft, het verslag van een medisch onderzoek van de
overlevenden, waarbij ook de nodige feiten van de verdonkeremaande strafinrichting
op een rij werden gezet. Ik las daarnaast enkele boeken met echte
ooggetuigenverslagen, van twee van de drie broers Bourequat, drie Marokkaanse
zakenlieden van Franse nationaliteit, het boek van de jongste, Achttien jaar
eenzaamheid van Ali-Auguste Bourequat, en het boek dat de oudste, Midhat-René
Bourequat, schreef: Mort vivant; en vooral het boek van Ahmed Marzouki,
Tazmamart. Cellule 10, dat in 2000 verschenen is en in Frankrijk vrijwel in dezelfde
tijd als de roman van Ben Jelloun.
Het boek van Marzouki wordt uitdrukkelijk als autobiografisch bericht
gepresenteerd. De vierhonderd en vijftig pagina's bestaan voor meer dan de helft
uit een gedetailleerde beschrijving van het antileven in deze sterfbunker. Zeker als
het om iemands eigen woorden gaat, lijken bij zulke gruwelijke verhalen kwesties
van stijl en compositie al gauw ongepast. Maar waarom zou je een ooggetuigeverslag
als dat van Marzouki niet óók als roman kunnen lezen? In dit geval zou ik zelfs
zeggen: als een geraffineerd met documentaire middelen en biografische technieken
samengestelde roman.
Cellule 10 is een heel ander boek dan de roman van Ben Jelloun,
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maar minstens zo indrukwekkend. Het is een ego-document maar vooral ook een
groepsportret van de martelaren van Tazmamart. Het boek bevat een ijzingwekkend
hoofdstuk over de lijdensweg van twee medegevangenen, een die in juni 1990 na
dertien jaar bijna onafgebroken als gek tekeer te zijn gegaan er zelf een eind aan
maakt, de enige zelfmoord; een ander die na elf jaar bijna totaal verlamd in de drek
te hebben gelegen in 1989 sterft. Als die passages de lezer perplex achterlaten,
komt dat ook doordat Marzouki het proces tegelijk eerbiedig afstandelijk en van
pijnlijk nabij beschrijft. Dit lam je geen feitelijk verslag meer noemen, zulke beelden
wekt geen document tot leven, Onder de kale titel In memoriam worden verderop
in veertig pagina's nog eens twintig sterfgevallen tussen 22 februari 1974 en 5 maart
1991 gememoreerd. In kort bestek worden hele levens gecomprimeerd die in dit
duistere hol doodliepen. Hoe boekhoudkundig de feiten ook gerangschikt worden,
ze hadden nauwelijks een waardiger grafschrift kunnen krijgen.
Er staan in het boek ook verhalen over een hond die langere tijd in de gevangenis
rondloopt en een duif die de gevangenen het laatste jaar gezelschap houdt. In een
feitenrelaas zul je zulke verhalen niet tegengekomen, hooguit als saillant detail.
Dergelijke verhalen komen wel in de roman van Ben Jelloun voor. Het verhaal van
Marzouki over de duiven, dat in 1993 afzonderlijk in Les Temps modernes is
gepubliceerd, beslaat zo'n twintig pagina's en is vrijwel de enige plaats waar de
verteller zijn gevoelens de vrije loop laat. Ook Ben Jelloun vertelt over zo'n duif die
uit de hemel komt vallen, maar bij hem is het een veel korter verhaal. In beide
gevallen reageren de gevangenen op de afleiding als grote kinderen. Bij Marzouki
loopt jarenlang een jonge hond in de gevangenis rond die af en toe de cellen
binnenglipt. Als het beest na jaren weg moet, besluit het hoofdstuk met een weinig
verrassende wending: Vertel over ons, Hinda! vertel over ons aan alle honden ter
wereld. Misschien tonen zij meer begrip dan al degenen die voor ons bij de mensen
niets hebben gedaan. De verzuchting is begrijpelijk, het is 1987 en ze zitten al
veertien jaar opgesloten, toch is het een emotionele losse flodder die bovendien
van de scène een parabel maakt. Als Ben Jelloun zo'n hond laat opdraven, gebeurt
dat in een grotesker verband: apart in een cel wordt een hond opgesloten die tot
vijf jaar gevangenisstraf is veroordeeld omdat hij een generaal heeft gebeten. Het
is de enige keer dat er in Tazmamart echt gelachen is. De hond werd na een maand
al gek. Een hond in een cachot maakt Tazmamart nog eens zo idioot; en wat de
vergelijking mens - dier betreft knoopt Salim daar een overweging van een heel
andere orde aan vast: Om weerstand te kunnen bieden moet je kunnen denken.
Zonder bewustzijn, zonder ge-
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dachten heb je geen weerstand. Dat bewustzijn is zijn redding, maar hij en de lezer
weten inmiddels ook dat denken en geestelijk verzet het lijden rekken - een dier
geeft eerder op.
Een interessant hoofdstuk bij Marzouki is dat over de geheimtaal die de
gevangenen ontwikkelen. Ze hebben die zeker nodig wanneer ze met transistors
nieuws uit de buitenwereld opvangen. Die transistors zijn weer een voorbeeld van
de inventiviteit die sommige gevangenen aan de dag leggen. Daarvan toont de
roman ook enkele staaltjes, maar Salim vertelt vreemd genoeg niet over een
gebeurtenis die het dagelijks leven van de gevangenen voor vele jaren verstoorde,
namelijk toen in 1982 gebouw 1 tot in de kleinste naad gefouilleerd werd. Huiszoeking
of visitatie zijn daarvoor te onschuldige termen - het gaat om inbraak, plundering,
het kraken van mensen. Ze zitten er dan negen jaar en eindelijk blijken enkele
bewakers omkoopbaar. Er worden medicijnen en andere spullen, waaronder zelfs
transistors, naar binnen gesmokkeld. Iedereen heeft mettertijd een ingenieuze
bergplaats gevonden of gemaakt, en dan begaan twee mannen, beiden niet meer
goed bij hun hoofd, een stommiteit bij het doorgeven van nota bene een literair
tijdschrift. De grootste sadist onder de bewakers ziet zijn kans schoon voor een
opruiming waarbij alles overhoop gehaald en alles en iedereen tot in alle hoeken
en gaten onderzocht wordt.
De gruwelijke scene komt in de roman niet voor, want Salim zit niet in gebouw 1
waar Marzouki altijd heeft gezeten, maar in gebouw 2, waar de omstandigheden
over het algemeen zo mogelijk nog erger waren, wellicht ook omdat daar alleen
maar lagere militairen gestald waren. Het verschil tussen de twee gebouwen heeft
zijn sporen nagelaten in de twee boeken, los van het genreverschil. Zo zijn er wel
meer inhoudelijke (en technische) vergelijkingen te maken op punten waar de roman
van Ben Jelloun en het verslag van Marzouki op elkaar lijken en verschillen, maar
wezenlijk zijn die niet.

Contexten en afspraken
Op het eerste gezicht, zo stel ik vast, lees ik de roman van Ben Jelloun niet veel
anders dan het bericht van Marzouki, ik vind de twee boeken ook in kwaliteit niet
zoveel voor elkaar onderdoen. Het verschil is meer van functionele aard. Uiteraard
zijn ze met een andere bedoeling geschreven, maar dat hoef je niet direct aan de
tekst af te kunnen zien. Feitelijke gegevens worden in de roman details die passen
in de beschrijving van het leerproces van Salim. Dat is de reden waarom Ben Jelloun
sommige details veranderd heeft. Hij heeft de cel tot anderhalve meter verlaagd om
het feit dat ettelijke gevangenen op handen en voeten rondlopen verklaarbaar te
maken. Als Salim een enkele keer
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met zijn handen tegen het plafond drukt, om zich te rekken, krijgt hij iets van een
Hercules of Sisyphus die de last van de wereld tegenwicht willen bieden of van zich
af wil wentelen. In de roman is cellenblok 2 onder de grond gesitueerd, om de totale
duisternis die al die jaren in de cellen heerst aannemelijk te maken. Bij Marzouki
hebben details een andere functie. Ze maken deel uit van het streven alles te
vertellen.
Marzouki's document heeft één kenmerk met veel andere levensberichten gemeen,
in wat voor wereld die ook gesitueerd zijn: in het begin weet de verteller nauwelijks
méér dan de lezer zodat deze des te beter kan meeleven. De verteller dient zich
aan de rol van getuige te houden, of hij nu dezelfde is als die wat verteld wordt heeft
meegemaakt of niet. Is de verteller een ander, een intermediair, dan moet hij in de
schaduw van de hoofdpersoon blijven en niet zelf in beeld gaan staan. Aan die regel
van de autobiografische tekst heeft ook Ben Jelloun zich gehouden in zijn fictie van
Salim als degene die vertelt wat hij meemaakt, denkt en ziet. Dat verklaart waarom
ook in de roman de biografische voorgeschiedenis summier gehouden wordt.
Het ontbreken van een gedetailleerde voor- en nageschiedenis - omdat in de
getuigenis alle aandacht gericht is op het hier en nu van de verhaalde feiten - maakt
dat de lezer bij beide boeken een context nodig heeft, al houdt context in de twee
gevallen iets heel anders in. Maar het boek van Marzouki is net zozeer aan een
afspraak met de lezer gebonden, zij het een andere dan een roman. De lezer mag
er bij het lezen van een document van uitgaan dat de feiten echt gebeurd zijn en
dat degene die het vertelt zich aan de feiten houdt, hoe persoonlijk het verslag ook
uitpakt. Of de verteller Salim in de roman geloofwaardig is, hangt hoofdzakelijk af
van de schrijver die hem gecreëerd heeft; en in dit geval van het vermogen van de
schrijver zich in de lijdende eerste persoon in te leven. De geloofwaardigheid van
Cellule 10 staat of valt met de status van de getuige - maar zo eenvoudig is die niet.
Wie is er aan het woord? Wie vertelt er? Tegen wie? Gericht aan wie? Wie schrijft
of wie notuleert? Wat voor soort getuige is Marzouki ? Zijn boek is een verslag
achteraf, toen de afloop bekend was. Het document dat ik hierna vertaald heb is
een brief die een gevangene in 1989 geschreven heeft, toen hij helemaal niet wist
of hij het zou overleven. Hij wist niet eens of wat hij schreef ooit door iemand gelezen
zou worden, laat staan dat zijn roep om hulp gehoor zou vinden. Pas toen hij in
1991 vrijkwam zag hij dat zijn brief te bestemder plaats was aangekomen, bij
Christine Daure-Serfaty, die het schrijven als appendix in haar boek had opgenomen,
1
in Franse vertaling en zonder naam van de schrijver.
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Uit het leven gegrepen
De geloofwaardigheid van het verhaal dat iemand in een roman vertelt moet door
de roman zelf worden waargemaakt. Of een als document voorgesteld levensverhaal
overtuigend klinkt, wordt eerst en vooral, en meestal vooraf, bepaald door de
geloofwaardigheid van de persoon van de getuige. Daarbij lijkt veel minder belangrijk
of de hoofdpersoon het zelf opgeschreven heeft of verteld aan een ander, die het
al of niet ingrijpend bewerkt heeft.
Er zijn ongetwijfeld allerlei redenen waarom lezers waargebeurde verhalen zo
aantrekkelijk vinden - de televisie parasiteert erop, maar ook in de boekenbranche
2
floreren zulke series, waarvan de literaire lezer doorgaans weinig weet heeft . Ze
vonden altijd al gretig aftrek, en dat is door radio, televisie en nieuwere media alleen
maar toegenomen; onder invloed daarvan is levensechtheid (autobiografisch, zelf
gezien of meegemaakt enz.), wat dat ook moge inhouden, ook in de zogenaamd
hogere literatuur een wervend etiket geworden. Het gaat mij hier niet om de behoefte
die daaruit spreekt en het goedkope bedrog dat op dat vlak per strekkende meter
verkocht wordt, interessant in dit verband lijkt mij de curieuze contradictie die bij het
scheppen van een realistische illusie in het spel is. De lezer van uit het leven
gegrepen verhalen dient te geloven dat wat hij leest waar is, echt gebeurd, en dat
betekent vooral ook: zonder kunstjes en andere poespas weergegeven. Wie dat
gelooft dient ook maar aan te nemen dat wat hij leest net zo gedrukt staat als het
geschreven is: niet alleen vertelt iemand zijn wederwaardigheden eenvoudig zoals
ze gebeurd zijn, maar als hij zijn ervaringen opschrijft of een ander laat opschrijven
wordt het te boek gestelde linea recta gezet en gedrukt. Het beleefde vindt als het
ware direct op papier plaats - de uitdrukking ‘het leek wel een roman’ (‘het leek wel
film’) sluit daarop aan. Geen moeite is teveel om ervoor te zorgen dat de lezer, kijker
of toehoorder niet op z'n tellen en al helemaal niet op literaire spelregels hoeft te
passen. De afspraak is dat de lezer de eerlijkheid van de schrijver-verteller honoreert
met zijn argeloze bereidheid om te luisteren. Dit gaat zelfs zover dat de lezer van
het levensbericht moet vergeten dat het geschreven is. Hoe minder dat wat op papier
staat geschreven is, hoe directer de lezer bij de gebeurtenissen zelf betrokken wordt.
Tekst en papier zijn dan medium in de meest letterlijke zin, transparant of fungerend
als one way screen. De grap is dat die illusie van ongekunstelde natuurlijkheid alleen
tot stand komt dankzij een duizelingwekkende hoeveelheid technieken, kunstjes en
trucs. Hoe directer uit het leven gegrepen, hoe meer deze directheid het effect is
van technische ingrepen. Het zich onzichtbaar maken van de intermediair, zonder
wie dit rollenspel uiteraard ondenkbaar is, wordt
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dan een kunst op zich, en niet eens zo'n gemakkelijke. Zo bezien is menig
levensverhaal dat ogenschijnlijk de werkelijkheid rechtstreeks weergeeft, veel
bewerkelijker dan een ingewikkelde tekst die opzichtig te kennen geeft dat ze het
resultaat van kunst en liegwerk is.

Geloofwaardigheid
Het document humaine dat Ahmed Marzouki over Tazmamart publiceerde doet voor
een geavanceerde montageroman niet onder, zou ik durven beweren. Het is waar
dat de middelen die de waarschijnlijk niet erg geletterde Marzouki gebruikt, of beter
misschien: ontwikkeld heeft, zo veelzijdig en flexibel zijn dat in het boek alles past.
Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Daarmee vergeleken is de roman van Ben
Jelloun vrij conventioneel, bijna alsof hij uit ontzag voor de feiten, die zijn materiaal
vormen, geen aanstoot wilde geven door technieken toe te passen die de aandacht
trekken. Integendeel, in toon en woordkeus, maar ook in perspectief, tempo en
volgorde, tijds- en persoonsvorm houdt de schrijver zich aan het realistische beeld
van de verteller, een betrekkelijk naïeve, dank zij zijn vader wel belezen maar niet
erg ont wikkelde onderofficier. De romanfiguur Salim is uit diverse voorbeelden
samengesteld. Wat hij vermoedelijk van zegsman Binebine heeft meegekregen is
diens stem, hoorbaar in de toon van vertellen die bij de orale volksvertelling aansluit.
Ook in vroegere meer fantastische teksten gebruikte Ben Jelloun graag die enigszins
ornamentale vertelstijl. Het is juist deze lyrische en soms nogal hooggestemde toon
en omschrijvende manier van spreken waarmee ik bij het lezen van de roman in
het begin enige moeite had. Daar wen je aan als je eenmaal accepteert dat het de
dictie van Salims denken, waarnemen en spreken is. Schrijven in de stijl van de
hoofdpersoon, het is een beproefde realistische techniek.
Ten aanzien van de roman over Tazmamart zijn er van verschillende kanten
twijfels geuit ten aanzien van de geloofwaardigheid van de romanpersoon en de
betrouwbaarheid van de auteur. In stukken over het boek van Marzouki ben ik
nergens de vraag tegengekomen of en in hoeverre hij zijn boek zelf geschreven
heeft. In de gevangenis had Marzouki al gewild dat zijn leven in de gevangenis zou
worden opgeschreven, voor zijn gezin. Een potlood dat hij bemachtigd had gaf hij
aan kapitein Abdellatif Belkbir omdat die een betere hand van schrijven had, maar
Belkbir verdroeg de beschrijvingen van de sterfscènes van hun kameraden niet en
werd in 1983 ziek. Na vrijlating is Marzouki eerst zelf begonnen met schetsen in het
Arabisch. Hij heeft het nog samen met twee andere exgevangenen geprobeerd tot
een van hen liever alleen verder ging. Dat was Mohammed Raïss, wiens verhaal
als
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feuilleton in een krant in Casablanca heeft gestaan, ook alweer in de eerste maanden
van 2000. Waarschijnlijk heeft Marzouki het boek voor een groot deel aan Ignace
Dalle verteld, een Franse journalist die hij in 1994 ontmoette. Hoe groot het aandeel
van de ghostwriter is geweest, is aan het boek niet af te zien. Het boek werd pas
begin 2001 gepubliceerd, vrijwel tegelijk met de roman van Ben Jelloun, die er
aanzienlijk korter over had gedaan. Nadat er van Cellule 10 in Marokko binnen
enkele weken 25.000 exemplaren verkocht waren, is het door Gallimard in pocket
herdrukt.

‘Een boek dat niemand openslaat’
Begin 2000 waren niet alleen de feiten rond Tazmamart aan het licht gebracht, maar
waren er ook al verschillende getuigenissen van exgevangenen gepubliceerd. Toen
Ben Jelloun aan zijn roman begon, kende hij dat alles min of meer, dat was een
context die hij ook bij de lezers van zijn roman bekend mocht veronderstellen. Als
een schrijver die grotendeels in Frankrijk leefde niet de pretentie had dat alles over
te doen - er was niet eens meer een schandaal om te onthullen - dan moest hij een
andere invalshoek kiezen. Alleen al die simpele overweging maakt de misverstanden
rond de roman onbegrijpelijk. Ten eerste koos hij voor een literaire benadering van
het onderwerp, hij was schrijver en geen verslaggever, hij was buitenstaander en
niet direct betrokken, laat staan slachtoffer. Lees wat hij in hoofdstuk 9 zijn
hoofdpersoon Salim daarover laat zeggen: Er zal een dag komen dat ik zonder haat
zal zijn, dat ik eindelijk vrij zal zijn en alles vertellen wat ik heb moeten doorstaan.
Ik zal het opschrijven, of laten opschrijven door iemand anders, niet om me te
wreken, maar om de buitenwereld te laten weten wat er is gebeurd, om een stuk
toe te voegen aan het dossier van onze geschiedenis.
Dat zeggen mensen die hun levensverhaal publiek maken altijd, op een of andere
manier. Ook als ze gewoon hun verhaal kwijt willen, om zich uit te spreken, zich
van herinneringen te bevrijden, erkenning voor hun drama te krijgen, voor hun
vreselijke maar wel heel bijzondere gebeurtenissen of uitzonderlijke daden, mag
het er niet als sensatiezucht uitzien, niet eens als persoonlijke klaagzang of
particuliere aanklacht, nee het moet ergens toe dienen. De getuigenis - of dat nu
over martelen of over een ziekte of misstand gaat - staat altijd in dienst van anderen,
dat is bijna een wet, althans van het egodocument dat voor publicatie is geschreven.
Daarom legt de getuige of zijn vertegenwoordiger (de verslaggever, redacteur of
uitgever) de nadruk op het meer dan particuliere belang van de getuigenis: als
onthulling, hulpkreet, waarschuwing, voorbeeld, vul maar in. Goede bedoelingen
zijn kenmerkend
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voor het genre. Ik bedoel dat niet denigrerend, want de grootste kwelling voor de
gevangenen van Tazmamart was dat ze vele jaren niet geweten hebben of iemand
wist waar zij waren; en ook voor hen was de grote angst dat áls ze er ooit uitkwamen,
geen mens ze zou geloven. Gedoemd nog eindeloos in leven te blijven, zijn ze voor
de buitenwereld al gestorven, vreest Salim namens allen: ‘Ik zei niets meer, ervan
overtuigd dat ik een boek was geworden dat niemand zou openslaan.’

Revenant uit een duistere grot
Na Perrault, Daure-Serfaty, de gebroeders Bourequat, Raïss, Marzouki en anderen
hoefde Ben Jelloun de opdracht van zijn hoofdpersoon niet meer uit te voeren. Hij
ging door op wat anderen hadden gedaan. Hij ging ook verder door iets te doen wat
anderen niet onder woorden konden brengen, niet wilden of durfden vertellen: hoe
ze de opsluiting in hun binnenste beleefd hebben, op hun eigen manier verwerkt
en het in de herbeleving voor zichzelf tot ervaring gemaakt hebben. Ik heb veel
berichten over alle mogelijke kampen en gevangenissen gelezen, maar bijna altijd
bepalen de ooggetuigen zich tot wat ze gezien, gehoord en meegemaakt hebben.
Hoe het er in die extreme toestanden bij hen van binnen uit heeft gezien, sparen
ze uit - volkomen terecht want wat toen hun reserve aan gedachten en gevoelens
was, áls ze daarvoor tenminste nog ruimte over hadden, is vermoedelijk ook precies
datgene wat hen behouden heeft en wat zij zelf willen behouden als de kern van
hun verhalen en beweegreden om verder te leven. Als Salim het over een
binnenwereld heeft die hij opbouwt in plaats van de buitenwereld die hem bezet, is
dat niet een denkbeeldige wereld vol fantasiegedachten maar eerder ruimte die hij
schept, een leegte, en als hij die vult is het door zich op eigen gedachten te
concentreren en bepaalde belevingen te intensiveren. Vandaar ook dat het in hem
stil is te midden van het lawaai van ijzer en beton en de harde stemmen van de
anderen; vandaar ook dat hij alleen wil zijn hoewel hij het zonder de permanente
(gebrulde) gesprekken met zijn lotgenoten niet had volgehouden. Waaraan ontleent
hij de moed om vol te houden? Daar heeft Ben Jellouns hoofdpersoon het
voortdurend over, omdat hij zelf niet verder dan omschrijvingen komt. Telkens weer
vraagt hij zich verwonderd af waar zijn lichaam en zijn geest de kracht vandaan
halen. Hij kan moeilijk zeggen dat hij de kracht uit zichzelf haalt, want hij weet niet
wat dat is, zijn zelf. Hij noemt zijn moeder als voorbeeld, heeft het over geloof dat
houvast biedt, stelt vast dat zelfs de overlevingsdrang ontoereikend is, dat hoop en
herinneringen geen schietgaten in zijn inwendige reserve zijn maar openingen in
zijn bolwerk waardoor de buitenwereld binnendringt, dat zijn eigen lichaam de
verraderlijkste handlanger van de uit-
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wendige vijand is, en dat hij maar één motief heeft om vol te houden: de wil om zich
niet klein te laten krijgen. De Wil, daar draait alles om. Misschien is dat wel de
Nietzscheaanse trek in het boek, net zoals de strijd tegen de ergste kwaal die op
de bodem van de vaas van Pandora lag, de hoop, een via Camus aan Nietzsche
ontleend idee is. Salim noemt die wil ‘waardigheid’, hij had het ook eergevoel kunnen
noemen. Waardigheid houdt in dat hij alle hoop laat varen en daardoor niet meer
toebehoort aan degenen die hem daar gevangen houden. Een eigen wil: ‘weigeren
afhankelijk te zijn van die vervloekte manier om nog hoop te koesteren. Hopen is
ontkennen, ‘een leugen met de werking van een pijnstiller’.
Opzettelijk of niet, Ben Jellouns passieverhaal van Salim vertoont
tegenstrijdigheden, waarvan er één essentieel is juist omdat ze het geestelijk
avontuur van Salim - en noemt Ben Jelloun in het gesprek Salim niet zelfs een
heilige? - tot een uiterst hachelijke onderneming maakt. In één zinnetje samengevat:
wat Salim redt nekt hem - bijna. Wat het leven van een mens de moeite waard
maakt, zijn gevoelens, gedachten, herinneringen en verwachtingen, kortom de
eigenschappen die typisch des mensen zijn, juist die wil Salim radikaal uit zijn
binnenste verwijderen, omdat ze hem kwetsbaar maken voor degenen die hem van
zijn menselijkheid willen beroven. Als hij na achttien jaar op de valreep toch nog
bijna bezwijkt, is dat op het moment dat hij in de steek gelaten wordt door zijn eigen
lichaam - kiespijn geeft hem de genadeslag - maar kwetsbaar is hij door de geruchten
over een mogelijke bevrijding die opeens toch de hoop die verborgen in hem smeult
doet opvlammen. Natuurlijk heeft hij zijn menselijke eigenschappen niet uitgeroeid,
hij heeft ze alleen aan het oog van de buitenwereld onttrokken, ze vormen immers
zijn laatste kapitaal. Maar juist de menswaardigheid die hij wil redden dreigt hem
noodlottig te worden - en dan houdt het lichaam hem aan de grond en voorkomt dat
hij opgaat in al te speculatieve hogere sferen. Alleen al de beschrijving van die
tweestrijd maakt de roman van Tahar Ben Jelloun uniek. Vanwege het duistere van
de kerker denk je bij tweestrijd hier algauw aan een schaduwgevecht in een
Platoonse grot. Dan is het bewustzijn van de geïsoleerde celbewoner als het ware
een grot in de grot, en is Salim als verteller een revenant - het Nederlands heeft
geen woord voor een mens die van gene zijde terugkeert.
Daar speelt zich de roman in hoofdzaak af, in een holle ruimte in het hol van een
betonnen kerker, in het holst van een nachtzwarte graftombe c.q. strafcel. Waar
moet je dat binnenste situeren? Bewustzijn is hier gelijk aan de inwendige mens:
de binnenkant van de fysieke persoon. Als buitenkant krijgt het lichaam dan een
zeer dubbelzinnige rol. Het
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blijkt minder een bolwerk of beschermend pantser dan een vooruitgeschoven post
van de vijanden buiten - het lichamelijke, dat zoals beweerd wordt mensen gelijk
maakt, is de buitenkant van het binnenste maar ook precies datgene aan een persoon
wat hem aan de buitenwereld bloot doet staan en deel laat hebben. Misschien is
dat wel de oerscène. De innerlijke tweestrijd, die je dan ook nauwelijks meer innerlijk
kunt noemen, neemt de vorm aan van een strijd van de geest met het onwillige of
eigenwillige, en uiteindelijk verraderlijke lichaam. Salim heeft het dan ook, zoals in
de volgende passage, over zijn lichaam in de derde persoon.
Op een gegeven moment zit hij vol gal die hem van binnen loogt, hij wil overgeven
maar krijgt zijn vingers niet in zijn mond. Ik zit met mijn rug en hoofd tegen de muur
geleund. Mijn rechterarm kan zich niet meer bewegen. Hij zit tegen de muur aan
alsof hij er door haken tegenaan wordt gehouden. Ik moet hem langzaam van de
muur los maken en heel voorzichtig naar mijn mond brengen. gemakkelijk gezegd,
maar bepaald niet gemakkelijk gedaan. Ik concentreer me en denk alleen maar aan
mijn arm. Mijn hele lichaam zit in die arm. Ik ben een arm die op de grond zit en ik
moet al mijn kracht inzetten om hem omhooog te krijgen. Door mijn ogen strak op
mijn arm gericht te houden slaag ik erin de bittere smaak in mijn mond te vergeten
en zelfs de pijn in mijn gewrichten nog maar zwakjes te voelen, als een nagalm van
pijn. De pijn neemt af, maar hij verdwijnt niet. Ik buig mijn hoofd naar mijn hand toe.
Maar dan komt de gal zo sterk omhoog dat ik het gevoel heb te zullen stikken. Ik
richt mijn hoofd weer snel op en stoot me tegen de muur. Ik houd mijn hoofd stevig
tegen de muur en verander van tactiek: mijn hand moet naar mijn mond toe gaan,
niet omgekeerd. De operatie doet uren. Mijn andere arm doet dienst als steun.
Het leerproces van Salim, zoals hij het zelf noemt, bestaat onder meer uit
oefeningen in pijnverplaatsing. Bij verbeelding denkt men algauw aan fantasie die
de wegdromer vervoert naar verre, veiliger oorden. Hier is verbeelding verandering,
verandering van vorm, plaats, belevingsgraad. Pijn laat zich niet wegdenken of in
kleurige beelden wegmoffelen. De kracht van de verbeelding is van welhaast fysieke
aard. Zo ontwikkelt Salim een drastische methode van pijnbestrijding door aan nog
ergere pijn te denken.

Zie de mens
Ben Jelloun ontkent dat Salim naar één model getekend is. Hem hebben
verschillende voorbeelden voor ogen gestaan. Een samengesteld portret betekent
ook dat Salim als personage uit meerdere persoonlijkheden bestaat. Niettemin is
er maar één Salim, deze romanfiguur. Ben
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Jelloun zegt verder dat het evengoed een gevangene in Cambodja of Zuid-Afrika
had kunnen zijn. Ook dat is voor verschillende uitleg vatbaar. Het is waar, Salim
had onder een andere naam in net zo'n verhaal over mensen in een Chinese,
Vietnamese, Cambodjaanse, Iraakse, Libanese, Zuidafrikaanse, Zuidamerikaanse
gevangeniscel kunnen figureren. Bij het lezen heb ik herhaaldelijk aan Primo Levi,
Sjalamov, Améry maar ook aan gijzelaars in Libanon en gevangenen in Vietnamese
tijgerkooien moeten denken. En waarschijnlijk denk ik bij verhalen over extreme
ervaringen van anderen straks aan Salim en Marzouki. Ik veronderstel echter dat
je de roman maar ook de hoofdpersoon erin en de reële gevangenen van Tazmamart
waaraan hij herinnert, onrecht doet door Salim als een universeel slachtoffer te zien,
een invulbaar type. Tazmamart is geen gevangenis uit vele, als strafkamp
verschrikkelijk maar daarmee is het nog geen schrikmodel van het ultieme cachot.
Veralgemening dreigt net als abstractie en symbolisering het bijzondere teniet te
doen: de functie van voorbeeld overschaduwt de werkelijkheid van het geval apart.
Als concreet geval is Tazmamart even onbegrijpelijk en sinister als Kafka's
Strafkolonie met zijn apparaat dat de gevangene het vonnis in het vlees grift,
uitspraak en uitvoering van het vonnis ineen. Wie niet horen wil moet voelen, staat
onzichtbaar boven de ingang van Tazmamart.
Varlam Sjalamov heeft in zijn honderdvijftig verhalen over het goelagkamp in
Kolyma nergens het strafsysteem in de Sovjetunie in z'n geheel behandeld of
geanalyseerd. Dat liet hij aan Soljenitsyn en de geschiedschrijvers over, hij vertelde
wat hij ter plaatse had waargenomen. Hij wilde vooral, zoals hij zelf zei, het
uitzonderlijke van het uitzonderlijke laten zien. Sjalamov volstond niet met te zeggen
dat in Kolyma mensen verschrikkelijke kou leden, hij beschreef wat er bij dertig,
veertig, vijftig graden onder nul met adem, speeksel, ogen en vingertoppen gebeurt,
hoe kou zelfs herinneringen aan kou bevriest. ‘Dat is geen documentair proza, maar
proza van de ervaring’, en daarbij draait alles om details. Als Sjalamov de
‘authenticiteit van een proces-verbaal of een wetenschappelijk verslag’ nastreefde,
was dat om precies onder woorden te brengen wat Kolyma tot summum maakte
van wat mensen andere mensen aan kunnen doen.
Gilles Perrault maakt in zijn boek van 1990 een vergelijking met de Duitse
concentratiekampen en zegt dan: ‘Op de dag dat deze regels geschreven zijn, kun
je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beweren dat de gruwelijkste
plaats van deze planeet (de nazi's noemden het de anus mundi, ‘de aarsopening
van de wereld’), die waar de mens het ergste is voor de mens, gelegen is op één
uur vliegen van Madrid, twee uur van Parijs, niet ver verwijderd van een weg
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waarover auto's rijden met toeristen die verrukt zijn over de schoonheid van wat ze
zien.’

De list van het realisme
Ik sprak boven de vrome wens uit dat de roman van Ben Jelloun op eigen merites
gelezen en beoordeeld zal worden. Daarmee is niet in tegenspraak dat je de roman
in een context van informatie en getuigenissen over Tazmamart leest. Zelden heeft
een lezer voor wat hij over iets weet maar één bron, doorgaans zijn het bovendien
bronnen van uiteenlopende aard en kwaliteit - ook in dit geval is het de lezer die
berichten, geruchten, verhalen tot een min of meer samenhangend, verward of
tegenstrijdig beeld bijeenraapt. Dat is nu eenmaal lezen: vergaren. In die context is
het verhaal van Salim uniek in Sjalamovs betekenis van uitzonderlijk: het speelt zich
af in deze gevangenis, Tazmamart, in Marokko tussen 1973 en 1991, te midden
van met name bekende, in de roman anders genoemde medegevangenen, maar
het is ook deze ene figuur in deze roman, van a tot z identificeerbaar, niet te herleiden
tot het evenbeeld van Aziz Binebine, niet eens diens alias. Ook als Binebine zelf
een methode van onthechting ontwikkeld zou hebben, is het ‘leerproces’ van Salim
uitsluitend en alleen de overlevingsstrategie van de geïsoleerde Salim, in het
Tazmamart van Ben Jelloun. Dát kan Aziz Binebine de schrijver nooit tot in details
gedicteerd hebben, laat staan dat hij het zelf, zeker niet zo, had kunnen schrijven.
Nogmaals, Ben Jelloun concentreert zijn verhaal op een ruimte die vrijwel in alle
ooggetuigenverhalen uitgespaard blijft - de roman speelt zich af in het binnenste
van de ervaring van eenzame opsluiting, het hart van de duisternis.
Ben Jelloun heeft het zich niet eenvoudig gemaakt. De eerste persoon enkelvoud
- en bijbehorende tijdsvorm plus vertelperspectief - is de meest geëigende vorm
voor een beschrijving van binnenuit van Salims geestelijk avontuur, maar ze bindt
de schrijver wel aan handen en voeten. De ik-vorm houdt een verruiming van het
bewustzijn in maar tegelijk een vernauwing van de blik, doordat de schrijver
gehouden is tot wat de betreffende persoon kan weten, zien, voelen en denken. En
bovenal stelt Tazmamart zelf paal en perk aan het verhaal. Dat is nu eenmaal de
consequentie van de waarschuwing vooraf dat de roman op feiten berust. Doordat
de schrijver ervoor gekozen heeft zich in een gevangene van Tazmamart in te leven,
zag hij zich voor strenge realistische grenzen gesteld. De vorm van een
ooggetuigenverhaal koppelde de fictie aan een bestaande biografie. Of die globaal
de feiten van Aziz Binebine's biografie volgt, doet er minder toe dan de realia van
de betreffende gevangenis op dat tijdstip in dat land. Doordat de feiten, of Ben
Jelloun dat nu wou of niet, over de fictie beslisten, kwam de
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schrijver in de paradoxale toestand terecht dat hij zich, door zijn versie van het
gevangenisleven een roman te noemen, alle mogelijke vrijheden leek te kunnen
permitteren - zo namen tegenstanders het ook waar: beroemde schrijver eigende
zich andermans levensverhaal toe - maar in feite meer gebonden was aan de regels
van het ooggetuigenverhaal dan anderen die met hun berichten en levensverhalen
louter documentaire teksten aanboden. Anders gezegd: door een ooggetuigenverslag
te fingeren, onderwierp Ben Jelloun zich meer aan de (ongeschreven maar des te
dwingender) regels van het reële ooggetuigenverslag of, algemener, van het
document, dan Marzouki en de Bourequats. De vrijheid van de schrijver is net als
de dichterlijke vrijheid wel vaker bedrieglijk gebleken.

Leven uit de tweede hand
Aan het bericht vooraf in Ben Jellouns roman zit meer vast. Behalve ontzag voor
het onderwerp - de feiten van Tazmamart en de overlevenden van het dodenhuis
- spreekt er deemoed uit: een bescheiden revérence van de literator voor de
waargebeurde geschiedenis. Bijna alsof hij wijkt voor de gangbare idee dat de
literatuur, onverantwoordelijk als ze per definitie is, ten aanzien van zo'n enorm
onderwerp eigenlijk geen recht van spreken heeft. Van dat vooroordeel over literatuur
als leven uit de tweede hand in vergelijking met de elementaire werkelijkheid hebben
tegenstanders, ook critici die wél iets van literatuur konden weten, grif gebruik
3
gemaakt. Een geijkte truc is dan het heiligverklaren van de feiten en is de verklaring
vooraf in de roman dan niet een knieval voor die fetisjering van de Feiten? De
schrijver verklaarde dat hij weliswaar een fictief verhaal had geschreven maar zich
daarbij wel aan de feiten hield. Hoezeer dit ook als hooghartigheid van de literatuur
werd uitgelegd, eerder is het een teken, kun je zeggen, dat de intimidatie al bij
voorbaat effect sorteerde. De geëmigreerde schrijver had nagelaten eerder politiek
stelling te nemen, zo werd hem toegevoegd; hij had een overlevende van Tazmamart
zijn levensverhaal zoniet een deel van zijn leven afgepikt, de man ook nog financieel
slecht behandeld; maar het ergste was misschien, dat de schrijver het verhaal in
de ik-vorm had gesteld - maar dát is, geloof ik, niet expliciet gezegd. ‘Ik’ mocht alleen
iemand zeggen die het lijden aan den lijve ondervonden had; dus moest de man
die in de roman ‘ik’ zei dezelfde zijn als degene die de schrijver zijn verhaal had
verteld; en als de schrijver anders beweerde, deed hij de waarheid en de feiten
geweld aan. Daarmee raken we waarschijnlijk het hart van het conflict tussen de
genres roman en relaas, clichématig aangeduid als de tegenstelling tussen feit en
fictie, verbeelding en werkelijkheid. Maar zelfs Sjalamov, die toch zei zijn
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kracht te putten uit de kunst en het document, stelde dat ‘alleen wie deze
buitengewone ervaring, deze uitzonderlijke morele situatie heeft meegemaakt, het
recht heeft haar onder woorden te brengen.’ Wie er niet geweest is, moet er het
zwijgen toe doen - aldus de strekking van de intimidatie.
Had Ben Jelloun nou maar gezegd dat hij niet meer had gedaan dan getrouw het
verhaal van Aziz Benine op te tekenen, dan zou hij veel vrijer zijn geweest. Bovendien
zou zijn model borg hebben gestaan voor de meest fantastische details. Wie waagt
immers de woorden van een overlevende in twijfel te trekken? Een overlevende van
een vernietigingskamp of een bunker vol dodencellen als Tazmamart is een intimus
van de dood, in zekere zin zelf een gestorvene. Zei Primo Levi niet dat de ware
getuigen van de kampen de verdronkenen waren die de bodem hadden bereikt?
Treffend noemt Midhat René Bourequat zijn getuigenverslag van Tazmamart: Mort
vivant, waarmee hij de levende dode bedoelde in de cel maar ook de man die het
tien jaar na afloop meer dood dan levend te boek stelt.
Een opmerkelijk en misschien wel essentieel verschil tussen de roman Een
verblindende afwezigheid van licht en het document Tazmamart. Cellule 10 is dat
Marzouki zijn boek weliswaar ook in de ik vorm geschreven heeft, maar het in zijn
ego-document nergens over zijn gevoelens en gedachten heeft. Hij sprak namens
alle slachtoffers, niet alleen voor eigen rekening. Tot op zekere hoogte kon Marzouki
zich alles in zijn boek permitteren, hij wilde er ook alles in kwijt wat volgens hem de
wereld over de slachtoffers van Tazmamart diende te weten, álles, op welke manier
dan ook, mits hij maar niet literair deed, althans niet openlijk, niet literair volgens de
voorstelling die niet-lezers van het dichterlijke hebben: bloemrijk taalgebruik,
beeldende vergelijkingen, gegoochel met tijd en plaats. Als Marzouki over zichzelf
sprak, dan namens velen, en in de eerste persoon vooral als bewijs dat hier iemand
sprak die het aan den lijve had meegmaakt. Daarom mocht er ook geen helpende
schrijvershand zichtbaar zijn; die zou net zo storend gewerkt hebben als een
microfoon of de schaduw van een camera in een uit het leven gegrepen vertelling.

Wie heeft het woord?
Wat Marzouki voor iemand is, de persoon achter de mens, weet je na 440 pagina's
niet of nauwelijks. Om het individu Marzouki gaat het ook niet, het bericht gaat óver
hem als de onwettig behandelde gevangene, de misleide kadet, en dat ook maar
ten dele, want daarvoor houdt de verteller zich tezeer op de achtergrond in zijn
beschrijvingen van de doodsstrijd van anderen. Zijn persoon verbleekt bij degenen
die het niet
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overleefd hebben; ook hij heeft maar beperkt recht van spreken. Ik zei al hoe
indrukwekkend die grafschriften zijn: het boek is een waardig monument voor wat
Marzouki de martelaars van Tazmamart noemt, de getuigen. Typerend is evenwel
dat Marzouki zeventig pagina's besteedt aan de voorgeschiedenis van de gevangen
militairen, de voorbereiding van de aanslag in de academie en de taferelen die zich
tijdens de beschieting van de golfende en vorkjesprikkende jetset op de verjaardag
van de koning afspeelden, en dat het toch een warrig verhaal blijft, waaruit niet valt
op te maken wat er nu precies gepland en gebeurd is, niet eens wie precies de
verantwoordelijken waren en waar ze op uit zijn geweest. Zelfs over zijn eigen
aandeel blijft Marzouki behoorlijk vaag; het enige wat hij zegt is dat hij niet zelf
geschoten heeft. Maar hij geeft toe dat zijn verslag ook maar één versie van de
geschiedenis is, aangevuld met wat hij tijdens het proces gehoord en daarna aan
geruchten heeft opgevangen. De geschiedenis die hij doorvertelt is daarom
nauwelijks een voorgeschiedenis van wat hem persoonlijk overkomt.
Ook over een aantal details in de gevangenis blijft zijn verslag vaag: wat voor
mensen er in de loop der tijd bijkwamen, waar sommigen gebleven zijn, hoe precies
de moeizame contacten met de buitenwereld via corrupte of coöpererende bewakers
verliepen. Daar staat tegenover dat hij dingen vertelt die je bij geen ander leest. Bij
voorbeeld hoe in gebouw 1 waar vooral hogere militairen geïnterneerd waren, het
dagelijks leven door de gevangenen van meet af aan volgens een ijzeren discipline
was ingedeeld; ze bleven militairen. Overigens was het ook de kadaverdiscipline
van academie en kazerne die voorheen honderden soldaten blind had doen
gehoorzamen in een voor hen volkomen duistere politiek-militaire operatie.
Verrassend is het volgende detail. Na enkele jaren gaat in Tazmamart geld een rol
spelen en onmiddellijk is het gedaan met de sfeer van gelijkheid en kameraderie.
Met het geld worden rangorde en afkomst, vooral de familie en clan, weer belangrijker
dan welke persoonlijke eigenschappen en lotsverbondenheid ook. Ten dele, want
ook Tazmamart toont weer eens aan dat de gemeenplaats van de beschaving als
dunne vernislaag over de dierlijke inborst van mensen een bedenkelijk fabeltje is.
Het is juist verbazingwekkend wat mensen, die op handen en voeten door hun cel
lopen, ook na jaren nog aan hulpvaardigheid ten beste geven, sommigen althans.
Op dat punt stemmen trouwens alle verhalen en berichten met de roman overeen.
Zelfs de bewakers zijn niet allemaal naargeestige, analfabete beulsknechten: onder
de eveneens voor achttien jaar daar te werk gestelde militairen zijn er types met
menselijke trekjes, een van hen helpt de gevangenen zelfs met gevaar voor eigen
leven en zonder winstbejag.
Maar in zijn inventarisatie van de hele geschiedenis van Tazmamart
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deed het er kennelijk niet toe wat een onderluitenant als Marzouki dacht en voelde
- het ego van Marzouki's document is dat van de veroordeelde, vanaf een bepaald
moment wetteloos geworden militair. Als Ben Jelloun echt een portret van Aziz
Binebine zou hebben geschreven, had dat gepast in het groepsportret van Marzouki.
Maar Salim wordt in de gevangenis een ander, iemand die zich door wat voor
wonderbaarlijke krachten ook en gedreven door een motief dat hem zelf ontgaat en
verbaast, emancipeert van de eenvoudige geest die hij voorheen was, een gewone
man met doorsnee gedachten en wensen. In de roman krijgt zijn persoonlijkheid
een ongekende dimensie. Door alles wat samenhangt met het leven buiten hem
weg te denken, bouwt hij in zijn binnenste een eigen kleine wereld, een zieleleven
of hoe je deze fragiele miniatuur ook moet noemen, een zelfgemaakte Adam.
Deze Salim leer je als lezer juist heel goed kennen, alle roerselen van zijn ziel,
welke uitdrukking hier zowel de eindeloze gevechten als de momenten van serene
leegte moet vatten. Maar wie hij voorheen was kom je nauwelijks te weten, zomin
als wat zijn conclusie na de hele geschiedenis is en hoe de tien jaar na zijn bevrijding
verlopen zijn. Dat hoeft ook niet in een document, en ik zei al dat Ben Jelloun zich
strikt aan de regels van het ooggetuigenverhaal gehouden heeft - meer dan Marzouki,
die niet alleen over de voorgeschiedenis uitwijdt maar ook nog eens honderd pagina's
besteedt aan alle, overigens niet geringe wederwaardigheden na de vrijlating, de
machinaties van de geheime politie en de pogingen om het schrijven van dit boek
te torpederen. Overigens, niet onmogelijk dat de moeilijkheden om het manuscript
uitgegeven te krijgen ook aan de veiligheidsdienst van Marokko te wijten zijn geweest.

De spin in het hoofd van de spin
Voor elk type getuigenis geldt dat voor de lezer beslissend is of de verteller
overtuigend overkomt. Diens geloofwaardigheid hangt minder van de waarheid af
dan van de bereidheid van de lezer. Dit lijkt louter een inhoudelijke kwestie waarbij
vooral psychologische factoren een rol spelen, maar ik vermoed dat vorm en techniek
een groter aandeel hebben in de geloofwaardigheid, of liever: in het effect of de
illusie van geloofwaardigheid, dan men graag aanneemt. Ik had op dat vlak een
ernstig probleem met de roman van Ben Jelloun, meteen al bij de eerste lezing. Na
kennis genomen te hebben van externe informatie en directe ooggetuigenberichten,
vind ik bij herlezing details die de eerste keer betrekkelijk vaag waren en vragen
opriepen over de situatie in en rond de gevangenis en de lotgevallen van de andere
gestraften, veel duidelijker. De roman is exacter in de weergave van ruimtelijke en
feitelijke

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

63
gegevens dan ik aanvankelijk dacht. Misschien kwam het doordat de stem van de
hoofdpersoon vanaf de eerste zin alle aandacht opeist. Ik kan wel zeggen dat Salim
een andere persoon wordt die zichzelf als het ware ontpopt binnen een aan de reële
gevangene Aziz Binebine gespiegelde denkbeeldige persoon, maar wat dat andere
inhoudt weet je pas als je een beeld van de oude Adam hebt. Wat deed hij op die
militaire academie, waarom heeft hij zich voor het karretje laten spannen van
ambitieuze, op macht en materieel gewin beluste militairen die getuige hun optreden
bij de aanslag in wreedheid niet voor de tiran Hassan onderdeden? In de roman
zegt een van de gevangenen tijdens een verwoede discussie: ‘Wat waren wij? Wat
was onze status? Waren wij trouweloze soldaten? Politieke gevangenen? Slachtoffers
van onrecht? (...) Wat waren we dus: gemanipuleerde kadetten of moedwillige
verraders?’ En een van hen roept dan dat het maar goed is dat de moordaanslag
op de koning mislukt is, want er zou een militaire junta voor de in de plaats gekomen
zijn. Het is de enige expliciete politieke uitspraak in de roman, en die is niet afkomstig
van Salim, want daarvoor had Ben Jelloun van hem het tegendeel moeten maken
van de royalistische Aziz Binebine. De soldaten zijn ofwel volstrekt apolitiek of
koningsgezind. Het is inderdaad aannemelijk dat ze braaf hebben gehoorzaamd
aan de generale poppenspelers, die als ze in hun opzet geslaagd waren, een
ultrarechtse dictatuur in Marokko gevestigd hadden, misschien nog een graadje
erger dan het bewind dat ze omver wilden werpen. Het is wennen aan het idee dat
het bij deze militairen om slachtoffers gaat. In elk geval zaten de mannen niet vast
vanwege een politieke, maatschappelijke of godsdienstige overtuiging. De
gevangenen zijn in de roman noch in de berichten mensen die voor iets anders
staan dan voor zichzelf, voor het merendeel toevallige betrokkenen of zelfs
passanten, niet verbonden met een algemenere zaak, zoals dat wel voor Abraham
Serfaty en andere politieke activisten gold; het enige wat de martelaars van
Tazmamart te verdedigen hadden, was hun vege lijf, hun eer; verder werd hun alles
ontstolen: hun leven, hun familie, hun verleden en hun toekomst.
Deze mannen zaten niet per ongeluk in Tazmamart, laat staan door toeval. Voor
hun aandeel in de aanslagen werden ze veroordeeld, maar alles veranderde vanaf
het moment dat er van de honderden gestraften, lukraak naar het zich laat aanzien,
zestig werden uitgekozen om, door geen wet of rechtbank meer beschermd, extra
te boeten voor de dodelijke belediging die de koning was aangedaan. De kunstgreep
van de romanschrijver, dat Salim zijn moeilijke verhouding met zijn vader verwisselt
met afkeer voor de koning, de vermenging van de vorst die hem als soldaat tot
onmens degradeert en de als hofnar met de koning
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bevriende vader die hem als zoon verloochent, wekt denk ik meer misverstanden
dan dat het parallelle autoriteits- en loyaliteitsconflict verhelderend werkt. Tazmamart
is geen rollenspel; op de pijnbank doet psychologie er weinig meer toe. Hoe minder
bepaalde vragen die bij het lezen rezen aan de orde gesteld laat staan beantwoord
werden, hoe meer ze mijn lectuur stoorden. Het zijn voor de hand liggende vragen:
wie heeft Tazmamart uitgedacht en het plan uitgevoerd? Wie had daadwerkelijk de
hand in deze voorbedachte, uitgestelde dood van achtenvijftig jonge soldaten? En
waarom wil zo'n Salim helemaal geen gedachten verkwisten aan het satanische
brein dat deze sterfhuisconstructie tot in de kleinste details heeft uitgedokterd? Het
is maar ten dele een psychologische kwestie, het is evenzeer een morele en
misschien toch ook een literaire vraag. Ook Marzouki maakt geen woorden vuil aan
de daders; hij zet alleen de bewakers op een rij; overigens zegt ook Marzouki net
als Binebine en Salim dat hij aan Tazmamart geen haatgevoelens heeft
overgehouden. Voor Christine Daure-Serfaty stond vast dat de koning zelf in dit
alles de hand had, al was het maar omdat in Marokko niets buiten Hassan II om
gebeurde; en ook de twee broers Bourequat wijzen uitdrukkelijk de koning aan als
de aanstichter van de wraakactie. Dat de strafgevangenis een exempel zou zijn,
bedoeld ter afschrikking, klinkt onwaarschijnlijk gezien het feit dat de plaats geheim
gehouden werd en het bestaan van Tazmamart in alle toonaarden ontkend. Het
betonnen bouwsel met achtenvijftig cellen zonder ramen en hoegenaamd geen
voorzieningen is daar op last van de koning in 1971 gebouwd, dat is zeker,
gereserveerd voor de aanstichters van de aanslag. Hij had daarbij handlangers
zoals het hoofd van de geheime dienst Oufkir en diens opvolger Dlimi. Maar de
bouw, de indeling, het regiem, kleding en voedsel, al die details moeten uitgekiend
zijn door een man die wist dat hij de macht bezat om deze mensen te laten creperen
en hun doodsstrijd gedurende een onvoorzien aantal jaren te rekken. Een dodelijke
belediging moest even dodelijk gewroken worden, tot in lengte van dagen. Het ziet
er niet naar uit dat de koning ooit persoonlijk een kijkje is komen nemen, alsof hij in
het idee alleen al (en de rapporten) voldoende bevrediging van zijn wraaklust vond.
Hoe heeft hij ervan genoten? Ik kan maar niet begrijpen waarom Salim in de roman,
maar ook de schrijver, net als Marzouki en de meeste andere slachtoffers, de vraag
uit de weg gaan naar het brein achter Tazmamart of op z'n minst naar het denken
dat tot deze gruwelijke marteling heeft geleid, naar het politieke systeem dat zoiets
niet alleen denkbaar maar ook realiseerbaar heeft gemaakt. Salim verbiedt zichzelf
aan de veroorzaker van zijn martelgang te denken omdat hij niet ‘wil zwichten voor
de beulen’. En als hij de vraag stelt naar de reden waarom ze hem uit
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de gevangenis van Kenitra weggehaald en in dit onderaardse hol gestopt hebben,
komt hij niet ver, omdat hij een doodlopende weg inslaat: ‘O, boetedoening door
een langzaam, fnuikend lijden! Er is geen logica, alleen een verbeten vervolging,
een straf die zich uitstrekt in de tijd en over het hele lichaam.’ Het kan zijn dat hij
een verklaring uit de weg gaat om te vermijden dat begrijpen tot begrip leidt, als zou
het vinden van een aanwijsbare oorzaak voor de gevolgen die de gevangenen aan
den lijve ondervinden tot zingeving van onzinnig lijden leiden. Maar de lezer tast
zodoende net zo in het duister als degenen op wie de diepgekwetste zijn gram
botvierde.
Een gelovige heeft redenen om zich niet af te vragen waarom de Schepper zijn
creatie in haar eigen vet laat gaarsmoren - een verklaring voor het lijden dat sommige
schepselen te verduren hebben moet zo iemand, wil hij zijn vertrouwen intact houden,
zoeken in het ongerijmde. God of het lot. Als een gebouw instort is het zaak mensen
zo snel mogelijk onder het puin uit te halen. Maar het is niet onbelangrijk te weten
waardoor het is ingestort. Er is geen logica, concludeert Salim de romanfiguur. Ik
kan nog begrijpen waarom Salim zijn gedachten niet ook nog eens wil laten bezetten
door de man die hem het leven onmogelijk maakt. Maar een schrijver, veronderstel
ik, wil toch weten welk verhaal er achter zijn verhaal schuilgaat. Het is inderdaad
de vraag of de zin van een strafinrichting als Tazmamart ergens te vinden is; ook
de logica ervan is ver te zoeken, maar dat maakt het nog niet onzinnig, uit te zoeken
wat de beweegredenen, de middelen, de machinaties, de volgorde van plan, bouw,
uitvoering, organisatie en regiem, de lange duur, de rechtvaardiging en het web van
geheimhouding en leugens zijn geweest die tesamen Tazmamart vormen. Een web
is de wereld van de spin en in zijn kop zit nog een spin, zo stel ik mij het brein van
de sadistische biotoop Tazmamart voor - en als het talent van een romanschrijver
onder meer bestaat uit het vermogen in het hoofd van een ander te denken, zou ik
anders dan Ben Jelloun wél graag een roman over deze kwade genius lezen.

Gevalsbeschrijvingen
Langs een omweg kom ik zo weer bij vragen uit het begin terecht: hoe lees je een
roman en een document over hetzelfde onderwerp? Daar kom ik ook als lezer in
derde instantie bij uit na de roman eerst gelezen te hebben voor wat hij is en
vervolgens naar informatie op zoek te zijn gegaan. Het begrip ego-document mag
handzaam lijken, er zitten minstens evenveel kanten aan als er benaderingen zijn.
Het is nuttig daarin een duidelijk onderscheid te maken. Ik stel de noodzaak daarvan
vast doordat ik ook mijzelf bij het lezen van zulke publicaties nogal eens op
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morele reacties betrap, of anders geformuleerd: ik vraag me soms af of een oordeel
over de kwaliteit van wat je leest niet ingegeven wordt door bijvoorbeeld bewondering
voor de moed of onzelfzuchtigheid van deze mensen. Een lezer is algauw geneigd
altruïsme hoger aan te slaan dan bijvoorbeeld de sluwheid of gemene trucs waarmee
een gevangene zich het leven redt of uitstel van executie bewerkstelligt. Waarom
is dat beter? Bekend is dat degenen die in leven wisten te blijven dat vaak moesten
bekopen met een verharding van normale menselijke gevoelens. En hard wordt
iedereen die het in Tazmamart langer uithoudt, hoewel het niet perse de zwaksten
waren die het eerst sneuvelden.
Er zijn globaal twee manieren om getuigenissen te lezen, beide legitiem maar
wel met verschillend resultaat. Je kunt ze als gevalsbeschrijvingen lezen: hoe
reageren mensen die langere tijd in kampen en gevangenissen vastzitten op de
arrestatie, het proces, de detentie, het isolement, het regiem, fysieke en psychische
ontberingen enzovoort Zo bezien worden het algauw testcases, voorbeelden van
reeksen vergelijkbare en voor een deel verwisselbare situaties. Daarbij lijkt het als
het om geschreven documenten gaat rechtstreeks over inhoudelijke zaken te gaan,
met name de psychologische en morele kanten van het gedrag van mensen in
gevangenschap. Ik ga voorbij aan alle haken en ogen die aan een gevalsbeschrijving
vastzitten, waarvan methodische problemen bij het lezen en beoordelen niet de
geringste zijn. Maar je kunt bij dezelfde teksten de aandacht ook vooral richten op
de manier waarop dit soort extreme ervaringen verwerkt wordt: hoe ze verteld,
vertaald, vormgegeven, uitgedrukt, vastgelegd worden, in welke vorm en in welk
medium. Hier gaat het in de eerste plaats om geschreven getuigenissen en verhalen
die bedoeld zijn om gelezen te worden. Het kan ook gaan om documenten die
mensen uitsluitend voor zichzelf vervaardigd hebben zonder te weten of ze ooit
iemand onder ogen zullen komen, zoals de hierna volgende brief uit Tazmamart.
Onmiddellijk duiken dan de vragen op ten aanzien van de status van de getuige,
die ik al in het begin noemde: wie is hier aan het woord, wie schrijft of wie dicteert,
wanneer, waarom, gericht tot wie, bedoeld voor wie, in welke vorm enzovoort. En
onvermijdelijk kom je dan uit bij een vergelijking van de literaire vorm en
documentaire getuigenissen. Het is een verschil in benadering die te maken heeft
met een anders gerichte aandacht, maar of je deze teksten nu als
gevalsbeschrijvingen bestudeert of met het oog op de manier waarop extreme
ervaringen verwoord worden, het onderscheid plaatst niet de roman tegenover het
document, feit tegenover fictie, het is meer een accentverschil, een verschil in
afstand, een andere instelling van de lens en de blik. Een zelfde tekst kan als
document en als verhaal gelezen worden, zoveel maakt dat niet uit, dat
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is mijn ervaring bij Ben Jelloun en Marzouki geweest. Maar je kunt ze lezen om te
zien hoe mensen in zulke grenssituaties reageren óf hoe die ervaringen in
geschreven vorm verwerkt worden. De ene benadering is niet per se beter dan de
andere. Hooguit kun je zeggen dat de tweede benadering beter aan de eerste vooraf
kan gaan, al was het maar om een voorbarig gebruik van het document als bewijsstuk
te voorkomen. Concreet: waarom zou het feitenrelaas van Marzouki
waarheidsgetrouwer zijn dan de roman van Ben Jelloun? Evenmin staat bij voorbaat
vast dat de roman meer literaire kwaliteiten vertoont dan de documentaire - ik laat
maar even in het midden waar je de criteria vandaan haalt. Het belang van het
onderwerp maakt een boek nog niet automatisch belangrijk, ook over de meest
gruwelijke ervaringen in kampen en gevangenissen wordt, zoals moeder en dochter
Oufkir illustreren, blatante kitsch geschreven. Wel vind ik dat het verhaal van
Marzouki het evenzeer verdient vertaald te worden als de roman van Ben Jelloun,
in hun genre zijn beide boeken de moeite waard, bovendien vullen ze elkaar in
verschillende opzichten aan.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

69
*

II Brief uit Tazmamart (1989)

In maart 1991 bereikte de brief die hier volgt Frankrijk. Ze is in het Arabisch
geschreven door een gevangene in Tazmamart in 1989. Alle beschrijvingen van de
buitenkant van de gevangenis zijn verzameld uit informatie die stukje bij beetje door
de bewakers is gegeven. Dit is de meest nauwkeurige getuigenis die we hebben
ontvangen.
Elke lezer van dit verslag zal verbluft zijn en de inhoud ervan niet kunnen geloven.
Maar hij hoeft zich niet te generen, want wat voor het oog onzichtbaar is, wordt vaak
door het afgeleide oor ontkend, vooral wanneer het om een zo afschuwelijke tragedie
gaat die alle tragedies en misdrijven overtreft. Maar God is mijn getuige voor de
waarachtigheid ervan.
Wat u hier aan feiten en gebeurtenissen te zien krijgt, is de exacte waarheid, wees
daar zeker van. Maar het is niet meer dan een druppel water in de oceaan, omdat
het maar een beperkt en bleek beeld geeft van een schandaal dat zelfs hele boeken
niet kunnen bevatten.
Als u enig idee wilt krijgen, beste lezer, kom dan met mij mee, laten we plaats
nemen op de vleugels van de verbeelding en ons samen laten vervoeren naar de
stad Rich in de omgeving van Rachidia. Vandaar begeven we ons over een lange
weg van vijftien kilometer naar het dorpje Tazmamart. Het is een klein plaatsje dat
een militair garnizoen huisvest en dat van alle kanten omringd wordt door bruine
en kale bergen als leeuwen.
Uiterlijk lijkt het garnizoen op garnizoenen van secondair belang. Er is niets dat
de aandacht trekt of de nieuwsgierigheid wekt. Laten we er een kijkje nemen zodat
je zelf de naakte realiteit ziet: een doodordinair decor, een commandopost, een
mess voor de soldaten, aparte kamers voor hen, reparatiewerkplaatsen voor
voertuigen, administratielokalen...
Er is maar één ding dat de aandacht trekt: een gepantserde eenheid ter versterking
van de wacht. Op het uiterste noorden van het garnizoen een ijzeren poort die
bewaakt wordt zodat niemand er kan komen behalve enkele onderofficieren.
We openen de poort die uitkomt op een grote lege binnenplaats waar hokken zijn
met verwaarloosd gereedschap. Een andere ijzeren poort bevindt zich recht
tegenover de eerste en wordt streng bewaakt. Weer staan we voor een grote
rechthoekige binnenplaats bedekt met zand, en verborgen achter rotsachtige muren.
Rechts en links van de bewaakte poort twee langwerpige gebouwen van gewapend
beton en met een zin-
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Deze anonieme brief, in 1989 uit de gevangenis gesmokkeld, stond in het Frans vertaald in
het Aanhangsel bij Tazmamart. Une prison de la mort van Christine Daure-Serfaty, 1992
(Éditions Stock)
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ken dak. Van binnenuit de twee gebouwen bereiken stemmen het oor in de vorm
van vreemde, zwakke en onregelmatige echo's. Het is een mengsel van kreten van
pijn en wanhoopskreten die even verdwijnen en dan weer onregelmatig terugkeren.
De deuren van de twee gebouwen worden niet rechtstreeks bewaakt maar er staan
wachttorens waar bewakers de hof tot in de kleinste uithoeken in de gaten houden.
Laten we het eerste gebouw binnengaan. Bij de eerste stap draai je je instinctief
om en hap je naar lucht. De geur van verrotting knalt je tegemoet als een forse
dreun op je neus. Houd een zakdoek voor je neus en schep moed: de
ondoordringbare duisternis bedekt alles wat daarbinnen is. Doe een zaklantaarn
aan zodat je voor je een smalle gang ziet, lang en buitengewoon smerig. Het lijkt
meer een klein souterrain. Aan weerskanten zie je ijzeren deuren naast elkaar met
de nummers 1 tot 29. Elk nummer vertegenwoordigt een cel voor een langzame
dood. Open de eerste. Ze is leeg op een draagbaar en een grote lantaarn na. Ook
de tweede cel is leeg. Doe de derde open. Je verstijft van schrik bij het zien van
een menselijk lichaam dat ligt uitgestrekt op een cementen goot. Tegenover de deur
een skelet met een heel lange volle baard die de borst bedekt; lange, vuile haren
die aan een oermens doen denken; de nagels zo lang dat ze klauwen van
denkbeeldige dieren lijken, een hevige, walgelijke stank; de geur van menselijke
uitwerpselen vermengd met die van angstzweet. Hij is duidelijk de dood nabij, maar
de ongelukkige geeft je met een teken te kennen dat hij leeft; hij zieltoogt: het gaat
om een gevangene die al geruime tijd verlamd is.
Open een andere cel. Een mummie probeert op handen en voeten bij de deur te
komen.
Open de cel waaruit kreten komen. Een menselijk spook met lompen bedekt die
dijen bloot laten waar geen spier meer te bekennen is, stevig vastgeklonken aan
twee ijzeren draden; hij schreeuwt en zegt met een holle lach: ‘Ik ben de keizer van
Egypte, ik ben Jacques Broze, ik ben de vriend van kalief Aboubakr as-Sadik’... Hij
ijlt en je ziet duidelijk dat de ongelukkige z'n verstand totaal kwijt is. Hij is gek
geworden door de helse omstandigheden.
Het grootste deel van de cellen is of leeg of huisvest gedetineerden die er ernstig
aan toe zijn maar dat in verschillende gradaties.
Het tweede gebouw is leeg, met uitzondering van zes gedetineerden die languit
op de grond liggen. De bewoners van de andere cellen zijn al eerder gestorven in
afschuwelijke omstandigheden waar Satan zelf niet aan zou willen.
Ga weer naar de binnenplaats en naar de muur achterin tegenover de
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twee gebouwen: de grond is helemaal vlak. Let goed op de cementen tekens die
op de muur zijn aangebracht: elk teken markeert een afschuwelijke misdaad, een
bloedig drama, een gedetineerde die gedood is in weerwil van de wet en het recht,
volstrekt geheim.
Beste lezer, nu je een stuk van deze draculiaanse nachtmerrie beleefd hebt, zul je
je afvragen of je in een gevangenis van de Mongolen of de Tataren bent geweest,
of je echt getuige was van een scene van het gehenna. Wees er zeker van, broeder,
dat je in Marokko bent, in 1989, en niet zoals je gedacht hebt in een van de duistere
tijdperken van de mensheid.
Laten we nu de vraag stellen die zich onvermijdelijk opdringt: wie zijn deze
ongelukkigen? Het zijn de officieren en onderofficieren, infanteristen of vliegeniers
die gearresteerd zijn bij de gebeurtenissen van 10 juli 1971 en 16 augustus 1972.
Je hebt zojuist de ontknoping van het drama gezien, maar hoe heeft dat kunnen
beginnen?
Begin februari 1972, nadat de militaire rechtbank van Kenitra vonnissen heeft
uitgesproken die gaan van een jaar gevangenisstraf tot de doodstraf tegen officieren
en onderofficieren van de kadettenopleiding van Ahermoumou, zijn allen naar de
militaire gevangenis van Kenitra gebracht, waar de gevangenen bleven tot begin
september van dat jaar, het tijdstip waarop ze werden overgebracht naar de centrale
gevangenis van Kenitra.
De vliegeniers werden na te zijn veroordeeld in november 1972 op hun beurt
overgebracht van de militaire gevangenis naar de centrale gevangenis, maar in een
ander gebouw dan dat van de infanteristen. Op dinsdag 7 augustus zijn de twee
groepen in militaire vrachtwagens geladen, begeleid door de politie en de
marechaussee, en naar de militaire basis van Kenitra gebracht, vanwaar twee
militaire vliegtuigen ze naar het vliegveld Er-Rachidia hebben vervoerd.
En vandaar hebben militaire vrachtwagens ze onmiddellijk naar de gevangenis
van Tazmamart gebracht.
Opgemerkt moet worden dat voorafgaand aan die verplaatsing de groep van mensen
die tot één jaar veroordeeld waren is vrijgelaten; daarna zijn ook de tot anderhalf
jaar veroordeelden vrijgelaten, en de groep van tot twee jaar veroordeelden nadat
ze de straf die de rechtbank had uitgesproken hadden uitgezeten. In de gevangenis
bleven nog achtenvijftig militairen die veroordeeld waren tot drie, vier, vijf, tien,
twaalf, twintig jaar, plus twee tot levenslang veroordeelden.
Uitgezonderd vier gevangenen die vastgehouden zijn: commandant
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Mohamed Ababou, kapitein Chellat, vaandrig Ahmed Mrizek, onderluitenant Harrouch
Akka.
Bij hun aankomst in Tazmamart werden de gevangenen onderworpen aan een
streng regiem dat inhield dat hun zelfs het geringste recht van gevangenen
onthouden werd: totale isolering van de buitenwereld en van andere gevangenen.
Gebrek aan artsen, verplegers en verzorging, geen natuurlijk licht of zelfs maar
kunstlicht, het ontbreken van de geringste sanitaire voorziening, geen bedden,
dekens, kleding (het eerste dat opvalt), onvoldoende en bedorven voedsel, enz.
Kortom, de gevangenen zijn levend begraven in donkere, vochtige en geïsoleerde
cellen.
Ze zijn ertoe veroordeeld hun cellen niet eerder te verlaten dan na hun overlijden,
cellen waar ze alleen maar het weinige krijgen dat hun in staat stelt langzaam te
sterven.
In dat vreselijke klimaat, blootgesteld aan alle mogelijke gevaren, hadden de
gevangenen, hoe dan ook, een onderhoud met de directeur geëist. Men zegt dat
hij op de komst van een militaire commissie wachtte die werd voorgezeten door
kolonel Dlimi om het interne reglement van de gevangenis in werking te doen treden.
Dat diende als kalmerend middel voor de zenuwen van de gevangenen die in
wachten verzonken. Drie maanden gingen voorbij. Het winterse klimaat werd harder
en harder. De ellende nam toe. Er kwam niemand. De gevangenen stelden hun eis
met nog meer klem: ze wilden de directeur zien. Deze weigerde categorisch. Na
onderhandelingen verscheen de directeur op een dag in de gang en sprak de
gedenkwaardige woorden: ‘Wie zal er aan jullie oproep gehoor geven? Stelletje
boeven! Jullie zullen gauw zien wie er gaat buigen en wie er gaat barsten, ik of
jullie...’
De directeur deed wat hij zei. De volgende dag zetten de bewakers zich aan hun
taak met nieuwe instructies die nog strenger en afschuwelijker waren dan voorheen.
Het werden domweg beulen, zonder enig mededogen, die nog alleen maar scholden
en knuppelden. Het voedsel dat al schaars was werd verminderd tot twee ronde
broden die twintig gevangenen per maaltijd deelden. De situatie werd gauw slechter,
de gevangenen werden een voor een ziek zonder dat er enige hulp was. In dat
cynische klimaat knapten na zes maanden gevangenis de zenuwen van luitenant
Mahomed Chemsi die in gebouw twee zat. Hij begon dag en nacht op een hysterische
manier te schreeuwen ... Zijn medegevangenen deden al het mogelijke om hem tot
bedaren te brengen en met geroep te troosten, maar vergeefs.
Hij ging zo door tot het moment waarop hij instortte. Toen werd het
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stil. De volgende ochtend troffen de bewakers hem levenloos aan. Ze verdwenen
even om zo te doen geloven dat ze naar de directeur gingen om instructies van
hogerhand te krijgen. Tegen de middag kwamen ze terug en deden het stoffelijk
overschot in een vuile deken en sleepten het naar de muur van de binnenplaats
waar ze hem zonder wassingen, lijkkleed of gebed begroeven.
Zo was Chemsi het eerste slachtoffer van deze slachtplaats. De gevangenen
dachten dat er na dit drama een verbetering zou intreden. Vergeefse hoop. Inderdaad
ging een bewaker de directeur vertellen dat een andere gevangene op sterven lag.
De directeur antwoordde: ‘Vertel me alleen wanneer er iemand dood is. Dat er eentje
ziek is gaat mij niet aan.’
Het tweede slachtoffer viel in omstandigheden die erger waren dan bij het eerste.
Het tijdstip van vrijlating van de groep die tot drie jaar veroordeeld was naderde.
Er werd gespannen gewacht. De hoop nam toe. De dag kwam maar tegelijk daarmee
de wanhoop. Niemand werd vrijgelaten. De schok was hevig voor allen. Toen ze
eraan herinnerden dat de periode van hun straf was afgelopen ze recht op vrijlating
hadden, gaven de bewakers hun spottend het cynische antwoord: ‘Je moet wel heel
dom zijn om te denken dat je even gemakkelijk uit bad komt als dat je erin gaat.’
Jaren gingen voorbij, het ene na het andere. Elke keer dat een groep z'n straf had
uitgezeten, eiste ze hun vrijlating. Het antwoord was altijd hetzelfde. Het vreemde
is dat er nooit enige verklaring of rechtvaardiging voor de willekeurige hechtenis
werd gegeven. De verschillende periodes van de barbaarse kwelling regen zich
aaneen. Elke episode bracht een of twee doden in een verschrikkelijk ritme.
De inspecties van de verantwoordelijken hebben nooit plaats gehad zodat de
vernietigingsmachine z'n macaber werk kon afmaken. Het is totaal onmogelijk alle
verschrikkelijke drama's die deze ongelukkigen hebben gekend de revue te laten
passeren. Het schandaal is zo groot en omvattend dat het niet op een paar velletjes
papier kan worden weergegeven.
Toch moeten we even halthouden om enkele gebeurtenissen op te halen en er, al
is het maar in het kort, enig idee van te geven.
In de loop van 1977 verstopten de wc's door een tekort aan water. Daardoor
stroomde het rioolwater over en liepen de cellen en zelfs de gangen onder. Het was
zomer. Een ondraaglijke stank hing door de hele gevangenis, de muren zaten vol
vliegen, muskieten en andere
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beestjes. Die situatie had verholpen kunnen worden, maar de directeur vluchtte weg
in vertragingen en uitvluchten.
Die situatie maakte een einde aan wat de veroordeelden nog aan geesteskracht
hadden. Sommigen bezweken onder de pestilente stank en gaven de geest in die
stinkende plas. Dat was het geval met adjudant el-Aidi. Anderen bezweken onder
de moeraskoorts... De slachting bereikte z'n hoogtepunt toen twee gevangenen op
een en dezelfde dag de geest gaven.
Deze situatie bracht enkele ongelukkige gevangenen tot waanzin...
Na deze korte blik op de algemene toestand, laat ik u, beste lezer, met enkele andere
details kennismaken om het beeld te completeren.
Eerst het klimaat. De hele herfst en winter heerst er een felle kou. 's Zomers
heerst er een verstikkende hitte. De kou begint in oktober tot eind mei. In december
en januari bereikt hij z'n minimum, 2 of 3 graden onder nul. De temperatuur komt
in de maand augustus tot 38 of 40 graden.
De cellen: de cel is een soort kist, zonder licht, heel smerig, bij koud weer verandert
hij in een verschrikkelijke ijskast en in de zomer wordt hij een oven. Ze is 2,5 meter
breed. Er is een wc zonder spoeling, met aan de bovenkant drie horizontale richels.
Daartussen zitten een paar gaten die uitkomen op de gang die ik je al heb laten
zien. Ze dienen om zo te zeggen als raam voor de gevangene.
Tegenover de deur is er tegen de muur een goot van cement aangebracht die
dienst doet als bed. In het plafond is er nog een heel kleine opening die een miniem
vaag streepje licht doorlaat en die op de bodem van de cel een nauwelijks
waarneembare bleke cirkel werpt van zo'n twintig centimeter doorsnee.
Gebruiksvoorwerpen: een vat van drie liter water, een bord, een glas, alles van
plastic.
Het eten: 's morgens een kop koffie van inferieure kwaliteit en met nauwelijks
suiker. 's Middags een soeplepel vermicelli gekookt in zout water met een heel klein
beetje smerig vet.
Bij dat alles een half brood voor de hele dag en eveneens voor de hele dag vijf
liter water om te drinken, te wassen en naar de wc te gaan. Vlees kregen de
gevangenen in de eerste jaren een stukje per dag. Maar sinds de huidige directeur
in 1980 persoonlijk de voedselvoorziening op zich nam, schafte hij het vlees volledig
af behalve bij enkele gelegenheden zoals het feest van het Schaap of het feest van
de Troon.
Verzorging: bestaat niet, ik kan zelfs zeggen dat verzorging een ritueel verbod is.
Dekens: twee vuile gescheurde dekens, waarvan de een in feite fun-
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geert als matras. Dat alles gedurende de eerste jaren. Dat is de eerste doodsoorzaak
onder de veroordeelden, ondanks hun goede conditie en goede gezondheid in het
begin. Ander aspect van het drama: sommige gevangenen leden liever honger dan
kou. Ze bezuinigden op het brood en droogden het om het te verstoppen in de deken
die als matras werd gebruikt om de kou van de goot wat tegen te houden.
Kleding: in het begin konden de gevangenen zich alleen verschonen als hun
eerste kleren helemaal versleten waren, wat de intieme delen op de meest
beschamende wijze zichtbaar maakte. Na de eerste jaren kregen de gedetineerden
alle twee jaar een hemd, een broek en een deken. Schoenen werd er elke vier jaar
een nieuw paar verstrekt. Alle gevangenen liepen de eerste jaren blootsvoets.
De bewakers zijn allemaal analfabete onderofficieren, sommigen van hen hebben
onder de Franse vlag gediend in de tabors [Marokkaanse bataljons] van de goums
[inlandse hulptroepen in Algerije], waarop ze trots zijn. Hun karakter: geen enkele
inschikkelijkheid of medelijden. Geboren crimininelen die enthousiast steeds
geraffineerdere martelmethoden bedenken, bovendien gedreven door motieven als
onlesbare dorst naar persoonlijke wraak ten opzichte van de gevangenen, en vooral
ten opzichte van de officieren wier bevelen hen vroeger zozeer verpletterd hadden,
alsook de uitdrukkelijke wens om de directeur te behagen die dreigt hen met pensioen
te sturen aangezien verschillende van hen de zestig naderen, bovendien een totaal
gebrek aan welke controle ook.
Een gevangene hoeft maar om iets te vragen of dat is voor de bewakers een
aanleiding hem een pak slaag te geven, meestal gevolgd door straf zoals de
ontzegging van eten of kleren. De straf kan soms ernstiger zijn. In de zomer wemelen
de cellen van alle soorten schadelijk ongedierte, kakkerlakken of schorpioenen. Het
komt voor dat een gevangene door een schorpioen gestoken wordt, ze laten hem
dan dagenlang schreeuwen van pijn, tussen leven en dood, terwijl de bewakers het
schouwspel aanzien alsof er niets aan de hand is. Ze weigeren zelfs om maar iets
te geven waarmee de gevangene die gestoken is in het donker de plek kan vinden
waar de schorpioen zich ophoudt.
Er zijn pijnlijke dingen gebeurd die alleen maar iemand die ze heeft meegemaakt
zal kunnen geloven. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens een warme nacht slangen in
enkele cellen losgelaten om ratten te vangen waarvan het in de gevangenis wemelt.
De slangen zijn de hele nacht bij de ongelukkigen in de cellen gebleven tot 's
ochtends toe zonder iemand te bijten, alsof ze daarmee wilden zeggen: ‘Mens, wees
niet bang
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voor mij, ik ben veel aardiger voor jou dan je mensenbroeder.’
Dat is allemaal nog niets vergeleken met een nog veel erger kwaad. In feite geven
de gevangenen de voorkeur aan een directe dood boven de dagen waarop ziekte
hun de kracht ontneemt bij de deur te komen om hun maaltijd en rantsoen water te
pakken of naar het toilet te gaan. Het komt voor dat ze een dag of twee aan die
situatie weerstand bieden en dan bezwijken zodat ze in een poel van viezigheid
terechtkomen tot de bewakers de stank niet meer verdragen. Op dat moment, en
na nog meer kwellingen, geeft men een andere gevangene verlof de cel en de kleren
van de zieke te komen schoonmaken.
De directeur is een reus van het kwaad, Satan in eigen persoon. Hij heet Mohamed
Belkadi. Zo'n individu draagt de voornaam van de Profeet tot wie men gebeden
richt! Maar ik bid God dat alle gebeden die wij zeggen in naam van de profeet
Mohamed zwaar op de rug van de directeur zullen neerkomen op de dag des
oordeels, wanneer ieders goede en slechte daden berecht zullen worden.
Hij heeft de rang van commandant. Hij heeft gediend in het Franse leger en heeft
deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog, hij heeft toen gevangen gezeten onder
de nazi's. Daarna nam hij deel aan de oorlog in Indochina. Hij diende in het
Marokkaanse leger tot zijn pensioen dat hij bereikte in 1973. Hij werd vervolgens
beroepen door kolonel Dlimi, die hem de directie van de gevangenis toevertrouwde.
Vanaf dat moment heeft hij nonstop tot op heden gemarteld en gemoord, zonder
door wie dan ook gecontroleerd te worden. Hij is afkomstig uit Sidi Kacem. Hij deugt
nergens voor, analfabeet. Met het ouder worden is zijn barbaarsheid en wreedheid
alleen maar toegenomen. Hij is ook nog een dronkelap zonder enige scrupule, en
een verachtelijke dief.
De eerste jaren woonde hij in de gevangenis. Maar nadat hij zijn belofte was
nagekomen dat hij ongeveer de helft van de gedetineerden op de binnenplaats van
de gevangenis zou begraven en van de andere helft de gezondheid zou verwoesten,
nam hij de gewoonte aan vaker in zijn woning in Maknès te verblijven en kwam hij
alleen maar af en toe naar de gevangenis...
De gevangenen lopen ziekten op met allerlei symptomen. Sommigen krijgen
tuberculose. Anderen hebben spontane bloedingen. Weer anderen verliezen hun
verstand door een overmaat aan spanningen. Dan zijn er nog de kwalen die allen
met elkaar gemeen hebben: maagklachten, aandoeningen van de ingewanden,
extreme magerte, tanden en haren die uitvallen, reumatiek, koorts, uremie, enz.
In alle gevallen blijft de gevangene op bed liggen en staat alleen
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maar op om zijn magere rantsoen te halen of zijn behoeften te doen.
Daarna volgt de tweede fase in de loop waarvan de zieke het vermogen verliest
zich staande te houden, en dan begint de hierboven beschreven hel.
Hier dient nadrukkelijk vermeld te worden dat het regiem van deze gevangenis,
in tegenstelling tot wat in alle gevangenissen ter wereld het geval is, geen enkele
bewaker toestaat in de gang te blijven om in geval van nood de gevangenen te hulp
te komen. Het is hun strikt verboden op de gang te blijven. De taak van de cipiers
dient zich te beperken tot het verdelen van het eten, drie keer per dag, heel snel,
en dan meteen de plaats te verlaten...
De derde fase, die het toppunt is van lichamelijk en mentaal lijden, treedt in
wanneer de zieke zijn verstand kwijtraakt en wegzakt in een permanent delirium
waarin het wanhopig roepen om moeder, vader en broers zich vermengt met
hartverscheurend gesteun dat het hart van de andere gevangenen verscheurt, die
beseffen dat een van hen langzaam ontbindt terwijl zij niet in staat zijn wat dan ook
te doen om hem te redden.
Onder de gevangenen roepen sommigen de zieke de hele nacht toe in een poging
hem te troosten. Sommigen van hen reciteren de Koran, met een stem gebroken
door tranen. Anderen worden geveld door een zenuwinzinking die hen mentaal uit
het evenwicht brengt. Allen wachten tot de bewakers komen om hen te smeken een
gevangene toe staan de zieke te gaan schoonmaken en hem te laten eten.
Onder de vijftien bewakers zijn er twee die nog een greintje menselijkheid hebben
en die vrezen voor hun veiligheid.
Zo volgen de dagen op elkaar, volgens dit helse model, terwijl de zieke de dood
druppel voor druppel in zich opneemt. Tenslotte geeft hij de geest aan Hem die hem
heeft geschapen en alles neemt een einde.
Vervolgens komen de bewakers aanzetten met een grote lantaarn en dringen de
cel van het slachtoffer binnen om zich van zijn overlijden te vergewissen, waarbij
ze iets voor hun neus houden tegen de niet te harden lucht.
Ze wikkelen hem in een van zijn dekens en zonder wassingen, lijkwade en gebed
slepen ze hem meteen naar de binnenplaats waar ze onder aan de muur een kuil
graven die helemaal niet op een graf lijkt. Ze wachten op de komst van twee leden
van de administratie die een inschrijvingsboek bij zich hebben; die vergelijken het
gezicht van de overledene met de foto in zijn dossier. Daarna wordt hij in de kuil
gegooid en bedekt met een dikke laag kalk waar men water over sprenkelt. Dan
vult men de kuil met aarde en maakt de grond zorgvuldig ge-
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lijk om ieder spoor uit te wissen zodat er alleen het cementen teken overblijft aan
de rechterkant van de kuil.
De bewakers verlaten de plek alsof ze een routineklus hebben geklaard, alsof
het ging om het begraven van een muis of een of andere parasiet.
Dit is niet meer dan een druppel water in een oceaan en voldoet absoluut niet aan
de noodzaak alles te zeggen en alles uit te drukken. O, vermochten de feiten allen
de ogen te openen voor het lot van de kinderen van de duisternis!
Al met al is er maar één simpele vraag, waarom dat alles? Waarom die
ongebreidelde willekeur? Het is waar, al die ongelukkigen horen tot geen politieke
partij, vakbond of vooraanstaande familie...
Ons land beschikt over een regering, een parlement, democratische instellingen
en kent bovendien officieel een organisatie ter verdediging van de rechten van de
mens. En toch hebben de meesten van de slachtoffers van Tazmamart hun straf
uitgezeten. Waarom heeft men niet, al was het maar één keer, de werkelijke feiten
van deze gevangenis uitgezocht? Waarom zijn de eerste, de tweede en de derde
groep van veroordeelden in dezelfde zaak vrijgelaten en anderen niet die wel hun
straf hebben uitgezeten, op zes van hen na?
Op een dag heeft een bewaker de waarheid gesproken: ‘De huidige wereld is
aangetast door de koorts van de democratie en het eisen van rechten van de mens.
Jullie families hebben voor jullie zelfs niet de rechten geëist die aan dieren worden
toegekend. Jullie naasten duiken onder in onderworpenheid. Jullie betekenen niets
voor hen. Hoe kunnen jullie aandacht en medelijden van anderen verwachten?
[Volgt de lijst van doden op het moment dat de brief geschreven werd, in 1989. Ze
staan allemaal in het verslag, het boek van Christine Daure-Serfaty, vermeld.]
De gevangenis krijgt van tijd tot tijd onbekende gedetineerden wie hetzelfde lot ten
deel valt zonder dat iemand hun geheim te weten komt.
Zo zijn er drie broers in deze gevangenis binnengebracht en er wordt gezegd dat
ze van Tunesische afkomst zijn en in 1974 gearresteerd zijn.
De gedetineerden die in de gevangenis blijven bevinden zich allemaal in een
alarmerende toestand. Sommigen hebben al de tweede en derde fase bereikt die
hierboven beschreven zijn.
Dit is Tazmamart met alles wat het aan schandaligs, afschuwelijks en
afkeurenswaardigs bevat. Een bloedig drama waarvan Satan de ge-
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schiedenis zal schrijven, waardig een plaats te krijgen in het boek der schande.
ste

Ja, dat alles gebeurt terwijl de mensheid zich op de drempel van de 21 eeuw
bevindt en over de hele wereld de stemmen weerklinken die de vrijheid van de mens
en eerbiediging van zijn waardigheid verkondigen...
Waar is in dat alles de plaats van de gevangenen van Tazmamart? Zij die leven
in de diepste regionen van de hel van deze wereld, waar zij onrechtvaardig en
ongegrond aan folteringen zijn blootgesteld, en niemand vinden om hun de hand
te reiken...
De families moeten zich vermannen, zich ontdoen van de modderlaag die hen
verlamt en het initiatief nemen zich te verenigen en de rangen te sluiten teneinde
hun stem te laten horen zowel in binnen- als buitenland, met aandrang en zonder
ophouden, in plaats van zich te beperken tot simpele individuele pogingen die alleen
maar valse beloften opleveren.
De families zijn zich de realiteit van het drama van hun naasten helemaal niet
bewust. Zij denken dat het regiem van Tazmamart gelijk is aan dat van Kenitra: dat
is volstrekt onjuist.
Hoe dan ook is de hoop in eerste en laatste instantie verbonden met de
goedertierenheid van God en de stappen van deze families, vooral bij humanitaire
organisaties als Amnesty International of andere...
Elk wachten, elke vertraging betekent de executie van al degenen die in Tazmamart
zitten.
‘Degene die onrechtmatig een ziel doodt, doodt de menselijke soort, Degene die
een ziel redt redt de menselijke soort.’ De Koran. God de Almachtige spreekt de
waarheid.

VERTALING: J.F. VOGELAAR
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III Een woordenstrijd op leven en dood
Fragment uit Mort vivant van Midhat-René Bourequat
Midhat René Bourequat publiceerde in 2000 het boek Mort vivant dat voor eenderde
uit een beschrijving bestaat van de tien jaar dat hij in Tazmamart heeft gezeten,
waar hij in 1981 samen met twee broers werd geïnterneerd. Uit dat verslag een
scène die zich in de laatste periode afspeelt:
Mijn toestand verslechterde per dag; ik was definitief gestrand tussen de deur en
het betonnen bed. Ik leefde omdat ik nog iets at, maar ik was al in de dood. Mijn
hele inwendige was in het strontputje geloosd.
Mijn ledematen zwollen 's nachts op boven de knieën zodat mijn benen
veranderden in enorme zakken vol pijn. Maar vreemd genoeg liep de geheimzinnige
zwelling 's ochtends weer leeg en onrustig en vol angst wachtte ik de volgende
nacht weer af met z'n nieuwe kwellingen.
Ik kon de gedachte niet van mij afzetten aan die plotselinge zwellingen van mijn
ledematen, omdat ik vreesde mijn eten en drinken niet meer naar binnen te kunnen
halen en honger en dorst te verduren als niet iemand hielp de deur van mijn kerker
open te maken.
De bewakers ‘vergaten’ die altijd open te zetten voor het eetgerei dat buiten was
blijven staan wanneer de gevangene te ver heen was om het binnen te halen.
Sommige deuren bleven maanden gesloten zodat de ongelukkige gedoemd was
tot een wreed en eenzaam lijden terwijl de gelukkige en waakzame bewaker die de
dood verborgen hield een premie in de wacht sleepte.
De kreten van pijn van sommigen van onze kameraden, hun waanzinnige gebrul
als ze op het randje van de dood buiten zinnen raakten, wakkerden mijn angsten
aan, en brachten mij ertoe ook te gaan schreeuwen. Ik begon net als de anderen
te razen en te tieren zonder me nog te kunnen beheersen.
Op die manier ben ik toen ik al de laatste fase van mentale ontbinding had bereikt,
zonder het me bewust te zijn, een lange, heel lange twist begonnen met Bendoro,
een gevecht dat er zo heftig en verwoed aan toeging dat ik als ik er aan terugdenk
nog sidder van ontzetting.

De oorzaak was Haïfi geweest, de ongelukkige Haïfi die luidruchtig ijlde en dat al
ettelijke dagen enorm hard en zonder ophouden, zozeer dat hij elke discussie
onderbrak en de rust van alle andere gevangenen verstoorde.
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Ik sprak Haïfi luid toe en vroeg hem met zijn geschreeuw op te houden of althans
het geluid een beetje te dempen.
Bendoro, nog altijd kapitein en de superieur van Haïfi, kwam tussenbeide en
maakte mij heftige verwijten dat ik zo tekeer ging tegen een zieke die op sterven
lag en niet anders tot bedaren kwam dan door te brullen en te jammeren. Omdat ik
mij aangevallen voelde en meegesleept door mijn ziekelijke toestand, antwoordde
ik net zo door op mijn beurt hém weer te gaan beledigen.
We begonnen alle twee woest tegen elkaar te brullen alsof de woorden van de
een de ander konden vernietigen wanneer hij ze hoorde. We startten een marathon
van verbaal geweld. We wisselden vriendelijkheden en complimenten uit waarvan
de meest geharde cafébaas in de achterbuurt van Casablanca zou zijn gaan blozen.
De ochtend verliep zonder dat onze beledigingen en insinuaties ook maar iets
minder grof werden. De middagprak werd uitgedeeld door bewakers die verrukt
waren over over al de vriendelijkheden tussen gevangenen die zich elkaars broeders
en lotgenoten noemden.
Onze kameraden probeerden ons vergeefs tot rede te brengen, maar hun stemmen
gingen onder in de razernij van de onze. Na het avondeten werden onze woorden
bloemrijker alsof we nieuwe energie hadden geput uit de walgelijke soep. We
beloofden elkaar alle mogelijke gemene dingen en voegden daar denkbeeldige
vuistslagen aan toe.
Geen van beiden week ook maar een duimbreed voor de ander om het conflict
te dempen.
Het gebouw daverde van onze scheldkanonnades. We wensten elkaar de meest
barbaarse martelingen toe. Tegen middernacht zweeg Bendoro een tijdje, kennelijk
getroffen door een al te directe toespeling of verraderlijk geveld door een woord dat
hem heftiger trof dan de andere. Ik ging op m'n eentje door, vastbesloten het
oorlogsvuur niet te laten uitdoven. Mijn stembanden waren op wonderbaarlijke wijze,
net als mijn tanden en vingers, gehard en gedreven door een duivelse kracht die
uit een helse put opsteeg. Ze vulden de harde woorden die ik op mijn tegenstander
afvuurde met soepele en zware klanken als kogels en bommen die explosief genoeg
waren om hun vernietigende uitwerking niet te missen. We gingen nog de hele nacht
door met bakkeleien, elkaar bedelvend onder bergen sarcastische opmerkingen en
grove beledigingen waarvoor we de meest vunze benamingen vonden.
Dat duurde achtenveertig uur, tot de tweede dag na onze eerste agressieve
woorden, twee dagen en twee nachten gedurende welke we niet één ogenblik
ophielden elkaar te beledigen en te bedreigen.
De schermutseling stopte op de ochtend van de tweede dag, niet ten gevolge
van vermoeidheid, want ik voelde mij in staat nog hele dagen
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door te gaan met vechten, maar door het ontbreken van een tegenstander. Bendoro
had het strijdperk verlaten.
Mijn broer Ali vertelde me naderhand dat hij verscheidene keren tussenbeide was
gekomen om mij tot bedaren te brengen, maar daar weet ik niets meer van.
Gedurende de hele tijd van het woedende orale steekspel bleef ik in dezelfde
houding zitten, op de grond tegen de muur gedrukt, als een monsterlijke zak in
mensengedaante die geweld en kwaadaardigheden uitblies. Ik bewoog me even
weinig als anders in mijn ongelukkige toestand terwijl de woordenstroom uit mijn
keel spoot als spuwde ik vuur.
Na achtenveertig uur van opwinding en uitzinnig verbale agressie, kwam ik weer
tot bezinning en kreeg ik geleidelijk aan mijn woorden onder controle.
Ik onderwierp mij weer aan het ritme van onze kerker en besteedde meer aandacht
aan onze kameraden en onze ellende, geholpen door de adviezen die Ali mij gaf
vanuit zijn nieuwe cel tegenover die van Bayazid en de mijne.
Hij was verhuisd, omdat zijn gevangenishol in een poel veranderd was vol kleverige
en stinkende troep doordat het riool overstroomd was. Hij zat recht tegenover ons
en was getuige van onze fysieke afbraak op onze weg naar een gruwelijk en
onvermijdelijk einde.
Bendoro, kapitein Abdelhamid Ben Douro, zou in mei [Marzouki zegt 5 maart] 1991
sterven, het laatste sterfgeval van Tazmamart; hij zat er toen al zeventien jaar, in
1971 veroordeeld tot tien jaar hechtenis. Haïfi is in oktober 1989 gestorven. De door
Midhat René Bourequat beschreven scène heeft zich dus in een later stadium van
zijn verblijf in Tazmamart afgespeeld. Midhat-René (1932) was daarheen samen
met zijn twee jongere broers, Bayazid-Jacques en Ali-Auguste Bourequat, eveneens
officieel Franse staatsburgers, in maart 1981 overgebracht, nadat ze vanaf 8 juli
1973 zonder vorm van proces in diverse gevangenissen opgesloten hadden gezeten.
Op 3 januari 1992 arriveerden ze op het vliegveld Orly en moeten Franse
televisiekijkers drie levende lijken uit het vliegtuig hebben zien stappen. Het boek
dat Midhat-René over de periode 1973-1992 schreef, werd in 2000 gepubliceerd;
van de jongste broer Ali verscheen al in 1993 een boek, dat in 1994 als Achttien
jaar eenzaamheid vertaald is, en waarin eveneens een hoofdstuk over Tazmamart
staat. De scheldkannonade vermeldt hij niet, wel het einde van Haïfi:

De dood deed zijn werk. Haïfi schreeuwde nog steeds. Een paar maanden voor zijn
sterven smeekte hij de bewakers zijn haar te knippen. Da-
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genlang ging hij door met smeken. Wij bezwoeren onze cipiers aan zijn verlangen
tegemoet te komen. De nieuwe onderluitenant zei tegen mij: ‘Wil je zijn haar knippen?
Ga je gang.’
Ik ging zijn cel in, nummer 56. Ik deinsde terug voor de stank. Haïfi had geen
vlees meer. Van wat ik kon zien... Op zijn rug gelegen, met opgetrokken knieën,
was hij niet meer dan een skelet. Volledig geblokkeerd, kon hij uitsluitend nog zijn
rechterarm bewegen die hij met moeite gebruikte om zijn kom water te pakken.
Haïfi was bijna kaal. Ik boog mij over hem heen, knipte de vier haren die nog op
zijn schedel zaten. Zijn rug was aangevreten door de wormen. Hoe had een man
drie jaar onder dergelijke omstandigheden kunnen overleven, liggend, twee hapjes
per maaltijd slikkend en levend verrottend? Dat mysterie maakt deel uit van de
onverklaarbare verschijnselen van Tazmamart. Ik denk dat men nooit mensen heeft
gezien die blijk gaven van zoveel weerstand, van zo'n wil om te overleven.
Ahmed Marzouki zet in Cellule 10 nauwkeurig op een rij welke gevangenen, met
naam en toenaam genoemd, in welke cel hebben gezeten, wanneer ze verhuisd
zijn en wanneer en hoe ze precies aan hun eind zijn gekomen. Christine
Daure-Serfaty noemt alleen overledenen bij hun naam. Met de berichten van de
Bourequats erbij heb je een nagenoeg volledige lijst van sterfdata, weliswaar met
enkele onderlinge verschillen. Ook de verteller in de roman van Ben Jelloun vermeldt
de sterfgevallen, waarbij hij zich beperkt tot zijn waarnemingsveld, het tweede
gebouw.
Ook in de roman van Ben Jelloun komt een uitputtend lange woordenstrijd voor,
exact gedateerd 23 april 1987. Door geruchten over vrijlating begint de mentale
verschansing van Salim scheuren te vertonen waar hoop door kiert. En uitgerekend
op dat moment van zwakte begint Lhoucine, die in de gevangenis van Kenitra al
twee jaar zijn buurman was geweest, hem te sarren, de aanloop voor een serie
beledigingen over en weer, vooral smerige insinuaties over familieverhoudingen:
een explosie van verbaal geweld met dodelijke afloop: Lhoucine is door de
beledigingen van Salim maandenlang volledig van de kaart en sterft tenslotte in
diens armen. Maar voor die periode van 1987/1988 vermeldt geen van de
documenten een dode. Uit welke bron Ben Jelloun het incident heeft overgeheveld,
is onduidelijk, ook niet of hij misschien de schermutseling tussen Midhat Bourequat
en Hamid Ben Dourou (Ben Doro) voor zijn verhaal heeft gebruikt. Dat kan bijna
niet, omdat het boek waaruit hierboven een passage is vertaald pas na de roman
van Ben Jelloun is verschenen.
Overigens is het niet onmogelijk dat het verwijt van Aziz Binebine
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in de brief die hij aan Ben Jelloun schreef na lezing van het manuscript op deze
scène slaat, waar Salim in een bijna serene staat van onthechting - of extase van
het sterven - tot zijn eigen verbijstering opeens een uitbarsting van woede beleeft.
Binebine: ‘Je hebt het over vrede, sereniteit en dan boem! Dan is er een
woede-uitbarsting, was dat je bedoeling?’ Dit is tevens een voorbeeld hoe een zelfde
feit in een vergelijkbare context een heel andere betekenis krijgt.
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IV Aantekeningen uit het ondergrondse
Een roman van Wolfgang Koeppen naar een reisverslag van Jakob
Littner
Bij de roman van Tahar Ben Jelloun moest ik op een gegeven moment aan een
heel ander boek denken, of beter: het tumult rond de verschijning van Een
verblindende afwezigheid van licht deed mij denken aan een vergelijkbaar geval:
Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, en vooral de reacties op deze
roman uit 1992 van de Duitse auteur Wolfgang Koeppen. Ook dit is een roman
waarin de auteur vooraf vermeldt dat het verhaal berust op reële ervaringen die hij
rechtstreeks gehoord heeft van de persoon die de beschreven gruwelijkheden
overleefd heeft. En ook van deze roman heeft men beweerd dat de schrijver met
zijn zogenaamde roman zich in feite het verhaal, zoniet het leven zelf van die
betreffende persoon had toegeëigend. De bewering dat het om levensverhalen uit
de tweede hand gaat, houdt dus veel meer in dan alleen maar een beschuldiging
van plagiaat. Onder meer de vraag of de eigen levenservaringen - en in dit geval
ook de beleving en de interpretatie van de gebeurtenissen die iemand meemaakt
- zodanig deel van het eigen leven uitmaken dat ze iemands onvervreemdbaar
eigendom zijn. Hoorde het auteursrecht oorspronkelijk niet in dezelfde sfeer als het
habeas-corpus? Die vraag naar de auteur van de eigen persoon kan worden
uitgebreid tot onschuldiger en nog ongrijpbaardere kwesties als: is een mens
eigenaar van zijn eigen gezicht én van de beelden (foto's) ervan, van zijn stem; en
zijn de woorden die hij zegt blijvend zijn eigen (publiekelijk uitgesproken, opgenomen
of opgetekende) woorden; bestaat er op hetgeen iemand op de televisie vertelt of
wat in een geschreven of beeld reportage wordt vastgelegd een auteursrecht van
de persoon die het zegt? Of nog abstruser: is het beeld dat men van iets maakt
schatplichtig aan het model? Interessante vragen, maar ik beperk me hier tot de
levensverhalen van grensgangers.
De roman van Wolfgang Koeppen verscheen in 1992. Na een drietal romans in de
jaren vijftig waardoor Koeppen, omdat ze vooral als politieke satire werden gelezen,
in Duitsland de naam kreeg van geëngageerd auteur, heeft Koeppen tot zijn dood
in 1996 geen groter werk meer gepubliceerd, wel weerbarstige, moeilijk te
classificeren, autobiografische en grotesk getinte teksten. En dan toch nog een
roman: over een joodse postzegelhandelaar uit München, Jakob Littner. De man
werd eind 1938 door de nazi's naar Polen verdreven, omdat hij door zijn vader die
in Auschwitz was geboren officieel de Poolse nationali-
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teit bleek te bezitten, maar Littner sprak geen woord Pools, zomin als hij jood in de
zin van godsdienstig joods was. Via Praag komt hij in een Pools stadje terecht dat
stap voor stap tot ghetto en vervolgens tot concentratiekamp wordt omgebouwd.
Hij ontsnapt aan deportatie naar een vernietigingskamp - eerst door in kelders te
schuilen, vervolgens door zich samen met een vrouw, die hij in Polen getroffen
heeft, bijna een jaar lang in een aardhol diep onder een villa verborgen te houden.
De villa wordt bewoond door een Poolse graaf die de onderduikers bijna letterlijk
uitkleedt en de laatste maanden van de oorlog boven hun hoofd een stel SS-soldaten
in huis heeft. Ze worden tenslotte ontdekt door Russen die het stadje bevrijd hebben,
en Jakob Littner keert terug naar München waar hij zijn postzegelzaak in puin
aantreft.
Een ijzingwekkend verhaal, een sterke roman, de schrijver heeft zich overtuigend
in de joodse vluchteling ingeleefd, het is ook echt een tekst van Koeppen, weerbarstig
van stijl, opgebouwd uit korte scènes, maar - het boek was al eens verschenen, in
1948, onder de naam van Jakob Littner, de hoofdpersoon in de roman. Het boek
van Littner is indertijd nauwelijks opgemerkt, ook in Duitsland vergat men de oorlog
liever zo snel mogelijk; en ook toen het in 1985 bij een kleine uitgeverij herdrukt
werd, kreeg het geen aandacht. Als roman van Koeppen kreeg het die wel. In een
kort voorwoord bij de roman deed Koeppen zelf de toedracht uit de doeken: hem
vroeg kort na de oorlog een kennis die pas als uitgever begonnen was of hij als
ghostwriter wilde werken en, op basis van wat herinneringen die een teruggekeerde
jood hem verteld had, een boek over de nazi-tijd wilde schrijven. De jood vertelde
de nieuwe uitgever dat zijn God hem de hand boven het hoofd had gehouden. De
uitgever luisterde, noteerde plaatsen en data. De ontsnapte zocht een schrijver. De
uitgever berichtte mij het ongelooflijke. Ik had het gedroomd. De uitgever vroeg mij:
‘Wil jij het schrijven?’ De mishandelde man wilde weg, hij emigreerde naar Amerika.
Hij beloofde mij een honorarium, elke maand twee voedselpakketten. Ik at
Amerikaanse conserven en schreef het lijdensverhaal van een Duitse jood. Toen
werd het mijn geschiedenis. Aldus Wolfgang Koeppen in 1991.
Ik heb de roman als het over kampliteratuur ging meermalen, zoals in het
Rasternummer over Dresden en de kampliteratuur, opgevoerd als voorbeeld dat
om een geloofwaardig ooggetuigeverhaal te vertellen een schrijver het niet per se
aan den lijve hoeft te hebben meegemaakt. Ik vond de roman zo indrukwekkkend,
dat ik zelfs beweerde dat een goede schrijver in staat was iets op papier te krijgen
wat de meesten in de beschrijving van hun belevenissen zelden zo overtuigend
onder woorden weten te brengen. In dat verband noemde ik ook het werk van
Beckett. Een vergelijkbaar voorbeeld was een huiveringwekkend verhaal
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van Varlam Sjalamov dat hij van een Goelag-gevangene gehoord had. De gevangene
kwam uit het kamp en werd zelf ook schrijver, Joeri Dombrowski; Sjalamov noemde
zijn naam niet. Dombrowski verbrak zijn vriendschap met Sjalamov toen hij zag dat
deze zijn ervaringen, die hij zelf te pijnlijk vond om op te schrijven, in een verhaal
verwerkt had.
Inmiddels is bekend geworden dat de roman van Koeppen de bewerking was van
een bestaand manuscript van Jakob Littner, een ooggetuigenverslag dat zelfs
uitgebreider was dan Koeppens bewerking. Koeppens roman is door deze nieuwe
feiten voor mij niet een minder boek geworden, maar ik kijk er wel anders naar. De
verantwoording van Koeppen in zijn Voorwoord is wel erg kort en lakoniek. Ook het
woord ‘Aufzeichnungen’ in de titel krijgt een bijbetekenis. In de roman is nergens
sprake van aantekeningen, dus kon de lezer het woord in de titel niet anders
interpreteren dan als verwijzing naar de luttele gegevens die Koeppen via zijn
uitgever en dan nog mondeling van de man gekregen had die model stond voor de
Littner in de roman. Feit is dat Jakob Litnner in 1946 de uitgever niet zomaar wat
dramatische dingen verteld had, waar deze wel een sensationeel verhaal in zag,
maar met een compleet manuscript was komen aanzetten met het verzoek dat
integraal uit te geven. Littner hield het voor zijn ‘heilige plicht’, zoals hij in zijn inleiding
van 1945 formuleerde, ‘een gedenksteen te plaatsen voor alle talloze naamlozen
en degenen die van hun edele inborst blijk hadden gegeven’. Onder de
oorspronkelijke titel Mein Weg durch die Nacht is het manuscript, dat Littner in 1945
schreef en dat na speurwerk in de VS opgeduikeld is, kort geleden alsnog
gepubliceerd, gevolgd door enkele opstellen waarin de gecompliceerde ontstaansen publicatiegeschiedenis van Koeppens roman en Littners ooggetuigeverhaal wordt
gedocumenteerd.
Hoe moet je nu de onder eigen naam verschenen getuigenis van Jakob Littner
lezen? Het is net als na een film het boek lezen dat als materiaal gebruikt is - als
stof of zelfs als raamwerk of scenario, ongeveer zoals na het zien van De pianist
van Polanski het gelijknamige boek van Spiegelman lezen. Niemand kan het
natuurlijk nog lezen als in 1948, vlak na de oorlog; er is een bibliotheek overheen
gegroeid en in deze vorm is het ook uitgegeven als document, een nu pas
aangekomen bericht én de documentatie van de lotgevallen ervan. Ik kan alleen
vermoeden dat het misschien ook nu nog overtuigend is als authentiek, niet literair
bedoeld verslag van een reis die niet in het vernietigingskamp eindigde, de omweg
van een Wiedergänger, een ten dode opgeschreven maar aan de dood ontsnapte
man. Achteraf is een ander zin-
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netje uit Koeppens voorwoord merkwaardig: Voorheen een vooraanstaand burger
in zijn stad, een postzegelhandelaar van internationale reputatie, dan een jood die
gedeporteerd werd, in ghetto's en vernietigingskampen mishandeld, voor de deur
van de dood heeft gestaan en bij massagraven naar de lijken van al doodgeschoten
mensen heeft gekeken. Dat was op het randje.’ Koeppen moet hebben gedacht dat
zijn roman aansloot bij de boeken van Primo Levi, Elie Wiesel en Jorge Semprun,
het verschil was alleen dat Jakob Littner niet in een concentratiekamp beland was.
Het boek van Jakob Littner is duidelijk geen roman, ook niet literair bedoeld;
anders zou ik alsnog moeten uitleggen waarom het in literairtechnisch opzicht zwak
is. Het is een rechttoe rechtaan verslag van een man die zo getrouw mogelijk
weergeeft wat hij heeft meegemaakt. Dat moet je trouwens ook maar geloven. In
elk geval staat of valt de geloofwaardigheid met de echtheid, het maakt de lezer
ook minder kritisch ten aanzien van de naïeve manier van vertellen, de
onhandigheden en uitglijers, de soms net verkeerde beelden, de herhalingen,
uitweidingen, vooral ook de dosering van details, beschrijving en commentaar. Ik
moet hier onmiddellijk bij zeggen dat Koeppen die waarschijnlijk soms heeft laten
staan om de indruk van een authentieke vertelling juist te handhaven of te versterken,
dus als techniek ter wille van een bewust effect, zoals Ben Jelloun dat ook gedaan
heeft, om welke reden hij soms wat vlak van toon, of juist te geëxalteerd en
pseudolyrisch is. En precies op dat punt hebben beiden zware kritiek te verduren
gekregen. Als men niet wil zien dat ook een naïeve toon een bewust gebruikt
stijlmiddel kan zijn, is dat geen onbegrip maar moedwillig misverstand. Als Ten
Berge in een roman zijn postpuberale hoofdpersoon een slecht gedicht laat schrijven,
mag een criticus daaruit niet opmaken dat Ten Berge geen goede dichter is: zie je
wel, toen al niet! Het verslag van Littner heeft veel weg van een lange brief,
geschreven met geen ander oogmerk dan te vertellen wat hem en de mensen die
hij op zijn reis tegenkwam overkomen is.
Het zijn eenvoudigweg twee verschillende boeken die alleen op het eerste gezicht
over hetzelfde gaan. Als je niet op het verschil in literaire kwaliteit let en in de gaten
houdt voor wie het geschreven is, hebben beide teksten hun eigen verdiensten. Zo
bezien is het niet anders dan bij de vergelijking van de roman van Ben Jelloun en
het documentaire relaas van Marzouki. Het boek van Marzouki wordt gepresenteerd
als document - al heeft het, zoals ik boven aangaf, in sommige delen ronduit literaire
kwaliteiten en biedt het iets dat geen romanschrijver beter had gekund. In het geval
van Koeppen en Littner speelt er natuurlijk nog een andere kwestie doordat de
roman is afgeschreven van een be-
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staande tekst. Het is een herschreven getuigenis, dus niet, zoals de roman van Ben
Jelloun, geïnspireerd op schriftelijke gegevens of een enkel gesprek.
Maar Koeppen heeft zomin als Ben Jelloun ooit beweerd dat hij het zelf zou
hebben meegemaakt, of zelfs maar iets vergelijkbaars heeft beleefd, laat staan dat
hij dezelfde zou zijn als degene die in de roman ik zegt. Daarom is het onzin, het
slot van het Voorwoord - Da wurde es meine Geschichte - te interpreteren als zou
de auteur zich het leven van Littner hebben toegeëigend. It is difficult to escape the
implication that Koeppen perceives himself as a victim of National Socialism in the
same way as Littner was. De Engelsman die dit schreef kende natuurlijk voldoende
Duits om te weten dat het woord ‘Geschichte’ meer betekenissen heeft. Koeppen
gaf ermee te kennen dat hij al schrijvend zo betrokken was geraakt dat het zijn
verhaal was geworden. Daar zijn in de roman, zeker bij tekstvergelijking met het
eigen manuscript van Littner, voldoende aanwijzingen voor te vinden.
Vergelijking van de twee teksten kan verhelderend werken. Het zou mooi lesmateriaal
voor aankomende redacteuren zijn.
De verhouding tussen roman en autobiografisch verslag is die van een
tekstbewerking, niet meer en niet minder. Wat mij verbaasde was dat de
romanschrijver zich in feite veel minder vrijheden heeft veroorloofd dan je zou
verwachten. Bij nader inzien blijkt Koeppen dichter bij het oorspronkelijk gebleven
dan ik dacht toen ik Littners verhaal las, waarbij ik de roman van Koeppen na tien
jaar niet meer paraat in herinnering had. Naast elkaar gelegd blijken twee totaal
verschillende boeken vrijwel parallel lopende versies van een en dezelfde
geschiedenis te zijn: de staties op Littners kruisweg, als dat woord voor de lijdensweg
van een vervolgde jood geen gotspe is, de plaatsen, feiten en gebeurtenissen staan
allemaal in dezelfde volgorde. Koeppen heeft zich indertijd trouw van zijn opdracht
gekweten: hij heeft het onevenwichtig samengestelde manuscript met even roerende
als onbeholpen scènes voor publicatie gereedgemaakt, zoals een redacteur betaamt,
hoewel het praktisch meer herschrijven en bewerken is geweest dan corrigeren en
drukklaar maken. Ik zou mijn manuscript niet graag zo ingrijpend door een redacteur
behandeld zien: hier wat weg, daar wat erbij, woordkeus en toon veranderd,
inhoudelijk accenten verplaatst en zo meer. Als lesmateriaal demonstreert Koeppens
bewerking ook hoe belangrijk de bladspiegel is, of hoe een eindeloos doorlopend
relaas, inderdaad als een reeks brieven, door witregels een heel ander tijdsverloop
en perspectiefwisselingen te zien geeft. De coupures veranderen een persoonlijk
schrijven bovendien in een episodisch objectiverend
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verslag. In Koeppens roman is meer distantie, de blik isgrimmiger, de toon
verbetener, de zinnen barser, het ritme weerbarstiger. En daardoor is Jakobs Littners
Aufzeichnungen aus einem Erdloch een heel ander en in mijn ogen ook beter boek
dan Mein Weg durch die Nacht van Jakob Litnner, roman of niet. Bij een heruitgave
van Koeppens boek door Suhrkamp is trouwens de benaming ‘roman’ weggelaten.
Bij de vergelijking dacht ik op een gegeven moment dat ik hetzelfde niet zomaar in
verschillende registers las maar zelfs in twee verschillende genres: Koeppens roman
staat tot het manuscript van Littner als een goede film gemaakt naar een interessant
maar op zich matig boek.
‘Vrij naar Mein Weg durch die Nacht’ was misschien adekwater geweest dan
alleen maar het woord ‘roman’ in de uitgave van 1992 ter aanduiding van wat er
met het niet genoemde manuscript was gebeurd. Maar wat had er in 1948 op het
boek moeten staan? Toen is wat nu roman heet immers als ooggetuigeverslag
verschenen, van de hand van Jakob Littner. De verandering van titel was toen al
een forse inhoudelijke ingreep. Aantekeningen kon nog de suggestie wekken dat
de schrijver op dat moment tot méér niet in staat was: over wat hij had meegemaakt
kon hij tijdgenoten alleen maar losse notities voorleggen. Op een paar plaatsen gaat
de tekst, overigens zonder nadere verklaring, in dagboekaantekeningen over of
wordt er een stukje in die tijd geschreven verslag ingevoegd. De nieuwe titel was
zakelijk, al kwam door het woord ‘Aardhol’ het accent binnen het geheel van het
verslag wat al te eenzijdig op de spectaculaire episode van de ondergrondse
schuilplaats te liggen. Uitgever en bureauredacteur dachten daarbij wellicht aan de
verkoop van het boek. Ongetwijfeld heeft Koeppen met zijn titel literaire toespelingen
in gedachten gehad, naar Dostojevski - diens Memoires uit het souterrain, ook wel
vertaald als Aantekeningen of Herinneringen uit het ondergrondse, maar ook aan
Aantekeningen uit een dodenhuis - en wellicht naar Kafka's ‘Het hol’. Of die allusies
kloppen, is een tweede, het belangrijkste is dat Koeppens titel een literaire draai
aan het boek gaf en de diepte in ging, terwijl de titel van Littner op een spirituele
tocht wees, de hoogte, althans de verte in, en naar mijn gevoel ook iets bovenaards
suggereerde. Littner heeft met zijn lijdensverhaal ook uitdrukkelijk een voorbeeld
willen stellen. Zijn tocht stond voor de verbanning en vervolging van het hele joodse
volk dat zijn lot verdroeg steunend op het geloof dat aan het eind van de tunnel
zoals na de nacht het licht wachtte. Littner zal bij zijn reisverslag vast niet aan de
titel van Céline hebben gedacht.
Koeppen deelde dat geschieds- en heilsoptimisme zeer zeker niet, toch neemt
hij Littner zijn geloof niet af. Het door Littner te pas en te onpas beleden
godsvertrouwen wordt bij Koeppen eerder iets erbij, iets
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lastigs en bovendien twijfelachtigs - in de versie van Koeppen gaat het radicaal
alleen maar om de mens, ook wat de mens de mens aandoet. Littner is net als Salim
en de levende getuige Aziz Binebine iemand die als hij al gevoelens van haat of
wraak in zichzelf gewaarwordt, ze uitbant. Bij Littner en Koeppen begint de slotalinea
vrijwel gelijkluidend: ‘Hass, welch ein schreckliches Wort,’ zegt Littner; ‘Hass ist ein
schreckliches Wort!’, schrijft Koeppen over, zo moeilijk is het niet om het zo algemeen
te stellen, maar onmiddellijk laat hij daarop volgen: ‘Hass, Wahnsinn und Verblendung
führten das Unglück heran. Ich hasse niemanden. Ich hasse auch den Schuldigen
nicht. (...) Das Nichtrichten-wollen und Nicht-richten-können schliesst aber auch
dies ein: ich darf nicht vergeben, ich darf die Schuldigen nicht lossprechen.’ De rest
moet God maar uitzoeken. De trouwhartiger Littner gaat ervan uit dat God wist wat
hij deed toen hij dit alles liet geschieden en rekent op zijn uiteindelijke wijsheid:
Überall findet die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes hin. Koeppens opvatting over
de geschiedenis is wat grimmiger. Der Mensch is des Menschen Feind laat Koeppen
zijn hoofdpersoon tegen het eind zeggen - zo'n uitspraak zul je bij Littner vergeefs
zoeken. Met zichtbare moeite laat hij Littner, wanneer die op het platteland in een
Russische kou over de oorsprong van alle schuld piekert en aanvechtingen heeft
de Schepper ernstig in gebreke te stellen, toch zeggen dat hij Hem het voordeel
van de twijfel gunt. Als Koeppen indertijd al aan een eigen roman heeft gedacht op
basis van Littners verslag als materiaal, moet hij een revisie van het Boek van Job
voor ogen hebben gehad of een variant op Dostojevski. Wat Koeppen roman noemde
is dat maar tendele, romanachtig is zeker de omkering van een geloofsbelijdenis in
het portret van een gelovige tegen wil en dank, van een door het noodlot getroffene
die ernstig betwijfelt of dit lot hem door een weldenkende Schepper beschoren is.
Ook Koeppen moet ervaren hebben hoe de ik-vorm wringt als het om echte maar
niet zelf meegemaakte ervaringen gaat. Al vroeg in de roman gaat hij, al of niet met
opzet, op de derde persoon over, de enige passage in het hele boek. Er is een
ander moment waarop Koeppen even schijnt te vergeten dat hij zijn hoofdpersoon
voor zichzelf laat spreken. Littner is voordat hij langere tijd in Zbaracz blijft hangen,
even in Lemberg. Het is september 1939, het Poolse front staat op instorten, de
Duitse pantsers zijn in aantocht en Poolse vliegtuigen zoeken een heenkomen naar
Hongarije, iedereen probeert de grens over te komen en de brug biedt ook Littner
een nipte kans op een vluchtroute naar Hongarije. Hij wil zelf wel maar de vrouw
met wie hij zich in Polen verbonden heeft, vindt dat zij vanwege haar zoon moet
blijven. Na-
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derhand prijst Littner zich gelukkig dat hem op die manier een gewisse dood
bespaard is gebleven, dank zij God: All unsere Wege sind vorbestimmt. De Littner
van Koeppen zit gewoon in het nauw: in Hongarije heeft hij niets te verwachten, in
Polen heeft hij niets, alleen die ene vrouw die hij onderweg heeft leren kennen, ‘en
op reis is een metgezel belangrijk’, stelt hij lakoniek vast. Daarom blijft hij: Ik ben
het geleidelijk aan gewend de toekomst voor mij als een Terra incognita te
beschouwen. Dat is wel iets anders dan onvoorwaardelijk geloof in de Voorzienigheid.
Waarom dringt zich een vergelijking van de roman van Bel Jelloun met die van
Koeppen op? Niet direkt om de inhoud. Het aardhol in de titel, vaag. Het zijn vooral
de reacties, in beide gevallen gaat het om een roman die op de ervaringen van een
reële persoon berust, in het geval van Koeppen de extreme ervaringen van een
man die omdat hij joods is in de jaren 1942-1944 letterlijk een lijdensweg doorloopt
en tenslotte heelhuids thuiskomt. De plaatsen van handeling hebben niets met elkaar
gemeen behalve dat de een achttien jaar in een aardedonker betonnen hok gevangen
wordt gehouden en de ander een jaar lang zich in een aardhol verschuilt voor
vijanden die al jaren bezig zijn het ras waartoe de man gerekend wordt uit te roeien.
Een inhoudelijke vergelijking verzandt algauw in een van de feiten geabstraheerde
of metaforische overeenkomst.
Zonder op de betekenis van Littners boek als ooggetuigeverslag af te dingen, zie
ik Koeppens roman als een verbeterde versie ervan. En misschien is het alleen
maar jammer dat Koeppen zo dicht bij het oorspronkelijk gebleven is; ik had graag
een roman van hem over de tijd van het nationaal-socialisme gelezen, temeer daar
hij die tientallen jaren in het vooruitzicht is blijven stellen. Ik zou nog vele voorbeelden
kunnen geven van subtiele en ingrijpende verbeteringen, op alle niveaus. Eén wil
ik hier nog noemen om te laten zien dat Koeppen van Littners memoriaal van de
weerloze slachtoffers waar hij kon een aanklacht tegen de daders maakte. Ergens
op het eind beschrijft Littner hoe na de bevrijding van Zbaracz door het Rode Leger
massagraven van doodgeschoten joden worden geopend. Littner vermeldt de datum
en het aantal vermoorde gijzelaars en merkt verder alleen op dat ze hun kleren nog
aanhadden en dat er in hun zakken etenswaren zaten, waaruit blijkt dat ze van niets
wetend op weg naar hun werk waren. Wat bij Littner enkele regels zijn wordt bij
Koeppen meer dan een hele pagina. Met alle details vertelt de roman hoe de joden
gedwongen werden hun eigen graf te graven en dus maar al te duidelijk wisten wat
hun te
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wachten stond, hoe de onderofficieren met hun machinegeweer de eerste rij
neermaaiden terwijl de volgenden zich moesten uitkleden en de Unteroffizierslemuren
erop toezagen dat de kleren netjes op stapels werden gelegd. Of dat een verbetering
van de oorspronkelijke tekst is, hangt af van de lezer.
Wolfgang Koeppen, Aufzeichnungen aus einem Erdloch, 1991 (Jacob Littners
aantekeningen uit een aardhol, 1991)
Jakob Littner, Mein Weg durch die nacht, 2002 (met zes bijdragen over
Koeppens tekstadaptatie)
Jörg Döring, ‘...ich stellte mich unter, ich machte mich klein’. Wolfgang Koeppen
1933 - 1948, 2001 (met een uitgebreide tekstvergelijking van Littner en
Koeppen)

Eindnoten:
1 Er moeten al eerder kleine briefjes naar buiten gekomen zijn, maar dit bericht uit 1989 schijnt
de eerste voor de buitenwereld bedoelde beschrijving van het hele complex Tazmamart geweest
te zijn, in het Arabisch geschreven en daarna in Frankrijk terechtgekomen en vertaald. Als je
weet wanneer het geschreven is, krijgt elk woord een andere betekenis. De lezer wordt zelf
ooggetuige en als zodanig aangesproken. Op ironische toon brengt de ingewijde de buitenwereld
dit onoord onder ogen, letterlijk: hij geeft de bezoeker een rondleiding. Maar hij kijkt er ook zelf
voor het eerst naar door de ogen van een buitenstaander; in zestien jaar heeft hij de gevangenis
nooit van buitenaf gezien. In het sarcasme klinkt het besef door dat hij iets onvoorstelbaars laat
zien én dat het nooit door iemand gezien zal worden. De toon is die van de titel van een verhaal
van Tadeusz Borowski: ‘Dames en heren, mag ik u voorgaan naar de gaskamer’. Borowski
schreef zijn sarcastische verhalen achteraf, deze gevangene, dezelfde als degene die na afloop
Cellule 10 zou schrijven, wist toen hij de brief in de fles deed niet of hij er levend uit zou komen.
Behalve de feiten documenteert het ook de geesteshouding en de gemoedsgesteldheid van de
gevangene op dat tijdstip.
2 Nadat generaal Oufkir in 1972 vergeefs geprobeerd had de koninklijke Boeing uit de lucht te
halen, pleegde hij zelfmoord met een nekschot. Kort daarop liet koning Hassan de vrouw en
kinderen van Oufkir gevangen zetten. Over die achttien jaar hebben de dochter, Malika die toen
achttien was en als oogappel van Hassan aan het hof had verkeerd, en vervolgens de echtgenote,
Fatéma, een tijdlang intiem met Hassan, een boekje opengedaan: Malika vertelde haar verhaal
aan een journaliste van de Franse Elle en die gaf het boek De gevangene uit onder beider naam,
omdat het verhaal van ‘de vrouw van haar generatie, die vanaf haar vroegste kinderjaren
opgesloten heeft gezeten in paleizen en gevangenissen en die nu probeert te leven’ de weerslag
van hun vriendschap was geworden. Fatéma schijnt haar leven zelf beschreven te hebben, in
het boek Geketend door een koning, in 2000 verschenen als Les jardins du roi. Oufkir, Hassan
et moi, in een latere editie werd het laatste: Hassan et nous. De Nederlandse vertaling van La
prisonière was in 2002 al aan de dertiende druk toe. De boeken van de Oufkirs worden
gerubriceerd in series als ‘Waargebeurde verhalen’ of ‘Over mannen en vrouwen in Arabische
en Afrikaanse landen’, en staan naast titels als De Europese harem, Mijn woestijn, ervaringen
van een nomadendochter en topmodel en De gescheiden geliefden. De vertelling van Malika
Oufkir is van een bedenkelijk gehalte, maar wat je haar op z'n minst kwalijk mag nemen is dat
zij in die honderden pagina's niet één keer het bestaan van Tazmamart vermeldt, terwijl toch
ettelijke van de gevangenen het slachtoffer van het avontuur van generaal Oufkir waren geworden.
3 Ben Jelloun vertelt zelf hoe ook in Frankrijk journalisten zich, alleen gewapend met de brief van
een exgevangene, op zijn roman stortten. Minstens even merkwaardig is dat een half jaar later
de Duitse vertaling van de roman van Ben Jelloun enkele recensenten in net zo'n staat van
schijnheilige verontwaardiging bracht. De kroon spant Stephan Maus in de Frankfurter Allgemeine
Zeitung (9/10/01) in een stuk, ‘Nichts als Worte’ geheten, waarin hij de ene verdachtmaking op
de andere stapelde om te bewijzen dat het bij deze roman niet alleen om een politiek maar ook
om een literair schandaal ging. Niet alleen had Ben Jelloun een overlevende bedrogen om - na
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twintig jaar (sic!) niets over Tazmamart gezegd te hebben en al die tijd geen woord van kritiek
op de politieke situatie in Marokko geleverd te hebben - met diens tragische geschiedenis goed
geld te verdienen, maar bovendien had de ‘exilierter Schundautor’ een ware Maghreb-tragedie
in gruwelijke kerker-kitsch omgetoverd. Als enige bron voor de affaire rond de roman voerde hij
de open brief van Aziz Binebine aan. De feiten, die hij in zijn kleine veldtocht heilig verklaart en
tegen de roman in het geding brengt, kloppen niet, zoals de bewering dat er al begin jaren '80
brieven uit Tazmamart naar buiten gesmokkeld en door ‘Menschenrechtlern’ gepubliceerd zouden
zijn; zelfs de datum van de vrijlating van de gevangenen is niet juist. Verder bestond het stuk
uit louter invectieven. Ook andere recensenten in Duitse kranten vonden dat Ben Jelloun rijkelijk
laat was met zijn roman over Tazmamart en suggeerden verder dat hij hele stukken van anderen
had overgeschreven, zelfs uit boeken die na de roman verschenen zijn. Wat verder de motieven
voor deze strijdkreten mogen zijn, opmerkelijk vind ik vooral de animositeit tegen literatuur die
eruit spreekt, zoniet haat tegen de schrijver die het met literaire middelen waagt zich te meten
met het echte leven en deszelfs ware feiten.
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Timothy Garton Ash
Waarheid is een ander land
Een groot deel van mijn leven heb ik aan grenzen gewerkt. Nacht, mist, gewapende
grenswachten, spanning. Loop een paar passen door de besneeuwde
Friedrichstrasse in Berlijn, langs een vervallen Oostduitse controlepost, en je gaat
van een wereld die het westen heet naar een wereld die het oosten heet. Er verandert
niets en alles verandert. Of een met zandzakken versterkte grenspost tussen het
Servië van Milosevic en het bevrijde Kosovo: Canadese soldaten met frisse gezichten
laten je vriendelijk passeren van de ene duisternis naar de andere. Maar er zijn ook
- en soms bijna even gespannen - de grenzen tussen politiek en cultuur, tussen het
vasteland van Europa en de Angelsaksische sfeer, tussen de academie en de
journalistiek, links en rechts, geschiedenis en reportage.
Ik passeer graag grenzen. Daar wordt zoveel duidelijk. En als ik denk aan
‘getuigenliteratuur’, wil ik de grens verkennen tussen de feitenliteratuur (literature
of fact) en de fictionele literatuur. Met opzet gebruik ik de minder gangbare term
‘feitenliteratuur’ in plaats van die ondoordachte term uit een uitgeversprospectus,
‘non-fiction’. Feitenliteratuur - het klinkt goed, en bevat het sleutelwoord: feit. Maar
eerst: wat te denken van de andere helft, dat grote woord ‘literatuur’?
Mij lijkt het vanzelfsprekend dat deze aan elkaar grenzende gebieden van feit en
fictie beide tot de literatuur behoren, zoals Frankrijk en Duitsland beide tot Europa.
‘Literatuur’ wordt vaak opgevat als iets dat over verzonnen werelden gaat. De
twintigste eeuw bevestigde de romantische voorkeur van de negentiende voor de
scheppende verbeelding. Honderd jaar lang werd de Nobelprijs voor literatuur
voornamelijk, hoewel niet uitsluitend, toegekend aan romanschrijvers en dichters.
Maar wie zou durven beweren dat de werken van Thucydides, Macaulay en
Nietzsche, dat George Orwells Homage to Catalonia en V.S. Naipauls Among the
Believers niet tot de literatuur behoren? Waar de literatuur ook ophoudt - niet hier.
De grens tussen de feitenliteratuur en de literaire fictie is open, en niet
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gemarkeerd. Sommige erg goede schrijvers overschrijden die heel terloops, zoals
dat gaat in de Masai Mara - geen grensposten, hetzelfde struiklandschap, hetzelfde
stof, dezelfde leeuwen, maar opeens ben je in Tanzania en niet meer in Kenya.
Deze grensoverschrijdingen nemen vele vormen aan. In de reportage van die
meester-reiziger Ryzsard Kapuscinski treffen we vaak beweringen aan die zeker
niet bestand zouden zijn tegen de aandacht van een feitenchecker in een Amerikaans
tijdschrift. (Ik sla zijn Sha of Shahs open op een willekeurige plaats en lees: ‘De
Iraanse sjiieten hebben 800 jaar lang ondergronds geleefd in de catacomben.’) Met
Kapuscinski blijven we heen en weer zwerven tussen het Kenya van de feiten en
het Tanzania van de fictie, maar de overgangen wordt nergens expliciet aangeduid.
Het reisboek van Paul Theroux, The Great Railway Bazaar, dat vol staat met
amusante voorvallen en heerlijk onderhoudende dialogen, besluit met een uitvoerige
verdediging van de eigen strikte, journalistieke nauwkeurigheid. Hij beschrijft
gedetailleerd de vier dikke notitieboeken waarin hij de dingen neerschreef toen ze
gebeurden, ‘niet vergetend om alles in de verleden tijd te zetten.’ Op deze treinreis
door Azië, schrijft hij, had hij geleerd ‘dat het verschil tussen het beschrijven van
reizen en fictie het verschil is tussen vastleggen wat het oog ziet en ontdekken wat
de verbeelding weet. Fictie is puur genieten - wat jammer dat ik de reis niet kon
herscheppen tot fictie.’ Waarbij ik me betrapte op de gedachte: ‘Dat heb je toch
gedaan, dat héb je gedaan.’ Misschien heb ik het mis, maar zelfs het presenteren
van vier door weer en wind geteisterde notitieboeken vol woorden die identiek waren
aan die op de gedrukte bladzijden konden me daar niet van afbrengen, want het
herscheppen kan gebeuren op het moment van het noteren.
De historicus Simon Schama begon zijn stimulerende en naar eigen zeggen
experimentele boek Dead Certainties (Unwarranted Speculations) met een
meeslepend ooggetuigeverslag van de slag bij Quebec door een soldaat die er
vocht. Aan het eind van het boek onthult Schama dat dit verslag fictie was,
‘geconstrueerd uit een aantal contemporaire documenten’. Dus je was toch in
Tanzania. Schama suggereert dat geschiedschrijving als het vertellen van verhalen,
als literatuur, weer het gebied moet opeisen dat ze verloren heeft aan
geschiedschrijving als wetenschap, of pseudowetenschap. Daar ben ik het volledig
mee eens; maar van dit bijzondere literaire hulpmiddel is het geen grote stap naar
de postmodernistische conclusie dat het ‘verhaal’ van welke historicus ook evenveel
waard is als dat van elke andere.
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Soms vindt de grensoverschrijding niet plaats in de tekst zelf, maar in de context
die de schrijver erbij verschaft. Volgens de biografie die James Park Sloan schreef
over Jerzy Kosinski reageerde Elie Wiesel aanvankelijk lauw op Kosinski's roman
De geverfde vogel, waarin verteld wordt over een joods kind dat zich tijdens de
oorlog op z'n eentje schuilhoudt in een Pools dorp, door antisemitische Poolse
boeren in een gierput wordt gegooid en door die ervaring zijn spraak verliest. Toen
begreep Wiesel van Kosinski zelf dat het boek gebaseerd was op Kosinski's eigen
jeugdervaring, en daarom prees hij het als een ‘kroniek’ en ‘een aangrijpend verslag
uit de eerste hand’. De roman werd geprezen als een ‘testament’, een getuigenis.
Later bleek dat Kosinski nooit in z'n eentje was ondergedoken, nooit in een gierput
was gegooid of zijn spraakvermogen had verloren. Het werk werd ongeloofwaardig
om dezelfde reden waarom het naam had gemaakt. Kosinski's zelfrechtvaardiging
was interessant voor wat ons bezighoudt. ‘Ik ben uit op waarheid, niet op feiten,’
zei de romanschrijver, ‘En ik ben oud genoeg om het verschil te kennen.’
Nu wil ik een verdediging opzetten van deze grens, die zo open is, zo slecht
gemarkeerd en vaak overschreden; een moeilijke verdediging tegen de geest van
de tijd (‘Wat maakt het uit? Het is toch allemaal amusement.’), maar die mij van het
grootste belang lijkt, juist wanneer het gaat om de morele en artistieke kwaliteit van
het getuigen.
Natuurlijk had Kosinski een punt. Zoals er literatuur bestaat aan beide zijden van
deze grens, zo geldt dat ook voor de waarheid. Waarheid is het andere continent
waartoe de staten van feit en fictie beide behoren. ‘Ja,’ zegt u misschien, ‘maar dit
zijn twee verschillende soorten waarheid.’ Maar dat is precies wat onderzocht moet
worden, want als we zeggen dat beide tot de literatuur behoren suggeren we - en
terecht, denk ik - dat het in veel opzichten eigenlijk dezelfde waarheid is.
We moeten ook niet naïevelijk veronderstellen dat het ‘getuige zijn’ slechts aan een
kant van de grens gevonden kan worden. ‘Jij die een gewone man kwaad deed...’
schrijft Czeslaw Milosz in een van zijn beroemdste gedichten, ‘voel je niet veilig. De
dichter herinnert het zich./ Je kunt hem doden - een andere zal worden geboren./
Daden en woorden zullen worden vastgelegd.’ De dichter herinnert het zich: Poeta
pami, eta! Gedichten en romans vormen een essentieel deel van de
getuigenliteratuur. Maar ik ben wel van mening dat elke betekenisvolle opvatting
van getuigen afhankelijk is van het bestaan van een duidelijke afbakening van deze
grens, en van het weten aan welke kant je ge-
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acht wordt te staan op elk willekeurig moment. Ian McEwans roman Atonement
verbeeldt een romanschrijfster die aan het eind van haar leven boete probeert te
doen voor iets vreselijks dat ze als kind deed door de waarheid over iets te vertellen.
Maar omdat ze dat doet in een roman, kan niemand weten wat er verzonnen is en
wat werkelijk. Ze kan geen boete doen, omdat ze God is in deze verzonnen wereld.
Woorden als ‘getuige’, ‘getuigenverklaring’, ‘bewijs’ en, natuurlijk, ‘feit’ vervullen hun
ernstige functies in een rechtbank. En getuigen in de literatuur leggen, net als in de
rechtspraak, vaak getuigenis af over een bijzonder soort feit: het feit als iets dat
iemand gedaan heeft, vaak een ander aangedaan. In het Engels van de zestiende
en zeventiende eeuw was de meest gangbare betekenis van het woord ‘fact’: ‘an
evil deed or crime’. ‘Hij wordt... opgehangen,’ schreef een zestiende-eeuwse
autoriteit, ‘vlakbij de plaats waar het feit werd gepleegd.’ (Dat gebruik overleeft nog
in de Engelse uitdrukking ‘accessory after the fact’ - medeplichtig door steun achteraf.
In het Duits betekent ‘Tatsache’ feit, en ‘Tatort’ de plaats van het misdrijf.) Als wij
spreken over ‘getuigenliteratuur’ denken we in de eerste plaats aan getuigen van
die ‘feiten’ die gepleegd zijn door mensen tegen andere mensen, hetzij in oorlog,
onder apartheid, in de holocaust of in de goelag.
Als we nu deze lijn verdedigen, moeten we beginnen met veel toe te staan aan
degenen die er zorgeloos overheen dwalen. Alle historici, journalisten en juristen
weten om te beginnen dat getuigen hoogst onbetrouwbaar zijn. Ze vergeten, liegen,
overdrijven, raken in de war. Daarom, zo vertellen bijbelonderzoekers ons,
weerspiegelt de bijbel de joodse wet van menige getuige. En Jezus kiest twaalf
getuigen om zijn daden vast te leggen. Maar (zoals dit voorbeeld suggereert) zelfs
door veelvuldige bekrachtiging wordt slechts een heel ruwe benadering bereikt van
de oorspronkelijke realiteit. Ik heb in de afgelopen jaren nogal wat tijd besteed aan
gesprekken met Servische en Albanese getuigen van wreedheden in Kosovo. Terwijl
ik tussen Serviërs en Albanezen heen en weer pendelde, wilde ik vaak tegen ze
zeggen wat Chaim Weizmanns vader, een bekende vredestichter in zijn dorp, naar
verluidt placht uit te roepen nadat hij een kant van een geschil had gehoord: ‘Uit
wat jij me vertelt begrijp ik dat je volkomen fout zit. Nu ga ik de andere kant horen;
misschien heb je uiteindelijk toch gelijk.’
Bovendien is het bewijsmateriaal op basis waarvan geschiedenis wordt geschreven
vaak buitengewoon mager. Soms hebben we maar één getuige. Tijdens de Fluwelen
Revolutie in Praag, in 1989, werden crucia-
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le beslissingen genomen door een groep rondom Václav Havel, die bijeenkwam in
een merkwaardig vertrek met glazen muren in het ondergrondse theater De
Toverlantaarn. Meestal was ik de enige buitenstaander die aanwezig was en zeker
de enige met een opengeslagen notitie-boekje, die probeerde te noteren wat er
gezegd werd. Ik herinner me dat ik dacht: als ik dit niet opschrijf, doet niemand het.
Het zal voor altijd verloren gaan, zoals het meeste van het verleden: als badwater
weggespoeld. Maar wat een wankele basis om geschiedenis te schrijven.
Natuurlijk zullen anderen die daar waren hun herinneringen eraan toevoegen. Maar
hoe bruikbaar zijn herinneringen? Het probleem met het geheugen is de kern van
het probleem met getuigenissen. Toen ik een paar jaar geleden mijn Stasi-dossier
begon te onderzoeken, dacht ik: ‘Dit is de volmaakte manier om de geloofwaardigheid
van geheime politiedossiers te testen. Als ik immers ook maar iets weet, dan is het
toch wat ikzelf deed en zei.’ Maar toen ik het doorlas en sprak met de mensen die
inlichtingen over mij hadden gegeven en met de functionarissen van de geheime
politie die me hadden bespioneerd, kwam ik erachter dat ik zelfs dat niet wist. Of
beter: wat ik dacht te weten bleef veranderen bij elke nieuwe onthulling. We vergeten
niet eenvoudig; we herherinneren ons. Het geheugen is een overschrijfbare CD die
voortdurend herschreven wordt. En herschreven op een bijzondere manier: zodanig
dat het verhaal ons zinnig voorkomt, en tevens zo dat het ons beter uitkomt. Is het
niet merkwaardig hoe twee mensen, als ze elk apart een discussie tussen hen
beschrijven, allebei gewonnen lijken te hebben?
Filosofen zijn daar sinds lang ieder op hun eigen wijze mee bezig geweest. Thomas
Hobbes schreef dat ‘verbeelding en geheugen een en hetzelfde ding’ zijn. Een van
Nietzsches diepzinnigste spreuken luidt: ‘“Ik deed dat,” zegt mijn geheugen. “Ik kan
dat niet gedaan hebben,” zegt mijn trots, en blijft onverbiddelijk. Uiteindelijk geeft
het geheugen toe.’ Schopenhauer schreef het toe aan ijdelheid in plaats van trots.
Nog niet zolang geleden opperde de neuroloog Michael Gazzaniga na bestudering
van patiënten wier linker en rechter hersenhelften los van elkaar functioneerden,
dat wat hij ‘de interpreet’ noemt bij mensen in de linker hersenhelft gelocaliseerd is.
Die heeft de functie onze ervaringen te vervlechten tot verhalen die zinnig lijken.
Kortom: we hebben allemaal een romanschrijver in ons hoofd. Een romanschrijver
die Geheugen heet is onophoudelijk het verhaal aan het herschrijven dat we ‘Mijn
Leven’ noemen.
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Toch moeten wij, verdedigers van de grens, dat gebied maar voor de helft prijsgeven,
om beter te kunnen standhouden. Stel eens even dat er geen onvrijwillig gebruik
van de creatieve verbeelding door het geheugen bestaat. Stel dat we een volmaakte,
onpartijdige, wetenschappelijke neerslag bezaten van wat er werkelijk gebeurde.
(Met de nieuwe technologie van videocamera's kunnen we dat dichter benaderen
dan ooit tevoren, zij het met maar twee van de vier zintuigen die een menselijke
getuige gebruikt. Camera's kunnen niet ruiken en niet aanraken.) Zelfs dan zouden
we bijna niets hebben - en veel te veel. Om vijf jaar van de Franse Revolutie in
slechts één wijk van Parijs te bestuderen, zou je vijf jaar voor een scherm moeten
zitten.
Om feitenliteratuur te scheppen, moeten we in veel opzichten te werk gaan als
romanschrijvers. We selecteren. We werpen licht op dit object, en schaduw op een
ander. We stellen ons dingen voor. We stellen ons voor hoe het is om die oude
Albanese vrouw te zijn die huilt bij het lijk van haar vermoorde zoon, of hoe het was
om een veertiende-eeuwse Franse horige te zijn. Nooit is er goede geschiedenis
of een goede reportage geschreven zonder een grote, verbeeldingsrijke sympathie
voor de mensen over wie men schrijft. Onze personages zijn echte mensen; maar
we geven ze vorm als personages en gebruiken onze eigen interpretatie van hun
persoonlijkheden. Dan spreken we over ‘Michelets Napoleon’, ‘Taines Napoleon’
en ‘Carlyles Napoleon’, want iedere Napoleon is in zekere, belangrijke zin de creatie
van de auteur.
De eigenschap van het doelbewust verbeelden blijft zeker niet beperkt tot het
Tanzania van de fictie. Verbeelding is de zon die beide landen beschijnt. Maar dit
leidt ons in verzoeking. Een stem in je oor fluistert: ‘Weet je, die Keniaan met die
slappe vilthoed zei echt dat verschrikkelijk grappige wat je bijna dacht te horen.
Schrijf het op. Niemand zal het ooit weten. En kijk, net over de grens staat die
schitterende bloem - dat ene ontbrekende, romaneske detail dat het hele verhaal
tot leven zal brengen. Wip even over de grens en pluk hem. Niemand zal het merken.’
Ik ken die stem. Ik heb hem gehoord. Maar als we feitenliteratuur beweren te
schrijven, moeten we hem weerstaan.
Waarom? Bovenal om morele redenen. Woorden die geschreven worden over de
werkelijke wereld hebben consequenties in die werkelijke wereld. Als ik in mijn boek
The File iemand als een Stasi-informant had geïdentificeerd die dat niet was - en
ik deed het bijna - dan had dat het leven van die man kunnen ruïneren. Vrienden
zouden hem gemeden hebben, hij had waarschijnlijk zijn baan verloren - en erger.
(Min-
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stens één persoon die als Stasi-informant werd ontmaskerd, pleegde zelfmoord.)
Op grotere schaal: de Balkanoorlogen van het laatste decennium werden gevoed
door slechte geschiedschrijving, bedreven door alle partijen. Zoals de historicus
Eric Hobsbawm opmerkt: ‘The sentences typed on apparently innocuous keybords
may be sentences of death.’ Er bestaat ook een morele verplichting tegenover de
slachtoffers, levend of dood. Wat zouden wij ervan vinden - wat zouden overlevenden
ervan vinden - als we vernamen dat de gebeurtenissen die beschreven zijn in Primo
Levi's Is dit een mens opzettelijk waren verzonnen, of verfraaid?
Deze morele redenen volstaan; maar er zijn ook artistieke. Schrijvers overschrijden
deze grens vaak omdat ze denken dat hun werk er beter van zal worden. Reportage
of geschiedenis zal literatuur worden. Dat mag per paragraaf waar zijn. Maar het
vermindert de waarde van het werk als geheel.
We dienen ook te vragen ‘hoe?’ (vaak een nog moeilijker vraag dan ‘waarom?’) Hoe
bepaal je wanneer deze grens is overschreden, gegeven alles wat ik gezegd heb
over de onbetrouwbaarheid van getuigen, de onvrijwillige creativiteit van het
geheugen en de noodzaak van doelbewuste verbeelding? Een simplistisch,
negentiende-eeuws positivistisch antwoord over wetenschappelijke waarheid zal
niet volstaan. Want de waarheid die door de feitenliteratuur wordt verkregen is in
veel opzichten dezelfde als die door de fictionele literatuur wordt verkregen. Als we
ervan overtuigd zijn dat mensen op deze manier gehandeld, gedacht of gevoeld
kunnen hebben, is dat in hoge mate het gevolg van de kunst en de verbeelding van
de schrijver.
Ik zou willen voorstellen dat de feitenliteratuur, behalve alle waarheidstests die voor
fictie gelden, nog twee andere, speciale waarheidstests moet doorstaan: die van
de ‘feitelijkheid’ en van de waarheidsliefde. Eerst de feitelijkheid. Zijn die dingen in
de tekst die pretenderen feiten te zijn ook werkelijk feiten, of zijn ze alleen maar,
om Norman Mailers duidelijke neologisme te gebruiken, ‘factoide’? Data, plaatsen,
gebeurtenissen, citaten. Ondertekende de informant die in mijn Stasidossier wordt
geïdentificeerd met de detonerende code-naam ‘Smith’ werkelijk een formele belofte
om te werken voor de geheime politie als ‘onofficieel medewerker’ of deed hij dat
niet? Al het andere - oorzaken, motieven, consequenties - is, strikt genomen,
speculatie; dit is een feit. (In feite weet ik dat ‘Smith’ tekende, omdat ik het originele
document heb bestudeerd.) Veel zogeheten feiten kunnen extern geveri-
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fieerd worden. In de discipline van geschiedschrijving en in het vak van verslaggeving
zijn regels, procedures en specialistische vaardigheden ontwikkeld om
bewijsmateriaal te testen. Sommige verdienen zelfs het etiket ‘wetenschappelijk’.
(Een analyse van de inkt die gebruikt werd in de belofte van ‘Smith’, bijvoorbeeld.)
Het doorstaan van deze fundamentele feitelijkheidsstest maakt een tekst nog niet
waar, maar het niet-doorstaan maakt de tekst wel onwaar.
Maar vaak, vooral in het geval van ‘getuigenliteratuur’, is de getuige alleen aanwezig
bij de scene die hij of zij beschrijft. Alleen met zijn of haar ogen, bewustzijn en
verbeelding. Als we vaststellen dat getuigen nauwkeurig zijn in zaken die we weten,
zullen we ze eerder geloven in zaken die we niet weten; maar soms is er weinig dat
we kunnen weten of checken. Welke test werkt in dit geval? Het beste dat ik kan
bedenken is de volkomen onwetenschappelijke lakmoesproef van waarheidsliefde.
Hebben we het gevoel, als we de tekst lezen, dat de schrijver een ‘vastberaden
poging doet werkelijke feiten te achterhalen’, zoals Orwell het noemde toen hij Henry
Miller prees.
Het schoolvoorbeeld van een dergelijke waarheidsliefde is voor mij Orwells eigen
Homage to Catalonia. In werkelijkheid had Orwell het met sommige van zijn extern
te verifiëren feiten bij het verkeerde eind - niet in de laatste plaats omdat de meeste
van zijn notities gestolen werden toen de geheime politie zijn hotelkamer in Barcelona
doorzocht. Maar we twijfelen er geen moment aan dat hij het precies zo probeert
te vertellen als het was. En als we de verdediging van zijn waarheidsliefde aan het
eind van het boek bereiken, is die volkomen tegengesteld aan die van Theroux.
Orwell schrijft, in die prachtig simpele conversatiestijl waarop hij zo hard werkte om
die te bereiken: ‘Voor het geval ik dit nog niet eerder ergens in mijn boek heb gezegd,
zal ik het nu zeggen: pas op voor mijn partijdigheid, mijn feitelijke vergissingen en
de vertekening die onvermijdelijk veroorzaakt wordt door het feit dat ik maar één
kant van de gebeurtenissen heb gezien.’ Eigenlijk zegt hij: ‘Geloof me niet!’ - en dus
geloven we hem.
Waarheidsliefde komt aan het licht in toon, stijl en stem. Dat brengt ons terug bij de
artistieke redenen om deze grenslijn te verdedigen. Je kunt vaak uit interne stilistische
aanwijzingen al opmaken wanneer een schrijver het slechte pad is opgegaan. Neem
een inmiddels berucht voorbeeld: het boek dat in 1995 door Benjamin Willkomirski
werd gepubliceerd als Brüchstücke (in het Engels: Fragments), dat pretendeerde
de herinneringen te bevatten van een man die de vernietigingskam-
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pen van de Nazi's overleefde als Pools-joods kind. Nu is met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid vastgesteld dat de auteur een Zwitserse musicus was
met een getroubleerd verleden en een gestoorde geest, die eigenlijk Bruno Grosjean
heette en nooit in de buurt van een Nazi-vernietigingskamp was geweest, maar die
zichzelf in dat verleden - dat andere zelf - had verbeeld. Wie Fragments nu leest,
staat er versteld van dat het ooit geprezen kon worden zoals is gebeurd. De houterige
ironie (‘Majdanek is geen speeltuin’), de afgezaagde beelden (stiltes die gebroken
worden door het geluid van krakende schedels), het botte, snoeverige melodrama
(zijn vader tegen de muur verpletterd door een vrachtwagen, dode vrouwen met
over hun buik kruipende ratten). Materiaal dat, als je eenmaal weet dat het frauduleus
is, werkelijk obsceen is. Maar zelfs voor men dat wist zouden alle esthetische
alarm-bellen hebben moeten rinkelen. Want elke pagina klinkt authentiek vals.
Vergelijk dit met de grote boeken die echt getuigen. Natuurlijk waren er grote variaties
in toon en stijl tussen deze werken. Niettemin hebben vele een zekere stem
gemeenschappelijk: een stem die met een gepijnigde, nuchtere, maar toch vaak
ironische of zelfs sarcastische waardheidsliefde spreekt vanaf de eerste regel. Neem
bijvoorbeeld de eerste regel van Levi's Is dit een mens en contrasteer die met
Willkomirski: ‘Tot mijn geluk ben ik pas in 1944 naar Auschwitz gedeporteerd, dat
wil zeggen nadat de Duitse regering met het oog op de groeiende schaarste aan
arbeidskrachten besloten had de gemiddelde levensduur van de voor liquidatie
bestemde gevangenen te verlengen, met welk doel de levensomstandigheden in
het kamp merkbaar vebeterd werden en het moorden op particulier initiatief tijdelijk
werd stopgezet.’
De feiten hoeven niet altijd afschuwelijk te zijn.
‘Ik zal u de schoonheid van feiten brengen,’ schrijft de Engelse dichter Craig Raine.
Dat is ongetwijfeld een nogal Angelsaksisch sentiment. Maar feiten kunnen, net als
artefacten, mooi zijn. Op een witte plank in mijn huis in Oxford heb ik twee
voorwerpen. Het ene is een afgeronde natuurlijke steen, zo'n zeveneneenhalve
centimeter hoog, delicaat grijs van kleur, doortrokken van een heel bleek roze, met
contouren gevormd door de koude zee die een keienstrand bespoelt aan de
noord-oostelijkste punt van het Britse vasteland, bij de Duncansby Stacks, waar ik
hem opraapte tijdens een genoeglijke middag met mijn gezin. Het andere is een
gekarteld stuk van de Berlijnse muur, bestaand uit een korrelig materiaal dat de
naam steen nauwelijks verdient, met een
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opzichtig graffitifragment aan een kant. Hier liggen ze, het ruige en het gladde, het
onnatuurlijke en het natuurlijke, tegenover elkaar, vrij helder verlicht op de witte
plank - een stenen gedicht voor de feitenliteratuur.
Het lijkt misschien een ernstige beperking voor elke schrijver de feiten als feiten te
respecteren, maar zelfbeperking is een sleutel tot kunst. Deze grens zouden we
moeten verdedigen.
Uit The Guardian van 16 november 2002
VERTALING: PIET MEEUSE
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Abdelkader Benali
Er was eens ... een couppoging
Het echte verhaal is al indrukwekkend genoeg. Juli 1971 plegen militairen uit de
legertop een staatsgreep. Aanleiding is de nietsontziende manier waarop Koning
Hassan II het land onder de knoet heeft. Sinds zijn troonopvolging heeft hij door
middel van een aantal grondwetsher-zieningen de democratie buitenspel gezet, de
oppositie de mond gesnoerd en de positie van zichzelf, de koninklijke familie en
een kleine, loyale elite verstevigd. Marokko ondertussen heeft te kampen met
gigantische economische en sociale problemen. Corruptie is zo wijdverbreid dat ze
‘systeem’ is geworden. Geen transactie of handeling, klein of groot, kan gedaan
worden zonder steekpenning - in natura, in de vorm van vee, of het liefst: geld. De
bidonvilles van Casablanca zijn een broeinest van onrust en onlusten. De
aangewende gelden voor agrarische verbeteringen komen voor het merendeel
alleen de exportproducten ten goede, die door de rijkste grootgrondbezitters worden
verbouwd. Hassan II is de rijkste grootgrondbezitter, maar Marokko moet haar graan
importeren. In dit klimaat kon het niet uitblijven dat er iets moest gebeuren. En het
gebeurde.
Het werd de mislukte couppoging van Skhirat, die in 1990 door de Franse journalist
Gilles Perrault in zijn boek Een bevriend staatshoofd in detail is beschreven. Het is
een journalistieke biografie over het absolute staatshoofd Hassan II, en tegelijk een
aanklacht. Hier volstaat het, te zeggen dat een aantal militairen dat de koning haatte
zich schaarde achter hun leider, generaal Medbouh, om door een coup aan het
corrupte systeem een einde te maken en een militair regime te installeren. Ondanks
het slagveld dat ze aanrichtten, werd de koning geen haar gekrenkt. De leider van
de coup, Ababou, weigert om duistere redenen hem de fatale kogel te geven. Hij
verdwijnt naar Rabat. Hassan II wordt uit de koninklijke toiletten getrokken waar hij
zich met zijn gevolg had verschanst. Er gebeurt wat niemand verwachtte: de kadetten
geven zich over aan de koning. Ze kussen zijn hand. Het volk spreekt over de baraka
van de koning. God is de koning genadig en hoe kan het ook anders: Hassan II
vervult als afstammeling van de Profeet Mohammed de spirituele functie van leider
van de gelovigen.
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De staatsgreep mislukt. Hassan II is minder spiritueel als hij de verantwoordelijken
laat executeren en de kadetten verbant naar de cellen van Tazmamart. De koning
zelf zou later in een interview verklaren dat hij nooit heeft geweten dat de
omstandigheden in de gevangenis in de Hoge Atlas zo abominabel waren. Waar
de coup eindigt, begint Tazmamart.
Dertig jaar later verschijnt Een verblindende afwezigheid van licht in Nederland. Wie
kent hier de historische feiten waar dit boek op stoelt nog? De mislukte coup zal
zeker de krantenkoppen hebben gehaald, maar al snel aangemerkt zijn als een
toestand in de derde wereld. Tazmamart, echter, werd een verboden naam in
Marokko. Jarenlang was het woord omgeven met geheimzinnigheid. Het stond voor
de zwaarste straf die iemand die tegen de koning opstond kon krijgen. In 1999 stierf
Hassan II en begon er een nieuw tijdperk voor Marokko met de troonbestijging van
zijn zoon, Mohammed VI. Hij is populair bij het volk en onder zijn bewind kunnen de
boeken verschijnen die vertellen over de jaren van repressie onder Hassan II, de
zogenaamde jaren van lood.
Tahar Ben Jelloun is een internationale schrijver en komt uit Fez. Hij publiceert
in Frankrijk, in El Pais in Spanje en in het tijdschrift L'Espresso in Italië. Zijn stijl is
bekend: suggestief en sensitief. Hij schrijft in het Frans. Niet voor niets verwijst hij
in zijn boeken naar verhalenvertellers en allerlei mensen die de kracht van het
gesproken woord hebben: hij put zelf ook uit de orale tradities. Voor hem is de
werkelijkheid iets wat je in een vertelling, een sprookje kunt veranderen en dat doet
hij dan ook met een soms fantastische kracht. De Europese lezer leest zijn boeken
als exotische avonturen uit Duizend en een nacht; voor de Marokkaanse lezers die
zijn boeken lezen - het zijn er niet veel, want analfabetisme is in Marokko torenhoog
- zijn het parabels over de armoede, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
en een aanklacht tegen onrechtvaardigheid.
Het boek van Tahar Ben Jelloun slaagt in wat het wil zijn: een hervertelling van
wat een opgesloten kadet in Tazmamart heeft doorstaan. Het boek als geheel is
mislukt. Fantasie als antwoord op barbaarsheid staat er op de achterflap. Verhalen
vertellen als vorm van overleven. De menselijke stem als koevoet om die
verblindende afwezigheid van licht te doorbreken. Bijna tweehonderdvijftig pagina's
verbeelding, misschien ook als revanche op de bitterstemmende werkelijkheid van
het Marokko van Tazmamart. De humane boodschap is duidelijk en Tahar Ben
Jelloun bereikt zijn doel, maar om Tazmamart echt te begrijpen heb je ook de feiten
nodig. Als lezer weet je nog niet waarom de kadet is opgesloten, wat hij nu concreet
heeft gedaan, waar en wan-
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neer die staatsgreep plaatsvond. De informatie die ik boven heb geschetst komt
allemaal uit het boek van Perrault. Alhoewel het niet over Tazmamart gaat, is het
als journalistieke beschrijving van hoe Hassan II de een na de andere tegenstander
uitschakelt en buitenspel zet bloedstollend en overtreft het alles wat er geschreven
is over het Hassan II-regime.
Het verschil tussen journalistiek en de roman is dat in een journalistiek werk de
werkelijkheid onder de loep genomen wordt en van zijn schone schijn ontdaan. In
een roman kan de kale realiteit door fantasie en verbeelding omgevormd worden
en een kracht krijgen die buiten het bereik van de journalistiek ligt. Wat dat betreft
is Tahar Ben Jelloun mislukt, ook omdat het boek van Perrault als een thriller leest,
Perrault noemt man en paard en komt met details op de proppen die zo treffend
zijn, dat het overtuigt.
Door het verslag van de kadet op zijn geheel eigen wijze te fictionaliseren, krijgt
Een verblindende afwezigheid van licht de mysterieuze lading van een vertelling uit
Duizend en een nacht. Het is het bekende procédé van Tahar Ben Jelloun en het
zou een cliché zijn als hij niet elke keer weer op zijn geheel eigen manier op deze
stijlfiguur wist te varieren. Aan het woord is een stem die de nachten aan elkaar
verbindt. De omstandigheden zijn hallucinerend en, omdat men enkel en alleen is
aangewezen op het geheugen, op de stem, abstract. Perrault daarentegen in zijn
Een bevriend staatshoofd klaagt met zijn verslag niet alleen het koningshuis, maar
ook de bevriende staatshoofden van Hassan II aan. Hij schrijft gedetailleerd en
concreet over de lievelingskost van Hassan ii, over zijn gezondheid en de manier
waarop hij gekleed ging, waardoor het contrast met de alledaagse werkelijkheid van
Marokko alleen maar schrijnender wordt. Een paradijs in een land dat zucht onder
hongersnood en mislukte oogsten. En hij doet uit de doeken hoe de
corruptiepraktijken werken die een elite onsterfelijk rijk hebben gemaakt en die het
land aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Het is een onthutsend boek dat
laat zien hoe het ‘humane’ gezicht van de staatsmacht met al haar tentakels de
doem van haar eigen ondergang over zich afriep.
Tahar Ben Jelloun maakt van de kadet een zwartgeblakerde held. Perrault ontdoet
het paleis van Hassan II van al zijn franje en laat zien hoe het mechanisme werkt.
Een verblindende afwezigheid van licht kan pas in zijn volle omvang gelezen en
begrepen worden, als eerst Perrault zijn verhaal uit de doeken heeft gedaan. Jellouns
boek is een chronologisch verslag, een verteld dagboek achteraf van een man die
dankzij een fabelachtig geheugen en een flinke dosis geluk de hel overleeft. Het
boek van Perrault vertelt hoe Hassan II aan de macht komt, die

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

107
consolideert, uitbreidt en een paradijs creëert voor de geprivilegieerden.
Zijn fabelachtige geheugen kan de kadet van Ben Jelloun gebruiken om
opgeslagen verhalen te vertellen, om tegenover de tijd die tussen zijn vingers
doorloopt, die bijna onzichtbaar is, een eigen, verzonnen tijd te stellen. De intrige
van het boek is de langzame aftakeling van de hoofdpersoon, de wijze waarop hij
het hoofd biedt aan het verlies van een vriend. En wat als een man op je afkomt is
dit: de wijze waarop deze man, dag in dag uit, de ene vernedering na de andere,
toch blijft ademen en voelen. Het is alsof je door een microscoop naar een insect
kijkt dat aan zijn lot overgelaten onder een steen spartelt.
Waar Ben Jelloun schromelijk tekort schiet, en dit zullen vast wel meer critici
gezegd hebben, is dat hij niet uitlegt dat achter Tazmamart een systeem staat, dat
het systeem tegenstanders heeft en dat die tegenstanders voor hun oppositie
moesten boeten. Tegenstanders met ingewikkelde namen voor iemand die niet uit
Marokko komt, tegenstanders met verschillende motieven, voor een buitenstaander
verwarrend. Perrault geeft de tegenstanders ogen en monden, motieven en
handelingen. Hier is een journalist aan het werk die het naadje van de kous wil
weten en weet. Tahar Ben Jelloun laat het individu zien in een koude cel terwijl het
in zijn eigen pis en stront rondwentelt. Tahar Ben Jelloun raakt zo af en toe aan de
motieven voor de soldaten om deel te nemen aan de coup. Je komt er niet achter
of de soldaten begrijpen wat ze hebben gedaan. Zijn ze door hun superieuren in de
val gelokt of niet? Je komt er ook niet achter of dat voor Tahar Ben Jelloun wel zo
belangrijk is. De schrijver kiest ervoor om daar geen uitspraken over te doen.
Sommige kadetten lijken zich vrij te spreken als ze vertellen dat ze er per ongeluk
deel van uit maakten. Hun deelname was een vergissing. In het boek vertelt een
opgesloten militair dat hij op weg was naar familie en een lift meende gekregen te
hebben van de soldaten. De lift eindigde in Skihrat waar hij een geweer in handen
kreeg gedrukt. Wie Perrault leest, ziet dat het meer dan alleen maar een toevalligheid
was.
De verteller van Ben Jelloun haalt herinneringen op aan zijn vader, een hoveling,
een zeer intelligente man, van wie de militair zijn fabelachtige geheugen heeft geërfd.
Zijn vader is tot iemand geworden die de koning vermaakt, een slippendrager. Een
clown. Ook hier ontbreekt er een naam. Naar wie verwijst Tahar Ben Jelloun? Maar
liefst vijf generaals deden mee aan de coup. Ze werden allemaal geëxecuteerd.
Hun namen staan in de geheugens van veel Marokkanen gegrift. Impliciet lijkt Ben
Jelloun de oorzaak van de frustratie en de haat tegenover Hassan II van de
coupplegers, bij die vaders te leggen. Zij die in dienst traden en deel werden van
het geprivilegieerde volk, ontslagen van elke
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plicht om verantwoording af te leggen. Ze werden onderdeel van ‘het corrupte
systeem’. Hassan II zelf blijft het hele boek buiten schot. De gevangenis is niet van
Hassan II. De schaduwen die er vallen op het eerste gezicht ook niet. Nadat Hassan
II hoorde van de praktijken in Tazmamart, onderman hij actie en verbeterde de
omstandigheden. Bij mijn weten bestaat Tazmamart niet meer. De schaamtevolle
middeleeuwse toestand heeft voor Marokko te lang geduurd.
Wie het lijden probeert te wegen, zal nooit de juiste weegschaal vinden. Hij moet
gissen, tasten, zich inleven. De aanklacht van Perrault veroorzaakte een diplomatieke
rel tussen Marokko en Frankrijk. Hassan II wilde het boek uit de handel genomen
zien worden, het boek was en is misschien nog steeds, verboden in Marokko. De
onthullingen hebben ertoe bijgedragen dat organisaties, regeringen en mensen
acties ondernamen om Tazmamart uit de Hoge Atlas en daarmee de wereld te
helpen.
Tahar Ben Jelloun is een schrijver, iemand die in zijn achteruitkijkspiegel van de
geschiedenis kijkt en beschrijft wat hij ziet. ‘Ik zal het opschrijven, of laten opschrijven
door iemand anders, niet om me te wreken, maar om de buitenwereld te laten weten
wat er is gebeurd, om een stuk toe te voegen aan het dossier van onze geschiedenis.’
En wat hij toevoegt aan de geschiedenis, wat zich onder het oog van de lezer
voltrekt is dit: ‘Maar nu probeer ik te praten, tegen mezelf te praten om te voorkomen
dat ik in slaap val en een gemakkelijke prooi word voor de schorpioenen. Ik praat,
spring wat op en neer, stoot af en toe zachtjes met mijn hoofd tegen de muur, ik
meen te weten waar de schorpioen zich heeft verschanst.’
Perrault lukt, wat Tahar Ben Jelloun maar ten dele voor elkaar krijgt: de poten,
het gif en de broedplaats van de schorpioen, in een verhelderend ontnuchterend
licht plaatsen.
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Willem van Toorn
Hoe gevaarlijk is een schrijver
‘Bij de verhalen over de maffia heb ik geen moeilijkheden gehad toen ze als feuilleton
in Il Mattino verschenen,’ zegt Tahar Ben Jelloun in het digitale interview dat de
redactie van Raster met hem had. ‘Met de ex-gevangene heb ik wel moeilijkheden
gehad.’ Uit de formulering lijkt een zekere verbazing te spreken: maak je als schrijver
in een reeks ‘nouvelles’, gepubliceerd onder de titel De blinde engel (L'ange aveugle),
een genadeloos portret van het door de maffia beheerste Zuid-Italië en niemand
valt je lastig; schrijf je een schokkende roman over 's konings geheime gevangenis
van Tazmamart in Marokko en woede en smaad zijn niet van de lucht. In Frankrijk
en Marokko dan; op de Nederlandse vertaling van cette aveuglante absence de
lumière is zo ongeveer niet gereageerd: er verscheen zegge en schrijve één
bespreking van het boek; dat zegt niet alleen iets over de mate waarin we
geïnteresseerd zijn in de achtergronden van vele van onze nieuwe landgenoten,
het zegt ook iets over een kritiek die belangrijke boeken alleen herkent als ze met
veel mediaherrie in de toptienlijsten worden geplugd.
Aan de andere kant heeft Ben Jellouns verbazing ook wel iets naïefs. Om te
beginnen was de gevangenis van Tazmamart uiterst geheim, en het was het niet
de bedoeling dat een schrijver de aandacht van de wereld erop vestigde; verder
kreeg Ben Jelloun te maken met het eeuwige verwijt van degenen die het ‘aan den
lijve hadden ondervonden’, dat hij, die het maar van horen zeggen had, met de eer
ging strijken - ook al hadden zij hem zelf ingeschakeld vanwege zijn bekendheid en
was hij op die eer niet speciaal uit. Hoe gevaarlijk een schrijver is voor een politiek
systeem, hangt af van de mate waarin dat systeem zijn wandaden geheim wil
houden. In de Sovjetunie hield een speciale commissie van de Schrijversbond zich
bezig met de beoordeling van het gevaar dat schrijvers konden opleveren voor de
staat. De Marokkaanse koning en zijn geheime dienst zaten er niet op te wachten
dat Tazmamart openbaar werd. De maffia is een volkomen ander verhaal. Iedereen
in Italië, en zeker in Zuid-Italië, kent niet alleen de verhalen over de maffia, maar
maakt dagelijks mee hoe de georganiseerde misdaad zijn macht gebruikt. Niemand
kijkt ervan op dat in sommige dorpen het
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drinkwater alleen arriveert als er langs ingewikkelde wegen betaald wordt aan lieden
die de kraan beheren; niemand verbaast zich over de rijksweg die in het niets
ophoudt omdat het geld op is, over de leermiddelen die nooit bij scholen aankomen,
over het betonskelet van het nooit afgebouwde ziekenhuis. Bovendien zijn er over
de maffia hele bibliotheken gepubliceerd, van historische studies tot officieel
onderzoek naar de relaties met de politiek, van romans en krantenartikelen tot het
indrukwekkende A futura memoria van Leonarda Sciascia, de verzameling essays
die hij in kranten en tijdschriften publiceerde. Het zal de maffia een zorg wezen. Die
treedt pas op als een politiecommissaris, een officier van justitie of een rechter te
lastig wordt, als een andere ‘familie’ haar werkterrein binnendringt, als een familielid
of een politicus met wie afspraken zijn gemaakt zich niet aan de ‘erecode’ houdt,
als een eigenwijze ondernemer haar ‘bescherming’ niet wenst te aanvaarden, als
een getuige zijn mond niet houdt. Maar van in een ‘roman’ gefictionaliseerde feiten
uit het dagelijks leven ligt niemand wakker; integendeel: de misdaadbazen houden
nu juist de wind eronder doordat hun terreurdaden algemeen bekend zijn. En de
mensen uit Sicilië, Calabrië en Napels wier verhalen Ben Jelloun als materiaal heeft
gebruikt, kunnen tien tegen één niet eens lezen of zien nooit een boek. Trouwens,
in Italië heette Ben Jellouns boek Dove lo Stato non c'è (Waar de staat niet bestaat),
wat er meer een aanklacht tegen de staat dan tegen de maffia van maakt - en waar
de staat in Italië zich nog iets van aantrekt in dit Berlusconi-tijdperk weet zelfs iedere
krantenlezer buiten Italië.
Dat Ben Jelloun zijn Tazmamartboek en zijn ‘maffiaroman’ volgens zijn antwoord
als vergelijkbare boeken ziet, zegt veel over zijn opvattingen omtrent het
schrijverschap. De literatuur van een land, zegt hij in het ‘interview’ in dit nummer
met zoveel woorden, zou zich druk moeten maken over de problemen in dat land.
De vorm die dat drukmaken zou moeten aannemen ziet hij, blijkens zijn voorwoord
in De blinde engel, als ‘fictie maken met het materiaal van de werkelijkheid’. Hoe
dicht hij daarbij soms bij de werkelijkheid blijft, blijkt verderop in het voorwoord. ‘De
personages bestaan,’ schrijft hij daar. ‘Toch kan ik niet instaan voor hun echtheid.
Sommige mensen zullen zichzelf herkennen. Maar allemaal hebben ze in de eerste
plaats een literaire waarheid, zelfs waar ik me, zoals in ‘Weduwe Courage’, direct
heb gebaseerd op de rechtbankverslagen, of waar ik, zoals in ‘De liefde in Palermo’,
uiterst nauwkeurig de verklaringen van de burgemeester van Palermo, Leoluca
Orlando, heb weergegeven zoals die in de zomer van 1991 in de Franse pers
verschenen, met name in Le Point van 29 juni 1991.’
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Het materiaal van de werkelijkheid. Elders in dit nummer betreurt de filmer en
schrijver Karim Traïdia het, dat de ‘oude’ Tahar Ben Jelloun, die van de verhalen
uit de Maghreb met hun sprookjessfeer, niet meer zou bestaan. Zelfs als dat zo zou
zijn, kun je in deze ‘maffiaroman’ ervaren wat een rasverteller Ben Jelloun is, ook
als hij zijn toneel heeft vergroot tot Zuid-Italië (waar ze trouwens in het noorden van
zeggen dat het bij Noord-Afrika hoort).
De aanduiding ‘roman’ kan tot misverstanden leiden. Op verzoek van de krant Il
Mattino reisde Ben Jelloun een maand of twee met zijn Italiaanse vertaler rond in
het zuiden van het schiereiland en op Sicilië. In Il Mattino publiceerde hij als een
soort feuilleton veertien verhalen, waarvan hij zelf zegt dat ze de hoofdstukken
vormen ‘van een roman waarin de maffia de hoofdpersoon is’. ‘Roman’ betekent
dan iets als een zeer losse collage van levens en omstandigheden waarin die
hoofdpersoon opduikt om zijn verwoestend werk te doen.
Hierboven maakte Ben Jelloun zelf al duidelijk hoe dicht hij soms op het dagelijks
leven zit, maar tegelijkertijd vergroot hij de gebeurtenissen en de personen vaak
precies zó sterk dat de maffia in de verhalen iets ongrijpbaars krijgt, iets dat het
Kwaad op aarde vertegenwoordigt en waar niets tegen te beginnen zal zijn zolang
de Staat, dat andere bovenpersoonlijke gegeven, zijn verantwoordelijkheid niet
neemt en de eenvoudige mensen helpt het te bestrijden.
Hij bereikt dat effect door grote precisie in de beschrijving af te wisselen met
gebeurtenissen en verschijnselen die vaag en geheimzinnig blijven, even ongrijpbaar
en onduidbaar als de maffia zelf. Hij voert onaantastbare gegevens (zoals citaten
uit rechtbankverslagen of krantenartikelen) op naast haast mythologisch aandoende
verhalen of vermoedens. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in het zeer korte
titelverhaaltje ‘L'ange aveugle’. Dat begint met de volgende koele constatering: ‘In
het land van de gewelddadige dood zijn sommige kinderen bewapend. In hun
schooltas vind je zowel boterhammen voor de pauze van tien uur als een
negen-millimeterpistool, vaak een verjaardagscadeautje van een oom of grootvader.’
Om te vervolgen met:
‘Kinderen die doden worden op hun beurt zelf gedood. In de hemel hebben ze
een slechte naam. Er zijn maar weinig engelen bereid als hun beschermengel op
te treden of hun schreden naar de andere wereld te begeleiden. Er is maar één
blinde engel, zelf het onschuldige slachtoffer van een afrekening tussen twee clans
van de maffia in Quindici - een in de lucht geschoten kogel vernietigde zijn ogen heeft vrijwillig de ontvangst en de verlossing van die verloren kinderen op zich
genomen.’
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Veel aardser, maar niet minder geheimzinnig, zijn de elementen in De liefde in
Palermo. Hier komt een dodelijk vermoeide Hoge Commissaris voor de
Maffiabestrijding, Emilio, aan in Palermo, voor zijn vaste overleg met de
burgemeester, zijn adviseurs en vier rechters. Hij herinnert zich wat Leonardo
Sciascia over deze stad heeft gezegd: ‘De stad waar het vuil op straat tot onze
knieën reikt en de maffia tot onze adamsappel.’ Emilio is verbijsterd en woedend
als een hem onbekende verleidelijk vrouw, die hij in gedachten Calypso noemt, de
koffie blijkt te serveren en zijn behoedzaam opgebouwde gemoedsrust verstoort.
Hij is met zijn gedachten niet bij de vergadering en fantaseert dat hij haar uitkleedt.
Later brengt ze het bericht dat een industrieel die weigerde beschermingsgeld aan
de maffia te betalen, vermoord is. In zijn beschrijving van de rest van de vergadering
ziet Ben Jelloun kans de vermoeidheid van Emilio bijna fysiek voelbaar te maken
voor de lezer. In een soort roes beleeft hij de rest van de middag, een maaltijd en
een nacht in zijn hotel met Calypso, die in werkelijkheid Chiara heet, zoals blijkt uit
het briefje dat ze voor hem achterlaat. Als hij na een bezoek aan een vriend de
volgende dag in zijn hotel terugkomt, vertelt de portier hem dat er twee jongemannen
naar hem hebben gevraagd, maar weer zijn vertrokken. Hij gaat op zijn bed liggen
en probeert te masturberen, maar dat lukt niet. Hij is oneindig treurig. Het verhaal
eindigt zo: ‘Een kogel in zijn nek, waarschijnlijk van dichtbij afgevuurd, maakte een
eind aan die mateloze treurigheid en aan de verwarring van de arme Emilio die zich
noch tegen de maffia noch tegen vrouwen teweer wist te stellen.’
Hoe vervlochten lokaal bestuur, rechtspraak en kerk zijn met de macht van de
misdaad, stelt Ben Jelloun aan de orde in het tweede verhaal van niet mee dan vier
pagina's, waarin ook weer een engel een rol speelt. De engel is deze keer een klein
meisje, Sandra, dat bij de jaarlijkse Maria-processie in het plaatsje Giuliano, aan
één been hangend aan een paal bovenop een ossenwagen, voor engel mag spelen.
Een ander meisje, Antonella, wordt onder de voet gelopen en verplettert als er
paniek uitbreekt door vuurwerk en de ossen op hol slaan. Er moet een schuldige
worden aangewezen, en dat wordt de priester, padre Paolo, die Sandra heeft
voorgetrokken boven de veel geschiktere Antonella, die nog in leven zou zijn als zíj
engel was geweest. Maar Don Roberto, oud-advocaat en het geweten van Giuliano,
zegt dat het ongeluk een teken van de hemel is. Intussen vermoedt de moeder van
het dode meisje dat het ongeluk hen heeft getroffen vanwege duistere contacten
van haar man: ze ziet dat Don Roberto hem iets in het oor fluistert, en hij verdwijnt
af en toe naar Napels en praat op het plein met drie onbekende mannen die uit een
oude auto komen. De man reageert niet op haar
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ongeruste vragen, verdwijnt een paar dagen en komt terug met armen vol cadeaus
en de mededeling dat de kerk heeft goedgevonden dat volgend jaar het broertje
van Antonella, als meisje verkleed, als engel aan de paal mag hangen. De mensen
zullen denken dat Antonella aan hen verschijnt met een boodschap uit de hemel.
‘Zo is alles weer in orde. Antonella zal heilig worden, Marcello zal voor engel spelen.
En de vader zal doorgaan met zijn werk, de opdrachten blijven uitvoeren die hem
in zijn oor worden gefluisterd.’
Een jaar of acht geleden reed ik door het land onder Brindisi, dat ik kende van
eerdere familiebezoeken en waar altijd een leger vrouwen met hoofddoeken en
strohoeden in de velden tomaten plukte. Ook nu werden er tomaten geplukt, maar
er was geen Italiaanse boerenvrouw te bekennen. Zo ver het oog reikte stonden er
zwarte mensen in het land. Mijn zwager, schoolmeester in een arm stadje iets verder
naar het noorden, vertelde dat de maffia de mensenhandel had ontdekt en boten
vol illegale Afrikaanse arbeiders naar Zuid-Italië smokkelde, waar ze voor een paar
centen in de velden werkten. Ze sliepen in boerenschuren of in het veld, ze waren
niet verzekerd, medische zorg was er niet voor ze. De kerk en de communistische
partij probeerden de ellende te verlichten waar ze durfden en konden. Dagenlang
hield ik het beeld op mijn netvlies van die rijen magere zwarte mannen en vrouwen
in de hete, droge velden in het geminachte zuiden waar de Lega Nord zo graag van
af wil. En vervolgens vergat ik het zo'n beetje, omdat je nu eenmaal niet aan alles
kunt blijven denken.
Het was het verhaal ‘Nuit africaine’ uit Ben Jellouns maffiaroman dat het beeld in
alle hevigheid terugbracht. Ben Jelloun laat Antonio, een oude man die heeft gevaren
maar nu naar zijn stadje Villa Literno is teruggekeerd, op een avond op het terras
aan het plein in slaap vallen. Het stadje is uitgestorven, omdat op de televisie
Napoli-Inter wordt uitgezonden. Als Antonio wakkerwordt, realiseert hij zich dat hij
de enige van de 9.552 bewoners is die zich buiten bevindt. Eerst stemt hem dat
tevreden, omdat het zijn bijzonderheid onderstreept. Dan wordt hij bang, omdat hij
donkere schimmen ziet bewegen die hij nooit eerder heeft gezien: zwarte mannen,
allemaal met een slaapzak of een deken onder hun arm, die langs de weg een
slaapplaats zoeken. En meteen realiseert hij zich dat er een verschrikkelijke stank
in het stadje hangt: de zwarten doen hun behoeften waar het ze maar uitkomt,
evenmin als een echt slaapplaats hebben ze toiletten.
De volgende dag wordt er in het café over het probleem gesproken. Iedereen is
hier verzameld, de burgemeester (die niets kan ondernemen omdat hij aambeien
heeft), de drie agenten, de onderwijzer en Gloria,
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de vroedvrouw. Men stelt vast dat er vierduizend Afrikanen in de stad zijn, dat wil
zeggen voor elke twee autochtonen ongeveer één, en dat ze overal hun behoefte
doen. Maar niemand weet een oplossing. Gloria vindt wel dat ze met die mensen
moeten gaan praten. Ja, je hebt gelijk, zegt iemand, maar wat doet de regering?
‘Dewat?’
‘De regering...’
‘Kom je nou met de regering aan? Stel je eens even voor dat je de minister van
Binnenlandse Zaken belt en tegen hem zegt: “U spreekt met de gemeente Villa
Litorno, ik ben een burger; de burgemeester heeft aambeien; ik moet u ervan op
de hoogte stellen dat er een invasie van vierduizend Afrikanen heeft plaatsgevonden
die overal hebben gescheten...” Ze lachen zich dood en wij ook.’ Tegen
zonsondergang gaan Antonio en Gloria de Afrikanen dus maar proberen op te
vangen om over de hygiënische problemen te spreken.
In het vervolg van het verhaal wordt Gloria de vertrouwensvrouw van de zwarte
arbeiders. Samen met de oude maoïst Luigi, die met zijn oude schoolvriend Marcello
een timmerbedrijfje heeft, ontfermt zij zich over de menselijke koopwaar van de
maffia. En als Antonio op een ochtend een gekleurd vondelingetje langs de weg
aantreft, een pasgeboren baby, kennelijk van een Italiaans meisje uit de buurt en
een zwarte arbeider, brengt hij dat dan ook naar Luigi en Marcello. Marcello en zijn
vrouw Carla besluiten het kind liefdevol te adopteren; ze hebben vier kinderen en
dit kleintje kan er nog wel bij. Ze stuiten op eindeloze officiële barrières van een
overheid die niets onderneemt tegen de maffia maar dol is op papier. Uiteindelijk
moeten ze naar de rechter in Napels. Deze stelt vast dat het kind moeten worden
ingeleverd bij de officiële instantie in die stad. ‘Daar wordt uw dossier afgewerkt.
Tot ziens. U hoort van ons.’ Dan buigt Marcello zich naar de rechter toe en fluistert
in zijn oor: ‘Wij komen van Don Rodolfo.’
‘Ga zitten,’ zegt de rechter, ‘waarom hebt u dat niet meteen gezegd.’ Carla noch
Marcello kennen Don Rodolfo, maar diens naam alleen is al genoeg.
Als de winter komt zwerven de Afrikanen door het land, wachtend op de volgende
zomer. Dan verschijnt er een televisieploeg uit Milaan, om het probleem te verslaan.
De journalist, een Milanees met een baard, heeft de illegalen willen verrassen in
hun slaap, maar zijn schijnwerpers hebben de slapenden opgeschrikt en ze zijn het
veld ingevlucht. ‘De journalist was teleurgesteld en ook een beetje beschaamd dat
hij mannen angst had aangejaagd die geen verschil konden zien tussen een
televisieploeg en een groep politieagenten.’
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In zulke lakonieke en juist daardoor vaak heel effectieve taal roept Ben Jelloun een
wereld op van mensen die werkelijk door de overheid in de steek gelaten zijn. In
sommige verhalen laat hij even zichzelf zien, als de schrijver die op bezoek is en
de verhalen van de mensen optekent - misschien opdat we de raamvertelling die
de losse verhalen bijeenhoudt niet vergeten. Maar meestal zijn het de mensen die
aan het woord zijn, zoals de Weduwe Courage, een soort Zuiditaliaanse Moeder
Courage, Maria Rosa, die denkt het op te kunnen nemen tegen de machten van
het Kwaad, als haar man is vermoord. Met het materiaal dat Ben Jelloun in de
rechtbankverslagen heeft gevonden, maakt hij van haar een mens, iemand die we
volgen in haar wanhoop en haar vastbeslotenheid zich niet van haar weg af te laten
brengen.
De blinde engel verscheen tien jaar geleden en als je het leest realiseer je je dat
er geen enkele reden is om aan te nemen dat er ook maar iets verbeterd is aan de
situatie in een land waarmee we in de Europese gemeenschap zitten, een land dat
geleid wordt door een uiterst dubieuze zakenman, die de macht van de rechters wil
beknotten opdat die zijn handel en wandel niet zullen kunnen onderzoeken. Wie de
maffiaroman van Tahar Ben Jelloun heeft gelezen, zal nooit meer naar het hoofd
van deze moderne Europese leider op de televisie kunnen kijken zonder aan al de
arme mensen te denken die voorbijtrekken in deze hoofdstukken.
In het noorden, ik zei het al, vinden ze dat Zuid-Italië eigenlijk bij Afrika hoort. Ik
kan niet beoordelen of Tahar Ben Jelloun deze roman heeft geschreven om daarmee
ook Noordafrikaanse toestanden aan de kaak te stellen, zoals hij in zijn
Tazmamartboek doet, en of hij het ook daarom vergelijkbare boeken vindt. Misschien
is er toch wel menige lezer in de Maghreb die zeer goed begrijpt waar Ben Jelloun
het tussen de regels over heeft.
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Tahar Ben Jelloun
Jenin, een gedicht
Een vrouw zit tussen de puinhopen.
Haar zwarte jurk is met grijswit stof bedekt. Haar dikke handen woelen in het puin.
Zij zit op een steen en staart in de verte. Overal om haar heen stenen, brokstukken
van een net niet helemaal vernield huis, muren vol gaten, ijzeren stangen,
overblijfselen van deuren, ramen, stukken van een vernietigd, afgebroken leven.
Uit steengruis en stof trekt haar rechterhand een kinderschoen te voorschijn. De
schoen is opengereten en aan flarden. Ze onderzoekt hem. Met de andere hand
verjaagt ze de vliegen. Ze houdt haar hand voor haar neus en mond.
Ze zegt:
Dat is de linkervoet. De voet van een jongen of een meisje. Een schoen van
jongelui. Tennischoenen noemen ze die. Maar waar is de andere? Door de ratten
opgevreten. Precies, door de ratten opgevreten. Deze leg ik hier apart. Je hoeft
hem alleen maar te naaien, een beetje op te lappen, ik geef hem aan de
schoenmaker. Voorlopig bewaar ik hem, je weet maar nooit, voor het geval dat de
jongen ernaar zoekt. Dan zou z'n rechtervoet in een schoen zitten en de andere
zou bloot zijn. Zoiets brengt ongeluk; het betekent dat hij zijn moeder of zijn vader
verliest. Wanneer hij niet komt, heeft het ongeluk hem getroffen en hem het lot van
een weeskind bespaard. Toch leg ik de schoen opzij, daar tussen de grote brokken
steen en het ijzerdraad. De schoenmaker heeft vast zijn zaak moeten sluiten...
Hoe heet de jongen met de schoen?
Georges? Ismaël? Ach wat, ik noem hem Ali. De soldaten die ons kapot maken
hebben grote voeten.
Waar ben ik? Gek dat ik mij de hele tijd afvraag waar ik zit.
Ik heb nooit geweten waar ik aan toe was, maar hier, dat moet je toegeven, heeft
die vraag zin. Kan iemand mij verklappen hoe deze verwoeste plaats heet, deze
plaats die nergens op lijkt, misschien is het de plaats van het niets, een stuk woestijn,
het einde van de stad...
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Mijn ogen laten me in de steek. Ik zie en ik zie niet.
Wat ik zie bestaat niet meer.
Ik zie een huis. Daar staat het. Het is overeind blijven staan. De muren zijn muren.
In de muren zitten ramen.
Ik zie een boom midden in het huis. Een citroenboom of een olijfboom. Ik kan het
moeilijk onderscheiden.
De muren zijn blauw geverfd. De ramen staan open. Ze zijn wit. Het is heet. Ik
zie een deur. Ze is niet erg stevig. Ik zie een dak met rode pannen. Nee, daar vergis
ik me niet in. Wij kenden geen dakpannen, rode noch groene.
Het huis staat open.
Het ruikt naar eten. Maar er kookt niemand. Iedereen is weg. En ik ben er nog.
Wat doe ik hier? Ik weet het niet. Ik zoek. Ik praat onzin. Ik zoek onder de stenen
die de regen naar beneden heeft laten komen.
Mijn ogen worden leeg. Ik merk dat er beelden uit mijn ogen vallen en zich met
het stof vermengen. Ik laat ze weglopen. Het is beter dat ze verdwijnen. Ik houd ze
niet tegen, anders kan ik niet slapen. Maar wie heeft het over slapen? Het bed is
een bank van dicht stof. Het stof verslindt onze behoefte aan slaap. Je hoeft je maar
te bewegen en het waait hoog op als een wolk en bedekt mij tot de wolk mij blind
maakt.
Waarom zijn er zoveel vliegen? Ze zijn vet en opdringerig. Een dode kat? Nee,
het is geen kat, het is een oude pop die ze vergeten hebben. Ze bloedt. Ze huilt. Ik
ga toch niet met een pop spelen! Daar ben ik te oud voor, maar ik heb helemaal
geen leeftijd meer. Die hebben ze me afgepakt. Ze hebben haar opgevouwen en
in een jute zak gestopt.
Kijk daar, een hand!
Een mannenhand.
Hij beweegt. De wijsvinger wijst ergens naar. Ik zie niets.
Het is een hand van was. Hij is van een lichaam afgerukt.
Hij zweet.
Maar waarom beweegt hij?
Mijn ogen bedriegen me.
Het stof dringt overal in door. Het zit onder de huid, in de hals, in de aderen, in
de dromen.
Ik zit barstensvol stof. Je zou kunnen zeggen dat het as is. Ik kan het niet meer
uit elkaar houden.
Een foto. Ze is bijna onbeschadigd. Een oude man omringd door zijn vrouw en
zijn drie dochters. Geen jongens. Of ze waren er niet toen de foto gemaakt werd.
De man ziet er goed uit, een beetje stijf. Je zou hem voor een standbeeld houden.
Dat is normaal, hij poseert voor de tijd, voor de eeuwigheid. Maar waar zijn ze nu?
Wie is de vrouw? Hoe heet ze? Ze is nog jong. Waar denkt zij aan? Misschien aan
haar afwezige jongens.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

118
De man is waarschijnlijk dood.
Maar als hij dood is, waar is dan de vrouw, wat is er van haar kinderen geworden?
Ze zijn groot; ze leren of werken aan de andere kant van de grens. Binnenkort komen
ze thuis. 's Avonds mogen ze niet over straat zwerven. Dat noemen ze avondklok.
Gek wat je allemaal onder de stenen vindt.
Een sleutel.
Een ouderwetse sleutel. Een grote.
Wat kun je ermee openmaken?
Misschien is het de sleutel tot het paradijs.
Toen ik klein was, legde mijn vader altijd een sleutel onder mijn hoofdkussen. Hij
zei: ‘Daar kun je de deur naar het paradijs mee openmaken, wanneer je in je dromen
op weg naar de bloeiende tuinen bent.’ Dat heb ik geloofd. Die bewaar ik. Ik doe
hem in mijn zak voor het geval dat mijn voeten op de drempel van het paradijs
stuiten.
Ik heb dorst. Ik zie een fontein. Het water is verdampt, de katten hebben al het
water opgedronken. Dat zeggen ze. Ze vertellen zoveel. Ik ga niet van mijn plaats.
Ik blijf. Ik heb geen dorst meer. Ik heb geen honger. Ik zoek mijn huis. Die steen
hier hoorde bij de zijkant van mijn huis. Ik herken 'm. Hij is net als de andere. Ik
houd 'm hier. Ik verstop 'm onder mijn voeten. Die neemt niemand meer van me af.
Het is mijn steen, een stukje van mijn huis. Later plant ik hem in de grond. Daar
groeit een boom uit, een boom die mij schaduw biedt, en dan leef ik onder mijn
boom.
Onzin wat ik daar vertel. Een steen planten; uit zoiets is nooit iets gegroeid. Maar
wanneer ik een huis heb, heb ik het recht op een boom. Ik zou graag een olijfboom
hebben.
Stilte. De vrouw kijkt omhoog. Ze hoort stemmen in de verte.
Je hoort de rustige en ferme stem van een oude man. Hij vertelt:
We waren allemaal thuis; Mahmoud, die al een paar maanden ziek was, zei niets:
hij drukte zijn hoofd tegen de muur en kreunde als een dier. Als hij pijn lijdt, voelt
hij zich ongelukkig en reutelt als een gewond dier. Mahmoud had geen geluk, hij
kon niet naar een dokter. Hij bespeurde het naderende gevaar. Hij had het instinct
van een dier. Opeens zijn de bulldozers gekomen. Ze maken ontzettend lawaai.
Wanneer ze oprukken, verpletteren ze alles wat hun in de weg komt. Ze hebben de
muren van het huis kapotgeramd. We zijn door de keukendeur naar buiten gelopen
en hebben bij mijn broer in het huis ernaast toevlucht gezocht. Het kostte Mahmoud
moeite op te staan. Hij drukte zijn lichaam tegen de muur. Ik dacht dat hij ons
achterna zou komen. Maar hij heeft zich niet van zijn plaats verroerd. De bulldozer
heeft hem ge-
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plet. Nadat hij ons huis stukgemaakt had, is hij verder gereden en naar mijn broer
gegaan. Toen zijn we met opgeheven handen naar buiten gelopen en hebben
geschreeuwd: ‘Wij zitten erin, wacht! Wij zitten binnen, er zijn vrouwen en kinderen
bij!’ Ons geschreeuw haalde niet veel uit tegen de reusachtige machine die alles
platwalste. De soldaten hebben me gesommeerd naar een tank te lopen en mijn
hemd omhoog te trekken zodat te zien was dat ik geen springstof op mijn lichaam
droeg. Ze hebben mij de handen gebonden en daarna, toen ik hun zei hoe oud ik
ben, hebben ze me laten gaan. Ik wist niet waar ik heen moest. Ik had geen thuis
meer, overal waren tanks. Een ervan heeft mij in een gang van het kamp neergezet.
De soldaten hebben me opgedragen mij om te draaien. Toen stond ik voor een
andere tank die mij het bevel gaf te verdwijnen. Ik kon nergens heen. Ik heb bij een
huisdeur aangeklopt. Het huis zat vol soldaten. Ik heb ze gesmeekt mij te helpen;
ze hebben me gezegd dat ik ergens anders heen moest, het was hun probleem
niet. Ik heb ze gevraagd of zij Mahmoud gezien hadden, een zieke man. Ze hebben
me niet eens antwoord gegeven. Ik heb in de puinhopen naar Mahmoud gezocht.
De soldaten hebben geschreeuwd en gedreigd. Ik wist niet hoe ik uit deze hel moest
geraken. Ik ben in een kring gelopen. Pas de dag erna wist ik het naburige dorp te
bereiken. Ik heb Mahmoud niet teruggezien. Misschien werd hij gered. Hij is in het
paradijs. Ik heb hem nooit teruggezien. Ik blijf en wacht. Ik wacht op mijn vrouw en
mijn kinderen, op gerechtigheid.
De vrouw zit in het puin.
Zij haalt de foto uit haar zak en kijkt ernaar:
Ik ken die man; ik heb hem wel eens gezien. Het meisje, nee dat ken ik niet. Ik
tel: een, twee, drie... dat is een gezin. Al deze mensen zullen terugkomen. Allemaal?
Zelfs de doden? Zelfs die onder het puin begraven liggen? Ze komen terug en rapen
hun huis bijeen. Ze stoppen het in kartonnen dozen. Het ligt overal in het rond. Het
is uit elkaar gewaaid. Ik help hen. We rapen het bij elkaar, steen voor steen, we
verwijderen het stof en bouwen de muren weer op. Dat is mogelijk. Een huis, dat
zijn ook degenen die het bewonen. Ik wacht op hen. Je kunt er niets aan doen.
De zon doet me pijn. Hij speelt met mijn ogen. Hij toont mij een pak huizen en
laat ze dan in elkaar vallen als een kaartenpyramide. Ze vallen snel. Een hoop stof
stijgt op en daalt neer, ik weet het niet meer. Stofwolken zweven verder door de
lucht. Wanneer het regent, zal de regen zwart zijn. Dan regent het kristallen,
sterrensplinters, restjes herinneringen, op bladeren geschreven die door de wolken
zwartgemaakt zijn. De hemel is leeg.
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Begin van een grotere tekst van Tahar Ben Jelloun in de Duitse uitgave van Lettre
international, herfst 2002.
De cursieve gedeeltes zijn ooggetuigenverhalen die op 27 april 2002 in Le Monde
gepubliceerd werden.
VERTALING: JACQ VOGELAAR

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

121

Karim Traïdia
Moha
‘Hoe praat je vandaag de dag over de Noord-Afrikaanse samenlevingen? Hoe kun
je de complexiteit, de halfslachtigheid, het geweld en de vrijgevigheid die er heersen
weergeven? Alleen het woord van een volkomen vrije man kan deze tegenstrijdige
aspecten van het bestaan overbrengen, een man die naakt is en verliefd op de
waarheid.
Dat is Moha, geboren uit uitsluiting en eenzaamheid, tussen de steen en het stof
van de krottenwijk. Hij spreekt. Hij dwaalt over land en tijd, ongedwongen en met
spot en humor. Hij hoort en vangt de stemmen die men onderdrukt en smoort: de
jonge militant, gevangengenomen en veroordeeld om zijn mening; de donkere slavin
en de jonge werkster die niet eens recht tot spreken heeft.
Moha sprak altijd de menigte toe als een rasverteller, geboren uit de traditie van
de Maghreb. Hij vertelde van het land en zijn dwalingen en misvattingen, zijn dromen
en hoop. De woorden van een gek waren deel van de samenleving van de Maghreb
van toen. Vandaag zijn het verdachte woorden, de gek wordt verdreven naar de
krankzinnigheid.
Moha is de stem van de uitgeslotenen. Hij is een bezielde dichter, gek op woorden,
gek op liefde voor het leven, gek op vriendschap voor de kinderen, gek op
broederschap voor de Indiaan, ook hij is uitgesloten, en voor Moché, de gek van
de joden. Moha, de dichter die de hele maatschappij ontmaskert.’
Dit waren de eerste woorden die ik van Tahar Ben Jelloun heb gelezen. Woorden
uit het boek Moha de Gek, Moha de Wijze. Ik kon me meteen met hem identificeren,
of misschien was het wel met zijn personage Moha, die ook mijn stilte stem had
gegeven. Ik las mijn eigen woorden terug, woorden die ik nooit op een vel papier
heb gezet, woorden die ik al lang als gevangenen had bewaard, bang in de
vergetelheid te belanden, net als de jonge militant, de zwarte slavin of de jonge
werkster.
Ik herkende de woorden die Tahar Ben Jelloun gebruikte om ‘mij’ te vertellen,
mijn geschiedenis en die van mijn land. Het is de manier waarop hij ‘mijn nooit
uitgesproken woorden’ naast elkaar zet, om zijn verhaal zin te geven en soms om
de waanzin en onzin zichtbaar en
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voelbaar te maken. Dingen van het leven, dingen uit het dagelijkse leven van onze
cultuur, dingen die niet uit te leggen zijn, die je accepteert als een lot, als een fataliteit.
Ik las zijn woorden maar hoorde een stem mij andere woorden influisteren die een
betekenis gaven aan de zinnen, ik las in het Frans maar ik beleefde in het Algerijns,
ik las in het Frans en ik hoorde een stem in het Algerijns, ik las in het Frans en ik
voelde in het Algerijns. Hij was dicht bij mij.
Later heb ik La plus haute des Solitudes en ook La réclusion solitaire gelezen. Toen
woonde ik nog in Parijs. Veel later heb ik een film gemaakt die gebaseerd is op deze
twee boeken: De onmacht, mijn eindexamenfilm waarin een Noordafrikaanse
gastarbeider strijdt tegen de innerlijke en uiterlijke eenzaamheid waarin hij belandt
doordat hij impotent is geworden.

‘Het is verboden in de kamer te koken, verboden na 9 uur radio te luisteren in de
kamer, verboden te zingen, vooral in het Arabisch, verboden vrouwen te ontvangen
en verboden te masturberen.
Het is verboden yoga te beoefenen in de gang, verboden de muren te verven, de
ruiten te breken, lampen te vervangen, het is verboden ziek te worden, verboden
te vergeten naar je werk te gaan, verboden je gezin over te laten komen. Het is
verboden in de kamer te sterven, ga eens ergens anders sterven, in je eigen land
bijvoorbeeld. Het is verboden zelfmoord te plegen, je verbiedt het, wij ook. Het is
verboden in de bomen te klimmen, het is verboden je te beschilderen in het groen,
blauw of paars, verboden in de kamer te fietsen, verboden kaart te spelen en wijn
te drinken.’
Deze reeks verboden uit het boek La réclusion solitaire vond ik een prachtig
voorbeeld van het toen nog latente racisme in Frankrijk. Een racisme dat je van de
gezichten van vele Fransen af kon lezen, in de metro en op straat. Toen ik nog in
Frankrijk woonde, zag ik veel van mijn landgenoten-Noordafrikanen zo dicht mogelijk
langs de muren op straat lopen. Alsof ze niet wilden storen, alsof ze zichzelf klein
wilden maken of misschien zelfs onzichtbaar. En deze mensen, vooral in Barbes,
een enorme migrantenwoonwijk in Parijs, werden erg goed beschreven en ‘verteld’
door Tahar Ben Jelloun.
Ook uit het boek De hoogste eenzaamheid (een studie in Sociale Psychiatrie)
krijg ik de indruk en het gevoel dat Tahar Ben Jelloun erg goed en aandachtig heeft
kunnen luisteren naar deze mensen.

‘Er zijn mensen die noodgedwongen hun land verlaten om hun werk-
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kracht te verkopen. Ze moeten hun thuis, hun familiale, culturele, affectieve en
seksuele omgeving verlaten. Deze mensen die men wegrukt van hun grond, van
hun gezin, van hun cultuur, zijn alleen maar gezien als werkkracht. De rest wil men
niet weten. De rest, dat is te veel. Probeer het verlangen om geliefd te worden te
meten bij de mens, het verlangen om geaccepteerd en erkend te worden, de
noodzaak om met waardigheid te leven, de noodzaak om bij zijn familie, om bij de
zijnen te zijn, in de liefde van het land en in de vriendschap van de zon. Men wil
niet weten of deze “lichamen” ook verlangens hebben. Men wil niet weten, maar
men gebruikt ze en geeft ze de schuld van alles...’
Voordat ik voor het eerst naar Marokko ging had ik het gevoel dat ik Marokko kende,
een Marokko dat niet alleen bestemd is voor oppervlakkig toerisme maar voor
mensen die kijken, luisteren en de tijd nemen om het leven van de stad te leven en
het mengsel van trots en nederigheid dat haar bewoners op hun gezicht dragen te
beleven.
‘De meisjes van Tetouan hebben een blanke, zachte huid. Zwarte ogen. Een discrete
blik. Afgemeten gebaren. Spaarzame woorden. In Tetouan leven betekent een
bondgenootschap aanvaarden, een bondgenootschap aanvaarden met de rust van
de nabije zee; respect voor wat duurt en duren moet; instemmen met de illusie van
het geschrevene; terughoudendheid, spaarzaamheid in woord en daad.
Het leven stroomt door de bewoners van deze stad met het zachte gemurmel van
een riviertje. Gebeurtenissen zijn omwegen. De witte tengere lichamen trekken door
de gebeurtenissen heen als rookslierten die voorbijtrekken. Een blauw wolkje blijft
nog in de bomen hangen. Dit is alles. Er zal wind opsteken. Die zal het blauwe
wolkje meenemen. Lawaai valt uiteen op de drempel van de stad. Het wordt
opgeheven. Luister en luxe worden naar andere plaatsen verbannen. Ook is er een
verordening dat ieder geweld vreemd is aan de topografie van deze stad.
De straten zijn zo ontworpen dat ze ieder teken van geweld verijdelen of op zijn
minst in de hand houden. De witgekalkte muren houden in hun licht iets vast van
het blauw van de hemel. Dat blauw dringt door in hun witheid, zoals het gefluister
van de golven van Martil zachtjes binnendringt in de dromen van de kinderen die
op de zomer wachten. Men zegt het overal: de bergen bevatten de vezels van het
Lot; wat gebeuren zal staat geschreven op hun kale flanken. Degenen die ze
beklimmen kunnen niet tussen de stenen door lezen. Hartstocht is zeldzaam, evenals
waanzin. Niemand noemt ze bij hun naam. De lichamen ontlopen elkaar, glijden
weg tussen verdrongen geweld en verbor-
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gen begeerte. Er zal wind opsteken, bij voorkeur 's nachts. De stad gezuiverd. De
straten weer witgekalkt. De stenen van de bergen luisteren naar de rust. De wolken
laten hun blauw varen en vallen verderop neer. In zee.
Ik zag Tetouan, Fes en vooral Tanger. Ik had het gevoel dat ik in de straten van
deze steden had gewandeld. Toen ik zelf voor het eerst naar Marrakech ging ben
ik, onbewust misschien maar zeker onder de invloed van de woorden van Tahar
Ben Jelloun, op zoek gegaan naar een andere manier van kijken, luisteren en leven.
Ik wilde andere ogen, andere oren en een ander ritme dan de mijne.
Wat mij dan meteen is opgevallen na een paar dagen in de stad Marrakech, ‘de
rode stad’, is dat ze in tweeën verdeeld is. Een deel voor de ‘armen’, het volk had
ik ook kunnen zeggen, en een deel voor de rijken. Met Jamaâ el Fna ertussen in
het midden.
Jamaâ el Fna, een enorm openluchttheater, met waarzegsters, acrobaten en
jongleurs, charlatans, traditionele genezers en rasvertellers, dat zich na
zonsondergang in een enorm openluchtrestaurant verandert en eten biedt aan een
paar honderd mensen.
Het Medina, oude stad, de stad van het volk, waarvan bijna alle straten uitmonden
op het Jamaâ el Fna-plein, en Guiliz, een rijke woonwijk waar de ‘moderniteit’ zich
heeft gevestigd. Ik heb, natuurlijk, de meeste tijd in het Medina en op Jamaâ el Fna
doorgebracht, waarschijnlijk om de betekenissen van de woorden van Tahar Ben
Jelloun te voelen.
Ik zie dat de deuren van de meeste huizen openstaan, alsof iedereen hier wil
laten zien dat er niets te verbergen of te stelen valt. Door de vriendelijke blik die ze
op je werpen en door de begeleidende glimlach, krijg ik het gevoel dat ik op ieder
moment aan mag kloppen en binnenlopen. Iedereen die ik tegenkom lijkt een verhaal
te hebben, door de manier waarop hij beweegt, de manier waarop hij naar je kijkt
en de blik in zijn ogen. Alsof hij je uitnodigt om naar zijn verhaal te komen luisteren.
Sommigen zitten de hele dag op dezelfde plek. Ze proberen je iets te verkopen, en
ook al weten ze dat het ze niet zal lukken, ze zullen morgen toch weer op dezelfde
plek komen zitten en je aankijken.
In stilte. Om hun bestaan te bewijzen. Ook al is hun verhaal onbekend voor ons.
De straten van het Medina zijn smal, het lijkt wel met opzet gedaan om elkaars
blikken niet te kunnen vermijden, om elkaars gedachten te kunnen lezen, om het
gevoel te krijgen dat ze samen zijn wat er ook gebeurt. Lopend door die straten heb
ik ook gemerkt dat er territoria zijn ontstaan, zonder opzet waarschijnlijk; iedereen
respecteert ze, net als
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de arena's van de entertainers, charlatans, vertellers, charmeurs en waarzegsters;
waarzegsters, omdat het allemaal vrouwen zijn die in je hand kunnen lezen, alsof
dat het voorrecht of het lot is van vrouwen. Een oude man vertelde me dat het
voortkomt uit het feit dat vrouwen alle hopen, dromen en verlangens van de mannen
kennen. Alle goeie dingen die ze voorspellen zijn de dingen die zij graag hadden
willen delen met de mannen, en de rest is niets anders dan hun eigen pijn en verdriet.
Zij verkopen hoop en wanhoop, bij gebrek aan macht. ‘Ga naar de straat van de
klachten,’ riep de oude man, ‘ga daarheen en kijk, vraag niks en zeg ook niks. De
joden hebben een klaagmuur,’ voegde hij eraan toe, ‘woorden die botsen tegen de
steen en die de lucht ingaan, op zoek naar de poorten van de hemel. Marrakech
heeft de straat van de klachten, ga maar kijken,’ en hij wees de richting met een
armgebaar.
Ik liep naar de straat van de publieke schrijvers en zag hokjes links en rechts van
de straat. In ieder hokje zaten twee personen, een voor en een achter een
schrijfmachine. Ik stond even stil en keek naar een jonge vrouw die aan het typen
was. De wat oudere man tegenover haar zag er heel rustig uit. Zijn lichaam bewoog
nauwelijks en zijn handen lagen stil op zijn benen. Ik ging wat dichterbij staan en
keek naar zijn gezicht. Ik merkte dat hij de blik van de jonge vrouw steeds ontweek.
In zijn blik kon ik een groot verdriet raden. Verderop zat een vrouw tegenover een
man. Zij praatte opgewonden en met veel gebaren. Hij knikte steeds en probeerde
zo snel mogelijk te typen om geen enkel woord van haar verhaal te missen. Overal
waar ik kon kijken in die straat voelde ik dat er een drama onthuld werd. Ik bleef
kijken en probeerde steeds maar te raden wat de klagende mensen aan het vertellen
waren en was benieuwd naar de woorden die de schrijvers en schrijfsters zouden
gebruiken om vorm te geven aan al deze drama's.
Ik hoorde het verhaal van de jongste publieke schrijver van de stad die gek was
geworden en zich uit het leven had teruggetrokken. Sommigen zeggen dat hij
zelfmoord heeft gepleegd in de schrijversstraat zodat zijn geest voor altijd een
plaaggeest blijft voor de mens, maar hij zelf wandelt nu ergens in de bergen omdat
hij geen mens meer wil zien. Hij wil niemand meer zien omdat hij te veel nare
verhalen heeft gehoord. Men zegt zelfs dat als je midden in de nacht in die straat
loopt, je hem een van de verhalen hoort vertellen. Hij heeft in de tijd dat hij publieke
schrijver was, zoveel verhalen gehoord over leed, gebroken harten, over geheime
liefdes die nooit naar buiten mochten, over onmogelijke liefdes die gestorven zijn
met de dragers ervan, over mensen van wie de ziel, de geest en de emoties al lang
vermoord zijn of die zelfmoord hebben gepleegd en die alleen maar doelloos als
lichamen rond-

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

126
lopen en wachten op het moment van hun bevrijding. Die arme jongeman was nog
maar zeventien toen hij begon als publieke schrijver, hij wist nog niets van de liefde
en de passie, hij wist niet dat het hart heer en meester is van ons bestaan, hij kende
nog niet het verhaal van de moeder van elf meisjes en een jongen, allemaal zonder
vader en zonder toekomst maar wel met een ‘mektoub’, een noodlot. Hij wist ook
niet dat niet Allah de mektoub van de mens bepaalt, maar de mens zelf.
Hij had nooit van Houria de hoer gehoord, het meisje dat haar lichaam van haar
geest had gescheiden om geen hoer te zijn en toch te blijven bestaan. Zoveel
verhalen die plaats hadden genomen in zijn hoofd en aan zijn ziel begonnen te
vreten. Hij, die in een klein dorp was opgegroeid waar de ‘rahma’ (generositeit) nog
steeds een religie is, waar de woorden van de profeet (zorg voor de medemens)
nog steeds een betekenis hebben, waar de ongerechtigheid door iedereen wordt
bestreden, waar de liefde nog onbekend is want te geheimzinnig, hij die zijn vader
onvoorwaardelijk gehoorzaamde en zijn moeder verplicht respecteerde, hij is gek
geworden. Door al deze verhalen. Waar hij nu is, doet er niet toe, zijn geest is nog
steeds hoorbaar als je 's nachts in de straat van de schrijvers loopt. Denk aan alle
gezichten die je overdag ziet op weg naar je hotel of naar Jemaâ el Fna, denk aan
alle blikken die de mensen je tonen, op je werpen of juist verbergen. Luister naar
al deze momenten, naar al deze korte stiltes, ze zijn niet leeg, er huizen de meest
fascinerende verhalen in. Neem er de tijd voor, vergeet je haast, vergeet waar je
vandaan komt, vergeet de verschillen, open je geest, luister met je hart, en wees
gereed om lief te hebben.
Kijk alsjeblieft naar al die vrouwen die iedere dag zitten te wachten in een straat
van Guiliz, het rijke deel van Marrakech. Als je er langs loopt hoor je ze zich
aanbieden, nee niet voor seks maar als schoonmaakster of bediende of om je kleren
te wassen en te strijken, om eten voor je te maken; ze zijn op zoek naar werk. Aan
hun houding, aan hun stem, aan de woorden, de blikken en de gebaren die ze
gebruiken om je aandacht te trekken, zie je gelijk een mengsel van trots en wanhoop,
trots omdat ze bang zijn voor onze gedachten en snelle associaties en conclusies,
trots omdat ze van zichzelf houden net als wij, trots omdat de trots het enige wapen
is waarover ze beschikken om zichzelf gelijk aan ons te voelen, om zichzelf te
beschermen tegen de macht waarover wij beschikken omdat we een mooi pak
dragen en vanzelfsprekend over veel geld beschikken, om zich te wapenen tegen
de macht die we hebben om over hun lot te beslissen. Wanhoop omdat ze weten
dat ze niet zullen slagen zolang ze zich vastklampen aan die trots. Daarom zijn ze
hier, iedere dag, op zoek naar de juiste houding, de juiste stem, de juiste woorden,
de juiste gebaren, de juiste trots en wanhoop.
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Na de succesvolle boeken La nuit sacrée en L'enfant de sable begon Tahar Ben
Jelloun wat afstand te nemen van ‘Moha de Gek, Moha de Wijze’ en van ‘L'enfant
de sable’ en van allen die gevangen waren in ‘La réclusion solitaire’; de dromen
lijken de wereld van het onrecht niet meer te kunnen bedreigen, de woorden van
Tahar Ben Jelloun hebben zich ontdaan van hun macht en de magie. Alsof schrijven
geen noodzaak meer was maar een zaak zonder nood. Ik lees, op zoek naar de
stem die de woorden die ik lees een betekenis zou geven. Ik lees, en hoop de
beelden te zien die ik in mijn hoofd heb begraven, ik lees, op zoek naar de weg van
de inspiratie waar ik alles wat vergeten dreigt te worden terug kan voelen en horen,
de poëzie, de verbeelding, de taal die ontstaat uit de vereniging tussen de woorden
van Tahar Ben Jelloun en alles wat in mij schuilt. Ik ben uit de droom gehaald en in
de werkelijkheid gezet, voel ik.

‘Mijn leven is niet van groot belang. Omdat ik alles door elkaar haal, wat ik leef en
beleef en wat ik schrijf, wat me overkomt en wat ik verzin.
Ik geloof dat ik veel meer tijd besteed aan verzinnen en bedenken dan aan leven
en beleven. Ik weet niet of dat luiheid is of prestatie. Ik bedenk. Ik doe mijn ogen
dicht wanneer ik een voorstelling niet goed vind en ik droom. Soms bedenk ik een
personage, ik geef het een naam en ik laat hem leven in mijn plaats...’ schreef Tahar
Ben Jelloun in L'auberge des Pauvres.
Ik weet nog dat ik een keer in Amsterdam aan Tahar Ben Jelloun heb gevraagd of
ik een portret van hem mocht maken, maar dan door middel de personages van
zijn boeken. Ik had bedacht dat al zijn personages, waar ze ook leven, in ballingschap
of in het thuisland, elkaar zouden ontmoeten, ergens in een havenstad in Spanje
en hem zouden vragen waarom hij ze zo had gecreëerd en niet anders. Tahar Ben
Jelloun ondervraagd door zijn personages, ze willen praten over het lot dat hij ze
heeft gegeven, ze willen weten hoe ze nu verder moeten, zonder hem. Moha wil
weten waarom hij de stemmen die men smoort en onderdrukt niet meer kan horen,
waarom hij niet meer verliefd is op de naakte waarheid. Ahmed, l'Enfant de Sable,
zou willen weten wat zijn toekomst is, hij die als vrouw is geboren maar als man het
leven is ingegaan.

‘Weten jullie nog! Ik was een kind met een vage en wankelende identiteit. Ik was
een meisje vermomd door de wil van haar vader, die zich verminkt en vernederd
voelde omdat hij geen zoon heeft kunnen krij-
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gen. En zoals u weet ik ben de zoon van zijn droom geworden. De rest is aan enkelen
onder u bekend; de anderen hebben er iets van vernomen. Degenen die het verhaal
hebben durven vertellen van dit kind van het zand en de wind hebben problemen
gekregen: sommigen zijn hun geheugen kwijt en anderen zijn bijna hun ziel kwijt
geraakt. Aan u werden verhalen verteld. Het zijn mijn verhalen niet. Ook opgesloten
en in eenzaamheid krijg ik nog nieuws binnen. Ik was noch verbaasd noch verward.
Ik wist dat ik, als ik zou verdwijnen, genoeg achter zou laten om de meest
extravagante sprookjes te voeden. Maar aangezien mijn leven geen sprookje is,
besloot ik alles recht te zetten en u het geheim te onthullen dat onder de zwarte
steen ligt in een huis met hoge muren aan het einde van een straat dat afgesloten
is met zeven deuren.’
Ik zou heel graag nog eens een ‘Jour de silence à Tanger’ willen beleven, de stem
van Moha willen horen, Ahmed willen horen vertellen...
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Tahar Ben Jelloun
Onder invloed, een verhaal
Hij wordt ‘de cartesiaan’ genoemd en soms ‘die cartesiaanse Fransoos’. Anwar is
hoogleraar toegepaste wiskunde en kernfysica. Logica is zijn manier van
functioneren. Rationaliteit zijn passie. Hij heeft het moeilijk in dit land waarin die
twee kwaliteiten een zeldzaamheid zijn. Toch slaagt hij erin zijn stempel te drukken
op het werk en de onderzoeken van zijn studenten, die veel respect en waardering
voor hem hebben. Hij weet niet waar hij die rechtlijnigheid en veeleisendheid, die
zich zowel in zijn denken als in zijn gedrag manifesteren, vandaan heeft. Hij vindt
dat de wereld complex is, dus niet volledig te begrijpen. Hij houdt zijn studenten
voor dat nederigheid geboden is tegenover alles wat wij mensen niet kunnen
begrijpen, en daarnaast een gezond wantrouwen tegenover iedereen die met
pasklare verklaringen komt. Hij haalt vaak deze zin van Bergson aan: ‘Intelligentie
wordt gekenmerkt door een natuurlijk onbegrip van het leven’, een zin die hij aanvult
met een uitspraak van Philippe Soupault: ‘Ik geloof in mysterie. Maar ik schuw de
rede die slechts onbegrip is.’ Natuurlijk vindt hij dat charlatans mensen op een
dwaalspoor brengen en hen vals voorlichten over de werkelijke aard der dingen.
‘Het zijn onwetenden die de pretentie hebben een antwoord te kunnen geven op
de moeilijkste vragen in een wereld die niet te doorgronden is, bovendien zijn ze
gevaarlijk, want ze gebruiken de islam voor schandelijke doeleinden; fanatisme en
onverdraagzaamheid zijn het gevolg van het op grote schaal verspreiden van die
onwetendheid!’ Die wetenschappelijke instelling bepaalt zijn hele leven. Zijn vrouw,
afkomstig uit Marrakech, kon niet tegen dat mateloze rationalisme. Ze provoceerde
hem door allerlei dingen te zeggen en te doen die nergens op sloegen. Uiteindelijk
zijn ze gescheiden en sinds drie jaar woont Anwar alleen. Hij publiceert zijn
onderzoeksresultaten in de belangrijkste Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften,
gaat naar congressen overal ter wereld en onderhoudt geregelde contacten met
een groep Indiase en Pakistaanse onderzoekers, waarvan sommige zich in Londen
hebben gevestigd.
Hij leeft sober, besteedt de meeste tijd aan studie en onderwijs. Hij schaakt graag
en leest soms detectives, soms gedichten. Poëzie om-
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schrijft hij als ‘de wiskunde van gevoelens’ en een wetenschappelijke formule
vergelijkt hij met een geslaagde dichtregel. Sinds zijn scheiding heeft hij een relatie
zonder hartstocht met Noufissa, een collega van de universiteit, een jonge vrouw
die hij bewondert om haar praktische instelling, haar fijngevoeligheid en haar
intelligentie. Hun verhouding is wolkeloos en hij omschrijft het als ‘een liefdevolle
vriendschap of een vriendschappelijke liefde’. Ze zien elkaar twee- of driemaal per
week, gaan samen op vakantie en beminnen elkaar met een serene tederheid. Zij
is ook gescheiden en ze woont samen met haar zoontje van zeven, die ze ‘Manneke’
noemt.
Op 9 september, zijn veertigste verjaardag, wordt hij wakker met een barstende
koppijn. Als hij uit bed stapt trapt hij in een punaise en geeft een schreeuw van pijn.
Hij strompelt naar de badkamer, slikt een pijnstiller en maakt zich op om naar de
universiteit te gaan.
Net als hij het huis uit wil gaan, belt Noufissa hem op met de vraag of ze samen
kunnen lunchen. Hij is verbaasd, meestal eten ze 's avonds samen. Tussen de
middag hebben ze weinig tijd. Als hij op zijn bureau komt vertelt zijn secretaresse
dat een computerstoring de hele universiteit heeft lamgelegd. Hij realiseert zich dat
hij zijn laatste teksten niet heeft gesaved op zijn harde schijf. Dat maakt hem ongerust
en nerveus. Hij is er zelfs van overtuigd dat die teksten verloren zijn gegaan. Hij
belt een van zijn collega's op, die zijn angstige vermoeden bevestigt. Zijn hoofdpijn
blijft hem plagen. Zijn linkervoetzool doet pijn. Hij zegt bij zichzelf: ‘Nu begrijp ik
waarom ze zeggen: met je linkervoet uit bed stappen!’ Alles loopt mis. Een slechte
dag. Er hangt iets onheilspellends om hem heen. Maar hij gelooft absoluut niet in
dat soort dingen. Alles wat er is gebeurd, is het gevolg van een toevallige samenloop
van omstandigheden. Daar moet je geen conclusies uit trekken. Toeval bestaat, de
noodzaak van logische samenhang ook. En welk verband kun je leggen tussen een
punaise in je voet, hoofdpijn en een computerstoring? Geen enkel.
Om twaalf uur komt zijn vriendin om te gaan lunchen. Ze gaan naar een pizzeria
waar de bediening snel is. Zodra ze zitten, en nog voordat Anwar haar over zijn
kleine tegenslagen kan vertellen, zegt ze: ‘Ik moet je iets zeggen, ik weet niet goed
hoe ik het moet zeggen of waar ik moet beginnen...’
Hij heeft er een hekel aan als een gesprek zo begint, het voorspelt meestal weinig
goeds. Hij denkt dat ze misschien gezondheidsproblemen heeft, of geldproblemen.
In een paar seconden laat hij deze mogelijkheden de revue passeren, hij geeft ze
een plaats en stelt zich voor wat hij eraan zal kunnen doen. Gezondheid? De
geneesheer-directeur
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van Avicenne is zijn beste schaakpartner. Hij zal alles doen om ervoor te zorgen
dat Noufissa een goede behandeling krijgt. Geld? Hij heeft wat geld opzij gelegd
voor onvoorziene omstandigheden. Een logisch denkend man is ook een vooruitziend
man. Vervolgens denkt hij aan moeilijkheden met haar ‘Manneke’. Daar zal hij niet
veel aan kunnen doen. Vanaf de eerste dag had hij zich voorgenomen zich daar
nooit mee te bemoeien.
‘Waar gaat het om?’
‘Ik heb iemand leren kennen, een man die vrij is, die waanzinnig verliefd op me
is en graag met me wil samenleven, dat is het, ik zeg het je ronduit, het is niets
tegen jou, ik had het bij jou naar mijn zin, maar ik miste iets, iets van waanzin,
fantasie, hartstocht, onze relatie was heel plezierig, maar voor mij was dat niet
genoeg, begrijp je, jij besteedde meer tijd aan je onderzoek dan aan ons, en
bovendien wil ik graag trouwen, meer kinderen krijgen, ik ben tweeëndertig, die man
heeft me dat allemaal te bieden... en bovendien mag Manneke hem erg graag...’
‘Maar we hadden het goed samen!’
‘Ja, heel goed, we maakten nooit ruzie, we vonden het altijd prettig elkaar te zien,
maar het was routine, ik miste een beetje verbeelding... Je bent te logisch, ik zou
zelfs zeggen, zonder je te willen beledigen, te geordend.’
‘Aha, verbeelding! Je hebt gelijk, mijn leven is wat saai, ik heb te weinig fantasie,
ik ben te rationeel, te logisch, er is bij mij weinig plaats voor onverwachte dingen,
voor verbeelding, ik weet het, dat is mijn gebrek, maar je kunt van mij op aan, ik
zorg niet voor onaangename verrassingen, ik spreek niet met twee tongen, pleeg
geen verraad... met dat soort ingrediënten is mijn leven niet gekruid, ik weet dat ik
een degelijke, fatsoenlijke kerel ben, maar eigenlijk wil je me zeggen dat fantasie,
glitters, schone schijn en spetterend vuur belangrijker zijn in de liefde...’
‘Het spijt me, ik wilde je geen verdriet doen, je niet kwetsen, ik vond het heerlijk
om met je te vrijen, om met je te schaken, gesprekken met je te voeren over religie
en wetenschap, maar bij ons ontbraken de kleine dingetjes van het leven, weet je,
kleinigheden die wat kleur geven aan de dingen...’
‘Ben je verliefd op die man?’
‘Ja, smoorverliefd.’
‘Hoe lang al?’
‘Drie maanden.’
‘Je ziet hem al drie maanden en je hebt mij er niets van gezegd?’
‘Ik zag hem wel, maar ik wilde niet dat hij me aanraakte, ik ben eer-
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lijk, ik ben je nooit ontrouw geweest, nu ga ik bij je weg en zeg ik het je... ik leid geen
dubbelleven.’
‘Wil je dat we elkaar blijven zien of heb je liever dat we elkaar niet meer zien?’
‘Ik heb liever dat we elkaar niet meer zien, ik heb tijd en rust nodig...’
‘Moge God je behoeden!’
Bij het verlaten van het restaurant is hij misselijk. Hij loopt moeilijk vanwege zijn
pijnlijke voet, gaat naar de toiletruimte van de universiteit, die ongelooflijk smerig
is, stopt zijn vingers in zijn mond en geeft alles over wat hij heeft gegeten. Hij voelt
zich beter, zijn hoofdpijn is minder. In zijn werkkamer zit een technicus aan zijn
computer te prutsen.
‘Klungel, wat ben je daar aan het doen?’
‘Ik probeer uw harde schijf te redden.’
‘En?’
‘Het gaat niet, hij is doorgebrand, alsof een kortsluiting alles heeft gemold. Ik zal
het vannacht proberen, soms vind je nog wat dingen terug die verloren zijn gegaan,
daar heb ik mijn trucjes voor...’
‘Trucjes! Wat voor trucjes?’
‘Bouazza!’
‘Wie is Bouazza? Een computerdeskundige die meer weet dan jij?’
‘Nee, een muezzin met bijzondere krachten, hij leest bepaalde dingen, bewierookt
het apparaat en meestal komt alles dan weer op zijn pootjes terecht.’
‘Wil je me wijsmaken dat je een computer kunt repareren met woorden van een
charlatan, een analfabeet, een tovenaar?’
‘Let op uw woorden, professor! Als u die mensen te na komt, kunnen ze wraak
op u nemen, dus spreek geen kwaad over hen.’
‘Wacht eens even! Niet alles is verklaarbaar, dat is een ding dat zeker is, maar
tussen dat gegeven en het idee om je heil te gaan zoeken bij een charlatan, ligt een
kloof waar ik nooit in zal vallen.’
‘Laten we zeggen dat ik Marokkaanser ben dan u.’
‘Wat is dat dan, Marokkaans zijn? Kwakzalverij de universiteit binnenhalen?
Geloven in plaats van weten, logische analyse overboord gooien ten gunste van
stompzinnig bijgeloof? Terugvallen op een prelogische mentaliteit en geloven dat
je wetenschappelijke problemen kunt oplossen met wierookwolken? Nee, zeg ik je,
tegen een dergelijk failliet van het denken en het verstand zal ik me blijven verzetten.
Laat mijn computer staan waar hij is, raak hem niet meer aan, ga mijn bureau uit!
Dat er geen ontwikkeling en geen vooruitgang is in dit land,
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komt door mensen als jij, door dat stompzinnige bijgeloof, waardoor we nooit de
moderne tijd zullen binnengaan, we blijven onderontwikkeld, zelfs als we er
economisch gezien op vooruit gaan.’
‘Dat is uw opvatting, die respecteer ik.’
‘Zeg eens, voordat je weggaat, wat heb je eigenlijk gestudeerd?’
‘Ik ben informatica-ingenieur.’
‘Welke achterlijke hoogleraar heeft jou opgeleid, om niet te zeggen misleid?’
‘Ik was een van uw studenten, meneer.’
‘Wat? Hoe presteer je het dan om zo diep te zinken?’
‘Ik ben niet diep gezonken, ik pas me aan, we leven in een semi-logische
samenleving, een samenleving waarin het rationele zijn plaats heeft naast bijgeloof,
magie, hekserij, geloof in occulte zaken enzovoort. Ik ben niet achterlijk, maar ik
heb mijn twijfels over de macht van rationaliteit. U hebt zelf gezegd dat niet alles te
verklaren is, dat er schemergebieden bestaan, dingen die zich onttrekken aan iedere
rationaliteit.’
Terneergeslagen, ziek en met overal pijn, gaat Anwar naar huis, hij neemt een warm
bad, doet het licht uit en probeert te slapen. Vóór twaalf uur 's nachts lukt het hem
nooit een oog dicht te doen. Hij denkt na in het donker. Hij hoort ruzie bij de buren.
Een onuitstaanbaar stel dat vaak met elkaar op de vuist gaat. Gelijkspel! Stilte.
Vervolgens bedrijven de man en de vrouw de liefde. Zij schreeuwt. Hij ook. Anwar
ligt te woelen in zijn bed. De slaap wil niet komen. Hij staat op, zet kruidenthee,
heeft zin om met zijn ex-vriendin te praten, draait haar nummer maar hangt meteen
weer op, hij loopt door het appartement en vindt een leren jasje dat ze vergeten is,
ze zal het wel komen ophalen, of niet, ze heeft dit jasje vergeten, en misschien nog
meer dingen, ze is al vergeten waar hij woont, ze heeft Anwars beeld al uit haar
geheugen gewist en het vervangen door een ander, zo simpel is dat, ze is praktisch,
staat met beide benen op de grond, dat herinnert hem eraan dat zijn linkervoet pijn
doet, de punaise heeft een gaatje gemaakt, hij hoopt dat hij niet roestig was, nee,
punaises roesten niet, stelt hij zichzelf gerust, hij maakt de balans op van de dag,
het was een slechte dag, er zijn van die dagen dat er niets goed gaat, er is geen
enkele reden waarom er een bepaald verband zou bestaan tussen de diverse
gebeurtenissen, houdt hij zichzelf herhaaldelijk voor, goed, laten we het eens rustig
bekijken, Noufissa heeft hem verlaten, dat is haar goed recht, ze heeft een slecht
moment uitgekozen, maar zij kon niet weten dat zijn harde schijf was doorgebrand
en ook niet dat hij zijn voet had bezeerd, maar waarom heeft ze een eind aan hun
relatie gemaakt? Hij realiseert zich dat híj
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tot nu toe altijd is verlaten, maar dat is geen onvermijdelijkheid, de volgende keer
zal hij het initiatief nemen en als eerste weggaan, maar in de treurige stemming van
deze avond denkt hij dat er geen volgende keer meer zal komen, hij denkt wel dat
hij de computer zal kunnen repareren, voorlopig noteert hij alvast in een schrift wat
hij zich allemaal nog kan herinneren, formules, werkhypotheses, bepaalde conclusies,
hij moet de volgende maand een voordracht houden op een internationaal symposium
dat in Princeton wordt gehouden, hij moet absoluut terugvinden wat hij in zijn
computer had opgeslagen, hij laat de diverse stadia van het onderzoek de revue
passeren, dat houdt hem bezig, hij denkt niet meer aan Noufissa, hij begint slaperig
te worden, hij houdt van die ogenblikken dat zijn oogleden zwaar worden en hij
langzaam de nacht binnenglijdt, Noufissa's gezicht dringt zich aan hem op, ze lacht
in de armen van de informaticus, hij zegt bij zichzelf dat dat onmogelijk is, hij denkt
aan zijn vrouw en stelt zich voor dat ze aan het strijken is, dat beeld dringt zich aan
hem op en waarom weet hij niet, maar de nacht zal lang en zwaar zijn...
De volgende morgen heeft hij koorts. Hij geeft zijn ontbijt over. Zijn gezicht is bleek.
Net als hij de deur uit wil gaan, wordt er geklopt: ‘Neemt u me niet kwalijk dat ik u
stoor, professor, maar er moet een lek zijn in uw badkamer, het water is door het
plafond van mijn slaapkamer gelopen en alles is drijfnat...’
Hij rent naar de badkamer, er ligt een plas water rond de badkuip.
‘We moeten iemand laten komen...’
‘Maar waar vind je tegenwoordig nog een loodgieter?’
‘Mijn neef kent een slager wiens broer loodgieter is, nou ja, dat niet precies, maar
hij is een handige knutselaar, vroeger was hij advocaat, maar vanwege de corruptie
kunnen advocaten hier geen werk krijgen.’
‘Ik begrijp niet goed wat het verband is tussen corruptie, de werkeloosheid van
advocaten, de loodgieter en het lek...’
‘Heel eenvoudig, loodgieters zijn schaars en veelgevraagd; advocaten zijn er
meer dan genoeg maar ze hebben geen cliënten, en corruptie ondermijnt het
rechtssysteem, met als gevolg dat mensen alleen maar voor de vorm een advocaat
nemen, want rechtszaken worden geregeld overeenkomstig het smeergeld dat aan
een rechter wordt betaald, advocaten hoeven niet eens te pleiten...’
‘Ik geloof niets van wat u zegt, dat is een te simplistische kijk op de Marokkaanse
samenleving. Dat was vroeger misschien zo, maar tegenwoordig lijkt het me
moeilijker om alles voor elkaar te krijgen door middel van corruptie...’
‘Ondertussen regent het op mijn bed!’
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‘Bel dan uw advocaat en zeg hem dat ik nooit smeergeld betaal, dat is een principe
waar ik niet van afwijk, trouwens, als alle Marokkanen net als ik deden, zou er
helemaal geen corruptie meer zijn.’
‘Maar het gaat nu niet om smeergeld, het gaat erom uw bad te laten repareren...’
‘Zeg maar tegen de rechter dat ik geen cent betaal... Hier hebt u de sleutels van
mijn appartement, laat uw rechter-advocaat-loodgieter maar komen...’
‘U bent moe, professor!’
‘Wees zo vriendelijk uw commentaar voor u te houden.’
‘Vreemd, het lijkt wel of u geen Marokkaan bent.’
Als hij in zijn auto stapt bedenkt hij dat logischerwijze zijn accu leeg zou moeten
zijn en zijn vier banden lek! Maar de auto start gewoon. Op de parkeerplaats van
de universiteit ziet hij dat er een vrachtwagen op zijn gereserveerde plaats staat.
Hij parkeert zijn auto op straat en geeft het feit door aan zijn secretaresse, die hem
vertelt dat de informaticus zijn computer heeft meegenomen.
‘U haalt alles door elkaar, ik heb het over mijn parkeerplaats waar een vrachtwagen
staat die daar helemaal niet mag staan, en u geeft als antwoord dat de informaticus,
die ezel die in toverij gelooft, de apparatuur heeft meegenomen waarmee ik moet
werken! Daar zit toch geen enkele logica in!’
‘Dat moet ik toegeven, ik zal het met die vrachtwagen in orde maken, geeft u me
de sleuteltjes zodat ik uw auto op zijn gewone plaats kan zetten?’
‘Nu bent u verstandig en aardig.’
Vijf minuten later komt ze in alle staten terug: ‘Professor, die vrachtwagen heb ik
weg kunnen krijgen, maar uw auto zit in een wielklem, hij was verkeerd geparkeerd,
of u had een ticket bij de parkeerautomaat moeten halen.’
‘Wacht even, ga eens zitten, neem een blaadje papier en schrijf op: een punaise,
hoofdpijn, een verbroken relatie, een harde schijf, een lek, een wielklem...’
‘Nog iets, professor?’
‘Nee, verder niets, ik hoop dat er niet nog meer bijkomt.’
Na een ogenblik: ‘Zeg eens, juffrouw Siham, bent u bijgelovig?’
‘Natuurlijk, net als ieder normaal mens.’
‘Hoezo dan?’
‘Ik reis nooit op dinsdag, ik stap nooit over bloed heen, ik noem altijd het cijfer 5
in mijn gesprekken, dat geeft bescherming, ik zal bijvoorbeeld zeggen dat we nummer
555 moeten bellen om de wielklem

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

136
van uw auto af te laten halen en dat we een bedrag van 50 dirham moeten betalen,
terwijl ik in werkelijkheid 444 bel en we 48 dirham moeten betalen; ik ben echt bang
voor het boze oog, dus draag ik altijd een Khmissa, een zilveren handje; als iemand
me vraagt hoe het met me gaat, zeg ik nooit: heel goed, ik suggereer dat ik moe
ben, me niet helemaal lekker voel, anders zal het boze oog van jaloerse mensen
mijn goede gezondheid aantasten; iedere vrijdag geef ik geld aan de armen opdat
die zullen bidden dat de werken van de shitaan, de duivel, zich verre van mij zullen
houden; als iemand aan tafel me het zout vraagt, geef ik het nooit rechtstreeks,
maar zet ik het voor de persoon in kwestie neer; als ik een zwarte kat tegenkom,
doe ik meteen mijn ogen dicht opdat dat beeld zich niet in mijn geheugen grift,
kortom, professor, ik kijk goed uit, ik vraag me overigens af of die kwestie met die
wielklem niet te wijten is aan het boze oog van die collega, die ik niet met name zal
noemen, die heel jaloers op u is, u weet wel, degene die geen orde kan houden bij
de studenten en die zijn onderzoek niet gepubliceerd krijgt...’
‘U hebt het over...’
‘Spreek alstublieft niet zijn naam uit!’
‘Maar dat is toch waanzin!’
‘Nee, voorzichtigheid. Luister, professor, in dit land staan mensen met succes
bloot aan jaloezie, hun succes is een bewijs voor de onbekwaamheid van de anderen,
dus mensen zonder talent, die er niet in slagen door te breken, die op dood spoor
zitten, worden slecht, niet per se altijd, maar over het algemeen hebben de mensen
het liefst dat iedereen van hun eigen niveau is, als iemand boven het maaiveld
uitsteekt, wordt hij een kopje kleiner gemaakt, dat is natuurlijk maar beeldspraak,
maar het is kenmerkend voor landen met een geringe bovenlaag.’
‘Gelooft u die verhalen over het boze oog?’
‘Natuurlijk, ik ben opgevoed door ouders die hun hele leven tegen het boze oog
hebben gestreden, nu moet ik zeggen dat we een buurvrouw hadden met een uiterst
boosaardig oog, ze hoefde maar naar een man op de fiets te kijken, of hij verloor
zijn evenwicht en viel! Dat soort dingen komt heel vaak voor.’
‘Door in die kletspraatjes te geloven, door ze geloofwaardig voor te stellen, maak
je ze alleen maar erger en gaan de mensen zichzelf wijsmaken dat ze invloed
hebben op hun leven. Doe net als ik, geloof er niet meer in, en dan zult u de wereld
bekijken met een scherpziende blik.’
‘Dat is uw standpunt, dat respecteer ik, maar nu moet ik 555 bellen om iemand
te laten komen die de wielklem van uw auto afhaalt, en 50 dirham betalen!’
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‘U bent onverbeterlijk! Hier hebt u 50 dirham, en bel alstublieft wel het goede
nummer!’
Hij gaat in zijn werkkamer zitten en zegt bij zichzelf dat Marokkanen toch rare mensen
zijn. De informaticus komt binnen, met zijn computer onder zijn arm. Hij is blij.
‘Professor, zeg eens ‘Bâze’!’
‘Wat? Wat krijgen we nou weer?’
‘Nu ja, zeg eens ‘Bravo!’ tegen me.’
‘Waarom zou ik dat moeten zeggen?’
‘Omdat het me is gelukt uw harde schijf te redden.’
‘Dat kan niet. Dat zou erop neerkomen dat je as weer hebt veranderd in vaste
stof.’
‘Dat hebben we ook gedaan.’
‘We?’
‘Ja, muezzin Bouazza en ik samen.’
‘Geef me dat apparaat eens, dat wil ik met mijn eigen ogen zien!’
De computer doet het normaal. Anwar ziet dat zijn laatste teksten er weer zijn.
Alles is perfect. Hij transpireert, veegt het zweet van zijn voorhoofd, staart naar de
computer, dan naar de ingenieur, denkt even na en vraagt dan: ‘Hoe hebben jullie
dat gedaan?’
‘Ik heb het apparaat opengemaakt, alles gecontroleerd en de doorgebrande
onderdelen vervangen, ondertussen deed de muezzin zijn werk, met wierook en
geprevelde gebeden, en het heeft gewerkt. We zijn er wel de hele nacht mee bezig
geweest. Vanmorgen ben ik met Bouazza meegegaan naar de kleine moskee en
toen hebben we samen het gebed van de dageraad gezegd. Het was geweldig!’
‘Jullie hebben gebeden, dat is goed, maar waar was de computer toen?’
‘In de kleine moskee!’
‘Ik ben helemaal confuus, ik weet niet wat ik je moet zeggen, in ieder geval
bedankt.’
‘Professor, ik sta tot uw beschikking, het is een eer u een dienst te kunnen
bewijzen, ik heb veel bewondering voor u en ik bid vaak dat u de Nobelprijs mag
krijgen!’
‘De Nobelprijs voor een Marokkaanse wiskundige?’
‘Waarom niet? Hij is ook aan een Pakistaanse natuurkundige en een Egyptische
chemicus gegeven!’
‘Ja, maar die werkten in Amerikaanse onderzoeksteams. In ieder geval bedankt
voor je hulp.’
‘Moge God u behoeden! En ik zeg u nogmaals, als u iets nodig hebt, wat dan ook,
sta ik voor u klaar, en mijn vriend de muezzin ook, weet
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u, hij is werkzaam op allerlei gebied, en als hij niets kan doen, zegt hij het meteen.’
Hij heeft er moeite mee weer aan het werk te gaan. Hij denkt aan de opeenvolging
van feiten in zo'n korte tijd en zegt bij zichzelf dat hij rust nodig heeft. Hij heeft zin
om Noufissa op te bellen en haar voor te stellen een weekend in de palmentuin van
Marrakech door te brengen, in een aardig hotelletje. Maar dat zal ze niet willen. Hij
slaat zijn agenda op en bladert hem door. Zijn oog valt op Amina, een knappe vrouw,
arts, die indertijd verliefd op hem was. Ze zou het vreemd vinden als hij haar zou
opbellen. Nee, hij ziet er maar vanaf zijn vroegere vriendinnen te bellen, Terwijl hij
nog nadenkt komt zijn secretaresse binnen, ze legt de autosleutels en twee dirham
op zijn bureau neer. Ze is opgewonden, blij dat ze zijn auto vrij heeft gekregen. Voor
het eerst merkt hij dat ze mooie benen heeft. Hij stelt zich voor dat hij met haar in
bed ligt en zegt dan bij zichzelf: ‘Nou moet je ophouden!’ Hij belt zijn Zwitserse
vriend Roland op en wil hem voorstellen een partijtje te schaken. Hij weet dat een
partij schaak hem zal ontspannen, evenals het zien van zijn oude vriend, die graag
de loftrompet steekt over de elegantie van mannen, over een zachte dood, zelfmoord
in alle gemoedsrust, Louise Brooks, luxehotels met zwembad, Aziatische jonge
meisjes met hun bleke gelaatskleur en tere uiterlijk. Hij voert graag gesprekken met
hem, om de stand van zaken op te maken, zoals hij zegt. Jammer genoeg is hij niet
thuis, misschien zit hij aan het ziekbed van zijn moeder, die op sterven ligt. Dan
zegt hij bij zichzelf: ik ga vanavond een goede film bekijken. Dat zal hij thuis doen;
de bioscopen in de stad verkeren in een erbarmelijke toestand. Op het moment dat
hij de cassette van Fritz Langs film Beyond a reasonable doubt in de videorecorder
stopt, gaat de telefoon.
‘Met Noufissa, mijn zoon heeft veertig graden koorts, ik weet me geen raad, kun
je me helpen...’
Hij kleedt zich aan en staat al snel met zijn vriend de arts aan het bed van het
kind. Noufissa is veranderd. Hij wil haar in zijn armen nemen als blijk van tederheid,
zoals hij altijd deed. Ze duwt hem vriendelijk maar resoluut van zich af. Hij is een
beetje beledigd en neemt het zichzelf kwalijk dat hij dat gebaar heeft gemaakt. Hij
had zich nog niet gerealiseerd dat Noufissa hem niet meer toebehoort. Die domper
voegt zich nog bij de andere tegenvallers die hij sinds drie dagen incasseert. Hij is
ervan overtuigd dat er achter zijn rug iets wordt bekokstoofd dat niet normaal is,
maar hij durft er niet over na te denken, of de mogelijkheid onder ogen te zien dat
hij misschien het slachtoffer is van dergelijke irrationele acties. Maar het voorval
met zijn werkster maakt hem uiteindelijk toch achterdochtig.
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Sadia is een goed mens, analfabeet, maar een intelligente, intuïtieve vrouw. Ze
werkt al meer dan vijf jaar bij hem, in de beste verstandhouding. Ze kent zijn
gewoonten, zijn hebbelijkheden, waar hij van houdt en waar hij niet van houdt. Ze
is tactvol in haar zorg voor hem. Deze morgen komt ze wat vroeger dan anders, ze
maakt snel de boel aan kant, legt de sleutels van het appartement op de eettafel
en zegt tegen Anwar: ‘Ik ga bij u weg, professor.’
‘Waarom? Wat is er aan de hand?’
‘Ik heb me gewonnen moeten geven tegenover uw vijanden, die talrijk en
vasthoudend zijn!’
‘Dat begrijp ik niet...’
‘Ze zijn erin geslaagd me afkeer in te boezemen voor dit appartement en voor
het werk bij u; toch heb ik u niets te verwijten, integendeel, ik ben altijd heel tevreden
geweest met mijn dienst hier, maar uw vijanden hebben hun werk goed gedaan,
het is hun gelukt dat ik u de rug toekeer!’
‘Hoe dan? Hebben ze u het dubbele aan salaris geboden? Hebben ze u bang
gemaakt?’
‘Ik ken hen niet, ik heb hen nooit gezien. Maar ze hebben een betovering over
me uitgesproken, en dat heeft gewerkt.’
‘Hoe weet u dat?’
‘De laatste tijd kostte het me moeite om naar u toe te gaan, ik kon er geen logische
verklaring voor vinden, maar als ik het appartement binnenkwam, zag ik alles zwart
en had ik maar één wens: weer weggaan.’
‘Maar hoe weet u dan dat mijn vijanden...’
‘Ik ben naar de fqih in mijn dorp gegaan om raad, en die was heel stellig: er rust
een vloek op dit huis, en zijn bewoner staat onder invloed van kwade krachten. Ik
heb trouwens vreemde dingen onder uw bed gevonden, briefjes, met haren
omwikkelde papiertjes waarin grijs poeder zat. In de badkamer heb ik een keer een
maandverband vol spelden opgeraapt, ik heb het maar in de vuilnisbak gegooid
zonder me al te veel vragen te stellen.’
‘Als u toch weet waar het vandaan komt, waarom gaat u dan bij me weg?’
‘Ik ben behekst, ik ben bezeten, en de enige manier om weer in mijn gewone
doen te komen, is door weg te gaan, met andere woorden, door te gehoorzamen
aan de betovering die over me is uitgesproken, maar als deze zaak is afgelopen,
dan beloof ik u, professor, dat ik weer terugkom, maar ik weet niet hoe lang dat gaat
duren. U zou er het beste aan doen actie te ondernemen, iets te doen om de
vervloeking die uw vijanden over u hebben uitgesproken, ongedaan te maken.’
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Nu zit hij alleen in zijn vuile appartement. Hij kijkt om zich heen en ziet alles zwart.
Hij heeft zin om weg te gaan, deze vervloekte plaats te verlaten, naar een andere
wijk te verhuizen en misschien zelfs naar een andere stad. Hij voelt zich niet lekker.
Al dat gedoe maakt hem van streek en hij voelt zich steeds beroerder. Hij weet niet
wat hem overkomt. Tot nu toe hebben zijn vijf jaar analytische arbeid hem geholpen,
hem beschermd tegen de agressie die van alle kanten op hem af kwam. Zijn geest
is sterk omdat hij gewend is om te gaan met twijfel. Zijn gezond verstand is verankerd
in de solide basis van een uitstekende wetenschappelijke opleiding, zowel in Frankrijk
als in de Verenigde Staten. Hij heeft altijd geprobeerd een evenwicht te vinden
tussen zijn rationele geest en de ongerijmdheden en tegenstrijdigheden van het
dagelijks leven. Maar alles moet wel ergens op slaan. Hij kan er niet tegen te blijven
steken in iets dat onlogisch is. Hij pakt een blaadje papier en schrijft alle pech op
die hij de laatste tijd over zich heen heeft gekregen:
De punaise
Hoofdpijn
De harde schijf
Noufissa
Waterschade
De wielklem
De werkster
Deze opsomming à la Prévert brengt een glimlach op zijn gezicht. Hij zet een streep
onder Noufissa en de werkster, en maakt vervolgens de lijst op van zijn bekende
of mogelijke vijanden:
Latif, een vriend uit zijn kinderjaren, die sinds de dag dat hij de Grote Prijs voor
Wetenschappelijk Onderzoek van de Harvard University had gekregen, nooit meer
een woord tegen hem heeft gezegd.
Mounir, een collega die hij aan een plaats op zijn instituut had geholpen en die
hem vervolgens een brief schreef waarin hij hem beschuldigde van plagiaat van
gedeelten uit een artikel dat hij voor een Amerikaans tijdschrift aan het schrijven
was.
Malek, de deken van de faculteit der natuurwetenschappen. Jaloers vanwege het
simpele feit dat Anwar 1.85 m lang is, terwijl hijzelf niet boven de 1.60 m uitkomt!
Réda, de ex-man van Noufissa. Een normale jaloezie.
Rédouane, mislukt musicus en schilder, een ziekelijke leugenaar en een alcoholist.
Hij is gewoon een slecht mens en hij heeft een hekel aan iedereen die niet deelt in
zijn ongeluk. Het is zijn obsessie om iedereen kapot te maken die succes heeft en
die hem eventueel kan ontmaskeren.
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Abdelkhalek, een oplichter die hij voor het gerecht heeft gebracht en die tot drie jaar
gevangenisstraf is veroordeeld.
Sadek, een vriend die hij in materieel en moreel opzicht had geholpen en die hij
een baan in een groot bedrijf had bezorgd.
Walid, de buurman die zijn vrouw slaat en met wie hij harde woorden heeft
gewisseld.
Dat zijn zijn verklaarde vijanden. Nu moet hij de andere nog opsporen. De andere?
Een vage kring van mislukkelingen en sukkels die niet eens in staat zijn hun eigen
onvermogen onder ogen te zien. Die hebben per definitie het boze oog en aarzelen
niet hem kwaad toe te wensen. Hij realiseert zich dat er op dit eerste lijstje geen
enkele vrouw staat. Hij denkt aan de vrouwen met wie hij een kortere of langere
relatie heeft gehad en die iets tegen hem zouden kunnen hebben. Maar hij is altijd
goed voor hen geweest, voor zover hij weet. Maar dat is het hem juist, zegt hij bij
zichzelf, al die vroegere vrienden hebben de pest aan me omdat ze bij me in het
krijt staan, omdat ik hun een dienst heb bewezen, omdat ik goed voor hen ben
geweest. Niet voor niets zegt men: ‘Reken er na een goede daad op dat je het
tegendeel terug zult krijgen!’ Vrouwen? Die moet hij ook de revue laten passeren!
Noufissa, nee, zij is geen vijandin. We hebben van elkaar gehouden en zijn zonder
drama's uit elkaar gegaan... Nee, zij is niet in staat me kwaad toe te wensen. Ze
heeft zich correct gedragen, ook al werd ik nogal overvallen door haar plotselinge
vertrek.
Khadija, de mooie, weelderige verpleegster die ik bij de dood van mijn vader had
leren kennen. Ze was dol op seks en stelde zich niet met één man tevreden. Dat
wist ik, ik veroordeelde haar niet, maar heb toch maar liever een eind gemaakt aan
onze relatie. Daar was ze niet blij mee, maar om me dan kapot te willen maken,
nee, dat geloof ik niet...
Véronique, een ontwikkelingswerkster die slecht in haar vel zat, onze verhouding
heeft hooguit drie maanden geduurd. Nee, die komt niet in aanmerking.
Maria, de beste vriendin van mijn ex-vrouw, ze vond het heerlijk om een
dubbelleven te leiden; ze was getrouwd en gaf haar man een slaapmiddel voordat
ze naar mij toe ging. Ze hield van risico's, maar was niet iemand die ik in staat acht
iets tegen me in het schild te voeren, daarvoor was onze verhouding niet serieus
genoeg.
Hij stopt ermee, maakt een tekening die al die voornamen met elkaar verbindt, stelt
zich voor dat hij naakt midden tussen hen in staat, gestreeld door al die vrouwen,
vereerd, bemind, aanbeden... maar dan komt het beeld van Malika, zijn ex-vrouw,
de bijeenkomst verstoren. Ze draagt een nauwsluitend, zwartleren jasje, en met
haar naaldhakken
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trapt ze op de lichamen van de andere vrouwen. Ze is in een afschuwelijke toestand
van razernij. Het schuim staat op haar lippen, ze schreeuwt, hanteert de zweep en
slaat er woest op los alsof ze door de duivel bezeten is. Dat beeld maakt hem bang.
Hij staat op, drinkt een glas water, doet een paar passen door zijn appartement en
hoort de stem van zijn vrouw, een schel getetter. Hij herinnert zich de jaloerse scènes
die ze zonder enige reden maakte. Een ziekelijke jaloezie, had de psychiater gezegd.
Ze gooide alles kapot en had diverse malen geprobeerd Anwar het leven te benemen.
Ze kon het niet verdragen dat hij haar ontglipte, dat hij zich in zijn werkkamer opsloot
en urenlang zat te schrijven en wiskundige berekeningen zat te maken. Ze had een
verdedigingsmechanisme waar niets tegen opgewassen was: alles is de schuld van
de anderen. Waanzin had zich van haar meester gemaakt en dreef haar tot dingen
die de spuigaten uitliepen, zoals ineens zijn bureau op de universiteit binnenvallen
en haar razernij uitschreeuwen in het bijzijn van studenten, de secretaresses en
zijn collega's . Ze maakte hem uit voor van alles en nog wat en beweerde dat hij
impotent was. Er werd tamelijk snel een scheiding uitgesproken. Malika verdween
van het toneel. Af en toe hoort Anwar nog iets van haar via haar broer, die een
apotheek heeft op de begane grond van hetzelfde gebouw als waar hij woont. Die
vertelt hem dat ze zich onder behandeling heeft gesteld en dat ze een nieuw leven
probeert op te bouwen.
Behoort zij tot zijn vijanden? Hij denkt na, krabbelt iets op het blaadje papier, en
besluit dan dat dat allemaal tot het verleden behoort, dat het achter hem ligt;
logischerwijze heeft ze geen toegang meer tot zijn wereld. Wat moet hij nu aan met
deze kwestie van ongelukkige voorvallen die allemaal tegelijk op hem afkomen?
Moet hij er met onverschilligheid en minachting tegenover staan, zoals ieder redelijk
wezen zou doen, of moet hij over een grens heen stappen en zich in een vage,
ongewisse wereld wagen waarin het irrationele de dienst uitmaakt? Hoe is het te
verdedigen dat een wetenschapper, een man die de Rede boven alles stelt, die
alleen gelooft wat hij ziet en wat wetenschappelijk bewezen kan worden, hoe kan
een dergelijke cartesiaanse, nuchtere, doortastende geest het accepteren dat zijn
problemen zijn veroorzaakt door hekserij? Als hij zich daar eenmaal mee inlaat, is
het afgelopen met hem, dat is de erkenning van een nederlaag, een persoonlijke
nederlaag.
Hekserij is een wereld apart, een alternatieve, ondoorgrondelijke wereld. Hij weet
dat die wereld even complex en raadselachtig is als sommige gegevens uit de fysica.
Hij weet ook dat er verschillende grada-
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ties bestaan in het manipuleren van geesten. Hij weigert de deur open te zetten
naar die wereld die door hekserij wordt beheerst, die vlak naast de zijne ligt, maar
die hij liever negeert. Een dergelijke wereld is onverenigbaar met zijn
geloofsovertuigingen. God is een geestelijke macht die niets te maken heeft met
die hersenspinsels waarin de duivel de hand heeft. Hij weet dat het Kwaad bestaat
en dat degene die trouw is aan het woord van God, blootstaat aan het Kwaad juist
doordat hij zo argeloos en goed van vertrouwen is.
Toen hij klein was raadde zijn vader hem aan voor iedere zware opgave het
koranvers van de Troon op te zeggen, een vers uit de soera van de Koe dat bekend
staat om zijn beschermende kracht: ‘God is de enige levende, eeuwige God. Hij
wordt niet door sluimer of slaap bevangen. Hij bezit alles wat zich in de hemel en
op aarde bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder dat Hij het wil? Hij weet wat
er vóór de wereld was, en wat er daarna zal zijn. De mensen kennen van zijn
opperste heerlijkheid slechts wat Hij hun wil laten kennen. Zijn schitterende troon
omvat hemel en aarde. Hij houdt ze moeiteloos in stand. Hij is de grootste, de
allerhoogste.’
Hij kent dit vers uit zijn hoofd en zegt het soms ook op. Maar dat heeft niets te maken
met bijgeloof, of met het uitspreken van een vloek. Hij leest de Koran vaak vanwege
zijn poëtische schoonheid en is geen voorstander van een letterlijke interpretatie.
Als hij de volgende dag bezig is de onderzoeksgegevens uit te printen die bijna
uit zijn computer waren verdwenen, komt de informaticus zijn bureau binnen.
‘Ik wilde alleen maar even zien of u alles hebt kunnen terugvinden wat er op uw
harde schijf stond.’
‘Zo te zien is alles er. Het is geweldig, je bent een kei.’
‘Maar zonder Bouazza's hulp zou het me niet zijn gelukt alles weer in orde te
krijgen!’
‘Ik begrijp jou niet, je hebt een wetenschappelijke studie gedaan, je hebt geleerd
dat je zonder logica niet verder komt, en dan wil je mij wijsmaken dat je door toedoen
van religieuze of spirituele krachten een zuiver technisch probleem hebt kunnen
oplossen!’
‘Professor, u hebt ons zelf geleerd dat ‘intelligentie onbegrip van de wereld is’,
dat er gebieden bestaan die duister en mysterieus blijven, dat er dingen zijn die je
met je verstand niet kunt verklaren of begrijpen; laat ik het zo zeggen, professor, ik
begeef me op twee fronten, enerzijds op dat van de wetenschap, anderzijds op dat
van het mysterie.’
‘Dat is een standpunt dat overeenkomt met een pragmatische wereldvisie. Ik weet
wel dat alle volkeren, over de hele wereld, er vreemde
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geloofsopvattingen op na houden, die van land tot land en zelfs van streek tot streek
verschillen. Er bestaat zelfs een boek van meer dan tweeduizend bladzijden dat
een inventarisatie geeft van alle vormen van bijgeloof in de wereld. Het opmerkelijke
is dat er volgens dat boek geen enkele samenleving bestaat die niet haar toevlucht
neemt tot bijgeloof en het beoefenen van een of andere vorm van hekserij. Dat is
logisch, de mens is van nature bang, dus is hij zijn leven lang bezig die angst te
overwinnen of te rechtvaardigen door bovennatuurlijke elementen, waarop hij geen
vat heeft, maar waarin hij wel steun vindt voor zijn verlangen het onverklaarbare te
verklaren. De wetenschap heeft als taak haar stellingen te bewijzen. Maar bij het
bovennatuurlijke speelt bewijsvoering geen enkele rol, je hoeft maar te geloven,
vertrouwen te hebben in degene die de bovennatuurlijke elementen hanteert.’
‘Professor, gelooft u in het boze oog?’
‘Nee.’
‘Waarom niet?’
‘Ik kan geen onderwijs geven in toegepaste wiskunde en geavanceerd onderzoek
doen op het gebied van de fysica, en tegelijk geloven dat het boze oog ongeluk
brengt... ik moet consequent blijven.’
‘Maar dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb een neef, laten we hem K.R.
noemen (want op deze plaats zijn naam uitspreken zou een ramp kunnen
veroorzaken) die het boze oog heeft, zijn blik veroorzaakt achter elkaar ongelukken.
Ik hoef hem maar tegen te komen en hij hoeft me maar een paar seconden strak
aan te kijken, of er overkomt me allerlei onheil.’
‘Zoals bijvoorbeeld?’
‘Ik had nieuwe schoenen gekocht en had ze in de winkel aangetrokken; ik ga de
winkel uit en kom hem tegen, ik word bang, hij houdt me tegen en zegt: ‘Wat een
mooie schoenen, ze staan je erg goed!’, ik bedank hem en loop door, maar een
paar meter verder glij ik uit over een verrotte aubergine en val ik languit op de grand.
Ik had mijn enkel verzwikt en heb twee weken met krukken moeten lopen! Diezelfde
K.R. was een keer met zijn zoontje naar een KNO-arts gegaan, die net nieuwe
apparatuur had aangeschaft. Toen hij bij de arts binnenkwam zei hij: ‘Wat een mooie
apparatuur, fonkelnieuw, het glimt helemaal...’. Toen de arts zich over de jongen
heen boog om zijn oor te behandelen, raakte het apparaat onklaar! Echt waar,
professor. Ik ken tientallen gevallen van rampen die door K.R. zijn veroorzaakt. Hij
staat er in de stad om bekend; de mensen gaan hem uit de weg. Hij is ook degene
die de brand in bioscoop Lux heeft veroorzaakt, herinnert u zich die nog?’
‘Hoe kan dat nou? Of hij moet ook een pyromaan zijn!’
‘Op de dag dat de bioscoop werd geopend kwam hij daar langs, hij
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bleef staan en zei alleen maar: ‘Wat een licht, wat een licht! Dat is echt te veel!’
Meteen ontstond er kortsluiting en de bioscoop ging in vlammen op. Gelukkig waren
er geen slachtoffers, de mensen waren nog niet naar binnen gegaan, ze stonden
nog te wachten op de autoriteiten die de bioscoop zouden openen.’
‘Wat wil je met die voorbeelden bewijzen?’
‘Dat het boze oog bestaat en kwaad kan berokkenen. Kijk, professor, ik draag
altijd deze talisman om me te beschermen, ik geloof erin, als ik hem soms in de zak
van een ander jasje heb laten zitten, voel ik me kwetsbaar en soms krijg ik dan
inderdaad moeilijkheden! Sinds ik me onder de hoede van Bouazza heb gesteld,
voel ik me beschermd, sterker. Er zijn twee dingen die bescherming bieden: de
ouderlijke zegen, dat is heel belangrijk, dat staat trouwens ook in de Koran, en
talismannen van mensen die de gave hebben het ondoorgrondelijke te doorgronden,
die inzicht hebben in het mysterieuze en onzichtbare!’
Anwar gaat weer aan het werk. Hij loopt achter op zijn planning. Hij moet een
belangrijke voordracht houden op het internationale symposium voor toegepaste
wiskunde dat over twee weken aan de universiteit van Princeton in de Verenigde
Staten wordt gehouden. Zijn vliegticket en visum heeft hij al. Hij moet alleen het
belangrijkste nog afmaken: de hoofdlijnen van zijn ontdekking op papier zetten. Hij
denkt er al maanden over, al jaren zelfs. Hij denkt dat hij op een niveau is gekomen
dat niet meer overtroffen kan worden. Maar de hinderlijke problemen van de laatste
tijd werpen een schaduw over dat fundamentele project. Hij heeft er moeite mee
zijn gedachten te ordenen en door te gaan met zijn werk. De volgende dag gaat hij
naar zijn vriend die arts is: ‘Ik voel me moe, kan mijn gedachten niet goed op een
rijtje krijgen, ik slaap slecht, ik ben sloom en prikkelbaar.’
De arts onderzoekt hem en zegt dat alles in orde is, de bloeddruk is goed, het
hart ook, er is geen reden voor ongerustheid. Hij schrijft hem een kalmeringsmiddel
voor op basis van valeriaan en meidoorn, dat hij voor het slapen moet innemen.
Hij is er niet gerust op. Er is iets dat hem dwarszit. Hij stelt zich voor dat hij zich
in het schootsveld bevindt van K.R., die hij niet kent, maar die heel goed een student
aan zijn faculteit kan zijn geweest. Hij denkt weer aan de opeenvolging van
ongelukkige voorvallen, al die tegenslagen die hem een onbehaaglijk gevoel hebben
gegeven. Als rechtgeaarde wetenschapper zou hij een aantal dingen wel eens willen
verifiëren, uit pure nieuwsgierigheid wel eens willen zien wat die befaamde fqih
allemaal zegt en doet. Dat kan hij toch vrijblijvend doen, vindt hij. Om zichzelf
helderheid te verschaffen besluit hij er met de informaticus over te spreken.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

146
‘Ik heb eens nagedacht over wat je me hebt gezegd, en ik denk dat een
wetenschapper zich ook moet begeven op terreinen waar de wetenschap terzijde
wordt geschoven, ik zeg niet waar ze machteloos staat, maar waar ze wordt
genegeerd, op afstand wordt gehouden, dat is alles.’
‘Zou u K.R. willen ontmoeten?’
‘Nee, die interesseert me niet. Dat hij ongeluk brengt ligt waarschijnlijk toch aan
het toeval waarmee bepaalde gebeurtenissen vlak na elkaar voorkomen. Nee, ik
zou graag eens naar die muezzin van je willen gaan, fqih... Bou... Bouzawa...’
‘Bouazza!’
‘Ja, Bouazza. Hij intrigeert me en ik zou graag eens met hem spreken.’
‘We zullen wel moeten wachten en een afspraak moeten maken. Hij werkt aan
één stuk door. Hij is een veelgevraagd man. Mensen komen uit heel Marokko naar
hem toe. Hij heeft een goede naam, hij is een eenvoudige man met een gave, hij
ziet dingen die gewone stervelingen niet zien, en hij is in staat de kwalijke uitwerking
van het boze oog en andere manipulaties van de duivel een halt toe te roepen.’
‘Ik zou graag hebben dat het discreet gebeurde, het is nergens voor nodig dat ik
me openlijk met hem vertoon, dat kun je je toch wel voorstellen? Ik zou mijn
geloofwaardigheid verliezen als men zou horen dat professor Anwar charlatans
raadpleegt... ook al doe ik dat alleen maar uit wetenschappelijk oogpunt.’
‘Ik kan wel een ontmoeting bij u thuis regelen. Ik breng hem wel naar uw huis toe.’
Er maakt zich een zekere opwinding van Anwar meester. Het lijkt op de
koortsachtigheid van het moment als een onderzoek op het punt staat resultaat op
te leveren, vlak voor een ontdekking. Hij is nerveus en ongeduldig. Hij is vlak bij zijn
doel. Diezelfde avond begint hij weer te werken, vol vertrouwen, gelukkig. Hij schiet
lekker op en is ervan overtuigd dat hij zijn vijanden zal overwinnen. Hij durft niet te
hopen op een totale overwinning, maar hij droomt van een revanche op degenen
die geprobeerd hebben hem schade toe te brengen en zijn onderzoek te
dwarsbomen. Op dergelijke ogenblikken van mentale kwetsbaarheid klampt een
mens, of hij nu ongeletterd of geleerd is, jong of oud, al of niet intelligent, zich vast
aan de reddingsboei die hem wordt toegeworpen. Hij ziet zichzelf te midden van de
golven, vechtend tegen de koude stromen die hem dreigen te verzwelgen. Dat
gevoel van gevaar en het vooruitzicht gered te worden door een reddingsboei uit
een andere wereld, brengen hem in verwarring. Hij twijfelt en houdt zich-
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zelf voor dat dat eigen is aan een wetenschapper. In feite probeert hij zichzelf gerust
te stellen en zou hij er niet over durven spreken met zijn hooggeleerde Indiase of
Pakistaanse collega's. Hoewel...
De avond van het consult is aangebroken. Vlak voor het beslissende tijdstip doet
hij wat yogaoefeningen, ademt diep door en gaat in zijn werkkamer zitten. De fqih
is stipt op tijd. Anwar heeft veel waardering voor mensen die op tijd op hun afspraak
komen. Ze begroeten elkaar wat ongemakkelijk.
‘Wilt u iets drinken?’
‘Een groot glas water.’
Ze zitten tegenover elkaar aan zijn bureau.
Bouazza staat op: ‘U woont niet alleen in dit appartement.’
‘Ik ben alleen.’
‘Nee, ik bedoel dat dit appartement is vergeven van onheilbrengende voorwerpen
die er door uw vijanden zijn neergelegd. Dat voel ik. We zijn hier niet alleen.’
‘Maar ik verzeker u dat hier behalve u en ik niemand is, zelfs mijn werkster is bij
me weggegaan, als reden gaf ze op dat mijn vijanden haar van me hadden
afgekeerd...’
‘Professor, ik zal u zeggen wat ik op dit ogenblik zie en voel: u bent een
achtervolgd man, het slachtoffer van wat wij in onze taal ‘een achtervolging’ noemen,
dat is als er verschillende boze ogen samenwerken, hun krachten bundelen om
iedere actie te dwarsbomen. U hebt een enorme hoeveelheid negatieve golven
opgelopen, die u overal achtervolgen en u het leven moeilijk maken. Dat is één ding;
en daarnaast is er iemand die systematisch bezig is met het graven van een kuil
waarin hij u hoopt te kunnen begraven. Die persoon is u heel nabij geweest, ik zie
hem, maar kan zijn gelaatstrekken niet goed onderscheiden, in ieder geval doet hij
alles om u schade te berokkenen, u kapot te maken en u eventueel zelfs terug te
krijgen, dat laatste kan ik niet met zekerheid zeggen, ik heb tijd nodig om dat nader
te onderzoeken.’
Anwar luistert zonder commentaar te geven.
De fqih vraagt hem de matras op te tillen waarop hij slaapt. Dat doet hij. Hij vindt
er een in achten gevouwen talisman die met vrouwenhaar is dichtgebonden.
‘Ga naar de badkamer, doe de kast open die bij binnenkomst links van de spiegel
staat, dan vindt u daar nog een talisman.’
Anwar doet wat hem wordt gezegd alsof hij onder hypnose staat. Hij vindt
inderdaad een in vieren gevouwen papier met een touwtje eromheen dat in bloed
is gedrenkt.
‘In eerste instantie zullen we de werking van deze voorwerpen onge-

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

148
daan maken. U gaat ze nu onmiddellijk verbranden. Daarna zal ik u andere
talismannen geven om u te beschermen tegen de achtervolging en vooral tegen de
werking van andere zaken die ik nog niet heb ontdekt, maar die beslist ook actief
zijn. Ik weet in ieder geval dat de persoon die u kwaad wil doen, afgezien van de
jaloerse mensen en de vijanden op uw werk die het niet kunnen verkroppen dat u
succes hebt, een vrouw is. U ziet haar al vier of vijf jaar niet meer, ze is klein van
stuk, een brunette, ze heeft een forse boezem en heel kort haar.’
‘Dat was mijn vrouw!’
Anwar zegt het zonder het goed te beseffen. Maar de beschrijving is zó juist dat
hij wel moet erkennen dat het om Malika gaat, zijn exvrouw.
‘Ze krijgt hulp van iemand, ze werkt niet in haar eentje, ze beweegt hemel en
aarde en probeert op alle mogelijke manieren weer in uw hart terug te keren.’
Na een korte stilte waagt de fqih nog een onthulling: ‘Onder uw vijanden zie ik
een gedrongen, dikke man, met een van alcohol opgeblazen gezicht, die om het
minste of geringste in lachen uitbarst; hij is een demon, hij is heel gevaarlijk, hij
draait al meer dan twee jaar om u heen en wil u uit de weg ruimen. Die man is
gevaarlijker dan alle anderen. Hij is gewapend, ik bedoel daarmee dat hij tovenaars
voor zich laat werken, wat bij de islam verboden is, maar hij kent God noch gebod,
hij kleedt zich altijd in het zwart en leeft van het geld van anderen.’
‘Ja, ja, ik zie wie u bedoelt’, mompelt Anwar.
‘Professor, sta me toe dat ik me terugtrek. Ik ben erg moe. Uw huis is in de greep
van de duivel. Maar vannacht zult u goed slapen. Ik zie u over tien dagen terug, die
tijd heb ik nodig om aan uw geval te werken en de noodzakelijke afweermiddelen
te vinden tegen al het kwaad dat men u wil toebrengen.’
Na dat bezoek voelt hij zich opgelucht en minder nerveus. Hij zegt bij zichzelf dat
een wetenschapper zich voor alles moet interesseren en zijn nieuwsgierigheid tot
het uiterste moet prikkelen. Dat is niets om je voor te schamen. Hoe kun je bijgeloof
en irrationele praktijken blijven veroordelen zonder ze aan een nader onderzoek te
onderwerpen? Het behoort niet tot zijn onderzoeksterrein, maar de opeenvolging
van tegenslagen heeft hem ertoe gebracht zich het een ander af te vragen en zelfs
een consult aan te vragen bij degene die hij voor ‘charlatan’ uitmaakte.
De volgende dag op de universiteit ziet hij de informaticus. De twee mannen
blijven een ogenblik staan, met een blik waarin aanvankelijk een zekere gêne en
vervolgens iets samenzweerderigs ligt.
Dat zijn ex-vrouw heeft geprobeerd hem op diverse manieren te be-
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heksen verbaast hem niet. Dat hoort bij haar manier van leven. Maar hoe heeft ze
het klaargespeeld talismannen en amuletten onder zijn bed en in de kast te krijgen?
Alleen de werkster zou Malika die dienst hebben kunnen bewijzen. Dat zou verklaren
waarom ze is weggegaan. Wat de ‘achtervolging’ betreft, daar kan hij maar moeilijk
in geloven, ook al weet hij dat het merendeel van zijn collega's jaloers op hem is en
hem niet kan uitstaan. Hoe kan de wens om kwaad te doen rechtstreeks op iemand
inwerken? Hij stelt zich voor dat zijn vijanden zich hebben verenigd met maar één
doel voor ogen: hem schade toebrengen en verhinderen dat hij voortgang boekt bij
zijn onderzoek. Maar dan moet die wens nog concreet worden gemaakt, worden
omgezet in feiten, in daden. Zijn vader zei altijd: ‘Het boze oog bestaat, zelfs de
Profeet zegt het’.
Hij zet al die gedachten uit zijn hoofd en gaat weer aan het werk. Ineens denkt
hij aan Bouazza. Hij ziet hem in zijn wollen djellaba, met zijn bril en zijn sikje die
hem op Trotsky doen lijken, en zegt bij zichzelf: ‘dat is waar ook, hij heeft niets meer
van zich laten horen.’ Hij maakt zich niet te veel zorgen over dat zwijgen en denkt
weer aan de reacties van zijn vrienden als die iets zouden horen over de stappen
die hij de laatste tijd heeft ondernomen. Hij stelt zichzelf gerust met het idee dat het
een gok is waar hij zich geen buil aan kan vallen. Het bovennatuurlijke bestaat.
Hekserij ook. Alle culturen bevatten ook een deel irrationaliteit. Als het inschakelen
van een charlatan hem kan beschermen tegen de haat van jaloerse collega's, zal
hij daar geen nee tegen zeggen. Natuurlijk rekent hij niet op Bouazza als het erom
gaat zijn wiskundig onderzoek tot een goed einde te brengen, of om Noufissa over
te halen hun relatie weer op te pakken, of om de werkster terug te laten komen, en
nog minder om hem sympathieker te maken in de ogen van al degenen die hem
zijn succes misgunnen. Het consult heeft voor hem de werking van een placebo.
Hij doet net of hij erin gelooft, maar tegelijkertijd laat hij twijfel in zichzelf toe. Eigenlijk
zou hij best graag willen weten of Bouazza werkelijk de macht heeft om de loop der
dingen te veranderen. Hij vraagt aan de informaticus of die zijn vriend eens wil
bellen. Hij schaamt zich. Hij voelt dat hij bezig is zijn principes te verloochenen,
maar tegelijkertijd is hij in verwarring en heeft hij er behoefte aan gerustgesteld te
worden. De reis naar Amerika staat voor de deur. Bouazza belt terug en stelt hem
een afspraak voor op donderdagavond, de dag dat hij het vliegtuig neemt.
‘Ik vertrek donderdagmorgen, kunnen we elkaar niet de dag ervoor zien?’
‘Dat wordt moeilijk. Dan ben ik nog niet klaar met uw geval, weet u, u bent een
gecompliceerd man, er lopen allerlei tegenstrijdige stromen
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door u heen, u bent het mikpunt van steeds heftiger negatieve golven, ik heb zelden
zo'n gecompliceerd geval bij de hand gehad. Maar ik zal de nacht van dinsdag op
woensdag doorwerken, hopelijk heb ik dan het hele zuiveringssysteem voor elkaar
dat u nodig hebt...’
‘Wat voor ‘zuiveringssysteem’?’
‘Ik moet alle schadelijke invloeden die op u inwerken onschadelijk maken. Daarvoor
is het essentieel dat u onkwetsbaar wordt; tot nu toe was u namelijk een man onder
invloed. De duivel zit niet stil. U moet een serieuze bescherming hebben voordat u
vertrekt. De negatieve golven van uw tegenstanders worden verschrikkelijk op het
moment dat u iets doet wat u een nog grotere erkenning zal bezorgen.’
‘U hebt gelijk, dat symposium in Amerika is erg belangrijk. Het is van
doorslaggevende betekenis. Bovendien ben ik de enige Arabier die een dergelijke
ontdekking heeft gedaan. Dus u kunt zich wel voorstellen dat mijn vijanden er ziek
van worden. Arabieren houden er niet van als andere Arabieren succes hebben,
vooral niet op internationaal niveau.’
‘Zeg dat niet! We zijn erg trots op degenen die de Arabische en islamitische natie
eer aandoen in de wereld, maar er is ook altijd jaloezie bij minder succesvolle
mensen.’
‘We zijn een zieke samenleving. We zijn er sterk in om degenen die serieus werk
leveren onderuit te halen, kapot te maken. Dat moet maar eens worden erkend, we
moeten onszelf maar eens ter discussie stellen. Dat wij een onderontwikkeld land
zijn, dat onze stem tegenwoordig niet wordt gehoord in de wereld, ligt niet aan de
anderen, maar aan onszelf, het is óns probleem. Nu ja, laten we die discussie maar
een andere keer voortzetten. Ik verwacht u woensdagavond, rond zeven uur.’
Anwar was in een ambivalente stemming. Enerzijds verwierp hij het idee dat hij
‘onder invloed’ zou zijn, anderzijds wilde hij graag het kwaad met wortel en tak
uitroeien, het irrationele vrij baan geven en zien wat dat zou opleveren. Per slot van
rekening beschouwde hij het als een experiment in de sfeer van het vreemde en
ongefundeerde. Hij was heel benieuwd. Bouazza kwam op tijd. Bij het binnengaan
van de woonkamer deed hij zijn schoenen uit en zei tegen Anwar: ‘Hebt u de rituele
wassing verricht?’
‘Nee, waarom?’
‘We gaan samen bidden voordat ik u de briefjes geef die u nodig hebt voor uw
bescherming.’
‘Het spijt me wel, maar gebed is voor mij een strikt persoonlijke aangelegenheid.
Ik hoef niet samen met u te bidden.’
‘Altijd die logica!’
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‘Nee, dit is een kwestie van persoonlijke overtuiging. Godsdienst moet binnenskamers
blijven, in de harten van de mensen, met godsdienst moet je niet te koop lopen.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet.’
‘Sta me toe dat ik bid.’
Bouazza haalde een wierookvat uit zijn tas, waarin hij verschillende soorten wierook
brandde terwijl hij door het hele appartement liep.
‘Het verjaagt de djinns. Dat is belangrijk voor wat ons te doen staat.’
‘Maar wat staat ons dan te doen?’
‘Laat uw achterdocht eens varen. Laat u gaan, hou op met alles door de machine
van de logica te halen.’
Na een tijdje zette Bouazza zijn bril af, maakte hem schoon en zei toen tegen
Anwar: ‘Ik ben geen helderziende; alleen God weet wat de toekomst zal brengen;
maar ik heb er een voorgevoel van dat uw vriendin, de vrouw met wie u omging,
zal terugkomen, niet meteen, maar over een paar maanden. Trouw met haar, ik
bedoel, legaliseer uw verbintenis. Vergeet de werkster. Vergeet ook uw vijanden.
Met de talismannen die ik voor u heb gemaakt bent u beschermd, met dien verstande
dat de enige bescherming van waarde die van God is. Het zijn geschreven spreuken,
draag ze bij u, en doe ze af als u naar het toilet gaat. Zo, we zien elkaar weer als u
terug bent.’
Anwar gaf Bouazza een enveloppe waarin hij duizend dirham had gedaan.
‘Alstublieft, om u te bedanken.’
‘Nee, ik weiger geld aan te nemen. Ik heb liever dat u mijn zoon helpt werk te
vinden; hij is een afgestudeerd fysicus, maar werkloos. Hij maakt deel uit van de
groep ‘afgestudeerde werklozen’ die net aan een hongerstaking is begonnen om
de regering ertoe te bewegen iets voor hen te doen.’
Anwar stopte de enveloppe in zijn zak en voelde zich teruggezet in de harde
werkelijkheid.
‘Ik zal al het mogelijke doen om uw zoon en zijn vrienden te helpen. Ik beloof u
dat ik er meteen na mijn terugkeer werk van zal maken.’
In het vliegtuig heeft Anwar een heel harnas van talismannen om. Terwijl de
stewardess haar demonstratie geeft van de veiligheidsvoorschriften, betrapt hij
zichzelf erop dat hij zijn handen stevig om de talismannen sluit die in zijn zakken
zitten. Hij voelt zich beschermd, maar niet helemaal vrij. Bij het lezen van een artikel
in een Marokkaanse krant, waarin sprake is van de bewuste hongerstaking, denkt
hij weer aan Bouazza's zoon en hij verbaast zich erover dat de krachten
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van de muezzin niet sterk genoeg zijn om die werkloze uit zijn uitzichtloze situatie
te halen.
De geschiedenis vertelt niet of het grote succes van zijn voordracht in Princeton te
danken is aan zijn twintig jaar onderzoek en noeste arbeid, of aan de talismannen
van fqih Bouazza. Wat doet het er ook toe! Een van de belangrijkste Amerikaanse
wetenschappelijke tijdschriften heeft beloofd zijn werk te publiceren. Terug in Marokko
is hij meteen gaan verhuizen en heeft hij een Filippijnse immigrante in dienst
genomen om zich met het huis en de huishouding bezig te houden. Het is hem
gelukt om Bouazza's zoon een plaats te bezorgen in zijn onderzoeksteam. Hij bereidt
zich voor op de logeerpartij van Inge, een Australische collega die hij in Princeton
heeft leren kennen. Hij voelt dat er een gezonde relatie mogelijk is met een vrouw
die uit zo'n ver land komt. En de muezzin is een vriend geworden, iemand met wie
hij graag discussieert over de verhouding wetenschap en religie.
VERTALING: MARIA NOORDMAN
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Tahar Ben Jelloun
Alberto Giacometti, een essay
Er is in de medina van Fes een straat die zo smal is dat hij de ‘eenpersoonsstraat’
wordt genoemd. Het is de toegang tot de doolhof, een lange, donkere straat. De
muren van de huizen lijken elkaar bovenaan te raken. Je kunt moeiteloos van het
ene dakterras overstappen op het andere. Ook de ramen liggen tegenover elkaar
en geven uitzicht op elkaars intimiteiten. Als er maar één persoon tegelijk door kan,
is het natuurlijk uitgesloten dat er ezels doorheen kunnen, vooral als ze beladen
zijn.
Die straat staat als een levendige herinnering in mijn geheugen gegrift. Ik spreek
er vaak over, ook al stelt hij eigenlijk weinig voor.
Toen ik de beelden van Giacometti zag, zo dun en zo lang, wist ik dat ze gemaakt
waren om door die straat te lopen, en zelfs om elkaar er moeiteloos te passeren. Ik
had zelfs het idee dat ik ze al eens was tegengekomen, toen ik klein was. De lange,
magere hond van brons sloop met zijn starre, eindeloze horizontale lijn vlak langs
de muren, terwijl er een broodmagere man langsliep wiens hoofd uitstak boven de
dakterrassen die baadden in een fel licht.
Dankzij Giacometti werd de ‘eenpersoonsstraat’ een straat voor meer personen
en konden dieren er lui doorheen lopen alsof ze een draad tussen twee onbekende
punten volgden.
Die straat, waar ik altijd bang voor was, had toen niets abnormaals meer, hij bood
alle ruimte voor de beelden die voortdurend in beweging waren. Je kon ze het beste
van bovenaf bekijken, vanaf een dakterras. Ik zag heel kleine hoofden speldenkoppen - op heel dunne benen rondlopen, ik had er plezier in zonder dat ik
begreep hoe brons de drager kon zijn van leven, het leven in hun ogen, het leven
in die rijke, dat wil zeggen gecompliceerde eenvoud.
Waar gingen ze heen? Wie leidde hen deze oude, vermoeide medina in? Wie
zette hen op de weg van deze doolhof die geregeld door aanvallen van astma werd
geplaagd?
Giacometti had daar geen enkel aandeel in. Ik weet niet eens of hij, die uit het
Zwitserse dorpje Stampa kwam, wel ooit in Fes was geweest.
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Giacometti kon niet verantwoordelijk zijn voor het heen-en-weergeloop dat aan de
‘eenpersoonsstraat’ een plotselinge drukte gaf die even bizar was als een hallucinatie.
Want die bronzen of gipsen wezens waren, ieder op hun eigen, zonderlinge manier
die iets ontoegankelijks had, uit de nacht van extreme eenzaamheid gekomen om
op weg te gaan naar het ijzige domein der doden. Tegen de avondschemering
kregen de beelden iets vertrouwds. Ik voelde me dicht bij hun stilzwijgen, vol van
hun gespannen trots. Ik ging tussen hen in lopen, vlak langs de muren. Ik zag mezelf
als kat, hond, minuscuul hoofd op een steel. Ik verdwaalde, kreeg het koud. De
straat werd donker. Ik zag niets meer. Mijn handen raakten de benen, ruggen en
vingers aan, die van een bijna menselijk metaal waren. Ik begreep dat er een waas
van eeuwigheid over de straat was neergedaald die deze wezens met een
onmetelijke lijkwade van stilte bedekte.
Ze waren zelf stilte, rust. Ik kreeg het gevoel dat ik een innerlijke vrede verstoorde
die duur was betaald. Ik was een indringer. Ik hinderde hen, wellicht minder door
mijn verwonderde blik dan door het geluid van mijn hijgende ademhaling. Zij hielden
hun adem al heel lang in. Niet dat ze waren opgehouden met ademhalen; ze waren
levend, dat wil zeggen waakzaam en discreet. Ik voelde me klein tegenover deze
broodmagere wezens, die een minimum aan ruimte innamen om indringend aanwezig
te zijn.
Maar wat deden ze in dat straatje, waarin verliefden elkaar treffen opdat hun lichamen
elkaar voelen en strelen in het voorbijgaan? Hielden ze een dodenwake? Vingen
ze de laatste woorden van een stervende op? Of wachtten ze op degene die, na
alle leed en alle teleurstelling die hij had ondergaan, uitdrukking zou komen geven
aan de onmetelijke stilte in hun ogen die leven geeft, en niet zomaar leven?
Aangetrokken door het dichte duister van de nacht verliet ik het dakterras en
mengde me onder de beelden. Het was zo donker dat ik als een blinde met mijn
handen naar voren liep. Mijn handen, mijn vingers zagen. Ik herinnerde me het
verhaal van het blinde beeld dat, eeuwen nadat het was gemaakt, ineens tot leven
kwam en een verliefd stelletje najoeg door de velden.
Nu sliepen de beelden. Ze waren roerloos, maar niet dood. Mijn handen streken
over het brons, probeerden een vertrouwd gezicht te herkennen, een bekende nek,
een nabije blik. Ineens werd ik onwel. Het was niet van angst, maar van een te
intense verwondering, met voor één keer een zekerheid. Eenzaamheid heeft een
gezicht dat door heel menselijke handen is gevormd, dat gezicht is geen masker,
het is dit hoofd waarin een blik schuilt op het uiteinde van een steel die een li-
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chaam voorstelt dat zich van alles heeft losgemaakt, op heel lange benen die
gemaakt zijn om eeuwig te lopen totdat ze een ander gezicht tegenkomen waarop
een uitdrukking van verbijstering ligt, een vertrouwde uitdrukking waarin eenzame
zielen elkaar herkennen zonder elkaar een teken te hoeven geven. Want ze komen
allemaal uit eenzelfde afgrond, een unieke, absolute, totale verwonding waarin geen
plaats is voor compromissen. Dat is schoonheid. Niet de harmonie of regelmatigheid
van gelaatstrekken of stemmingen, en ook niet het welbehagen dat je kunt vinden
in het licht en de uiterlijke schijn van geluk. Wat had ik graag de handen gedrukt die
deze wezens hebben gevormd, niet om me het geheim eigen te maken dat in deze
schepsels huist - waar- schijnlijk kent Giacometti het zelf niet eens - maar om de
dikte en warmte ervan te voelen, want ze hebben ballingschap en lijden, drukdoenerij
en boosaardigheid moeten overwinnen.
Veel later ben ik, geobsedeerd door de herinnering aan die nacht van de
‘eenpersoonsstraat’, ze nog wel eens tegengekomen, niet meer de grijze of
goudkleurige beelden, maar wezens van vlees en bloed die naar hun model waren
geschapen. Ik weet niet meer wie een kopie was van wie, maar er bestaat een
verwantschap, een verband, al is dat misschien denkbeeldig, tussen vlees en brons.
De eerste keer dat ik Samuel Beckett zag, was in Tanger, in de winter. De lucht
was grijs, de favoriete kleur van Giacometti, en Beckett liep met grote passen en
met zijn handen op zijn rug over het verlaten strand van de stad. Ik kwam hem tegen
en dacht dat ik droomde. Daar liep hij in zijn eentje over het natte zandstrand van
Tanger te banjeren, met zijn hoofd in de grijze wolken, zwijgend en onbewogen.
Was hij het zelf, of was het een van zijn personages? Was hij het, of een van de
beelden van Giacometti dat de benen had genomen?
Beckett deed me altijd denken aan een beeld van Giacometti dat in opstand was
gekomen en was ontsnapt om buiten atelier of museum zijn eigen leven te gaan
leiden.
Misschien een beeld waar hij te veel moeite mee had en dat hij uiteindelijk maar
in een stoffig hoekje had gezet, of onder een tafel waarop mislukte koppen en
hompen klei aan hun lot waren overgelaten.
Jean Genet vertelde dat hij een keer in Giacometti's atelier een beeld had ontdekt
dat voor oud vuil onder een tafel stond. Genet was diep getroffen door de schoonheid
ervan. Toen hij er met Giacometti over sprak, antwoordde deze: ‘Als het echt een
sterk beeld is, zal het zich heus wel vertonen, ook al verberg ik het.’
Beckett zou door ontevreden handen zijn verborgen, weggemoffeld in het
onbewuste van de kunstenaar, een anoniem gezicht en een ano-
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niem lichaam, in afwachting van een grijze nacht, zonder sterren, zonder licht. Het
beeld is uit zichzelf tevoorschijn gekomen, geluidloos, zonder een woord te zeggen.
Door de nacht van vragen meegevoerd naar verre kusten waar alleen nog maar
angst bestaat.
Zo heeft dit zonderlinge beeld zichzelf bevrijd door eindeloos lang te lopen, met
een kostbare eenzaamheid in zijn blik.
Sindsdien ben ik op zoek, of ik nu in de metro ben of in de trein, in de medina van
Fes of in die van Marrakech, naar meer beelden van Giacometti die wellicht levende
lichamen, brandende geheugens, ver|wilderde gezichten in zich herbergen.
Niet alles is verklaarbaar. Dat is zeker. Maar deze man heeft al heel vroeg in mij
de behoefte gewekt om op zoek te gaan, en dan niet meer in musea, maar op straat.
Ik ben helemaal geen expert op het gebied van schilder- of beeldhouwkunst. Ik hou
ervan naar dingen te kijken, gewoon maar te kijken, zonder de juistheid van een
theorie te verifiëren of culturen met elkaar te vergelijken. Giacometti heeft me het
compromisloze, messcherpe gezicht van de angst laten zien.
Dat heeft niets te maken met een toevallige bui of stemming, maar met een mes
dat vaak in de diepte wroet, tot op het bot. Toen ik las wat Jean Genet over
Giacometti schreef, begreep ik dat schoonheid in die afgrond is gelegen omdat ze
geen andere oorsprong heeft dan een verwonding, een strikt persoonlijke wonde
die voor iedereen verschillend is, verborgen of onzichtbaar, die ieder mens in zich
draagt, die hij zorgvuldig intact houdt en waarin hij zijn toevlucht zoekt als hij zich
uit deze wereld wil terugtrekken voor een tijdelijke, maar diepe eenzaamheid.
Dat is geen luxe en ook geen voorrecht. Het is een aanwezig-zijn in de wereld,
zonder zwartgalligheid, zonder melodrama. Stil als de dood. De dood van je
dierbaren. Vervolgens die van jezelf. Nu begrijp ik Jean Genet, die niets wilde
bezitten, die in uiterste soberheid leefde, zonder vaste verblijfplaats, zonder bagage,
zonder spullen die hem alleen maar tot last waren. De paar telefoonnummers die
hij nodig had noteerde hij op een papiertje dat hij in zijn brillenkoker stopte.
Op de dag dat Giacometti de absurditeit van de dood ontdekte, de dood van Van
M., besloot hij een ‘voorlopig leven’ te gaan leiden: ‘Die tragische gebeurtenis is er
de oorzaak van dat ik altijd een voorlopig leven heb geleid, dat ik steeds een afschuw
heb gehad van iedere vorm van bezit, me ergens vestigen, een huis kopen, een
leuk bestaan opbouwen, terwijl er altijd die dreiging is, nee! Ik leef liever in hotels,
cafés, doorgangsplaatsen...’
In werkelijkheid heeft hij voornamelijk in zijn atelier geleefd, omringd door zijn
kunstwerken, of de herinnering daaraan - sporen van
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de plaats waar ze zijn gemaakt, neergezet of verborgen - , nooit voltooid werk, maar,
zoals Jacques Dupin schrijft, ‘werk dat altijd doorgaat’.
VERTALING: MARIA NOORDMAN
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Willem van Toorn
Groninger lezingen over poëzie I
Een uiterst ergerlijk genre
Van tijd tot tijd lijken dichters bevangen te worden door de behoefte een gedicht, of
gedichten, te schrijven die niet direct zijn ingegeven door wat we het volle leven
plegen te noemen, maar door iets wat zelf al eerder een reactie op dat ‘echte’leven
was, een produkt van een beeldend kunstenaar - een schilderij, een prent, een
beeld. Trouwens, ook muziek, of een gedicht of zelfs een regel van een andere
dichter, kunnen inspiratie zijn voor een nieuw gedicht, maar ik beperk me voor deze
gelegenheid tot de beeldende kunst. Je zou op het eerste gezicht zeggen dat zo'n
gedicht naar aanleiding van beeld of schilderij, vaak aangeduid als ‘beeldgedicht’,
een reactie langs een omweg op het ‘echte’ leven is, op ‘de’ werkelijkheid - en zo
wordt het vaak ook wel gezien, vrees ik. Ik geef u dadelijk een extreem voorbeeld
van die opvatting.
Toch is het genre al oud en kennelijk zeer taai; van Vondel via Verwey en Vestdijk
tot Faverey, Gerlach, Kopland, Ter Balkt en Bernlef (om er maar een paar te noemen,
en over beroemde buitenlanders heb ik het dan maar niet) duikt het op; vaak zien
dichters zelf trouwens hun beeldgedichten als lang niet het slechtste deel van hun
werk, en als je er een aantal hebt geschreven, zoals ik, zie je dat juist die vaak
worden geciteerd of opgenomen in bloemlezingen. Bij sommigen, ik zei het al,
bestaat desalniettemin de neiging het beeldgedicht te zien als een wat minder genre,
alsof de dichter niks beters wist, niet zelf iets had meegemaakt dat de moeite waard
was, en dus wel naar een produkt van iemand anders moest grijpen. Met dat idee
werd ik een jaar of wat geleden weer eens geconfronteerd in een bespreking van
een bundel van mijn hand door de overigens door mij gewaardeerde criticus Piet
Gerbrandy. Hij bracht de lezer ervan op de hoogte dat mijn bundel ook enkele
beeldgedichten bevatte, en voegde daaraan toe: ‘... toch al een uiterst ergerlijk
genre’. Die opvatting, en Gerbrandy is lang niet de enige die haar is toegedaan,
moet berusten op de gedachte dat een gedicht ‘eigenlijk’ pas ‘geldig’ is als het de
verwoording is, de neerslag in taal
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of hoe je net maar noemen wil, van een directe confrontatie van de innerlijke wereld
van de dichter met wat ik eerder maar aanduidde met ‘de echte werkelijkheid’, ook
wel genoemd ‘het volle leven’. In die opvatting is het beeldgedicht een bleekneusje
dat de deur niet uitkomt. Ik haast me overigens u te verzekeren dat ik niet deze
gelegenheid misbruik om eens even terug te slaan naar een criticus; dat zou ook
helemaal niet nodig zijn, het citaat komt uit een verder heel vriendelijke kritiek.
Amusant is ook het misverstand dat uit een volgende formulering van Gerbrandy
blijkt. Hij zegt dat ik in die beeldgedichten, dat ergerlijke genre, ‘schilderijen beschrijf’.
Dat is een wel heel dramatische vorm van vooringenomenheid; ik gebruik mijn
gedichten nooit om iets te ‘beschrijven’. Daar zijn waarachtig wel adequater vormen
van taalgebruik voor. Ik kan me ook niet goed voorstellen dat een serieus criticus
als Gerbrandy zou denken dat gedichten dienen om iets te ‘beschrijven’. Hij zou dat
woord ook nooit gebruiken voor een ‘gewoon’ gedicht. Waarom zou ik ineens gaan
‘beschrijven’ als het niet het sterfbed van mijn moeder is dat mij tot gedichten brengt,
of een landschap, maar een schilderij of een foto? Wie dat denkt, moet wel een heel
gefragmenteerd beeld van de werkelijkheid hebben: dit hoort er wel bij, dat niet.
De vier lezingen die ik hier zal houden zullen zich alle, uit verschillende
gezichtshoeken, bezighouden met deze in mijn ogen zeer naïeve opvatting, die toch
kennelijk in allerlei vormen steeds weer de kop moet opsteken: de opvatting, dat er
zoiets als een echte, meeslepende, vitale werkelijkheid buiten de deur bestaat, en
dat gedichten daar bij voorkeur over zouden moeten gaan, terwijl denkende, zichzelf
reflecterende, naar aanleiding van gedachten of kunstwerken van anderen
geschreven gedichten een soort Hollandse binnenhuiswerkjes zijn die naar spruitjes
geuren en maar amper bestaansrecht hebben. Maar laat ik op die volgende thema's
niet vooruitlopen, en mij nu beperken tot het beeldgedicht.
Eerst echter nog iets over die zo geheimzinnige ‘echte’ werkelijkheid, dat ‘echte’
leven, dat kennelijk eens in de zoveel tijd moet worden aangeroepen om de aandacht
te vestigen op dichters die zichzelf als ‘nieuw’ ervaren of willen presenteren. Denk
aan wat zo indrukwekkend de ‘Maximalen’ is gaan heten, aan die opmerking van
Gerbrandy over het beeldgedicht, aan Pfeiffer die de ‘Spiegel van de Nederlandse
poëzie’ eens krachtig in scherven dreigt te gaan gooien. Ik zou zeggen: als er zoiets
bestaat als het leven in al zijn volheid, dan hoort ook alles ertoe. De straat, de
verrukkingen en afgronden van de erotiek, de eerste taalverkenningen van je
kleinkind (door de dichter Bert Voeten ooit
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‘een kortgeknipte taal’ genoemd), de onbegrijpelijke schoonheid van sommige
landschappen, de eenzaamheid van het zeemansleven. En omdat de wereld rijker
en voller is dan de elke keer weer onbevangen opduikende kwasi-vitalist ons wil
doen geloven, behoort ook de geschiedenis ertoe, de vergaarde kennis van
voorgaande generaties, het denken van anderen, de voorstellingen of afbeeldingen
van de wereld die zij voor ons hebben gemaakt. Ook die zijn een deel van de
werkelijkheid, en kunnen de dichter hevig, ontroerend of onthutsend confronteren
met aspecten van ‘het volledige leven’.
Dat kan ik nu wel zeggen, maar de vraag is natuurlijk hoe die confrontatie bij het
beeldgedicht dan wel gaat. Gaat het alleen om ontroering, ziet de dichter een mooi
schilderij en wil hij daar iets ‘bij’ schrijven, of is er meer aan de hand? En is er een
specifiek soort kunstwerk dat uitnodigt of uitdaagt tot gedichten, of kan het
beeldgedicht eigenlijk overal wel bij? Of gaat het in verschillende perioden misschien
wel om heel verschillende gedichten? Voor wie geïnteresseerd is in het Nederlandse
beeldgedicht, zijn er twee mooie bloemlezingen die materiaal bevatten waarop die
vragen kunnen worden losgelaten. De eerste is van Anton Korteweg en heet Een
engel zingend achter een pilaar, naar een regel van Bernlef. De ondertitel, ‘Gedichten
over schilderijen’, bevat trouwens al hetzelfde misverstand als die ‘beschrijvingen’
van Gerbrandy. De meeste interessante beeldgedichten beschrijven ‘hun schilderijen’
of foto's helemaal niet - maar daarover dadelijk verder. De tweede bloemlezing (wat
eigenlijk een verkeerde aanduiding is, want ze is een aantal jaren ouder), met
hetzelfde ‘over’ in de ondertitel, heet Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief, en
is van T. van Deel, die in Nederland wel dé specialist op het gebied van het
beeldgedicht mag heten.
Korteweg verzamelde moderne Nederlandse gedichten bij schilderijen (geen
beelden) van uitsluitend Nederlandse en Vlaamse meesters van de vijftiende tot de
zeventiende eeuw. Van Deels keuze is breder: hij heeft ook moderne Nederlandse
dichters, maar zijn schilderijen én beelden mogen overal vandaan komen en oud
én modern zijn. Wat je als eerste opvalt in beide bloemlezingen is hoeveel dichters
van totaal verschillende herkomst en ‘school’ (om dat woord eens te gebruiken)
beeldgedichten hebben geschreven. Van Bertus Aafjes tot Dirk van Bastelaere, van
Boutens tot Hugo Claus, van Judith Herzberg tot Robert Anker, Rutger Kopland,
ikzelf, Hans Faverey, H.H. ter Balkt, Ed Leeflang. Die constatering is op zichzelf al
een argument tegen de veronderstelling dat we hier met een zwakke telg uit de
poëziefamilie te maken hebben. Het tweede wat opvalt is, dat de twee bloemlezers
reproducties van de kunstwerken die de dichters inspireerden bij de ge-
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dichten hebben gezet - wat meestal bij publicatie in bundels niet gebeurt. Ik geef u
een paar voorbeelden (die gedeeltelijk in beide bloemlezingen voorkomen) om u
een indruk te geven van de soort gedichten waar het over gaat.

Hugo Claus: In het museum van Chicago
I
Patinir, wat kon het je schelen,
een ruggegraat alhier, een kameel aldaar
het landschap vulde zich wel waterdicht
met het gelovig gebroed op stokken,
en daarbij, je plicht is gedaan, daar
staat het kasteel der heren (een afschrift voor de politie)
Daar likt een heilige aan zijn gewrichten
En God is een pop, de duivel een mot.
Maar hoe ging je naast dat appelmoesgebroed
te keer
in de lila torens en de turksblauwe wolken!
Patinir, ik volg je niet meer,
je scheert er onvermoede toppen
in je helicopter, voorbij aan jou, voorbij aan mij.

Een Claus die er wezen mag, zou ik zeggen, niks bloedarmoedigs aan. Met typische
Claus-uithalen naar het gelovig gebroed, ‘appelmoesgebroed’, en met plezier in de
baldadige landschapskunst van Patinir, met die bizarre kleuren van deze
eigenaardige vroeg-zestiende-eeuwer. Claus vindt het kennelijk niet de moeite
waard, erbij te zeggen dat de heilige Hiëronymus in dat landschap vol vreemde
rotsen en bouwwerken zit. Het is hem erom te doen dat Patinir al die heiligheid laat
verdwijnen in zijn uitdagende kleuren en perspectieven.
Nog één:

Judith Herzberg: De boer
(Dit gedicht komt uit de kleine reeks die Herzberg schreef naar aanleiding van
Brueghels ‘De val van Icarus’. U herinnert zich misschien die wonderlijk dansante
boer op de voorgrond, aan de ploeg met paard, half op de rug gezien.)
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Het ergste is als alles blijft zoals het is.
Ik wil en kan niet ingrijpen ik wil
naar huis, de koeien melken, eten
en vergeten wat ik zag. Het ergste is
dat dit tumult, als op een schilderij dat deze val, van wat?
Van nacht nu bijna al
mij in één houding vat.
Mijn ploeg loopt vast,
het blijft mij bij
ik schud het nooit meer af.
Het ergste is als zelfs vergaan
al stilgeschilderd is.

Een wezenlijk ander gedicht, niet alleen omdat het een typisch Herzberg-gedicht
is, met zijn onbarokke simpelheid van taal, maar omdat het iets heel anders met
het schilderij doet - om nu maar eens in te gaan op mijn vraag van daarnet naar het
hoe. Claus sprak over een afstand van meer dan vier eeuwen een schilder toe,
omdat het hem wel beviel wat die schilder met een heilig thema uitvoerde. Herzberg
laat een figuur uit het schilderij spreken, zij het misschien in gedachten. Maar ook
zij doet natuurlijk iets wat haar aanstaat; ze laat de boer zich verzetten tegen de
gedwongen stilstand van het schilderij, terwijl hij wil bewegen om weg te kunnen
gaan, te kunnen vergeten. En tegelijk pleegt ze zo'n typische Herzberg-omkering;
ze laat de boer denken, of zeggen, dat hij een tumult heeft meegemaakt als op een
schilderij - terwijl de meesten van ons tumulten toch eerder in het volle leven zoeken
dan op een schilderij.
Beiden, Claus en Herzberg, zetten het schilderij naar hun hand om te doen wat
ze in ‘gewone’, niet-beeldgedichten ook doen.
Omdat ik het niet laten kan, geef ik u nog een derde voorbeeld, van een wel heel
andere dichter. In 1932 schreef A.Roland Holst, de inmiddels vrijwel vergeten ‘prins
onzer dichters’, een politiek beeldgedicht, een gedicht namelijk bij een portret van
Willem de Zwijger. Het is de tijd van Mussolini en Hitler, van een Europa dat uiteen
lijkt te vallen, en Roland Holst vraagt zich in het gedicht af of er iemand is die helm
en kuras van die prins weer zou kunnen dragen, om leiding te geven aan een strijd
tegen de verwording, tegen de banalisering van alle waarden. Het gedicht is veel
te lang om het in zijn geheel te lezen, ik doe de eerste strofe.
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De prins weergekeerd
Ligt ergens nog die helm? en dat kuras,
bestaat het nog? Geringschat, ongedragen,
laat dit tijdperk, wat eens van geest en ras
getuigde, roesten. Joelen, spot, weeklagen,
hees natellen van goud: onder de lage
wolken klinkt anders niet; de rest werd as.

Voor alle zekerheid, we leven in het studiehuistijdperk: het woord ras moet niet
worden misverstaan; ik lees het als ‘noblesse’. Bovendien, ik zeg het er maar bij,
‘ras’ was nog niet het zwaarbeladen woord dat het later is geworden.
Met alle tijds- en mentaliteisverschil ziet u bij Roland Holst toch hetzelfde als bij
de voorgaande dichters: de dichter zet het schilderij naar zijn hand, om het te
gebruiken voor zijn preoccupaties, in het geval van Roland Holst die met de roep
om een soort nieuwe aristocratie die de opstand der horden tot staan zou brengen
(we hebben het geweten) - niet anders dan bij een ‘gewoon’ gedicht. Geen van deze
dichters, dat moet u zijn opgevallen, doet wat ik volgens Gerbrandy in zijn bespreking
deed: schilderijen beschrijen. Ze moeten wel allemaal een probleem van het
beeldgedicht oplossen: de lezer moet iets ‘zien’, dus een paar wezenlijke elementen,
die aansprakelijk zijn voor de ‘inspiratie’ tot het gedicht, moeten aanwezig worden
gemaakt. ‘Die helm’ bij Roland Holst; ‘mijn ploeg loopt vast’ bij Herzberg; ‘de lila
torens’ bij Claus. Maar dat zijn natuurlijk geen beschrijvingen; bovendien is maar
de vraag hoe specifiek dat probleem is; ook in het ‘gewone’ gedicht moeten de lezer
elementen, vaak beelden, worden aangereikt door de taal. De beroemde chrysanten
van Hans Faverey, u weet wel, die in de vaas op de tafel bij het raam staan, roepen
bij de lezer een beeld op - op hij wil of niet.
Korteweg zegt in zijn ‘Woord vooraf’ dat hij alleen gedichten uit de twintigste eeuw
heeft gekozen, onder andere omdat hij de indruk heeft 'dat de boeiendste
beeldgedichten, namelijk die waarin de dichter méér doet dan beschrijven, prijzen
of laken, in deze eeuw zijn geschreven.’ Hij licht verder niet toe wat dat ‘meer’ dan
is.
Van Deel doet dat wel. Hij zet eerst uiteen dat bijvoorbeeld in de zeventiende
eeuw het beeldgedicht deel uitmaakte van een soort competitie tussen de kunsten:
wat is het meest welsprekend, schilderij of gedicht - en geeft vervolgens het verschil
aan met het moderne beeldgedicht: ‘Een persoonlijk ervaring met of een visie op
het kunstwerk
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vormt nu de meest gebruikelijk poëtische verwerking.’ Van Deel beschrijft ook een
aantal ‘manieren waarop het kan’; de dichter kan het ontstaansproces van het
schilderij beschrijven; hij kan de schilder of één der afgebeelde figuren aan het
woord laten; hij kan de schilder aanspreken; hij kan trachten in de verbeelding het
schilderij binnen te gaan. Het beeldgedicht, zegt Van Deel, kan soms ook worden
gelezen als uitdrukking van de kunstopvatting van de dichter. Enzovoort
Beiden, Korteweg en van Deel, proberen niet, te formuleren wat er voor (moderne)
dichters nu juist zo aantrekkelijk, om niet te zeggen wezenlijk kan zijn aan beeldende
kunst, aan het beeld, het schilderij en - als u mij toestaat - ook de foto (die hebben
beiden niet opgenomen).
Als ik dat hier wél wil proberen, moet ik zo eigenwijs zijn te formuleren waar naar
mijn indruk de moderne dichter op uit is. Ook dat is iets waar ik in de latere lezingen
op terug zal komen.
De dichter weet, net als iedere andere niet al te naïeve twintigste- of
eenentwintigste-eeuwer, natuurlijk donders goed dat we ‘de’ werkelijkheid, dat
veelgeroemde volle leven, niet kunnen kennen, behalve via de omweg van talen of
tekensystemen. Dat we wezens zijn van het bijna, van het voorlopige, van
hypothesen waar we tijdelijk mee voort kunnen tot zich nieuwe vragen voordoen
die voorlopige antwoorden vereisen. Nu is de dichter geen wetenschapper; ik, en
u misschien ook, ken een dichter die schreef:‘Geef mij maar een vraag en geen
antwoord.’ Wat de dichter zoekt, en af en toe vindt als hij geluk heeft, is een kier in
het decor van de werkelijkheid, een kier waardoor hij misschien een glimp kan
opvangen van daarachter, daarbuiten gelegen werkelijkheden, van samenhangen
die hij niet eerder vermoeddde. En hij heeft de taal om aan die werkelijkheden, die
samenhangen vragen te stellen. En ze via de taal aan de lezer voor te leggen.
Ik wil u graag een voorbeeld geven van wat ik met zo'n kier bedoel. Voor de
helderheid zoek ik dat voorbeeld buiten het gebied van het beeldgedicht. Het is een
gedicht van de dichter K. Michel, uit zijn bundel Waterstudies. Het heet ‘Het
magerebrugwonder.’
De eerste twee boten passeerden vlot
maar de derde was een diep geladen aak
die zo traag naderde dat (cadeau Karin
pasta, room, boontjes, loodgieter bellen)
Plotseling doemt de aak dichtbij op
en ik zie dat hij geheel gevuld is
met water dat in springerige golfjes
uit het donkere ruim over de boorden stroomt
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Boven de wachtende mensen
is de moeheid van de werkdag uitgegroeid
tot een bijna onzichtbare tros tekstballonnen
Verwikkeld in gedachten en beslommeringen
zien we niet dat uit de aak
al het water van de Amstel opwelt
Incognito drijft de bron van de rivier voorbij

Het beeld dat de dichter hier aan de lezer voorlegt is zo'n kier in het decor. Het
gedicht reconstrueert behoedzaam zo'n moment van vermoeidheid, van
onoplettendheid, waarop in je ooghoek iets buitengewoon wezenlijks gebeurt, dat
toch nog zo aan je bewuste aandacht ontsnapt, dat je blijft zitten met een vermoeden.
Het vermoeden dat je bijna, op een haar na, een nooit eerder gedroomde
werkelijkheid achter de onze had kunnen zien. Het mooie van dit gedicht zit er
trouwens in dat niemand het wonder heeft gezien, behalve u, in uw hoofd, op
suggestie van de dichter. Er staat met zoveel woorden in het gedicht dat hij het zelf
ook niet heeft gezien: ‘Verwikkeld in gedachten en beslommeringen/zien we niet
dat uit de aak/al het water van de Amstel opwelt’. Die we, dat kunnen alleen de
dichter en die andere vermoeide Amsterdammers zijn. Dus is het uiteindelijk alleen
de lezer die het wonder ondergaat. Zelfs de dichter weet van niks.
U kunt nu tegenwerpen, dat lang niet alle dichters zulke wonderlijke paradoxen aan
kunnen als Michel; dat lang niet alle dichters zo gedreven op zoek zijn, of zichzelf
gevoelig trachten te maken, naar of voor zulke confrontaties met het onvermoede.
En dan heeft u gelijk. Er zijn dichters die ons, al dan niet in traditionele vormen,
anekdotes vertellen, en beschrijvingen van van alles en nog wat willen overdragen.
Beschrijvingen in de zin die Gerbrandy bedoelde in zijn aanduiding ‘beschrijvingen
van schilderijen’. Of dichters die voor hetzelfde een ronkend orgel van taal aanzetten.
Dichters die ons willen imponeren met de schokkende avonturen, erotisch of niet,
die zij beleven als zij hun dorp verwisselen voor de grote stad. En die dat allemaal
heel meeslepend kunnen. Natuurlijk. Maar over zulke dichters heb ik het niet. Ik heb
het over dichters die weten dat de werkelijkheid onbegrijpelijk complex is, die niet
naïef genoeg zijn om haar te willen beschrijven, maar gelukkig zijn als ze een
fragmentje uit die complexiteit even tussen zichzelf en de lezer in kunnen laten
bestaan.
Voor zulke dichters, dichters die gefascineerd zijn door het decor en de kieren
erin die andere werelden laten vermoeden - voor zulke dich-
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ters maakt het niet wezenlijk uit of de confrontatie met die onvermoede werelden
voortkomt uit de zogenaamde werkelijkheid of uit de lichtval binnen een schilderij,
de leegte op een foto.
Hoe dat werkt, wil ik u graag trachten uit te leggen aan de hand van een gedicht
dat ik schreef naar aanleiding van een intrigerend schilderij, ‘De slag bij San Romano’
van de Italiaanse renaissanceschilder Paolo Uccello. In de jaren zeventig deed ik
dat. Ik was toen Italië aan het ontdekken, de doorbraak in zien en denken die de
renaissance betekende, en ik betrapte me erop dat ik elke keer als ik de Uffizi in
Florence bezocht als een soort betoverd kind voor één schilderij ging zitten, een
tafereel van een veldslag waarin iemand zijn uiterste best had gedaan op het
perspectief: prachtig verkorte paarden, al of niet gevallen in de strijd, beeldschoon
geklede ridders en een woud van lansen. Het wonderlijke was, dat het schilderij in
al zijn schoonheid iets heel kinderlijks had: achter die dramatisch gestolde veldslag
zag je grazige weiden met bloemen en vogels. Ik wist wel dat Uccello beroemd was
om zijn kennis van het perspectief, en dat hij daarom bijvoorbeeld was ingehuurd
om een ruiterstandbeeld van iemand op een muur in de Dom van Florence te
schilderen, omdat men geen geld over hand voor een echt bronzen beeld. Maar
pas later zou ik aan de weet komen dat dit tafereel nog maar een derde van het
oorspronkelijke schilderij was, dat er zich nog andere panelen in Londen en (ik
meen) New York bevonden, en dat Uccello inderdaad beroemd was om zijn
bezetenheid van het perspectief, maar met een heel curieuze beperking - waarover
dadelijk meer. Toen wist ik dat allemaal niet, ik zat als een kind voor dat schilderij
en dacht: er is iets wat met mij te maken heeft, een soort knik in de werkelijkheid,
een soort gekte. En ik schreef dit gedicht:

Paolo Uccello, De slag bij San Romano
Gekke Uccello van het perspectief.
De paarden op de voorgrond lijken dood.
De andere leven maar ternauwernood,
als houten speelgoed, rond en hard maar lief.
De strijd lijkt weinig dodelijk, al staan
lansen schuin dreigend door het beeld omhoog.
Soldaten los van wat hen ook bewoog
elkaar in deze ordening dood te slaan.
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Een jager doodbedaard op jacht gegaan.
Het roerloos sterven gaat hem nauwelijks aan:
hij heeft andere pijlen op zijn boog.
De hazen komen niet bij hem vandaan.
Gestold zal dit geweld de tijd weerstaan.
Ik berg je in de heuvels, achteraan,
verscholen achter hagen voor het oog,
leesbaar voor wie tot het verdwijnpunt gaan.

Die wonderlijke knik in de werkelijkheid, die scheur in het decor, bij Paolo Uccello,
bood mij kennelijk in het gedicht de mogelijkheid een geliefde te verstoppen, als het
ware tijdloos te maken. Het mooie is, dat ik later begreep dat Uccello, van wie ik
toen bij Vasari las dat zijn vrouw of geliefde hem voor het eten uit het atelier moest
slepen als hij weer eens met zijn perspectiefproblemen bezig was, zich vooral bezig
hield met het perspectief van de voorwerpen, en dat hij zó in zijn eentje werkte dat
de preoccupatie van zijn tijdgenoten met perspectief in het landschap volledig aan
hem voorbij was gegaan. Hij maakte nog landschappen als middeleeuwse
wandtapijten, gekanteld, zodat je erin kijkt als in een soort plattegrond. Voorgrond
en achtergrond zijn niet alleen verschillende werelden, het zijn verschillende
tijdperken, verschillende manieren van denken binnen één schilderij. Dat leverde
voor mijn goed kijkend maar ongeschoold oog de kier op waardoor ik een glimp
opving van een wereld waarin een geliefde tijdloos kon worden. Alsof ze als het
ware tussen twee tijdperken, twee gedachtenwerelden in, in leven kon blijven omdat
van beide de wetten niet voor haar golden. Dat was een taalspel, mogelijk gemaakt
door het bouwsel van woorden dat het gedicht is, zeker - maar het was ook een
manier om het grote voorbijgaan, de onaanvaardbaarheid van dood en verlies even
het zwijgen op te leggen. Met beschrijven van een schilderij heeft dat allemaal niks
te maken.
Iets dergelijks, maar dan in negatieve zin, gebeurt er in Judith Herzbergs ‘De boer’
- maar dat komt doordat zij zich vereenzelvigt met een figuur in het schilderij, voor
wie de bewegingloosheid een straf wordt - terwijl ik de bewegingloosheid gebruik
om een figuur van buiten te behoeden voor voorbijgaan. Het is maar waar je
bezetenheid toeslaat. De mijne heeft kennelijk in de periode dat ik deze gedichten
schreef (een ander is geschreven naar aanleiding van Vermeers Gezicht op Delft)
veel te maken met verzet tegen voorbijgaan en met de confrontatie met de tijd die
beeldende kunst kan veroorzaken. Een schilderij van drie
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eeuwen oud is nu eenmaal een directe confrontatie met het feit dat althans een deel
van het verleden, de neerslag van een gedachte, een ervaring, voor voorbijgaaan
kan worden behoed. Het bestaat nog, tenslotte, dat schilderij, en het is verdomd
nog dezelfde verf ook. En het is daarmee een verwijzing naar wat niet meer bestaat,
maar wat we via de afbeelding even kunnen vermoeden, kunnen ervaren.
Dat dat niets te maken heeft met bloedeloosheid, maar vaak eerder met een
hevige botsing met de kern van het leven, moge blijken uit de schok die Hans
Faverey laat plaatsvinden in zijn gedicht naar aanleiding van (het zien van) Gezicht
op Rhenen van Hercules Seghers:
Het is tijd: met een ruk
gaat het gordijn open:
das Jenseits - gezicht op Rhenen,
de andere oever.

Dat is de kier in het decor in een adembenemende directheid. Het plotseling in alle
hevigheid zien van Seghers' blik in de werkelijkheid blijkt een confrontatie te zijn
met het gebied voorbij de dood, het ‘Jenseits’, de andere oever.
Op een andere manier, minder verwoord als een schok dan als een langzaam
dagend inzicht, komt dat besef voor in Rutger Koplands gedicht naar aanleiding van
de paardenschetsen van Leonardo, I cavalli di Leonardo. Kijkend naar die schetsen,
naar die ‘hele machinerie / van drijfriemen en hefbomen waarmee / een paard
beweegt’ stuit Kopland op het vermoeden dat Leonardo hetzelfde moet hebben
ervaren als de dichter, die weet dat bij ieder woord dat hij opschrijft het geheim
groter wordt. Dit schrijft Kopland erover:
hij moet hebben willen weten hoe een paard
wordt gemaakt, en hebben gezien
dat dat niet kon,
hoe het geheim van een paard zich uitbreidde
onder zijn potlood.
Maakte de prachtigste afbeeldingen, bekeek ze,
verwierp ze.
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Dat is natuurlijk ook de preoccupatie van de dichter Kopland: je kunt dicht bij de kier
in het decor, de scheur in het gordijn komen, je kunt bijna aan het geheim raken maar nooit echt, nooit volledig.
Ik wilde u laten zien, ervaren, dat het zogenaamde beeldgedicht ook ‘gewoon’ een
gedicht is, een poging van de dichter de onmogelijke werkelijkheid even mogelijk
te maken - ook al wordt die onmogelijke werkelijkheid dan niet naderbij gebracht
door zoiets alledaags als een voorbijvarend waterschip in de Amstel, maar door
een werkstuk van iemand anders. De dichter bedient zich van het oog, van de hand
van die ander.
Interessant is dat er voorbeelden zijn van beeldgedichten waar dat besef - dat
een ander intermediair is geweest tussen dichter en wereld - uit is weggewerkt. De
dichter heeft zich dan als het ware gewoon de afbeelding toegeëigend en de schilder,
fotograaf of tekenaar onder de tafel geschoven. Een goed voorbeeld daarvan is het
gedicht ‘De schiettent’ van Martinus Nijhoff. Het is geïnspireerd door een schilderij
van Pyke Koch, maar als je dat niet weet kun je heel goed denken dat Nijhoff zelf
een schiettent op een kermis heeft gezien; het gedicht verwijst nergens naar de blik
van de schilder, laat staan naar verf.
De dichter, zei ik net, bedient zich van het oog, van de hand van iemand anders.
En ik vermoedde dat het bij moderne dichters (althans de moderne dichters die mij
hier interesseren) dan vaak gaat om de confrontatie met wat ik een ‘kier in het decor’
heb genoemd.
Maar er is nog een ander verschijnsel dat dichters ertoe brengt, zich te bedienen
van door andere gemaakte beelden.
In een nummer van het tijdschrift Raster uit 1982 schreef J. Bernlef een essay
onder de titel ‘Sur place’ - zoals u weet een term uit het wielrennen op de baan:
twee renners proberen roerloos stil te staan om de ander te dwingen de sprint te
beginnen. Bernlef leende de titel van Hans Faverey, van wie een reeks gedichten
‘Sur place’ heet, en Bernlefs opstel gaat ook inderdaad over stilstand, over het
stilzetten van de dingen, van het leven, om te proberen er een beeld van te krijgen.
Waarom dat idee van stilzetten? Bernlef citeert op zijn beurt Cyrille Offermans,
die stelt dat veel dichters zich verzetten tegen een nodeloze versnelling van afbraak
en verval die kenmerkend zou zijn voor het moderne leven. De dichter, zegt
Offermans, probeert de schijnvooruitgang die aan alle kanten om ons heen
plaatsvindt af te remmen: ‘Hij wil een vertraging van waarneming en handeling om
er even buiten te kunnen treden.’ Bernlef stelt dan vast dat veel Nederlandse dichters
daarvoor gebruik maken van de foto. ‘Het fototoestel,’ zegt Bernlef,
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‘produceert volstrekt onverschillige beelden. Die beelden hebben maar één ding te
vertellen, namelijk dat iets heeft plaatsgevonden, dat er ergens in de tijd iets of
iemand is geweest.’ En: ‘De foto speelt zich enerzijds af op het gebied van de
onomstotelijke waarheid: zo was het - anderzijds toont zij ons dat zij niet meer
voorstelt dan een “schijn van werkelijkheid”. De foto lijkt de tijd vast te houden, maar
toont juist het voorbijgaande ervan, produceert de dood, zoals Barthes zegt.’ (Bernlef
verwijst naar ‘La chambre claire’ van Barthes.) In een ander essay gebruikt Bernlef
een reeks gedichten van mij bij foto's om dat eigenaardige karakter van de foto nog
verder te onderzoeken. Die reeks heet ‘Een leeg huis’ en werd geschreven bij foto's
van Leo Vos. Daar hoort een verhaal bij.
Ik was met een groepje vrienden gaan wandelen in de Belgische Ardennen. Een
van de vrienden was fotograaf. Op een bepaald ogenblik troffen we in het niets een
oud, verlaten boerenhuis. Een groot, statig huis. Het was kennelijk nog niet eens
zo lang geleden onbewoond geraakt: er waren resten van de laatste bewoners
achtergebleven. Een kapotte koelkast in de enorme keuken, keukenstoelen die
iemand rood had geverfd, in een kamer een ijzeren bed met een gescheurde matras,
dat soort dingen. Het gaf het gevoel dat je ook hebt als ze uit een rij huizen er één
hebben weggebroken, zodat je in resten van vroegere intimiteit kijkt: tegels op drie
hoog waar de badkamer was, de loop van een trap, behang van een kinderkamer.
Maar ik zeg het verkeerd: dat huis gaf dat gevoel nog niet. Daarvoor waren we
misschien te melig, te moe na uren lopen, met te velen ook: iemand had een fles
van het een of ander bij zich, we dronken een glas voor de open haard, we speelden
landheer of zo, dat weet ik niet meer, we moesten ook nog een heel stuk lopen. Ik
was het huis alweer zo'n beetje vergeten, toen de fotograaf een week na thuiskomst
met zijn foto's langskwam. Het waren die sobere, lege foto's die mij de schok
bezorgden die er in de werkelijkheid niet was geweest. Het waren beelden van
leegte, van verlatenheid, van voorbijgaan waarmee die foto's je troffen. Ze gaven,
doordat het foto's waren, een verhevigd, voor altijd stilgezet beeld van
vergankelijkheid - verwant aan wat Judith Herzberg de boer op Brueghels schilderij
laat zeggen: het ergste is als zelfs vergaan al stilgeschilderd is - al was het hier dan
geen schilderen maar fotograferen.
Bernlef schreef een paar jaar later, in een tweede, verwant essay in Raster, over
de reeks gedichten die ik bij die foto's schreef, een reeks die ‘Een leeg huis’ heet.
‘De foto's van Leo Vos, exterieurs en interieurs van een verlaten huis, moeten Van
Toorn geboeid hebben juist omdat er zo weinig op staat,’ schreef Bernlef. ‘Geen
mensen (niets
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maakt het echec van een foto zo duidelijk als de aanwezigheid van mensen). Alleen
maar lege ruimtes met daarin een oud fornuis, een afgedankt bed, wat oude stoelen.’
Onder verwijzing naar het essay ‘Sporen’ van Carlo Ginzburg legt Bernlef dan uit
waarom de foto's van Leo Vos hem zo hebben geboeid: ‘Niet om wat ze lieten zien,
maar juist om wat ze verhulden. Deze foto's konden worden gelezen, zoals je een
literaire tekst leest. En onder een literaire tekst versta ik een tekst die zichzelf nooit
helemaal gewonnen geeft, niet totaal analyseerbaar is. Waar altijd iets tussen de
regels valt te lezen. De zogenaamde “onthullende” foto's zijn in wezen de minst
onthullende. Ze laten alles zien en daarom niets.’
Bernlef formuleert hier wat naar mijn idee de bron is van het beeldgedicht - niet
alleen als het om foto's gaat. Hij schreef zelf een indrukwekkende reeks die
geïnspireerd is door schilderijen van Saenredam, en wat hem daarin geboeid moet
hebben is hetzelfde wat mij onthutste toen ik die foto's zag: leegte, afwezigheid, of
bijna-afwezigheid, van mensen, maar sporen van hun aanwezigheid die hun
voorbijgaan zo schokkend aan de orde stellen dat je je ertegen wilt verzetten. Die
foto's riepen bij mij de hevige behoefte op levens, mogelijke levens in te vullen in
zoveel leegte. Niet de zogenaamde werkelijkheid deed dat - die was te vol, te haastig,
te druk; de foto's brachten haar zó tot stilstand dat ik er iets mee kon beginnen. Laat
ik besluiten met een paar gedichten uit die cyclus ‘Een leeg huis’:

1
Tastend het pad hervonden.
Grassen eroverheen.
Toen wisten wij alleen
hoe we hierlangs konden
naar de achterdeur. De honden
herkenden je en verstomden.
De sleutel onder de steen.
Je ging me voor. Het donker.
Hoe breng ik je weer hierheen.
Leg mijn hand op de muur
en wacht. Dode kou aan mijn huid.
Niets keert terug, geen geur,
geen seconde van toen. Kou. Gruis.
Tekenen blijven uit.
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3
Stoelen samen gekocht
bij Eigen Huis of Ons Home.
Vrolijk moesten ze, rood
zei je. Rood gezocht.
‘Een stoel,’ zei je, ‘er is geen
intiemer ding in een huis. Naar bed
kun je met iedereen wel, maar met
haast niemand, met jou alleen
wil ik over jaren
en jaren nog aan tafel
zitten. Koffie. De lamp
schijnt op je roerende hand.
Stoelen,’ zei je, ‘zijn dingen
voor een aandachtig lang
leven vol later. En later
steeds meer herinneringen.’

6
Landlopers sliepen hier. Een krant
bevat dood nieuws. Schichtige dieren
ritselen haastig weg in kieren.
Voorwerpen verkruimelen in mijn hand.
IJskast. Bevroren tijd. Teken van leven
dat niet meer voortbestaat. Ik zeg:
Zo was het. Weet je nog. Wij deden
kolen op het fornuis. Drank klaargezet
op tafel. En gelachen dat... Maar even
later is er niets meer. Stof weerlegt
dat wij er zelfs maar in aanwezig
geweest zijn. Roest. Gruis. Weg.

Om u, maar vooral mijzelf, op het verkeerde been te zetten en met een vraag achter
te laten liever dan met een antwoord, wil ik graag eindigen met een gedicht van Eva
Gerlach, bij een foto waar wél mensen op
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staan. Nogal wat zelfs, al weet ik het niet precies want ik heb de foto nooit gezien.
Eva Gerlach stuurde vier gedichten, onder de titel ‘Over beweging’ naar Raster,
voor een nummer over de relatie tussen tekst en beeld. Het laatste gedicht gaat als
volgt:
‘Het maakt zich af door je heen’
het kind hangt aan de rekstok, zwaait, zijn knieën
steken omhoog, je voelt het
snijden in de holten, ziet de striemen.
Verderop in het gras de eters
kauwend wat zij hebben meegebracht,
hij zwaait, zijn omgedraaide hoofd steekt zich
in hun ogen, zijn hangende armen, zij leggen hun brood neer.

Ik had de gedichten geheel niet gelezen als ‘beeldgedichten’, omdat Gerlach de
foto's niet had meegestuurd en niet had gemeld dat het gedichten naar aanleiding
van foto's waren. Ik vond vooral dat vierde gedicht mooi - door zijn vorm, door het
geraffineerde gebruik van klankverwantschappen en halfrijmen, door de beleving
van dat stuk hout in je knieholten, het ondersteboven hangen van het kind in de
ogen van de volwassenen, wat betekent dat je je ook die volwassenen ondersteboven
hangend voorstelt, door de ogen van het kind - nou ja, dat soort dingen.
In een begeleidend briefje schreef Eva Gerlach mij het volgende:
‘Nadat we hadden gebeld over o.a. dat stukje tekst [...] zocht ik de foto van het
rekstokjongetje weer eens op (ik vergat te zeggen dat die 4 gedichten allemaal min
of meer over foto's gaan). Ik schrok nogal toen ik hem eindelijk had want er staan
helemaal geen eters op, alleen maar, behalve het jongetje, schommelende kinderen
(3) en 1 rennend. Ik zag het plaatje toch duidelijk voor me, ze zaten te eten met
geruite servetten over de bovenste helft van hun recht naar voren gestoken benen,
er stonden rieten picknickmanden in het gras. Een stuk of acht dikke mensen en
flink wat rondhollende kinderen. De boom is wel dezelfde maar minder kaal en nu
ik dit bedenk weet ik het weer, bij Tarascon in de buurt zaten wij een jaar of vijf
geleden tussen ze in, alleen hing daar weer geen kind uit de boom.. Het moeten de
schaduwen van de takken in het gras zijn geweest, op de foto. Had ik dat maar
geschreven, schaduwen die kauwen op wat ze hebben meegebracht en die hun
brood neerleggen, maar dat kan nu niet meer, het is al dichtgedaan. Wat een troep,
geheugen, herinnering. Je hebt die studies over getuigenverklaringen na een misdrijf.
Zoiets. [...] Het heeft iets raars, dat gedoe over
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tekst en beeld, ik geloof dat het allemaal komt doordat er teveel wetenschap wordt
bedreven. Tekst staat naar mijn gevoel niet anders tot beeld dan beeld (of maker)
tot werkelijkheid (hou vast, zet stil, verteer) (voordat het jou).’
Dat lijkt me een mooi, want veel vragen oproepend voorlopig slotcommentaar op
een genre waarin veel dichters veel mooie gedichten hebben geschreven.
Willem van Toorn was in oktober/november 2002 gastschrijver aan de Universiteit
van Groningen. Dit is de eerste van vier lezingen over poëzie die hij in die
hoedanigheid hield.
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Bernlef
Gedichten uit Kiezel en Traan
De ongelovige
Hij knipt gaten in zijn zakken
trekt rafels uit zijn pijpen
zo krijgt hij greep en weet hij zeker
wat hij heeft: een broek, een jas
Pas als hij voelt hoe alles slijt
bij iedere aanraking verder verloren gaat
kijkt hij blijmoedig om zich heen.
In de verte trekken bekeerlingen
naar de berg van de benevelde rede
zij dragen het bruine en zwarte boetekleed
bol van zonden naar het eind van de eeuw
waar de verlossing gloort van al het aardse
alle winkelhaken, afgerukte knopen, kogelgaten.
Net als zij voelt hij zich verlaten
maar vastberaden blijft hij staan
met beide benen op de kale grond en koestert
tussen sterk vervuilde handen
het kapotte kopje, het verlaten vogelnest
zo op de tast zoekt hij zijn weg
En zo ook zal hij sterven, ver van de berg
zijn handen niet in gebed maar
midden in een handeling afgebroken
tot aan zijn laatste ademtocht trouw
aan wat hij zag, aan wat hij voelde.
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Het laatste woord
Wantrouwen in grote woorden
in kleine woorden, voegwoorden
tussenwerpsels, in het laatste woord
dat iedereen wil en niemand krijgt.
Een totale gespreksstop
met strenge straffen
tong uitrukken wel het minste.
Het paard langs de spoorbaan
staart de sneltreinen na
het gras wacht op de vallende nacht
de steen koestert zich in het lage licht.
‘Waarom hebt u mij verlaten?’
Wat een lachwekkende klacht!
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Grote onbekende
Ik zat terzijde van het landschap waarin zij liep
in het midden een brede rivier
die nauwelijks leek te bewegen
Zij struinde door ritselend riet, over graspollen
die straks onder water zullen staan,
met haar rug naar mij toe liep zij
steeds verder van mij vandaan
Ik zat terzijde van het landschap
als de vreemdeling op de vakantiefoto
die later alle betekenis tot zich trekt
(Er valt niets te zien dan deze onbekende)
Zij loopt met haar rug naar mij toe
steeds verder van mij vandaan
Er wordt beweerd dat de rivier stilstaat
er wordt beweerd dat de rivier stroomt
(Er valt op den duur niets te zien dan deze grote onbekende)
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Schaduwtheater
De wijze die zei dat van
alle schilderijen ooit gemaakt
maar een klein deel bleef bewaard
dat het werkelijk genie schuilgaat
in wat voorgoed is zoekgeraakt.
Zo met alles.
De doden, de gebeurtenissen
die niemand onthield of net niet
aan de oppervlakte kwamen,
zij vormen ons schaduwtheater.
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Ghostnote
Wat het fruitvliegje ziet?
Vrijwel niets of alles
wat voor een fruitvliegje van belang is,
zo weinig dat het voor ons onzichtbaar is
Het koerst door de kamer
zoals wij door de ruimte
van hot naar her, schijnbaar zonder doel
Wij horen niets
toch maakt ook het fruitvliegje geluid
Oneindig versterkt zou het klinken
als een noot door de voorgaande opgeroepen
maar slechts in gedachte gehoord.
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Blinddruk
Stemmen die wilden klinken
maar in stilte steken bleven
Dooierloos ei
onverpopte vlinder
De gedroomde aanzet tot het begin
van een eerste aarzelende zin
Maar de lippen alweer gesloten
dooft het denken
Onbegonnen werk licht op.
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Frans Kuipers
Narrenpad
1
Dit gaat over
Pallaksch Phlebas kaarsjes, kachel binnen,
jankend januari buiten Er was eens langgeleden
maar niets is ooit geleden
in druppels golven zeeën,
in jou zijn zoveel jijen,
in thans is zoveel toen,
Dit gaat altijd over
vader moeder Pierlala.
Het hooglied van Hijzij.
Oudemannenheimwee
naar de jonge klare jaren.
Jou alleen jou alleen jou alleen.
De wonderbaarlijke reis
van godzijdank alles & iedereen.

2
Druipend uit zee komen
met het brekende parelcollier.
Roodpuntje in een avondstraat je achterlicht
wegfietsen en verdwijnen uit het zicht.
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3
Allemaal van suikerhuizen sleuteldragers.
Van aaha tot zijdwijd
majesteit mijnheid.
Kweetniet de Grote,
de zon-gezalfde,
komend van ver.
Komend van ginds, van goochelaars-geen
en van zweetsok tot zaadvlek
zo uniek als niet een: elkeen.
Kluitjesgooiers allemaal.
Vreemde wezens van een verre pappa-mamma-planeet.

4
Over wat jullie zeiden gaat dit.
Over wat jullie niet zeiden.
Over wat jullie zeggen wilden
maar niet zeggen konden.
Jullie: schutspatronen van mijn dubbelblanco-tijd.
Vadermoeder, dorpsschool, kerk.
Jullie: de vijver met de snoek.
Speelplaats om de hoek.
Sterren en maan
achter het slaapkamerraam.
Vuur en verve
van oude meesters hun verzen.
Jullie: de van ouderwege meegekregen
algebra van geheime verlangens en wensen verzwegen.
Regen, zon en winden koud:
buren honderdduizend jaren oud.
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‘Ga’ zei de vader ‘besta.
Wees moedig wanneer je
de kous op je zotskop zult krijgen.
Wees meer dan ik. Wees vrij.
Ik ben een lichtknoeier op weg
naar een zwart gat en wie ben jij?’
Beiderlei handen links en leeg,
lenig als nooit meer en los van de klok.
Ik plus jij is wonderwij.
Vreemd hoe vroeg jong ik al oud was,
meeps van mangel en wee van de zee.
Hoe blind en blut
en blakend van liefdeslust
ik naar neon kwam
als de mot naar de vlam.
Ik? Ben Hans van Dulle Griet.
Wijd is de zee en eeuwig haar lied.

5
Neon - Kleurenrad. Bonkend hart.
Draak die de sterren uit de hemel verjoeg,
miljarden hoofden als eitjes bebroed.
Neon - Rattengracht wordt kleurwatergracht.
(Neon - Ergens in Godweetwaar,
aan een Arabische muur of in een Chinees dressoir,
de foto waarop je staat:
toevallige passant, patat-zak in je hand.)
De afgrond, de aankomende zwerver,
het keffende hondje; dit ken je toch wel:
Ik ben de door edelen vele geprezen
joker van het spel.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

184
Ah de vreemdeling zijn,
de taal niet spreken,
de weg niet weten.
In het tumult der straten
de kofferdrager zijn.
Rekeljaren zijn de mooiste jaren.
Dit gaat over Rozemond
en de koning van de Korte Stond.
Languit te liggen, moe van de reis dit ken je toch wel op het bed in het armeluishotel.
Achter je deur: de talen der aarde.
Achter je raam: neons lichten en laaien.
Bij bierlicht en druipkaars
te zitten in het rumoer van de togen.
Doe ik mijn ogen dicht
zie ik in Rue Nacha het ochtendlicht.
Café Stoop, Popov, Paladium
en ijssalon Zammateo zijn gesloten,
de sleutel is gebroken.
De Beanery alleen is nog open.
Krulharen & hondsjaren.
Alles is hinde en henen
en wat is gebleven, wat blijft?
NeonAvondpleinen.
Klaterfonteinen.
Mensenmassa's.
Kassa's.
Kakofonia.
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6
De steden zij gonzen nog net zo.
Vetkaarsen en bierbuiken zij branden als nooit.
Tussen scherven en kapotte dingen
Heb ik de sirenes horen zingen Wijd is de zee en niet begaan met drenkelingen.
Tussen de Sahara
en het Samenland.
Toen honinghaler keizer was.
Vreemde plaatsen.
Vreemde tijden.
Vrij geworden vader ben ik niet

7
Botshol, juli '02.
Wat blijft is de weide waarin
hun kleine bazuinen ten hemel geheven,
blinkend, geel en veel,
de boterbloemen staan. Wat blijft
is de wind op de grasharp spelend.
Onder het dorre blad van de dovenetel,
in windsels als een mummie, de mug
meedeinend in de flard van een web.
Wat blijft is wolkenherders hemellicht,
het bankroet van alle benul. Tot in je goudzwijgen verbabeld
jij die uit de onzee komt.
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Piet Gerbrandy
Vier gedichten
Hun boren valse bellen in hun oren.
Hun likken met nikkelen tong.
Hun verlakken hun brauwen en lokken.
Hun lijmen glanzende klauwtjes.
Hun lijven wie verstijven in tot zog.
In klei wroet gewei naar verblinding.
Hun raggen hitten af in gitten bedding.
Hun blazen hun tepelhof op.
Hun baarden baren haters van de vaak.
In veen hapt lijk naar ontbinding.
In turf smeedt vlam zich een ring.
Beregend zij de tucht van hun steppen
hun hoeven brandschattende schoot.

τιτυσκμένη δ᾿ ἐὰφοιο
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Nog dagen voor einde lagen we dachten
tot storm bij ons liggen zou komen nog
perste vet onlicht jeukend vocht uit
verstrengelde plooival. We staarden
naar keerkant van oogleden hoorden
ganzen en buien passeren.
We plaatsten wat noten herschikten in houding
van langere adem wat zinnen om lid
voor lid te verliezen duwden we denking
opzij voor ze werd gewist wat aan beeldschoons
kleefde op vlies nog weg moest het geziene
het stormende licht dat ontneemt.

ἒστιν ἀνϑρώποις ἀνέµων ὃτε πλείστα χρῆσις
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Jullie oksels broeden zweet uit arbeid uit.
Jullie pretten zijn tot wip en zaag beperkt.
Jullie kost is onkost voor de koks en ik zeg jullie:
jullie zakken zullen eens onrolbaar zijn jullie
spellen worden onwinbaar dra wekt jullie nektar
afgunst bij wegen vertimmerend uitvaagsel
der gesternten.
En op jullie waterbedden ontknopen straks
slechts diva's en idolen hun kekke gewiekte sandalen.
Barnsteen wordt waarmee zich jool betaalt.

κέρασσε δὲ νέκταρ ἑρυϑρóν
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U en ik deinen verzaligd in dempdrab
van koortsige lenden. Geluid?
Geluid is echo van plons. Ver buiten
schaatst kutkind voor het laatst haar
vondeloos verstoppertje
verversen ze deftig lancetten
om ons van elkaar te verlossen.
Wees zo lang nog put waarin ik kalf.
Wees wit waarop mijn zwart vergrijst.
Wees tong die aan mijn hemel kleeft.
Wees het slot voor de baard van mijn loper.
Laat mij verdrinking zoeken in uw nap.

τερπίσϑην φιλότητι
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Over de medewerkers
Timothy Garton Ash (Oxford, 1940) studeerde Moderne Geschiedenis in Oxford en
woonde in Berlijn, schreef o.m. over ontwikkelingen in Midden-Europa en publiceerde
boeken als The Uses of Adversity (1989) en In Europe's Name (1993).
Abdelkader Benali (1975, Bni Chiker, Marokko) publiceerde Bruiloft aan Zee (1996,
roman), De Ongelukkige (1998, toneel), De Langverwachte (2002, roman), Yasser
(2001, toneel), De Argentijn (2002, proza).
J. Bernlef (1937). Recente publicaties: de roman Boy (2000), Tegenliggers. Portretten
en ontmoetingen (2001) en de verhalenbundel Verbroken zwijgen (2002).
Ingrid van Dongen (1969) studeerde Franse taal-en letterkunde aan de KUN, waar
zij zich specialiseerde in de Magreb-literatuur. Momenteel werkt zij aan een
afstudeeronderzoek m.b.t. het werk van Tahar Ben Jelloun in het kader van haar
studie Literatuurwetenschap aan de UvA. Zij publiceerdeeerder in bulletin
Geschiedenis Kunst Cultuur over de sluier in het werk van de Algerijnse schrijfster
Assia Djebar.
Piet Gerbrandy (1958) leraar en poëziecriticus van De Volkskrant. Recente
publicaties: Boeken die ertoe doen. Over klassieke lektuur (essays, 2000),
Weloverwogen en onopgemerkt (poëzie, 1996) en Nors en zonder haten (poëzie,
1998), De zwijgende manis niet bitter (poëzie, 2001).
Frans Kuipers (1942), zijn laatste bundel is De tafel van wind (2001).
Fouad Laroui (1958, Oujda, Marokko) studeerde wis- en natuurkunde en economie,
doceerde econometrie in Amsterdam en York; debuteerde in 1996 met de roman
Les Dents du topographe (De tanden van de topograaf, 2002); van hem verschenen
in het Nederlands: Kijk uit voor de parachutisten (1999), Judith en Jamal (2001),
Vreemdeling: aangenaam (2001) en de dichtbundel Verbannen woorden (2002).
Maria Noordman (1943) was aanvankelijk werkzaam als psychologe, tot ze in 1980
Franse taal- en letterkunde is gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht
(afgestudeerd in 1985). Sindsdien heeft ze werk vertaald van o.a. Tahar Ben Jelloun,
J-M.G. Le Clézio en Claude Simon.
Willem van Toorn (1935). Recente publicaties: De rivier (1999), Haarlem station
(novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997 (2001).
Karim Traïdia verliet zijn geboorteland Algerije in 1976 en woont sinds 1980 in
Nederland. Hij is filmer en schrijver. Na zijn eindexamenfilm voor de Filmacademie,
De onmacht (1991), maakte hij een groot aantal films, waarvan De Poolse bruid
voor een Oscar werd genomineerd.
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Jacq Vogelaar (1944), laatste publicatie: Taats onder mannen (2002).
Marjoleine de Vos (1957) werkt als redacteur bij NRC Handelsblad; recente
publicaties: Zeehond graag (poëzie, 2000) en Nu en altijd (columns, 2000).
Frans van Woerden (1946) vertaalde o.a. werk van L.-F. Céline, Chateaubriand,
Baudelaire, J.-M. Koltès, F. Bon.
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[Nummer 102: Levenslopen]
Redactie
Bij dit nummer
Van mensenlevens beklijft in het gunstigste geval een verhaal, en ook dat kan nog
op velerlei wijzen verteld worden. Of het nu om de levens van anderen of de eigen
levensloop gaat, de beschrijvingen hebben gemeen dat ze gemodelleerd worden
naar voorbeelden of zelf als voorbeeldig worden gepresenteerd. Mensen leven naar
beelden en zien zo ook de levens van anderen. Het woord voorbeeld is in verband
met de levensloop nogal dubbelzinnig. Als dit nummer van Raster voornamelijk uit
voorbeelden van levenslopen lijkt te bestaan, is dat een doelbewust dwaalspoor.
Hoe de veelheid aan mogelijkheden - de levens van helden, heiligen, kunstenaars
en sterren, vie romancée, biografie, memoires, ziektegeschiedenis,
gevalsbeschrijving, zelfportret, in memoriam, curriculum vitae - onder één noemer
te brengen? Het woord ‘levensloop’ tart elke beschrijving - maar wat is een levensloop
zonder beschrijving, wat een leven zonder verhaal? Hoe beschrijf je een
mensenleven? Laat een leven zich in twee, drie betekenisvolle momenten
samenvatten, of schuilt de essentie juist in de kleine details?
De kortste levensbeschrijvingen, zoals ze te vinden zijn in de geslachtsregisters
van Genesis, vermelden niet meer dan een naam, het verwekken van zonen en
dochters, plus het aantal levensjaren: hier is een mensenleven niet meer dan een
schakel in de keten der geslachten. Aan de andere kant van het spectrum staat de
moderne biografie - vuistdikke boeken meestal, waarin alle feiten die de biograaf
heeft kunnen achterhalen bijeengeharkt en van uitvoerig commentaar voorzien
worden, liefst met een uitgebreid fotokatern: de levensloop als een particuliere
feitenjungle, waarin geen kattebelletje aan de aandacht ontsnapt.
Het kan ook anders. De levensbeschrijving kan een hoger doel dienen: een
stichtelijk of een propagandistisch doel. Zo ontstond bijvoorbeeld een genre als het
heiligenleven, waarin duidelijke schema's de boodschap versterken en het leven
tot een soort invuloefening wordt: na een losbandig, liederlijk leven volgt de crisis,
de ommekeer, waarna de vroomheid een zo hoge vlucht neemt dat het wonderen
begint te regenen. Ook de geschreven levens van helden, kunstenaars of politici
kunnen
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zulke stereotiepe kenmerken vertonen - die uiteraard meer zeggen over culturele
waarden of de opvattingen die men in een bepaalde tijd over het kunstenaarschap
of het uitzonderlijke individu heeft dan over het beschreven leven. Niet toevallig
keren sommige anekdotes in elke generatie terug, op de mouw gespeld van een
andere held van de geest, het slachtveld of het witte doek.
Maar het geschreven leven kent ook zijn praktische toepassingen. Het curriculum
vitae, of kortweg CV, is misschien de modernste, en meest pragmatische vorm van
levensbeschrijving - het leven als een optelsom van geleverde prestaties, en een
tekst waarmee een individu zichzelf moet verkopen, zoals dat niet toevallig heet.
In dit nummer dus een aantal voorbeelden van geschreven levens. Henk Simons
schrijft over de Parallelle levens van Plutarchus, en vertaalde een fragment.
Plutarchus is de eerste van een reeks voorgangers die Marcel Schwob noemt in
het voorwoord bij zijn Vies imaginaires uit 1896, welke portrettengalerij op haar beurt
weer model stond voor series levenslopen van andere schrijvers. Voor het eerst
wordt in het Nederlands iets uit dit boek vertaald: het befaamde voorwoord en een
drietal levens. Voor zijn analytische benadering legde Schwob de nadruk op het
detail als een soort vergrootglas van een leven of een individu, en hij achtte de
literatuur voor die aanpak geschikter dan de historische wetenschap.
Sommige levenslopen zijn zo veelvuldig en hardnekkig langs dezelfde lijnen
geïnterpreteerd dat het bijkans onuitroeibare mythen zijn geworden (bijvoorbeeld
die van Rimbaud). Voor de literatuur wordt daartoe soms het leven gebruikt om te
zien hoe een schrijver het in zijn werk vertaald of verborgen heeft; en als schrijvers
hun persoon achter hun werk verbergen, wordt hun leven alsnog in kaart gebracht
met behulp van hun werk. Willem van Toorn laat dat voor Franz Kafka zien, Graa
Boomsma voor William Gaddis. Een enkele keer kent iedereen de hoofdpersoon
van een roman, ongeacht of men het boek gelezen heeft of niet: de carrière van
Robinson Crusoe blijkt in het aan hem gewijde boek toch een tikkeltje anders te
verlopen dan het leven dat hem, meestal op basis van jeugdlectuur, wordt toegedicht.
Hedda Martens portretteert een hele serie wisselende heerschappen, allen Iemand
geheten, wier levens ze in een synoptisch verhaal samenvat, op zoek naar een
saillant detail, een beslissend moment of idee dat het verloop van een heel leven
kan dicteren. In het verhaal van Per Olof Sundman is een zelfmoord het uitgangspunt
voor de poging tot reconstructie van een levensverhaal. Patricia de Groot en Emmy
Scheele laten in tekst en beeld het kronkelige leven van één dag zien. Hans W.
Bakx introduceert een Franstalige auteur van het eiland Mauritius die een leven
samenstelt als een caleidoscoop van denkbeelden.
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Jacq Vogelaar
Zoek de verschillen, Vies imaginaires
Wie kennis wil maken met Marcel Schwob (1867-1905) treft het: onlangs verschenen
zijn Oeuvres, ongeveer alles wat hij tussen 1888 en 1905 gepubliceerd heeft, 1000
pagina's; kort daarvoor publiceerde de bezorger van het hele werk een biografie
van de schrijver, elk van de tweeëntwintig hoofdstukken naar model van een van
de door Schwob in zijn Vies imaginaires geportretteerde figuren; en inmiddels kwam
er nog een boek bij met anekdotes van tijdgenoten en bewonderaars, maar ook
enkele degelijke beschouwingen van lezers van zijn werk: Marcel Schwob, d'hier
en d'aujourd'hui - titel met handvaten, brandvrij dankzij de komma.
‘Niet van gisteren’ was ook niet slecht geweest, als begin.
Hoe vind je, om bij het eind te beginnen, een auteur van je gading? Waar ben ik
Schwob tegengekomen? Daarvoor doe ik een stapje opzij. Danilo Kiš, van dit blad
een trouwe passagier, heeft er meermalen op gewezen dat schrijvers in kleine
literaturen als ze aantreden voor de wereld zich moeten legitimeren door hun
voorouders te noemen. Aangezien ze niet zoals Russische, Duitse of Franse auteurs
vanzelfsprekend op een grote familie kunnen bogen, moeten ze hun eigen stamboom
planten, én bijsnoeien. ‘Want een schrijver heeft zijn voorouders, of als hij ze niet
heeft, zoals Borges zegt, dan moet hij ze maken.’ In Borges had Kiš meteen een
voorganger met wie hij zich kon meten: ‘In Borges' werk zijn een paar van de
interessantste innovaties van de moderne vertelkunst vervlochten: een Poe-achtige
opbouw van een boeiende intrige, het gebruik van documenten, valse en echte (wat
vóór hem ook Marcel Schwob heeft gedaan), waarmee een dubbele draai aan het
verhaal wordt gegeven, wat ook consequenties heeft voor de receptie bij de lezer...’
enzovoort - intussen is het kwartje gevallen: Marcel Schwob - wie voor den drommel
is Schwob? vroeg ik mij destijds af; hoorde die naam niet thuis in een rijtje van
symbolisten of andere weekhartigen!?
Wie nu denkt dat Schwob in de tijd verdwaald is en eind negentiende eeuw
eigenlijk een avantgardistische oproep deed waar Kiš, op het spoor gezet door de
kosmopoliet in de bibliotheek van Buenos Aires, driekwart eeuw later gevolg aan
gaf, is waarschijnlijk aan het verkeerde adres. De
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wortels van de modernen hoefden zelf helemaal niet zo modern te zijn. De noemer
Schwob dekt een stelletje lang vergeten titels, vertalingen van deels obscure auteurs,
studieuze onderwerpen, duizend-en-één verwijzingen naar oude en nieuwe, Franse
en buitenlandse, bekende en marginale auteurs en genres. Maar een avantmoderne?
Schwob keerde zich tegen de naturalistische roman à la Zola én tegen het
symbolistische proza van een Huysmans en zag zijn literair ‘impressionisme’ als
een ‘derde type realisme’, maar voor de huidige lezer is het stilistisch een variant
van het poëtisch proza dat toen in zwang was. Als hij geen roman schreef, waren
daar meer subjectieve dan theoretische redenen voor, net zoals voor de korte vorm
die hij in diverse variaties beoefende - als zijn werk latere auteurs inspireerde, dan
meer om technische dan inhoudelijke redenen. Ik vermoed zelfs dat Danilo Kiš van
Schwob nooit meer ter kennis heeft genomen dan wat de hint van Borges hem
suggereerde. Een glimp, een gerucht, een trefwoord hebben soms meer effect dan
welke directe beïnvloeding ook. Kiš meende in Schwob een bepaalde literaire
houding te herkennen, ik zeg ‘meende’ omdat het goed mogelijk is dat hij in Schwob
een veelzijdiger type auteur projecteerde dan Borges van wie hij de beperkingen
zag. Ook het woord ‘projecteren’ is hier op z'n plaats, want het beeld van de
veelzijdige auteur zegt meer over in dit geval Kiš dan over de omnivore allesweter
en -kunner die Schwob in werkelijkheid was. Als je zijn leven, en dat is is vooral een
zeer actief literair leven, bekijkt, behoorde hij tot het toentertijd beslist niet unieke
type van de dilettant, of noem het de snob, maar dan meer in de zin van eigenzinnige,
dwarse geest, met meer belangstelling voor het andere en excentrieke, voor
kronkelige zijweggetjes, dan voor de gebaande paden. Maar kun je ongestraft al
die piraten, struikrovers, profeten, hetaeren, veile vrouwen en verdwaalde heiligen,
vorsten en schandknapen wegdenken in de hoop dat je, als je de kermis en het
keizerspanorama en het gekostumeerd toernooi van alle opsmuk, aankleding en
versierselen ontdoet, een gestroomlijnde moderne machine overhoudt? Dezelfde
vergissing is wel met Raymond Roussel en André Gide gemaakt - twee auteurs
waarmee Schwob op z'n minst verwant te noemen is.
Tijdgenoten gaven hoog op van Schwobs eruditie, hij had alle boeken gelezen,
de boeken die ertoe deden, kende de hele geschiedenis vanaf de oudheid als zijn
broekzak en kende zowaar enkele vreemde talen. Door zijn vele publicaties in de
e

krant was hij op z'n 24 een bekend scribent, gezien in literaire kring, dus alles
behalve een marginale figuur laat staan een miskend genie. Bijzonder was zijn
aandacht voor nieuw talent, zo ontdekte hij Alfred Jarry, die zijn Ubu Roi aan Schwob
opdroeg en zelfs een hoofdstukje in Gestes et opinions du docteur Faustroll,
pataphysien aan hem wijdde; hij vond een uitgever voor Jules Renard en trad in het
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krijt voor Claudel, Jammes en Léautaud. Hij zou trouwens in meer romans optreden,
zoals hij ook model heeft kunnen staan voor Monsieur Teste van Valéry, die hem op veilige afstand - bewonderde. En wat voor een Fransman minder gebruikelijk
was, hij had aandacht voor buitenlandse auteurs, oudere en nieuwere, die hij om
er anderen deelgenoot van te maken zelf vertaalde, zoals Shakespeare (Hamlet),
Jean Paul, Defoe (Moll Flanders), de Quincey, Walt Whitman, Stevenson, George
Meredith.
Dat en nog veel meer is allemaal Marcel Schwob d'hier: daar kun je een Vie
imaginaire over schrijven, meer dan een zelfs; het is uiteraard allemaal materiaal
uit de tweede en derde hand. Ik ga hier niet zijn unvollendetes Kurzleben navertellen;
daar zijn de bovengenoemde boeken voor. Nu de Schwob d'aujourd'hui: is het werk
van de in 1905 op achtendertigjarige leeftijd gestorven Marcel Schwob een
geheimtip? Ja en nee, het werk van Schwob is een publiek geheim dat een min of
meer verborgen leven blijft leiden, en dát is enigszins een raadsel.
Op een gegeven moment wordt een naam een signaal waarop een bepaald type
lezers reageert en de naam Schwob is van meet af aan een signaal geweest dat
heel veel verschillende kanten uit wees. Daarop zijn drie reacties mogelijk. De ene
is dat men één richting kiest, bijvoorbeeld die van De kinderkruistocht, de enige titel
die van Schwob ooit vertaald is (door Victor E. van Vriesland, waarschijnlijk in 1931,
het is mij niet bekend of de gelijknamige titel van Nijhoffs gedicht er een toespeling
op is); of de lijn Jarry: Schwob als peetvader van de 'patafysica; of van zijn boek
over het publieke meisje in Le Livre de Monelle (1894), dat ik nog eens tot vrouwelijke
‘Meneer’ heb gepromoveerd, uit armoede en met het oog op haar vele zusters; of
het feit dat Eco de figuur Frate Dolcino (Hérétique) uit Vies imaginaires gebruikt
heeft als kiem voor zijn Roman van de roos. En als je nog zo'n dertig verwijzingen
opsomt verandert Schwob vanzelf in een weerhaantje of gek (betekenis 6 in Van
Dale) en zouten mogelijk geïnteresseerden hem maar liever op in het panopticum
van onmogelijke figuren, afdeling van-alles-en-nog-wat, subcategorie Chamaeleo
chamaeleo (zoals afgebeeld door Paolo Uccello, zie hierna diens vertaalde vita).
Het is goed mogelijk dat Marcel Schwob nooit zijn draai in de literatuurgeschiedenis
heeft gevonden omdat er zoveel kanten aan hem waren. De meeste auteurs vallen
onder één genre. Ook als ze proza én poëzie schrijven, worden ze meestal als
schrijver óf als dichter gezien; iemand die naam gemaakt heeft als vertaler blijft ook
na drie romans als schrijver een amateur, een criticus al helemaal; dat geldt voor
genres en nog meer voor combinaties van literatuur met journalistiek, film, beeldende
kunst, wetenschap enzovoort. Maar er is een type auteur dat diverse activiteiten
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in zich verenigt. De combinatie van interesses, praktische mogelijkheden en
vaardigheden vormt dan de multipele figuur Marcel Schwob. Als hij dan Moll Flanders
van Daniel Defoe vertaalt, is Schwob op dat moment vertaler én passeur die Defoe
de Franse literatuur in loodst, maar Moll wordt in één moeite door een personage
in Schwobs eigen werk: een vrouw die van de ene rol in de andere glipt en nooit
met één personage vereenzelvigd kan worden. Dan wordt begrijpelijk waarom
Schwob zó in Villon geïnteresseerd was dat hij ervan droomde een biografie over
de dichter-vrijbuiter te schrijven, en waarom het bij een droom zou blijven: al
grasduinend in bibliotheken was Schwob diverse levens van Villon op het spoor
gekomen. In zekere zin bestaan alle boeken van Schwob uit een serie voorbeelden
van een groter boek dat hij in die periode in gedachten had, en deze
demonstratieboeken met staalkaarten zijn weer scenario's voor een nog meer
omvattend boek. Kiš en Borges zagen dat grotere project zich aftekenen in de
bundels schetsen van Schwob, zoals dat ook Valéry, Savinio, Leiris, Sartre, Deleuze,
Roubaud, Michon en Jerzy Andrzejewski hebben aangevoeld.
Schwob hoort niet direct tot de schrijvers wier oeuvre of ideeën op zich
doorwerken, hij is iemand die anderen op ideeën brengt, mits de gelegenheid zich
voordoet. Als teksten van zo'n auteur lezers prikkelen - tot schrijven bij voorbeeld dan door de houding die uit het werk spreekt, een vorm van waarnemen en beleven
die vermoedelijk met deze veelkantige interesse te maken heeft. De portretten en
geschiedenissen in een bundel zijn aspecten van een niet nader benoemde figuur,
en de onderlinge samenhang is die van de combinatorische variant - deze techniek
of benadering past bij wat je de simultane blik van een facetoog zou kunnen noemen.
Daarop slaat ook de opmerking van Schwobs levensgezellin: zij verbaasde zich,
zei ze, ‘over zijn geometrische geest die op verschillende niveaus keek zoals
insectenogen’.
Geen wonder dat Schwob voor anderen iets ongrijpbaars hield; de maskers,
dubbelgangers en mimes in de titels wijzen op een zekere strategie. Als ‘rollenproza’
niet zo'n verwaterd begrip was, zou je het op Schwobs werk kunnen toepassen: zijn
boeken bestaan uit series verhalen, portretten, levens - fantastische of meer
realistisch ogende vertellingen waarvoor hij inspiratie putte uit alle mogelijke
historische bronnen. Voor La croisade des enfants (De Kinderkruistocht) uit 1896
bij voorbeeld ging hij uit van een paar Latijnse zinnen uit een kroniek, waarin het
feit vermeld wordt dat begin dertiende eeuw duizenden kinderen, zonder enige
begeleiding, naar het Heilige Land trokken en dat niet bekend is of ze daar zijn
aangekomen. In werkelijkheid werden de meesten vermoord voordat ze zich konden
inschepen. Schwob laat acht verschillende personages elk een versie van dezelfde
gebeurtenissen geven. Borges wist in
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zijn inleiding bij de Spaanse vertaling (1949) te vertellen wie deze analytische
methode vóór Schwob had toegepast; en hij zou ook niet de laatste zijn, denk maar
aan Kurosawa, Bertolucci, Faulkner en vele anderen. En wanneer je weet dat de
jonge Schwob college gelopen heeft bij Ferdinand de Saussure, is het ook niet
moeilijk te vertellen waar de opmerking in het voorwoord bij Le roi au masque d'or
vandaan kwam: ‘Zoals het masker een teken is dat verwijst naar een gezicht, zijn
woorden het teken dat er dingen zijn. En die dingen zijn tekens van het
onbegrijpelijke.’
Schwob hield van voorwoorden, bij vertalingen maar ook bij zijn eigen bundels.
Een voorwoord gaf hem de gelegenheid, wat hij gedaan had in een ruimere context
onder te brengen, wat soms ook wel nodig was, omdat de verhalen afzonderlijk,
hoe bizar, fantastisch of geestig ook, op het eerste gezicht weinig gemeen hebben.
Door het snoer krijgen de kralen betekenis. Voor Schwob was het fragment, zeker
in het begin, nog het deel van een geheel; de losse verhalen waren nog episodes
uit een groter historisch verband, maar gaandeweg werden ze schakels in een keten
of draden in een web, en raakten de verhoudingen eerder omgekeerd: een groter
geheel kon door een detail aanzienlijk van betekenis veranderen. Van jongs af aan
schreef Schwob in kranten, maar mettertijd ontwikkelde zich die door praktische
motieven ingegeven werkwijze tot een tweede natuur. Zo kon hij de verhalen eerst
in los verband publiceren en ze daarna tot onderdelen van een bundel maken die
meer door thema's en perspectief dan door psychologische en historische verbanden
bijeengehouden werd.
In het voorwoord bij de bundel mythische verhalen Le roi au masque d'or uit 1892,
zijn tweede boek, hanteert Schwob een stel begrippen dat zijn schrijven en denken
zou gaan bepalen en ook in Vies imaginaires een belangrijke rol speelt: verschillen
en overeenkomsten. Al die rare kwanten, leprozen, piraten, moordenaars en
bezetenen lijken evenveel op elkaar als dat ze verschillen, want verschil en
overeenkomst, het is maar hoe je het bekijkt, zo is zijn stelling: ‘Wij kunnen de ene
Chinees niet van de andere onderscheiden, maar herders vinden hun schapen terug
met behulp van tekens die wij niet zien. En voor een mier schijnen andere mieren
even verschillend te zijn als onze priesters, soldaten en kooplui. Al hebben microben
een heel zwak bewustzijn, ze hebben nuances waaraan ze elkaar herkennen. Wij
zijn niet de enige individuen in dit universum.’ Schwob stelt dan al vast dat het vooral
de wetenschappelijke blik is die op overeenkomsten let terwijl de kunst meer oog
heeft voor individuele verschillen: ‘Bedenk dat de overeenkomst de intellectuele taal
van verschillen is en verschillen de zintuiglijke taal van de gelijkenis (ressemblance,
overeenkomst, analogie). Weet dat alles in de wereld alleen
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maar uit tekens bestaat, en tekens van tekens.’ Dat schreef Schwob in 1892, ik zeg
het er maar bij. Wanneer je theoretisch over de dingen nadenkt, ga je vooral af op
de overeenkomsten; wanneer je je de dingen voorstelt of ze uitbeeldt, breng je
vooral de diversiteit tot uitdrukking, het aspect waarin ze zich van elkaar
onderscheiden. Dat is het uitgangspunt voor de bundel met levensbeschrijvingen
van figuren uit alle historische perioden, van zeer uiteenlopende pluimage, reëel
bestaande personen, onder wie een enkele bedachte. Aan de lezer om de verschillen
én de overeenkomsten vast te stellen.
Het zal duidelijk zijn dat Schwob meer belang stelde in verschillen dan in
begrippen. Voor elk leven waarvan hij een synopsis geeft, vraagt hij zich af, welk
detail een persoon of leven zo bijzonder of apart maakt, wat is er eigen aan een
individu en welke eigenschap onderscheidt zijn levensloop van andere min of meer
parallel lopende levensverhalen? Incest en moord mogen in deze portrettengalerij
ernstige misdaden zijn, erger lijkt het wanneer iets op iets anders lijkt.
Wat er in de geschiedschrijving vorige eeuw veranderd is mag niet doen vergeten
dat Schwobs nadruk op het detail voor de presentatie van een leven in zijn tijd niet
vanzelfsprekend was. In zijn befaamde opstel ‘Sporen’ (1979) situeerde Carlo
Ginzburg eind negentiende eeuw een toen nauwelijks waargenomen omslag in de
menswetenschappen die een nieuwe manier van kijken en analyseren inhield. Hij
wees op het belang dat door de kunsthistoricus Giovanni Morelli, de speurneus
Sherlock Holmes en de jonge Sigmund Freud in zijn pre-analytische periode gehecht
werd aan het detail - het detail als vergrootglas. Ginzburg had daar Schwob aan
toe kunnen voegen: de drie heren hadden een medische achtergrond met elkaar
gemeen; Schwob was de laatste acht jaar van zijn leven een zieke die ernaast aan
literatuur deed, dus een paramedicus.
Vies imaginaires zijn dus geen denkbeeldige levens in de zin van verzonnen, aan
de fantasie ontsproten levens, in de geest van de titel Het boek van de denkbeeldige
wezens waarmee Jorge Luis Borges naar Schwob verwees, hoewel hij pas later
bekende aan hem schatplichtig te zijn. In elk verhaal herschrijft Schwob een leven
in het perspectief van een kenmerk dat de figuur van ieder ander onderscheidt;
imaginair betekent dan zoiets als toebedacht of toegedicht, in een ander licht
geplaatst, waarvoor de feiten als een soort zetstukken herschikt, aangepast of
zonodig verzonnen moeten worden. De bundel had ook ‘herschreven levens’ kunnen
heten, of gewoon: ‘geschreven levens’. Denkbeeldige levens klinkt goed in het
Nederlands, ik denk dat Verbeelde levens de lading beter dekt, die titel steekt niet
onder stoelen en banken dat het om konterfeitsels gaat. En ook verbeelde levens
zijn levens net zoals vervalste schilderijen schilderijen zijn.
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Marcel Schwob
Verbeelde levens
Voorwoord
De geschiedenis als wetenschap laat ons over individuen in het ongewisse. Ze laat
ons alleen de raakpunten zien met algemene gebeurtenissen. Ze zegt ons dat
Napoleon zich niet lekker voelde op de dag van Waterloo, dat de uitzonderlijke
intellectuele werklust van Newton toegeschreven moet worden aan zijn absolute
gevoelsarmoede, dat Alexander dronken was toen hij Klitos doodde en dat de fistel
van Lodewijk de Veertiende bepaalde besluiten in de hand gewerkt kan hebben.
Pascal heeft het over de neus van Cleopatra, als die korter was geweest, of over
een zandkorrel in de pisbuis van Cromwell. Al die particuliere feiten hebben alleen
betekenis voor zover ze van invloed zijn geweest op gebeurtenissen of de loop
ervan hadden kunnen veranderen. Of het reële of mogelijke oorzaken zijn, dat is
verder aan de geleerden.
De kunst, die een broertje dood heeft aan algemene begrippen, laat alleen maar
het individuele zien en is alleen maar op het unieke gericht. Kunst ordent niet maar
zaait verwarring. Wat ons betreft hoeven onze algemene ideeën niet te verschillen
van die welke gangbaar zijn op Mars, drie lijnen die elkaar snijden vormen overal
in het universum een driehoek. Maar neem een boomblad met zijn grillige nerven,
zijn kleurschakeringen in licht en schaduw, de zwelling doordat er een regendruppel
op gevallen is, het gaatje dat een insect heeft gemaakt, het zilverspoor van een
slakje, de eerste dodelijke goudrand die de herfst erop tekent. En zoek nu ergens
in alle grote wouden ter aarde naar één blad dat er precies op lijkt: onbegonnen
werk. Er bestaat geen wetenschap van het bladvlies, van het netwerk van een cel,
de kronkels van een ader, van de hebbelijkheden en wispelturigheden van een
karakter. Dat een bepaald iemand een kromme neus heeft, het ene oog hoger dan
het andere, knokige polsen; dat iemand gewoonlijk op een vast tijdstip kippenborst
eet, liever een Malvoisie drinkt dan een Château-Margaux, vindt in de wereld z'n
weerga niet. Thales had evengoed als Socrates gnothi-seauton kunnen zeggen,
maar hij zou in de gevangenis beslist op een andere manier over zijn been gewreven
hebben voordat hij de scheerlingbeker dronk. De ideeën van grote mannen zijn het
gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid;
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alleen hun eigenaardigheden blijven hun persoonlijk eigendom. Een boek dat een
mens zou beschrijven in al z'n anomalieën zou net zo'n meesterwerk zijn als de
Japanse prent waarop voor eeuwig een rupsje staat afgebeeld zoals het ooit één
keer op dat en dat uur van de dag is waargenomen.
Geschiedschrijving doet er over dit soort zaken het zwijgen toe. In de ruwe
materiaalverzameling van historische getuigenissen zijn er niet veel bijzondere,
onvergelijkelijke kenmerken. Vooral oude biografieën zijn daarin karig. Omdat ze
vrijwel alleen maar met het openbare leven of de grammatica rekening hielden,
gaven ze ons van de grote mannen alleen de redevoeringen en de titels van hun
boeken. Van Aristofanes zelf weten we gelukkig dat hij kaal was, en als de platte
neus van Sokrates niet tot literaire vergelijkingen aanleiding had gegeven, en zijn
gewoonte om blootsvoets rond te lopen niet deel had uitgemaakt van zijn filosofische
minachting voor het lichaam, zouden wij van hem alleen maar zijn vragen over
zedenwetten hebben overgehouden. Het geroddel van Suetonius is alleen maar
hatelijk gestook. Plutarchus is soms dankzij zijn goede neus een kunstenaar; maar
ook hij had geen benul van waar het in de kunst werkelijk om ging, omdat hij in
‘parallellen’ dacht - alsof twee mensen wanneer ze echt tot in alle details beschreven
worden ooit op elkaar zouden kunnen lijken! We zijn dus op Athenaeus aangewezen,
op Aulus-Gellius, op de scholastici en op Diogenes Laërtius die dacht dat hij zoiets
als een geschiedenis van de filosofie had geschreven.
Het gevoel voor het persoonlijke heeft zich in moderne tijden sterker ontwikkeld.
Het werk van een Boswell zou perfect zijn als hij het niet nodig had gevonden de
correspondentie van Johnson te citeren en uit te weiden over diens boeken. De
‘Levens van uitzonderlijke personen’ van Aubrey zijn bevredigender. Aubrey had
ongetwijfeld gevoel voor de biografie. Wat jammer dat de stijl van deze uitstekende
verzamelaar niet van hetzelfde niveau is als zijn opzet! Zijn boek zou voor verwende
lieden een eeuwige bron van genot zijn geweest. Aubrey voelt nergens de
aanvechting een verband te leggen tussen individuele details en algemene ideeën.
Voor hem was het voldoende dat anderen de lui die hem interesseerden beroemd
hadden gemaakt. Je hebt vaak een hele tijd niet in de gaten of het om een
wiskundige, een staatsman, een dichter of een klokkenmaker gaat. Maar elk van
hen heeft een uniek kenmerk dat hem voor altijd van alle andere mensen
onderscheidt.
De schilder Hokusaï hoopte wanneer hij honderdtien jaar oud zou zijn het ideaal
van zijn kunst te bereiken. Dan, zei hij, zou elke punt die hij zette, zou elke lijn van
zijn penseel levend zijn. Levend wil zeggen individueel. Niets lijkt méér op elkaar
dan punten en lijnen: op dat axioma is de meetkunde gebaseerd. De volmaakte
kunst van Hokusaï eiste dat ze
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volledig van elkaar verschilden. Dat zou ook het ideaal van de biograaf zijn, eindeloos
te differentiëren tussen twee filosofen die vrijwel dezelfde metafysica ontwikkeld
hebben. Maar Aubrey, die uitsluitend waarde hecht aan mensen, bereikt de perfectie
niet, omdat hij niet de wonderbaarlijke verandering weet te bewerkstelligen van het
overeenkomstige in het onderscheidene, waarvan Hokusaï droomde. Aubrey is
trouwens ook geen honderdtien geworden. Toch is hij heel verdienstelijk, en hij was
zich de reikwijdte van zijn werk bewust. ‘Ik herinner mij,’ zegt hij in zijn voorwoord
bij Anthony Wood, ‘een uitspraak van generaal Lambert - that the best of men are
but men at the best - waarvan u in deze ruwe en haastig bijeengebrachte verzameling
ettelijke voorbeelden vindt. Daarom mogen deze arcana dan ook niet eerder dan
over een jaar of dertig aan het licht worden gebracht. Het is inderdaad beter dat de
auteur en zijn personages (zoals mispels) eerst verrot zijn.’
Al bij de voorgangers van Aubrey zijn sporen van zijn kunst te ontwaren. Zo leert
Diogenes Laërtius ons dat Aristoteles op zijn maag een leren beurs met warme olie
droeg en dat men na zijn dood in zijn huis een enorme hoeveelheid aardewerk
aantrof. We zullen nooit te weten komen wat Aristoteles met al die potten voorhad.
En dat raadsel is even prikkelend als de hypothesen die Boswell opwerpt ter
verklaring van wat Johnson deed met de gedroogde sinaasappelschillen die hij in
zijn zakken placht te bewaren. Op dit punt overtreft Diogenes Laërtius bijna de
onnavolgbare Boswell. Dat genoegen is bij hem echter zeldzaam, terwijl bij Aubrey
iedere regel er vol mee zit. ‘Milton,’ zo vertelt hij, ‘sprak de R raspend uit.’ Spenser
‘was een klein mannetje, met kortgeschoren haar, een smal kraagje en korte
manchetten.’ Barclay ‘leefde in Engeland ongeveer tempore R. Jacobi. Hij was toen
een oudere man met een witte baard, en hij droeg een hoed met veer, waar sommige
mensen van stand aanstoot aan namen’. Erasmus ‘hield niet van vis, hoewel hij in
een stad van de vishandel geboren was’. Wat Bacon betreft, ‘geen van zijn bedienden
durfde hem onder ogen te komen zonder laarzen van Spaans leder; want hij rook
meteen de geur van kalfsleer waar hij een afkeer van had’. Doctor Fuller ‘ging zozeer
in zijn werk op dat als hij voor het diner wat ging lopen om na te denken hij een
brood van een paar stuivers opat zonder het te merken’. Over Sir William Davenant
maakt hij de volgende opmerking: ‘Ik was bij zijn begrafenis; hij had een notenhouten
kist. Sir John Denham verzekerde dat hij nooit een mooiere lijkkist gezien had.’ Over
Ben Johnson schrijft hij: ‘Ik heb Mister Lacy, de acteur, horen zeggen dat hij een
jas droeg die op een koetsiersjas leek, met splitten opzij.’ En wat valt hem aan
William Prynne op: ‘Zijn manier van werken was aldus: hij droeg een lange puntmuts
die minstens twee of drie duim over zijn ogen viel en die hem als luifel diende ter
bescherming van zijn ogen tegen het
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daglicht, en ongeveer elke drie uur moest zijn bediende hem een brood en een
kroes ale brengen om zijn levensgeesten weer op te wekken, zodat hij werkte, dronk
en zijn brood kauwde waardoor hij op de been bleef tot hij 's avonds een goed souper
tot zich nam.’ Hobbes ‘kreeg op latere leeftijd een grote kale kop; toch zat hij thuis
altijd blootshoofds te studeren, en hij zei dat hij nooit kou vatte maar dat hij moeite
had de vliegen ervan te weerhouden op zijn kale kop te gaan zitten.’ Hij zegt ons
niets over de Oceana van John Harrington, maar vertelt ons dat de auteur ‘Anno
Domini 1660 in de Tower gevangen werd gezet, waar men hem vasthield, vervolgens
in Portsey Castle. Zijn verblijf in deze gevangenissen (hij was immers een heer met
een grote geest en een heet hoofd) was de procatarctische oorzaak van zijn waanzin
of liever van zijn dwaasheid die hem immers niet in razernij liet vervallen, want hij
praatte heel samenhangend en was aangenaam gezelschap; maar hij verbeeldde
zich dat zijn zweet in vliegen en soms in bijen veranderde, ad cetera sobrius; en hij
liet een draaibaar houten huisje in de tuin van Mister Hart bouwen (tegenover het
St. James Park) om er proeven te doen. Hij draaide het in de zon en ging ervoor
zitten; vervolgens liet hij zijn vossenstaarten komen om er alle vliegen en bijen die
zich vertoonden mee te verjagen en dood te slaan; daarna sloot hij de ramen. Omdat
hij het experiment in het warme seizoen uitvoerde, waren er altijd een paar vliegen
in spleten en plooien van de gordijnen weggekropen. Na ongeveer een kwartier
kwam er door de warmte een vlieg of een paar vliegen naar buiten. Hij schreeuwde
dan: ‘Zien jullie niet dat ze uit mij komen?’
En alles wat hij over Meriton zegt is dit: ‘Zijn eigenlijke naam was Head. Mister
Bovey kende hem goed. Geboren in... Was boekhandelaar in Little Britain. Hij had
onder bohémiens verkeerd. Hij had met zijn schalkse ogen iets van een kwajongen.
Hij kon welke gedaante dan ook aannemen. Was twee of drie keer bankroet. Werd
ten slotte boekhandelaar, of tegen het einde. Hij verdiende zijn brood met zijn
schrijverij. Hij kreeg 20 sh. per vel. Hij schreef meerdere boeken: The English Rogue,
The Art of Wheadling enz. Hij is rond 1676 verdronken op de terugreis naar Plymouth
over zee, op een leeftijd van ongeveer 50 jaar.’
Ten slotte moeten we zijn biografie van Descartes citeren: De heer Renatus Des
Cartes ‘Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophicus,
natus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februarii,
1650. (Ik vind deze inscriptie onder zijn portret van C.V. Dalen.) Hoe hij zijn jeugd
doorbracht en met welke methode hij zo geleerd werd, dat vertelt hij zelf iedereen
in zijn traktaat met de titel De la Méthode. De Sociëteit van Jezus beroemt zich erop
dat de orde de eer had hem te hebben opgevoed. Hij woonde enkele jaren in Egmond
(bij Den Haag) waar hij verschillende van zijn boeken dateerde.
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Hij was een te verstandig man om zich aan één vrouw te binden; maar aangezien
hij man was, had hij de wensen en verlangens van een man; daarom onderhield hij
een mooie vrouw van goede komaf, van wie hij hield en bij wie hij enkele kinderen
had (ik geloof twee of drie). Het zou verbazingwekkend zijn als spruiten uit de
lendenen van zulk een vader niet een bovenstebeste opvoeding hebben genoten.
Hij was zo'n uitzonderlijk geleerde dat alle andere geleerden hem opzochten en
velen van hen vroegen hem zijn... apparaten te tonen (in die tijd was de
mathematische wetenschap nog nauw verbonden met de kennis van instrumenten
en, zoals Sir H.S. het uitdrukte, met goocheltrucs). Hij trok dan een laatje uit zijn
tafel en toonde hun een kompas waarvan een van de wijzers was gebroken; en als
liniaal gebruikte hij een gevouwen vel papier.’
Geloof maar dat Aubrey precies wist wat hij deed. Denk niet dat hij de waarde
van de filosofische ideeën van Descartes of Hobbes heeft miskend. Daar lag zijn
belangstelling niet. Hij zegt heel terecht dat Descartes zelf zijn methode publiekelijk
heeft uiteengezet. Hij weet heus wel dat Harvey de circulatie van het bloed heeft
ontdekt; maar hij merkt liever op dat de grote man als hij niet kon slapen in zijn
nachthemd ging wandelen, dat hij een beroerd handschrift had, en dat de beroemdste
artsen van Londen voor zijn recepten geen stuiver gaven. Hij meent oprecht dat hij
ons over Francis Bacon voldoende heeft ingelicht wanneer hij heeft verteld dat hij
levendige en gevoelige ogen had, hazelnootbruin, lijkend op het oog van een adder.
Maar Aubrey is een minder groot kunstenaar dan Holbein. Hij slaagt er niet in een
mens te vereeuwigen door zijn speciale kenmerken af te tekenen tegen een
achtergrond van overeenkomsten met het ideaal. Hij geeft leven aan een oog, de
neus, het been, het mondje van zijn modellen, maar vermag niet de figuur in z'n
geheel tot leven te brengen. De oude Hokusaï begreep dat hij individuele trekken
moest zien te geven aan het meest algemene. Aubrey was niet zo scherpzinnig.
Boswells boek zou het beloofde meesterwerk geworden zijn, als het niet meer dan
tien pagina's had geteld. Het gezonde verstand van doctor Johnson bestaat uit de
meest banale gemeenplaatsen; maar zo bizar als Boswell het afschildert, wordt het
iets unieks in deze wereld. Alleen lijkt die logge catalogus op de woordenboeken
van de doctor zelf; je zou er een Scientia Johnsoniana uit kunnen halen, met index
en al. Boswell heeft niet de esthetische moed gehad een keuze te maken.
De kunst van de biograaf bestaat nu juist uit die keuze. Hij moet zich niet afvragen
of het waar is wat hij schrijft; hij moet orde scheppen in een wirwar van menselijke
eigenschapppen. Leibniz zegt dat God om de wereld te maken de beste uit alle
mogelijke heeft gekozen. De biograaf is een soort lagere godheid: hij kiest uit het
menselijk mogelijke het unieke. Hij mag inzake kunst net zo min fouten maken als
God zich vergist heeft
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in wat goed was. Beiden moeten een zelfde onfeilbaar instinct hebben. Geduldige
demiurgen hebben voor de biograaf een massa ideeën, gebaren, gelaatstrekken
en gebeurtenissen verzameld. Hun werk heeft z'n neerslag gevonden in kronieken,
memoires, correspondenties en aantekeningen. De biograaf sorteert die verzameling
ruw materiaal in een poging een vorm te vinden die op geen enkele andere lijkt. Ze
hoeft helemaal niet het evenbeeld te zijn van een vorm die door een hogere god
geschapen is, mits ze maar uniek is zoals elke ware schepping.
Biografen hebben helaas gedacht dat ze geschiedschrijver waren. En ze hebben
ons op die manier prachtige portretten onthouden. Ze hebben verondersteld dat
alleen het leven van grote mannen onze belangstelling had. Kunst heeft met dat
soort overwegingen niets van doen. In de ogen van de schilder heeft het portret van
een onbekende man geschilderd door Cranach evenveel waarde als het portret van
Erasmus. Dat schilderij is niet uniek vanwege de naam Erasmus. De kunst van de
biograaf zou evenveel waarde moeten hechten aan het leven van een arme acteur
als aan het leven van Shakespeare. Lagere instincten maken dat we met genoegen
zien dat de buste van Alexander een kippenborst heeft of dat er op het portret van
Napoleon een lok over zijn voorhoofd valt. De glimlach van Mona Lisa, van wie we
niets weten (misschien is het een mannengezicht) is geheimzinniger. Een grijns die
Hokusaï getekend heeft, geeft aanleiding tot ernstige overpeinzingen. Als we ons
aan de kunst zouden wagen waarin Boswell en Aubrey excelleerden, zouden we
vermoedelijk niet minutieus de grootste man van onze tijd moeten beschrijven, of
optekenen wat het meest kenmerkende was aan de grootste beroemdheden van
weleer, maar met dezelfde aandacht de unieke levens van willekeurige mensen
moeten vertellen, of dat nu goddelijke, middelmatige of misdadige mensen zijn.
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Empedokles
Een man van goddelijke oorsprong
Niemand weet iets over zijn geboorte noch hoe hij ter wereld kwam. Hij dook op
aan de goudgele oevers van de rivier Akragas, in de mooie stad Agrigente, kort na
de tijd dat Xerxes de zee in de boeien liet slaan. De traditie verhaalt slechts dat zijn
grootvader Empedokles heette: niemand kende hem. Waarschijnlijk moeten we
daaronder verstaan dat hij zoon van zichzelf was, zoals een God betaamt. Maar
zijn leerlingen beweren dat voordat hij in zijn glorietijd de velden van Sicilië
doorkruiste hij in onze wereld reeds vier levens achter de rug had: als plant, als vis,
vervolgens als vogel en ten slotte als meisje. Hij droeg een purperen mantel waar
zijn lange haar los op neerviel; om zijn hoofd droeg hij een gouden band, aan zijn
voeten bronzen sandalen en hij hield slingers van gevlochten wol en lauriertakken
in de hand.
Hij genas zieken door ze de hand op te leggen en droeg verzen voor in Homerische
stijl, op gedragen toon, staande op een wagen en met het gezicht ten hemel geheven.
Een grote schare volgde hem en knielde voor hem neer om naar zijn gedichten te
luisteren. Onder de heldere hemel die de korenvelden verlicht, kwamen de mensen
van heinde en ver naar Empedokles, de armen vol offergaven. Hij oogstte hun
bewondering door het goddelijke gewelf van kristal te bezingen, de vuurbal die wij
zon noemen, en de liefde die alles als een grote bol omvat.
Alle wezens, zo verklaarde hij, zijn slechts verspreide splinters van die
liefdeskoepel waarvan de haat zich meester heeft gemaakt. En wat wij liefde noemen
is het verlangen ons te verenigen, ons te versmelten en één te worden zoals we
dat voorheen waren in de schoot van de ons omgevende door onmin versplinterde
God. Hij beriep zich op de dag waarop de goddelijke bol na alle
gedaanteveranderingen van de zielen geheel van zichzelf vervuld zou zijn. Want
de wereld die wij kennen is het werk van de haat en de vernietiging ervan zal het
werk van de liefde zijn. Zo zong hij in de steden en op de velden; en zijn uit Lakonië
afkomstige bronzen sandalen dreunden aan zijn voeten, en voor hem klonken de
cimbalen. Maar tegelijkertijd spuugde de Etna een zuil van zwarte rook uit haar muil
de hoogte in, waardoor Sicilië overschaduwd werd.
Gelijk een hemelvorst had Empedokles zich omwikkeld met purper en omgord
met goud, terwijl de pythagoreeërs rondsjokten in hun dunne wollen tunieken en
schoeisel van papyros. Men zei dat hij oogplak kon oplossen, tumoren kon laten
verdwijnen en pijnen aan de ledematen kon onttrekken; men smeekte hem een
einde te maken aan regens of onweer; vanaf een kring van heuvels bezwoer hij de
stormen; in Selinonte verdreef
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hij de koorts door twee rivieren in de bedding van een derde te laten vloeien; en de
inwoners van Selinonte bouwden ter ere van hem een tempel en sloegen medailles
met zijn beeltenis face à face met die van Apollo.
Andere beweren dat hij waarzegger was en, grootgebracht door Perzische magiërs,
toverkracht bezat en kennis van kruiden die gek maken. Op een dag zat hij aan
tafel bij Anchitos toen er een dolle man met geheven zwaard de kamer
binnenstormde. Empedokles stond op, strekte zijn arm uit en zong de verzen van
Homeros over het toverkruid nepenthes dat gevoelloos maakt. En onmiddellijk werd
de uitzinnige door de nepenthes bevangen en bleef stokstijf staan, het zwaard in
de lucht, en hij was alles vergeten alsof hij het zachte gif gedronken had dat door
de schuimende wijn in een beker gemengd was.
Zieken kwamen naar hem toe buiten de stadsmuren en hij werd omgeven door
een menigte ongelukkigen. Vrouwen mengden zich in zijn gevolg. Zij kusten de
zoom van zijn kostbare mantel. Een van hen heette Panthea, de dochter van een
edelman uit Agrigente. Zij was aan Artemis gewijd, maar zij vluchtte voor het kille
beeld van de godin en bestemde haar maagdelijkheid voor Empedokles. Men zag
geen enkel teken van liefde tussen hen, want Empedokles bleef te allen tijde de
onberoerbare god. Hij uitte zich slechts in metrische verzen en in Ionisch dialect,
hoewel het volk en zijn getrouwen alleen maar Dorisch spraken. Al zijn gebaren
hadden iets plechtigs. Wanneer hij met mensen verkeerde, dan alleen om hen te
zegenen of te genezen. Meestentijds deed hij er het zwijgen toe. Niemand uit zijn
gevolg heeft hem ooit slapend aangetroffen. Men zag hem alleen in zijn grootsheid.
Panthea was gekleed in fijne wol en goud. Haar haren waren geschikt naar de
weelderige mode van Agrigente, de stad waar het leven kalm verliep. Haar borsten
werden ondersteund door een rode gordel en de zolen van haar sandalen waren
geparfumeerd. Verder was zij even mooi als rijzig en zij bezat een verrukkelijke
teint. Of Empedokles haar werkelijk heeft bemind, is niet zeker, maar hij had
medelijden met haar. De Aziatische luchtstroom verspreidde de pest over de
Siciliaanse velden. Veel mensen werden aangeraakt door de zwarte vingers van
de plaag. Zelfs lagen er dode beesten aan de rand van de weilanden en men zag
hier en daar geschoren schapen voor lijk liggen met geopende bek naar de hemel,
met uitstekende ribben. En Panthea kwijnde weg door de ziekte. Zij viel ter aarde
en blies haar laatste adem uit aan de voeten van Empedokles. De mensen die erbij
stonden tilden haar verstijfde lichaam op en baadden het met wijn en welriekende
stoffen. Ze maakten de rode gordel los die haar jonge borsten omsloot en wikkelden
haar lichaam in linnen. En haar open mond werd door een band dichtgehouden en
haar lege ogen weerspiegelden het licht niet meer.
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Empedokles keek naar haar, maakte de gouden band om zijn voorhoofd los en zette
hem op haar hoofd. Hij legde over haar borsten de profetenkrans van laurier, zong
onbekende verzen over de reis der zielen en gaf haar tot drie keer toe bevel op te
staan en te lopen. De menigte werd vervuld van schrik. Bij de derde aanroeping
verliet Panthea het schimmenrijk, haar lichaam werd levend en kwam overeind,
geheel omzwachteld met doodswaden. En het volk zag dat Empedokles doden tot
leven wekte.
Pysianaktes, de vader van Panthea, kwam de nieuwe God aanbidden. Tafels
werden buiten onder de bomen geplaatst om hem plengoffers te brengen. Staande
naast Empedokles hielden slaven grote toortsen omhoog. Herauten riepen zoals
bij de mysterieën plechtig om stilte. Plotseling gingen bij de derde wake de toortsen
uit en omhulde de nacht de aanbidders. En een krachtige stem liet zich horen, die
riep: ‘Empedokles!’ Toen het weer licht werd, was Empedokles verdwenen. De
mensen zagen hem niet meer terug.
Een ontstelde slaaf vertelde dat hij een rode flits had gezien die de duisternis om
de top van de Etna had doorkruist. Getrouwen beklommen in het droeve licht van
de dageraad de kale hellingen van de berg. De krater van de vulkaan spuugde een
vlammenbundel uit. Op de poreuze kraterrand van lava die rondom de brandende
afgrond loopt vond men, gehavend door het vuur, een bronzen sandaal.
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Paolo Uccello
Schilder
Hij heette eigenlijk Paolo di Dono; maar de Florentijnen noemden hem Uccello, of
Vogelpaul vanwege de vele afbeeldingen van vogels en dierschilderingen waar zijn
huis mee vol stond: hij was namelijk te arm om beesten te eten te geven of vreemde
dieren aan te schaffen. Men zegt zelfs dat hij in Padua een fresco van de vier
elementen uitvoerde en als zinnebeeld voor de lucht een kameleon afbeeldde. Maar
omdat hij er nooit een gezien had, schilderde hij een kameel met een dikke buik en
een wijdopen bek. De kameleon lijkt volgens Vasari op een magere hagedis terwijl
de kameel een slungelig groot zoogdier is. Maar het interesseerde Uccello volstrekt
niet of dingen echt bestonden, het ging hem om hun veelvormigheid en talloos vele
lijnen; dus schilderde hij de velden blauw, de steden rood en de ridders in zwarte
wapenrusting op paarden van ebbenhout, hun bekken als vlammen, en de lansen
als lichtstralen die naar alle windstreken wezen. En hij tekende graag zogenaamde
mazocchi, dat zijn houten, met doek bespannen ringen die men zo op het hoofd zet
dat de plooien van de stof om het hele gezicht hangen. Uccello tekende sommige
spits toelopend, andere vierkant of veelkantig, weer andere piramideof kegelvormig,
in alle mogelijke perspectieven. Hij ontdekte een hele wereld van combinaties in de
plooien van de mazocchio. En de beeldhouwer Donatello zei hem: ‘Ach, Paolo, je
geeft het wezenlijke op voor de schijn!’
Maar Vogelpaul zette zijn geduldwerk voort, hij voegde de ene cirkel aan de
andere, hij splitste de hoeken in andere hoeken, hij onderzocht alle schepsels van
alle kanten, en de moeilijkheden in Euclides liet hij zich door zijn vriend de wiskundige
Giovanni Manetti uitleggen; dan sloot hij zich op en bedekte zijn paperassen en zijn
houten tafels met punten en bogen. Hij hield zich eindeloos bezig met het bestuderen
van de architectuur, waarbij hij zich liet bijstaan door Filippo Brunelleschi; maar niet
met de bedoeling zelf iets te bouwen. Het enige wat hij deed was weergeven welke
richting de lijnen volgden, vanaf de fundamenten tot aan de daklijsten, waar rechte
lijnen elkaar sneden, en hoe gewelven zich naar hun sluitsteen bogen, en de
waaiervormige verkorting van de dakspanten die aan het eind van de langgerekte
zalen samen leken te komen. Ook tekende hij alle soorten dieren en hun bewegingen
alsook de gebaren van mensen om ze terug te brengen tot simpele lijnen.
Vervolgens liet Uccello (als een alchemist die zich over het mengsel van metalen
en organen buigt en aandachtig hun versmelting in het vuur bestudeert om goud te
vinden) alle vormen in een smeltkroes van de
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vorm opgaan. Hij voegde ze samen, combineerde ze en smolt ze om en wilde ze
veranderen in één enkele oervorm, waaruit alle andere kunnen worden afgeleid.
Dat is de reden waarom Paolo Uccello leefde als een alchemist, opgesloten in zijn
kleine huisje. Hij dacht dat hij alle lijnen in één enkele, ideale figuur kon omvormen.
Hij wilde de geschapen wereld zien zoals zij zich in het oog van God spiegelt, die
alle gedaanten uit een alles omvattend middelpunt ziet ontspringen. Om hem heen
leefden Ghiberti, della Robbia, Brunelleschi en Donatello, ieder een trotse meester
in zijn eigen kunst; zij dreven de spot met de arme Uccello, met zijn
perspectief-manie, en beklaagden hem met zijn huis vol spinnenwebben en leeg
aan levensmiddelen; maar Uccello was nog trotser dan zij. En telkens als hij zijn
lijnen opnieuw combineerde, hoopte hij het scheppingsproces ontdekt te hebben.
Zijn doel was niet de nabootsing maar het vermogen om alle dingen uit zichzelf te
ontwikkelen, en zijn wonderlijke serie gevouwen mutsen leek hem meer te openbaren
dan de magnifieke marmeren figuren van de grote Donatello.
Zo leefde de Vogel, zijn hoofd vol gedachten gehuld in zijn cape; hij nam nauwelijks
waar wat hij at en dronk, hij had veel weg van een kluizenaar. In die toestand zag
hij op zekere dag op een weide, naast een kring van oude in het gras verzonken
stenen een lachend meisje met een krans van bloemen om haar hoofd. Zij droeg
een lange lichte jurk die bij de borsten door een bleek lint bijeengehouden werd, en
haar bewegingen waren soepel als de twijgen die zij opzij boog. Zij heette Selvaggia
en zij lachte Uccello toe. Hij keek naar de gebogen lijn van haar lach. En toen zij
hem aankeek, zag hij alle kleine lijntjes van haar wimpers, de cirkels van haar
oogappels, de welving van de wenkbrauwen en de subtiele verstrengeling van het
haar, en in zijn gedachten plaatste hij de krans op allerlei verschillende manieren
op haar hoofd. Maar Selvaggia merkte daar niets van, zij was pas dertien. Zij nam
Uccello bij de hand en hield van hem. Zij was de dochter van een stoffenverver uit
Florence, haar moeder was dood. Een andere vrouw was in huis gekomen en had
Selvaggia geslagen. Uccello nam haar mee naar huis.
Selvaggia zat de hele dag op haar hurken voor de muur waarop Uccello zijn
universele vormenwereld schiep. Zij begreep nooit waarom hij liever naar rechte en
gebogen lijnen keek dan naar haar gezicht dat zij naar hem toegekeerd hield. 's
Avonds wanneer Brunelleschi of Manetti samen met Uccello studeerden, sliep zij
in, na middernacht, voor de elkaar kruisende lijnen, in de kring van schaduw onder
de lamp. 's Ochtends ontwaakte zij vóór Uccello en genoot ervan dat zij door
geschilderde vogels en kleurige dieren omgeven werd. Uccello tekende haar lippen,
haar ogen, haar haar, haar handen en legde alle houdingen van haar lichaam vast;
maar hij maakte geen portret van haar zoals andere schilders hun geliefde schil-
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derden. Want de Vogel kende niet het genot zich tot één individu te beperken; hij
bleef niet op één enkele plaats; hij wilde in zijn vlucht boven alle plaatsen zweven.
En zo werden ook de lijnen van alle houdingen van Selvaggia in de smeltkroes van
de vormen gegooid, bij de bewegingen van dieren, de lijnen van planten en stenen,
bij de lichtstralen en de trillingen van aardse dampen en de golven van de zee. En
zonder zelfs maar aan Selvaggia te denken, leek Uccello eeuwig gebogen te blijven
zitten over de smeltkroes van vormen.
Ondertussen was er in het huis van Uccello niets te eten. Selvaggia durfde het
niet aan Donatello of de anderen te vertellen. Zij zweeg en stierf. Uccello tekende
de verstarring van haar lichaam, de kleine magere handen die ze gevouwen had,
en de lijn van haar gesloten arme ogen. Hij wist niet dat zij dood was, zomin als hij
tevoren had geweten dat zij leefde. Ook deze nieuwe vormen voegde hij toe aan
alle andere die hij verzameld had.
De Vogel werd oud, en geen mens begreep meer zijn schilderijen. Men zag alleen
maar een wirwar van gebogen lijnen. Men herkende niet meer de aarde, noch de
planten, noch de dieren, noch de mensen. Jarenlang werkte hij aan zijn ultieme
werk, dat hij voor aller ogen verborgen hield. Het moest al zijn onderzoekingen
samenvatten en hij droeg het evenbeeld van dit werk in zijn geest. Hij was een
ongelovige Thomas die de wonden van de Heer bevoelt. Uccello was tachtig toen
hij het schilderij voltooide. Hij liet Donatello komen en onthulde het hem in alle
bescheidenheid. En Donatello riep: ‘0, Paolo, dek je schilderij weer toe!’ De Vogel
stelde vragen aan de grote beeldhouwer, maar die wilde niets meer zeggen. En zo
wist Uccello dat hem het wonder was gelukt. Maar Donatello had alleen maar een
wirwar van lijnen gezien.
En enkele jaren later vond men Paolo dood van uitputting op zijn armzalige bed.
Zijn gezicht straalde van rimpels. Zijn ogen waren op het onthulde geheim gericht.
In zijn stevig gesloten hand hield hij een klein rond stukje perkament, bedekt met
slingerende lijnen die van het midden naar de omtrek liepen en weer terug van de
omtrek naar het midden.
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De heren Burke en Hare
Moordenaars
Meneer William Burke werkte zich van helemaal onderaf op tot eeuwige
beroemdheid. Hij werd geboren in Ierland en begon als schoenlapper. Hij oefende
dat beroep enkele jaren lang uit in Edinburgh, waar hij bevriend raakte met meneer
Hare op wie hij grote invloed had. In de samenwerking tussen de heren Burke en
Hare beschikte meneer Burke onmiskenbaar over het inventieve talent en de gave
tot eenvoudige oplossingen. Maar hun namen blijven in hun kunst even onverbrekelijk
met elkaar verbonden als die van Beaumont en Fletcher. Zij leefden samen, werkten
samen en werden samen gepakt. Meneer Hare protesteerde nooit tegen de
populariteit die speciaal meneer Burke betrof. Deze volledige belangeloosheid heeft
hem niets opgeleverd. Want het speciale procédé dat de twee compagnons beroemd
maakte, droeg de naam van meneer Burke. Het woord burke zal nog op eenieders
lippen liggen wanneer de persoon van Hare allang in vergetelheid is geraakt, zoals
dat nu eenmaal het treurige lot van bescheiden types is.
Meneer Burke schijnt in zijn werk de sprookjesachtige fantasie te hebben
meegebracht van het groene eiland waar hij geboren was. Zijn ziel moet doortrokken
zijn geweest van de folkloristische verhalen. Wat hij gedaan heeft roept een vage
herinnering op aan de Duizend-en-één-Nacht. Gelijk de door de nachtelijke tuinen
van Bagdad dwalende kalief smachtte hij naar geheimzinnige avonturen en was hij
een liefhebber van onbekende verhalen en vreemde mensen. En gelijk de grote
zwarte slaaf met zijn kromzwaard vond hij geen waardiger besluit van zijn wellust
dan de dood van anderen. Maar zijn Angelsaksische aard kwam vooral tot uiting in
het feit dat hij praktisch voordeel wist te ontlenen aan zijn Keltische fantasiewereld.
Wat deed de zwarte slaaf wanneer zijn kunstgenot ten einde was met degenen die
hij onthoofd had? Zoals een Arabische barbaar betaamt, sneed hij ze in partjes om
ze gepekeld in een kelder te bewaren. Wat had hij daaraan? Niets. Meneer Burke
was daarin verreweg zijn meerdere.
Op een of andere manier diende meneer Hare hem als Dinarzade. Meneer Burke's
vindingrijke geest werd naar het schijnt door de aanwezigheid van zijn vriend
bijzonder geprikkeld. Hun dromen wekten een zo sterke illusie dat ze aan een gribus
genoeg hadden om hun grootse visies te herbergen. Meneer Hare hokte in een
kamertje op de zesde verdieping van een drukbewoond hooghuis in Edinburgh. Een
canapé, een grote kist en een paar toiletspullen vormden zo ongeveer het hele
meubilair. Op een tafeltje een fles whisky met drie glazen. In de regel ontving meneer
Bur-
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ke maar één gast tegelijk, nooit dezelfde. Bij het vallen van de avond placht hij een
onbekende voorbijganger uit te nodigen. Hij dwaalde door de stad op zoek naar
interessante gezichten. Vaak koos hij op goed geluk iemand uit. Hij sprak de vreemde
aan met de wellevendheid die Haroen-Al-Raschid aan de dag zou hebben gelegd.
De vreemde liep zes trappen op naar de gribus van meneer Hare. De canapé werd
voor hem vrijgemaakt en zij boden hem Schotse whisky aan. Meneer Burke vroeg
hem naar de meest bijzondere gebeurtenissen in zijn leven. Hij was een
onverzadigbare toehoorder, meneer Burke. Het verhaal werd altijd door meneer
Hare afgebroken voor het aanbreken van de dag. De manier waarop hij hem
onderbrak was onveranderlijk dezelfde en zeer dwingend. Om de draad van het
verhaal af te breken, ging meneer Hare achter de canapé staan en legde beide
handen over de mond van de verteller. Op hetzelfde moment nam meneer Burke
plaats op zijn borst. Beiden droomden in die houding zonder zich te bewegen over
de afloop van de geschiedenis die ze nooit zouden horen. Op die manier maakten
de heren Burke en Hare een einde aan een groot aantal verhalen waar de wereld
geen weet van zal hebben.
Wanneer het verhaal met de laatste adem van de verteller voorgoed gestopt was,
onderwierpen de heren Burke en Hare het geheim aan een nader onderzoek. Ze
kleedden de onbekende uit, bewonderden zijn juwelen, telden zijn geld, lazen zijn
brieven. Sommige correspondenties waren niet oninteressant. Daarna stopten ze
het lichaam ter afkoeling in de grote kist van meneer Hare. En op dit punt toonde
meneer Burke zijn praktische geest.
Het was belangrijk dat het lijk vers was, maar niet meer warm, anders beleefden
ze aan het avontuur niet het volste genoegen.
In de eerste jaren van die eeuw bestudeerden artsen enthousiast de anatomie;
maar vanwege religieuze principes was het heel moeilijk lijken voor hun secties te
vinden. Dank zij zijn heldere verstand gaf meneer Burke zich rekenschap van die
lacune in de wetenschap. Niemand weet hoe hij in contact kwam met de
eerbiedwaardige, geleerde arts dokter Knox, die een leerstoel bekleedde aan de
faculteit van Edinburgh. Misschien had meneer Burke zijn openbare colleges gevolgd,
hoewel hij door zijn verbeeldingskracht eerder in kunstzinnige richting neigde. Zeker
is in elk geval dat hij dokter Knox beloofde hem zo goed mogelijk te helpen. Van
zijn kant verplichtte dokter Knox zich hem voor zijn moeite te betalen. Het tarief ging
in glijdende schaal omlaag van de lijken van jonge mensen naar die van ouderen.
Voor de laatste had dokter Knox maar weinig belangstelling. Die mening was ook
meneer Burke toegedaan - want gewoonlijk hadden ze minder verbeelding. Dokter
Knox verwierf met zijn anatomische kennis groot aanzien onder al zijn colle-
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ga's. De heren Burke en Hare genoten met volle teugen van hun liefhebberij.
Waarschijnlijk ligt daar de klassieke periode van hun leven.
Want het immense genie van meneer Burke doorbrak weldra de wetten en regels
van een tragedie die steeds maar één verhaal en één vertrouweling kent. Meneer
Burke ontwikkelde in zijn eentje (het zou kinderachtig zijn daarin de invloed van
meneer Hare te willen zien) een soort romantiek. Het decor van meneer Hare's
gribus was hem niet meer genoeg, hij bedacht het nachtelijke procédé in de mist.
De talloze navolgers van meneer Burke hebben enigszins afbreuk gedaan aan de
originaliteit van zijn vormgeving. Maar hier hebben we de ware oorsprong van de
meester.
Meneer Burke had met zijn rijke verbeelding genoeg van eeuwig dezelfde verhalen
over de menselijke ervaring. Nooit had het resultaat aan zijn verwachting beantwoord.
Hij was zover dat hem nog alleen het reële, voor hem steeds wisselende gezicht
van de dood kon bekoren. Hij verplaatste het hele drama naar de ontknoping. De
kwaliteit van de acteurs was voor hem niet meer belangrijk. Hij voegde zich naar
het toeval. Het enige hulpmiddel in het theater van meneer Burke was een linnen
masker gevuld met pek. Met dit masker gewapend ging meneer Burke in mistige
nachten de straat op. Hij werd vergezeld door meneer Hare. Meneer Burke wachtte
op de eerste de beste voorbijganger, liep snel voor hem uit, draaide zich dan om
en zette hem het pekmasker op het gezicht, onverwacht en stevig. Onmiddellijk
grepen de heren Burke en Hare, de een links de ander rechts, de armen van de
acteur vast. Het met pek gevulde linnen masker was even geniaal als simpel, omdat
het tegelijk de kreten dempte en de adem verstikte. Bovendien was het een tragisch
masker. De mist vervaagde de wilde gebaren van de medespeler. Sommige acteurs
leken te doen alsof ze dronken waren. Zodra de scène afgelopen was, namen de
heren Burke en Hare een cab, onttakelden het personage; meneer Hare hield de
kostuums in het oog en meneer Burke bezorgde dokter Knox een vers en schoon
lijk.
In onderscheid tot de meeste biografen wil ik de heren Burke en Hare achterlaten
op het hoogtepunt van hun roem. Waarom zulke artistieke effecten teniet doen door
de heren op hun steeds langdradiger weg te volgen tot aan het eind van hun carrière
en hun teloorgang en teleurstellingen aan het licht te brengen? Waarom ze anders
zien dan met hun masker in de hand dwalend door mistige nachten? Want het einde
van hun leven was banaal en leek op zoveel andere. Het schijnt dat een van beiden
werd opgehangen en dat dokter Knox de medische faculteit van Edinburgh moest
verlaten. Meneer Burke heeft geen andere werken nagelaten.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Henk Simons
Onze man in Chaeronea, Plutarchus (46-120)
Plutarchus' naam is voor altijd verbonden aan zijn hoofdwerk, de Bioi Parallelloi. In
dit werk koppelde hij de levensbeschrijving van een Griekse staatsman aan de vita
van zijn vermoedelijke Romeinse evenknie.
Plutarchus werd in 46/47 geboren in Chaeronea, een provinciestadje ongeveer
60 kilometer ten noordwesten van Athene, waar bijna vierhonderd jaar eerder een
einde kwam aan de Griekse vrijheid.
Waarschijnlijk was zijn familie tot grote welstand gekomen door de paardenfokkerij.
Ondanks zijn vele contacten in het buitenland is Plutarchus zijn geboorteplaats
trouw gebleven.
‘We bewonen een kleine stad, en om tegen te gaan dat zij nog kleiner wordt
zorgen wij ervoor haar niet te verlaten.’
Op zijn twintigste volgde hij in Athene lessen in de retorica en filosofie. Daar werd
in zijn geest de groeve geslepen die het denken voor de rest van zijn leven zou
bepalen, het werd een eigentijdse variant van het Platonisme met een scheutje
scepticisme die zijn afkeer van de knapenliefde legitimeerde. Of zijn scepsis ook
gold ten aanzien van de decadente levensstijl van de Romeinse autoriteiten blijft
de vraag. Zijn studietijd viel gedeeltelijk in de periode dat Nero zijn tournee maakte
door Griekenland en het zou me niet verbazen wanneer Plutarchus het moment
meemaakte dat Nero met een gouden schepje de eerste spade zette voor de aanleg
van het Corinthische kanaal.
Na studies en reizen door Klein Azië kwam hij in Rome terecht. Hij gaf er
gastcolleges aan studenten in de filosofie, vooral in de ethiek. Geen thema of term
waar hij niets mee aan wist te vangen. Of het nu ging om het theorema van
Pythagoras of over de kwaadaardigheid van Herodotus, over de slimheid van dieren,
of waarom Arabieren het niet op muizen hebben begrepen, dit alles kaartte hij aan
met de beroepsernst van een Droogstoppel. Zijn Moralia waren geen literair
hoogstandjes. Het duurde dan ook niet lang of hun breedsprakige goedaardigheid
verdunde zich in talloze citaten, die als schildbordjes van de Bond Zonder Naam
de wereld veroverden.
Een greep uit de grabbelton levert citaten op als:
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‘Reik niet iedereen de hand.’
‘Eet je eigen hart niet op.’
‘Nog nooit heeft iemand zijn zwijgen betreurd, maar wel ontelbaren dat zij hebben
gesproken.’
Plutarchus was geen man die proefballonnetjes opliet. Wie in zijn werk naar een
vleug enthousiasme zoekt, komt bedrogen uit. Het zou een diepe knieval zijn voor
de Epicuristen, van wie hij het principe van het chaotische toeval tot zijn laatste
ademstoot heeft bestreden. Misschien verklaart juist deze aversie de populariteit
van zijn lessen in Rome. Toch werd zelfs hem tijdens de laatste regeringsjaren van
Domitianus (81-96) de Romeinse grond te heet onder de voeten. Hij keerde terug
naar zijn geboortestad.
Voortaan gaf hij les aan huis. Zijn studenten kwamen uit alle uithoeken van de
Griekse wereld, hij bood ze onderdak en zette hen waarschijnlijk de delicatesse
voor van de streek, de paling uit het Copais-meer. Want ook ten aanzien van eten
en drinken had Plutarchus zo zijn principes. Zijn privélessen wisselde hij af met de
uitoefening van openbare functies. Zo was hij bijna een kwart eeuw één van de
permanente priesters van Delphi. Uit hoofde van die functie deed hij waarschijnlijk
regelmatig bij de Romeinse autoriteiten zijn beklag over het verval van de heilige
plaatsen. De tijden waren veranderd, maar hij wilde het niet weten.
Plutarchus begon aan zijn Bioi Parallelloi toen hij al over de zestig was, misschien
omdat hij toen pas zeker was van zijn Latijn. Voor vrienden en hoge magistraten zelfs de naam van keizer Trajanus valt in dit verband - was hij met zijn
ongecompliceerde liefde voor de vaderlandse geschiedenis en zijn bewondering
voor de Romeinse instituties de aangewezen persoon om de symbiose tussen de
oude en de nieuwe orde te beklinken. Afgezien van deze externe aansporingen was
er een aangewezen innerlijke drang, met een sterk metafysische inslag. In een
traktaat onder de titel Het gezicht van de maan, lezen we de volgende passage:
‘Op de maan vertoeven de voortreffelijke mensen na hun dood, daar leiden zij
een onbekommerd, maar nog geen goddelijk bestaan tot aan hun tweede dood.
Want de mens moet tweemaal sterven... een tweede dood, waarbij de geest zich
afscheidt van de ziel. De ziel blijft achter op de maan en leidt daar een tijd lang een
schemerig droomleven, totdat zij zich oplost, de rustige en verstandige zielen in
korte tijd, de onrustige, die nog gekweld worden door dwaze driften, doen er langer
over.’
De portretten lagen, als het ware, al klaar op zijn bureau in hun latente
onzichtbaarheid. Schrijven werd het retoucheren van het zielenbeeld van zijn held
in de maan. Binnen handbereik lagen de Karakters van Theo-
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phrastus en de kleurfilters die borg stonden voor het watermerk van zijn Moralia.
Hoe vreemd het ook klinkt, in de Levens staat de tijd stil. Ook de fysieke ruimte mag
amper naam hebben. In het onderstaande fragment is de stad niet meer dan een
naam. De rest is vaag en weids, de zee, de woestijn, zelfs het privévertrek van Cato
is niet meer dan een bed, een serie instrumenten en het werk van Plato, kortom
een interieur dat verdacht veel lijkt op het werkvertrek van Plutarchus zelf. Voor de
schrijver bestaat er geen fasering van tijd en ruimte en taal. Zijn levens gaan op den
duur over in elkaar, ze overbruggen eeuwen, oorden en gebeurtenissen. De
informatie die hij opdeed uit zijn bronnen zorgde alleen maar voor de
schaduwbeelden, alsof ze een voorlopig karakter heeft. Hij heeft geen boodschap
aan de historische waarheid, zoals hij uitdrukkelijk stelt in de inleiding op het leven
van Alexander de Grote:
‘Want wij schrijven geen geschiedenissen, maar levens; en het zijn lang niet
steeds de bijzonder indrukwekkende daden, waarin zijn grandeur of verdorvenheid
zich manifesteren: een onbelangrijke handeling, een eenvoudig woord, een grapje,
openbaart iemands karakter vaak beter dan veldslagen met duizenden doden,
enorme legers en belegeringen van steden. Zoals schilders de gelijkenis aan het
gezicht ontlenen en aan de trekken van het gelaat, waarin zich het karakter
openbaart, en zich nauwelijks om de overige delen van het lichaam bekommeren,
zo geve men ook ons de vrijheid om ons vooral in de trekken van de ziel te verdiepen
en door middel daarvan ieders leven uit te beelden, en aan anderen de grote
gebeurtenissen en veldslagen over te laten.’
Na enkele paren viel de compositie van de afzonderlijke Levens in de vertrouwde
plooi. Het oog van de schrijver was al snel volgelopen. Alle feiten stuwen het Leven
naar het moment van zijn dood.
Daar, in de laatste hoofdstukken van een vita trekt Plutarchus zijn registers open,
sterk visueel en plastisch, want de wijze waarop de staatsman sterft bepaalt de
eeuwige afdruk van een karakter. Zo legt hij, in het einde van het Leven van
Demosthenes, de ultieme heroïek van de onafhankelijke schrijver, die zich dood
zuigt aan de giftige inkt uit zijn schrijfpen. Tegenover dit ingetogen doodsplan, waarbij
geen bloed vloeide, was de dood van Cicero, de Romeinse pendant van
Demosthenes, eerder een persoonlijk drama. De draagstoel waarin hij zich
besluiteloos liet ronddragen, was voor Plutarchus het symbool van 's mans
wankelmoedigheid in bange dagen.
De huidige volgorde van de vitae wijkt af van de oorspronkelijke. Zelf noemt
Plutarchus een enkele keer de plaats van een paar binnen de volgorde van het
geheel. Zo schreef hij de combinatie Demosthenes-Cicero
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als vijfde paar, Pericles-Fabius als tiende en Dion-Brutus als twaalfde. Pas op het
einde van de reeks daalt hij met het koppel Theseus-Romulus af naar het mythische
verleden van beide volken.
Het gehele werk bestaat uit tweeëntwintig paren met afsluitende synkrisis
(onderlinge vergelijking). Zo is Cato Minor gekoppeld aan Phocion. Bovendien zijn
er enkele losse biografieën bewaard gebleven, onder meer van Galba en Otho,
keizers uit zijn studententijd in Athene.
Baanbrekend voor de receptie van de Bioi Parallelloi was het werk van de humanist
Amyot (1513-1593). Ondanks de vele filologische problemen waarvoor de slecht
overgeleverde teksten hem plaatsten, werkte hij zeventien jaar aan een vertaling.
Over zijn Vies des Hommes Illustres (1559) schreef Montaigne: ‘Het is ons brevier,
we zouden in onze onwetendheid zijn blijven steken, als dit boek ons niet uit de
modder getrokken had. Vele malen dank, nu durven we onze mond open te doen
en te schrijven.’ Zijn Essais bevatten een kleine vierhonderd citaten uit het totale
oeuvre van Plutarchus, en Shakespeare zou nooit zijn Julius Caesar hebben kunnen
schrijven zonder de intensieve omgang met de Levens van Caesar en Marcus
Antonius.
Maar vooral in de achttiende eeuw werden de Bioi razend populair. Zo las
e

Jean-Jacques Rousseau ze op zijn 6 in de vertaling van Amyot, twee jaar later
kende hij de Levens uit het hoofd. Hem trokken met name de Levens van de
legendarische leiders, Lycurgus van Sparta en Numa van Rome, grondleggers van
een samenleving waarin geen plaats was voor individualiteit en persoonlijk bezit.
Daarbij sloot hij gemakshalve de ogen voor het feit dat de Spartanen economische
parasieten waren en bloedige onderdrukkers van hun horigen. Tijdens en direct na
de Franse Revolutie werkten de Vitae als het rode boekje van Mao. Bekend is dat
Charlotte Corday de dag voor de moord op Marat doorbracht met het lezen van
enkele Levens. Met name de Romeinse Levens haalden een hoge lezersdichtheid.
Babeuf liet zich aanspreken als Gaius Gracchus, in Parijs werden straten genoemd
naar Brutus, Scaevola en Fabius en ook de Arc de Triomphe, het Pantheon en de
Madeleine zijn gebouwd als een indirecte hommage aan de schrijver van de Bioi
Parallelloi.
Daarna werd het stil rond onze man in Chaeronea.
In Nederland bracht hij het niet verder dan tekstleverancier voor het schriftelijk
staatsexamen Grieks (1924-1949)
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Plutarchus
Uit het Leven van Cato Minor
Het onderstaand fragment beschrijft de laatste dag uit het leven van Cato Minor.
Cato was een republikein in hart en nieren en daarom een fervent tegenstander van
Julius Caesar, de leider van een onwettige coalitie. Hij vocht zij aan zij met Pompeius
in de slag bij Pharsalus (9 augustus 48 v. Chr.). Na de nederlaag viel Pompeius in
Egypte in handen van Caesar. Cato wist te ontkomen naar Noord -Afrika, maar in
de slag bij Thapsus (april 46) leden Cato en de zijnen opnieuw de nederlaag. Hij
stelde zijn manschappen in de gelegenheid om naar Spanje te vluchten, over zee
of via de woestijn richting het tegenwoordige Marokko. Zelf bleef hij achter met zijn
zoon, zijn vrienden en een elitecorps van 300 man. In zijn laatste gesprek maakt hij
zijn zoon en zijn adviseurs het verwijt dat zij proberen hem af te brengen van zijn
Stoïcijnse principes. Zij laten zich zoals de meeste mensen leiden door verwarrende
emoties, daarom weten zij niet wat ze moeten kiezen, en daarom kiezen ze wat
verkeerd voor hen is. Voor Cato is ook de dood als een externe factor moreel neutraal
en dus onbelangrijk.
67. Na het bad gebruikte hij met een omvangrijk gezelschap het avondmaal, dat
*
deed hij zittend zoals sinds de slag bij Pharsalus zijn gewoonte was. Hij ging namelijk
alleen nog liggen om te slapen.
Behalve al zijn getrouwen lagen ook de notabelen van de stad Utica aan.
Na het diner werd er volop de lof gezongen op de weldaden van de wijn. Allerlei
filosofische onderwerpen gingen de kring rond, totdat de discussie zich toespitste
op die zogenaamde paradoxen van de Stoïcijnen, in het bijzonder op de stelling dat
alleen de wijze vrij is en dat alle dwazen slaaf zijn. Pas toen zoals te verwachten
viel Demetrius de Peripateticus tegenargumenten aandroeg, mengde Cato zich met
alle heftigheid in de discussie. Hij verhief zijn stem en sloeg zolang hij aan het woord
was een uiterst barse toon aan. Bovendien werd hij door zo'n verbijsterend fanatisme
gedreven dat het tot iedereen doordrong dat hij vastbesloten was zich door zelfdoding
uit de benarde omstandigheden te redden.
Er viel dan ook na zijn tirade een diepe stilte. Toen hij zag dat allen aangeslagen
waren, probeerde hij hen op te beuren en hun bange vermoedens te ontzenuwen
door een spervuur van vragen over de stand van za-

*

als teken van rouw.
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ken. Daarbij toonde hij zich begaan met zowel degenen die een vluchtweg zochten
over zee als ook met de groep die gekozen had voor een tocht door de barre
woestijn.
68. In deze sfeer kwam er een einde aan het gastmaal. Na de dagelijkse wandeling
met zijn vrienden gaf hij de commandanten van zijn lijfwacht de instructies die pasten
bij de gegeven omstandigheden. Daarna begaf hij zich op weg naar zijn privé-vertrek.
Doordat hij zijn zoon en ieder van zijn getrouwen inniger dan anders tegen zich
aandrukte en omhelsde, gaf hij opnieuw voedsel aan het vermoeden van wat hij
van plan was. Meteen ging hij op bed liggen en nam uit het verzameld werk van
Plato de dialoog over de ziel (de Phaedo) ter hand. Toen hij het geschrift voor meer
dan de helft had doorgenomen, sloeg hij zijn ogen op van de boekrol en keek naar
boven. Opeens merkte hij dat het zwaard dat altijd boven zijn hoofd hing, verdwenen
was (zijn zoon had het nog tijdens het diner van de muur genomen). Hij ontbood
een slaaf en vroeg wie het zwaard had weggehaald Toen de man bleef zwijgen als
het graf, hervatte Cato zijn lectuur. Hij liet wat tijd verlopen, alsof het geen haast
had en hij niet verder aandrong, maar toch miste hij zijn zwaard, daarom droeg hij
de man alsnog op om het te gaan halen. Toen er weer een poos voorbij ging en er
niemand kwam opdagen met het zwaard, las hij de restende paragrafen van de
Phaedo.
Daarna riep hij de slaven één voor één bij zich en eiste met bulderende stem het
zwaard terug. Eén van de slaven sloeg hij met één klap de tanden uit de mond,
waarbij hij zijn hand blesseerde.
Zwaar gepikeerd bleef hij razen en tieren dat hij ongewapend aan de vijand werd
uitgeleverd, nota bene door zijn eigen zoon en zijn personeel, totdat zijn zoon huilend
het vertrek binnen kwam, samen met zijn vrienden. Hij stortte zich luid jammerend
op zijn vader en overstelpte hem met smeekbeden.
Maar Cato stond op, keek hem vernietigend aan en zei:
‘Wanneer en door welke rechtbank ben ik bij verstek krankzinnig verklaard, dat
niemand me nog adviseert of ook maar de moeite neemt om mij van het kwalijke
besluit af te brengen dat ik blijkbaar genomen heb? Belet je me daarom mijn gezonde
verstand te gebruiken? Word ik daarom ontwapend? Waarom bind je je vader niet
vast aan zijn bed, mooie zoon van me, waarom knoop je mijn handen niet alvast
op mijn rug, totdat Caesar me hier aantreft, zonder dat ik me kan verdedigen? Een
zwaard heb ik heus niet nodig om mezelf iets aan te doen, ik ga net zo goed dood,
als ik een poos mijn adem inhoud en mijn hoofd in één klap tegen de wand verbrijzel.’
69. Bij deze woorden van zijn vader strompelde de zoon luid jammerend
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naar buiten, gevolgd door de anderen. Alleen Demetrius en Apollonides hielden
hem nu nog gezelschap. Met hen zette Cato het gesprek voort, zij het op meer
gelaten toon:
‘Ofwel hebt ook u het vaste voornemen om een man met de levenservaring van
mij dwangmatig in leven te houden en hem zonder een woord te zeggen in de gaten
te houden, ofwel bent u gekomen met het excuus dat het voor Cato niet stuitend en
beschamend is om bij gebrek aan een andere uitweg, zijn leven in handen te leggen
van zijn vijand. Waarom probeert u niet mij voor dat standpunt te winnen? Waarom
mij niet overhalen om die mooie opvattingen en principes af te zweren, die vroeger
ons leven bepaalden? En dat we Caesar meer dan wie ook erkentelijk zijn, omdat
we juist door zijn toedoen wijzer geworden zijn? Toch is wat mij betreft mijn beslissing
nog lang niet gevallen. Als het eenmaal zo ver is, moet ik achter de manier staan
die ik in gedachte heb. Met uw hulp zal ik tot een oplossing komen, tenminste als
ik uitga van de leerstellingen die ook voor u als filosofen gelden.
Sterkte ermee!
U kunt nu gaan, en vraag mijn zoon met klem dat hij zijn vader niet dwingt tot iets
waartoe hij hem niet kan overhalen.’
70. Zonder hierop te reageren verlieten Demetrius en Apollonides snikkend het
vertrek. Door een kleine jongen werd het zwaard naar binnen gebracht. Meteen trok
Cato het uit de schede en onderwierp het aan een nauwkeurig onderzoek. Toen hij
constateerde dat het puntgaaf was en nog even vlijmscherp zei hij:
‘Nu ben ik meester over mezelf.’
Hij legde het zwaard weg en las opnieuw het boek. Men zegt dat hij die bewuste
nacht de Phaedo tweemaal in zijn geheel heeft gelezen. Hij viel in een diepe slaap,
zodat de mensen buiten zijn gesnurk hoorden. Rond middernacht ontbood hij van
zijn vrijgelatenen zijn lijfarts Cleanthes en Butas, die hij vooral in politieke
aangelegenheden consulteerde.
Deze laatste stuurde hij naar de zee, hij moest informeren of allen erin geslaagd
waren uit te zeilen en zijn bevindingen onmiddellijk naar hem overbrengen. De arts
liet hij ondertussen zijn hand verbinden aangezien die door de vuistslag alsmaar
dikker werd.
Dit alert optreden stemde allen meer gerust, omdat zij het zagen als een teken
van een ongebroken levensdrift. Korte tijd later verscheen Butas met de mededeling
dat iedereen was uitgevaren, behalve Crassus. Deze was achtergebleven door een
of ander akkefietje, maar het zou niet lang duren of ook hij zou aan boord gaan. Er
woei een stevige storm en er was veel wind op zee.
Toen Cato dit hoorde, kreeg hij te doen met de mannen op zee, op-
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nieuw stuurde hij Butas erop uit om te zien of niet iemand door de storm was
teruggeslagen naar de kust en dringend ondersteuning nodig had. Hij verlangde
van Butas een uitvoerige rapportage.
De vogels zongen al, opnieuw viel hij voor een korte tijd in slaap. Toen Butas
binnenkwam en meldde dat alles rustig was in de buurt van de havens, droeg hij
hem op de deur te sluiten. Hij liet zich neervallen op het bed, om nog de rest van
de nacht te rusten. Meteen nadat Butas de kamer verlaten had, trok hij het zwaard
en stootte het onder zijn ribben, maar omdat zijn hand door de zwelling te slap was,
maakte hij zich niet op slag van kant. Half dood viel hij met een zware plof naast
het bed.
In zijn val sleurde hij een abacus mee, een van de geometrische instrumenten
die naast zijn bed stonden. Op het gestommel stormde zijn dienstpersoneel naar
binnen. Toen ze de ravage zagen, schreeuwden ze moord en brand.
Terstond kwamen ook zijn zoon en zijn naaste vrienden het vertrek binnen.
Ze waren diepgeschokt toen ze hem daar zo aantroffen, badend in zijn eigen
bloed. Het merendeel van zijn ingewanden kwabbelde uit de buikwand, maar hij
leefde nog en keek ijlend om zich heen. De arts kwam toegesneld en probeerde de
ingewanden voor zover ze niet geraakt waren terug op hun plaats te persen en de
wond te dichten. Toen Cato daarentegen weer bij kennis kwam en zag wat ze met
hem aan het doen waren, duwde hij de arts van zich af, hij graaide met de volle
hand de ingewanden weer naar buiten, reet de wond open en gaf de geest.
71. Nog vóór alle mensen in huis in ogenschouw konden nemen wat er aan de hand
was, verschenen de driehonderd bij de ingang. Korte tijd later zag het voorplein
zwart van de mensen. Als in koor schreeuwden de inwoners van Utica dat hij hun
weldoener was, hun redder, hij alleen was vrij en onoverwonnen. Deze betoging
hield aan, ook bij de melding dat Caesar in aantocht was.
Zonder vrees voor de dictator, maar ook zonder enige aanvechting om bij hem
in het gevlei te komen, begroeven zij hun onderlinge vetes en politieke strijdpunten
en gaven massaal uiting van hun respect voor Cato.
Ze baarden zijn stoffelijk overschot op, gehuld in een staatsiekleed en bezorgden
hem een stijlvolle uitvaart. Hij werd gecremeerd op een plaats vlak bij de zee, waar
nog altijd een standbeeld van hem staat, met een zwaard in zijn hand.
Daarna keerden ze terug naar huis om te zorgen voor hun eigen behoud en dat
van hun stad.
72 Caesar vernam via mensen die in zijn legerkamp kwamen dat Cato
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zich in Utica ophield. Hij zou niet van plan zijn te vluchten, maar de anderen de
mogelijkheid bieden zich uit de voeten te maken. Uit het feit dat hij onbekommerd
daar in de buurt bleef rondhangen, in het gezelschap van zijn getrouwen en zijn
zoon, leidde Caesar af dat de gedachtegang van de man nauwelijks te peilen was.
Maar aangezien hij hem bloedserieus nam, trok hij in aller ijl met zijn leger op hem
af.
Toen hij hoorde van zijn dood, zou hij volgens mijn bronnen niet meer dan het
volgende hebben gezegd:
‘Ó Cato, ik misgun u uw dood. Want u misgunde mij uw eigen redding.’
Stel dat Cato het zover had laten komen dat hij daadwerkelijk door Caesar in
leven gehouden werd, dan zou hij lijkt me niet zozeer zijn eigen faam hebben
beschaamd, maar eerder die van Caesar hebben verguld.
Wat er anders gebeurd zou zijn, valt moeilijk te zeggen, alhoewel Caesar
vermoedelijk meer empathie in zich had.
73. Bij zijn dood was Cato 48 jaar oud. Zijn zoon werd dan wel door Caesar geen
haar gekrenkt, in de verhalen ging hij door voor een luchthartig type. Met name in
zijn betrekkingen met vrouwen was hij verre van onbesproken. Zo genoot hij in
Cappadocië de gastvriendschap van een zekere Marphadates, een man van
koninklijke bloede en gehuwd met een bijzondere schoonheid.
Dat hij meer tijd met hen verkeerde dan men passend achtte, moge blijken uit
enkele verzen waarin met hem de spot gedreven werd:
‘De volgende morgen gaat Cato op reis, na een nacht van dertig dagen.’

en
‘Porcius en Marphadates, twee vrienden met slechts één psyche.’

Want de vrouw van Marphadates heette Psyche (ziel).
En verder:
‘Doorluchtig is onze Cato, een gentleman op-en-top
Met een koninklijke ziel daarboven op.’

Maar aan al die kritiek en achterklap maakte hij een einde door zijn manier van
sterven. Hij vocht voor de vrijheid van de republiek tegen Octavianus en Marcus
Antonius bij Philippi. Toen de linies braken, kwam het geen moment bij hem op om
te vluchten of volslagen anoniem in de massa op te gaan. Integendeel hij daagde
zijn tegenstanders uit, dook op in de voorste linies, hij vuurde zijn manschappen
aan die zich tot het uiterste weerden en sneuvelde, na vriend en vijand te hebben
verbaasd met zijn vechtersmentaliteit.
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Maar nog minder deed Porcia, de dochter van Cato, in zelfbeheersing en politieke
moed onder voor haar vader. Ze was gehuwd met Brutus, de moordenaar van
Caesar, en als zodanig van zeer nabij betrokken bij het complot. Dat zij koos voor
een dood die geheel in overeenstemming was met haar adellijke afkomst en haar
*
principes heb ik vermeld in de biografie van Brutus.
Over Statyllius ten slotte het volgende: toen hij er uitdrukkelijk voor uit kwam dat
hij het voorbeeld van Cato wilde volgen, hielden filosofen hem tegen om zijn plannen
door te zetten. Later werkte hij zich op tot de meest betrouwbare en nuttige adviseur
van Brutus.
Hij vond de dood in de slag bij Philippi.
VERTALING: HENK SIMONS

*

ze slikte gloeiende houtskool.
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Hans Aarsman
Garry Winogrand: Ruis
Monoloog
Ik ben aan de rand van het bos gekomen, ik heb een schat. Achter me de bomen
van het bos, voor me de wegen. Jaren heb ik lopen zoeken in het bos. Ik hou hem
in mijn hand, mijn schat, in mijn rechterhand. Ik heb hem gevonden. De schat die
alles doorzichtig gaat maken. Zien wat is. Niet kiezen, alleen zien.
Orde?
Chaos!
Leven?
Theater!
Ik en mijn schat. Een helder licht, geen schaduwen, alles zichtbaar. De schat die
overal doorheen kijkt.
Lelijk?
Mooi!
Mooi?
Lelijk!
Aan de rand van het bos, waar de wegen beginnen. Aan de rand van het bos
waar een mensenmassa verzameld zou zijn om mijn schat te aanschouwen. Waar
is iedereen? Geen mens te zien. Welke schat? Ik had toch iets in mijn handen toen
ik het bos uitkwam?
Wie zal zeggen of wat we denken ook werkelijk bestaat? Misschien bestaat niet
eens wat we denken dat bestaat. Het is als de wegen. Eerst bestonden er geen
wegen, tot steeds meer mensen dezelfde kant op gingen lopen. Ze zijn er nooit echt
gekomen, de wegen. Routes wel. Een route is geen weg, een route is een
verzameling wegwijzers.
Ik hou van auto's. Heb ik al verteld van mijn vrouw? Ik heb een vrouw. Ze hebben
er allemaal een. Ik ook. En een kind heb ik. Ik hou van doen, niet nadenken, doen.
Denken kan ik niet. En nog een kind heb ik, bij een andere vrouw. Kind uit een ander
huwelijk. En nog een vrouw, zonder kind. Een ex-vrouw. Niet zo best allemaal. Ik
hou van doen. Een vrouw doen. Niet van hebben. Ik hou ook van machines, alles
waar knoppen en handels aanzit. Auto's, camera's. Een machine tussen mij en de
wereld. Camera, films, vijf, zes, zeven dan, gisteren zes, wat voor weer is het, een
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helder licht, een tweehonderdvijftigste/zestien, je hebt van die dagen, een paar
dollar voor koffie, tape, een pen. Ik heb het voor me liggen, netjes ligt alles daar, zo
zie je het niet vaak. Het is er wel maar je ziet het niet. De stad zoemt op de
achtergrond. Ik duw de deur open, doe een stap, het zoemen is verdwenen, je staat
er middenin. Zelf zoem. De riem twee keer losjes om mijn pols gedraaid, goed gevoel
is dat, verlengstuk van een machine. Ogen, hersens, nek, schouders, arm, elleboog,
pols, hand, vingers en aan het eind van die keten knoppen en handels. Ik en de
wereld. Afblijven! Niet kiezen! Verzamelen, alles wat helder is verzamelen.
Ik hou van auto's. Ik zit er graag naast, raampje open raampje dicht, camera op mijn
knie. Daar zit ik dan. Auto`s zijn mooi en vrouwen zijn mooi, hard en zacht. Vrouwen
ín auto's, nog mooier.
- Schat, we worden rechts ingehaald.
- Nou, èn?!
- Daar komen ongelukken van, rechts inhalen.
- Laat ze er dan mee ophouden!
- Ze doen het omdat jij op de linkerbaan blijft zitten.
- Ik heb net zoveel recht als zij om hier te rijden!
- Je mag er wel rijden, als je maar een beetje doorrijdt.
- Gaat het weer niet hard genoeg?
- Iedereen moet een zekere snelheid aanhouden op de tweede baan.
- Snelheid, ja snelheid! Maar waar staat dat ik hier moet scheuren?
En dan tergend langzaam naar haar toe buigen.
- Wat kom je doen?!
- Ik hou van je.
Dan je lippen op haar wang drukken.
- Ik zag het wel, je keek op de snelheidsmeter.
- Waarom zou ik?
Dan even niets zeggen en voor je uitkijken.
- Je rijdt zeventig. Is dat een snelheid voor de linkerbaan?
- Ik verdom het om tussen de vrachtwagens te zitten.
- Waar, welke vrachtwagens?
Dit is het duizelingwekkende heden waarin we leven, het heden dat geen verleden
kent en geen toekomst. Geen geheugen, geen wil. Het leven waar een man zich
doorheen bluft tot het hem te pakken heeft. Dat was het dan, inpakken, wegwezen.
We hebben er niets van gebakken. Goedkoop en zielig waren onze verlangens en
onze successen. Dus hou jullie smoel over het verleden. En zit daar niet te gapen.
Dat zit daar maar te gapen. En straks thuis zeggen dat er niets aan was. Als ik
iemand een zeikerd vind dan zeg ik dat. Of in de krant zetten. Omdat ze ervoor
gestudeerd hebben om iets te vinden. Dit is goed en dit is slecht. Ik zeg wat ik
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te zeggen heb. Al is het een zaal vol. We zijn verdwaald. Horen jullie wat ik zeg?
We stelden niets voor. We hebben het leven niet omarmd. We dachten dat pijn er
niet bijhoorde. U mag huilen als u wilt. We hebben het verprutst. Huilt u gerust. Nog
nooit vertoond, een hele zaal in tranen. Niemand hoeft te weten hoe het was. Doet
er niet toe. Eenmaal komt de tijd, dan zal ook deze tijd die goede oude tijd zijn. Pink
dat traantje maar weg. De hele zaal in tranen, we gaan de krant nog halen. Hoe
oud zal ik inmiddels zijn, vijftig? Minstens. Listen, I go a long way back. We weten
te veel en doen te weinig.
Er komt een dag dat de gestoorde aan de beurt is, de gestoorde binnenin. Die dag
komt, geef ik op een briefje. Het kan de laatste dag zijn, als Magere Hein de deurklink
al in zijn handen heeft. Je ligt te rochelen in je bed. De gestoorde neemt het heft in
handen, afgelopen met het redelijk zijn, het inleven, het inschikken. Of eerder, de
dag dat u te horen krijgt: u gaat eraan. Of nog eerder. Bij mij nog eerder. Ik kreeg
het benauwd, het werd me te veel, ik moest naar buiten. Ik hield van haar en zij
hield van mij. En dat bleef zo. Frisse lucht. Op den duur komt zekerheid je neus uit,
doodziek word je ervan. De gestoorde nam het woord, er moesten wat draden
doorgeknipt. Listen. Als je weg moet kun je kiezen. Je maakt even een ommetje en
komt nooit meer terug. De weg van de lafaard.
Je moet er eerlijk voor uitkomen, gewoon zeggen dat je weggaat. Anders halen
ze zich in de kop dat je ergens ligt te ontbinden. Even door de zure appel heen
bijten. Ik stop ermee, zeg je, het is afgelopen. Recht in hun gezicht zeg je het. Jullie
zijn schatten, zeg je, maar ik moet weg. Je smijt de deur achter je dicht en nooit
meer omdraaien. Denk erom. Niet bellen ik mis je zo. Alles, maar in ieder geval niet
slap. Je hebt gezegd waar het op stond.
Echt flink is blijven, dat weet ik wel. De echte kerels blijven. Die knikken wat ja
en nee, ze bewegen hun hoofd, ze horen het aan de toonhoogte. Ergens tussen ja
en nee in. Antwoord wil ze toch niet, ze wil iets om tegen te praten.
- Tiemoleetaarie.
- Hm, hm.
- Tartartatatata.
- Nwoagh, nwoagh.
- Rataleetaratee.
- Nouw, nouw, nouw.
- Piedelepiedelamatoe.
- Pwaob, pwoab.
Zo kun je het wat jaartjes volhouden.
Of je maakt het zo bont, dat zíj er een punt achter zet, niet jij. Moet je

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

40
wel geduld hebben. Sommigen blijven gewoon, je kan hoog of laag springen, ze
blijven. Ze proberen te begrijpen, cijferen zichzelf weg. Ze was lief, erg lief. Ze was
mooi, je kon met haar lachen, we vreeën, ze was slim, vruchtbaar. Dat was het niet.
Daar zit het hem allemaal niet in.
Thuiskomst. Niets aan de hand. Toch iets vreemds. Het oude en vertrouwde stelt
zich opnieuw voor. Er is iets veranderd maar wat. Zoals een bekende die zijn snor
heeft afgeschoren. Ik doe de deur van de kinderkamer open. Op een verdwaalde
hijskraan na helemaal leeg. Heb ik hem voor zijn verjaardag gegeven, nooit heb ik
hem ermee zien spelen. Dat ik weet. Toch moet hij hem een keer in elkaar gezet
hebben. Daar staat hij, afgemonteerd. Verder nog wat? Wat van mij is heeft ze
achter gelaten, tandenborstel, krabbertje. De hoofdzaken. De stapel
verpakkingsmateriaal die me dagelijks omhulde is verdwenen. Meegenomen.
Ik huil nooit. De deur achter me dichtgegooid, ik sta buiten, achter is alles nog bij
het oude. Op een paar details na. Maar die lucht, die frisse lucht. Opnieuw beginnen.
Al zit je thuis, tussen je eigen spulletjes en de mensen van wie je houdt en zij houden
van jou. Een vreemde blijfje toch. Prikkelend kan dat zijn, vreemd in je eigen huis.
Nu niet meer, kan mij het schelen, het maakt me niet uit waar ik ben, ik doe gewoon
wat ik ga doen. Ik ben de verpleegster die door de gangen van het ziekenhuis snelt
van de ene kamer naar de andere.
Geen film of er is een vrouw. Die vrouw moet veroverd worden. Boeken zonder
vrouw zijn niet om door te komen, boeken zonder vrouw worden niet verkocht. Het
leven zonder vrouw is niet om door te komen. Als het zomer wordt, de winterjassen
gaan uit en de tieten gaan deinen. De Noordzee in de straten. Ze doen het erom.
Waarom winden hoge hakken me op, tieten, zwarte nylons, lippenstift? Dat kan toch
niet in onze genen besloten zijn? Aanpraterij, met de paplepel ingegoten, hoe weet
ik niet, dat is het achterbakse van sluikreclame. Het moment dat we onze koppen
boven de rand van de wieg uitstaken begon de hersenspoeling. Televisiereclames
zijn niet voor wasmiddelen, voor lippenstift, voor bh's, drinkontbijt, shampoo,
badschuim. Die spullen zijn dekmantels, dekmantels voor sluikreclame, sluikreclame
voor het verschijnsel vrouw. Probeer ze maar eens links te laten liggen, die vrouwen,
je kijkt en je kijkt en je verlangt en je denkt er weer een gevonden te hebben waarin
je volledig kunt opgaan. Daar komt ze met haar probleempjes, de pijntjes, haar
verleden. De liefde is nog pril. Zeg maar wat je dwarszit, schatje, zeggen wij, de
mannen. Onze oren wijd open, ja knikken onze nekken. En de vrouwen lozen, dolblij
dat ze hun last kwijt kunnen. Er zijn momenten dat ze zich afvragen, hebben de
mannen zelf niets recht te zetten uit hun eigen verle-
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den? Is er niets onverwerkts dat zij met zich meedragen? Wij? Nee hoor, valt reuze
mee, zo erg was het niet. Een kerel klaagt niet graag. De vrouwen kunnen het zich
nauwelijks indenken, maar ja, zo vrolijk en begrijpend wordt er naar ze geluisterd,
dan zal het wel zo zijn als de mannen zeggen. Hun hele hebben en houden komt
op tafel, met wie ze vroeger waren, hoe vreselijk de laatste verhouding was, en die
keer daarvóór. Heerlijk, eindelijk, een man die me begrijpt, denkt zo'n vrouw. Ze
heeft het over jullie twee en wat zij met een ander had, de rotstreken die zijn geflikt.
Jij vertelt ook een beetje wat je met een ander had, niet te veel, laat de hond lekker
slapen. Drie maanden duurt de idylle, dan komt het nu, het hier. Met oorverdovend
gekraak stort het knikkende kaartenhuis in. Als de stofwolken zijn opgetrokken, wat
staat daar temidden van de puinhopen? De missie van de man: Laat Je Niet Kennen,
Je Kan Het, Je Krijgt Ze Nog Wel. Doodmoe ben ik. Een leven lang je mannetje
staan, al die momenten dat het je ontglipt. Ik kan niet meer.
Ergens zit een knop. Dat is niet zo, maar stel. Op je lijf zit een een knop. Dat is
misschien te link, je stoot je een keer aan een tafelrand en die knop wordt ingedrukt.
Beter ergens anders, op een geheime plek, alleen jij weet waar. Er zit een kastje
overheen, en een slot, ja, een slot. Met een cijfercombinatie, nee, cijfers kunnen
vergeten worden, sleutels kunnen verloren worden. Vingerafdrukherkenning, dat is
het. Als je een vinger op de knop zet, en hij herkent dat jij het bent, kun je
doordrukken. Als je doordrukt, ben je dood. Heel simpel, geen ingewikkeld gedoe,
geen loop tegen je kop zetten, het idee alleen al van een kogel die je hersenpan
binnendringt, jazzus, er aan de andere kant weer uit komt zetten. En toch nog blijven
leven. Dat zul je zien. Je raakt verlamd en belandt in een rolstoel. Ook niet met
knikkende knieën op het dak van een flatgebouw. Die drie seconden dat het plaveisel
op je afraast, of je klapt boven op die vrachtwagen, zul je zien, weer een rolstoel.
Je zakken vol stenen en water in je longen. Of je hoofd in het gasfornuis. Een
wiebelende stoel onder je. Heb ik er een overgeslagen? Het gaspedaal intrappen
en je ogen dicht tot de klap komt. Altijd het risico dat je ademend uit de wrakstukken
wordt getrokken. Cyankalipil, gloe, slik en een wurgslang knijpt je keel dicht. Ook
geen pretje. Dan de knop. Je drukt erop en je laatste uur heeft geslagen. Nee, de
laatste seconde. Alsof je het licht uitdoet. Geen lijk, geen gespetter, geen stank,
opgelost, einde oefening, hemelvaart zonder publiek.
Dus je hebt zo'n knop. Je hebt die knop.
Zou je hem dan al een keer ingedrukt hebben? Denk even mee, jullie. Zoals je
daar nu zit. Zou er de afgelopen jaren een moment geweest zijn waarop je hem had
ingedrukt, hè, afgelopen met het gezeik. Je mag er gerust even over denken. Ik
verwacht niet meteen antwoord. En al geef je geen antwoord, denk er even over.
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Niet hoe zwaar voor sommigen het leven is, is de vraag. Of het aan ongerief te
danken is dat ze er nog zijn. Het ongerief van zelfmoord. Er lopen er heel wat rond,
geloof ik, te bedonderd om er een eind aan te maken, te veel rompslomp vinden
ze. Naar België om een pistool te halen, die blikken vanachter de toonbank. Is dit
een kaliber wat een schedel kan doorboren? Naar huis met dat ding, waar bergen
we het op, doen we het meteen vanavond, nee toch maar niet, waar gaat die kogel
straks inslaan, wie gaat de knal horen. Zou een druk op de knop volstaan, ze waren
er allang niet meer geweest. Een trekker overhalen, gadver, geef mij maar een knop.
Tweehonderd keer per dag, hoe moet ik het zeggen. Ik raak helemaal buiten mezelf.
Dichter bij niet bestaan kan ik niet komen. Er niet zijn, niets zo mooi als er niet zijn.
Raampje open, raampje dicht. Er zou niet eens een filmpje in hoeven zitten. Toch
gaat er iedere keer weer een in. Vijf per dag, de weekenden meegerekend. Die
handeling van het terugspoelen, het volle filmpje, zesendertig keer op de knop
gedrukt, opgeslagen in een rolletje. Het nieuwe filmpje erin, voorbestemd om
zesendertig maal een blik te werpen op de wereld buiten, ééntweehonderdvijftigste
seconde, raampje open en raampje weer dicht.
Een maand geleden kreeg de telefoon kuren. Soms als ik opnam, leek het of er wel
verbinding tot stand was gekomen, maar wat ik ook zei, geen reactie. Eén keer per
dag misschien, hoogstens twee keer. Een week later, bij thuiskomst stonden acht
berichten op het antwoordapparaat. Zes daarvan waren flarden van ruis, een paar
seconden per flard. Niet het ruisen van bladeren, niet de ruis van een slechte
verbinding, niet van sneeuw op de televisie. Toch kwam het geluid me bekend voor.
Twee dagen niets. Toen weer ruis, ik legde niet neer, bleef luisteren, goed luisteren,
op de achtergrond meende ik ademhaling te horen. Een zacht hijgen, beetje rochelig.
Ik gooide de hoorn erop. Meteen weer de telefoon, hetzelfde liedje. Nu niet de hoorn
erop gegooid, de opnameknop van het antwoordapparaat ingedrukt. De volgende
dag, ik stond net filmpjes in te spoelen, de telefoon. Eerst die filmpjes erin, toen het
licht aan, nog steeds ging de telefoon. Ik nam op: ruis. Twee uur later weer.
Tot nu toe was het van mijn kant bij een neutraal ‘hallo’ gebleven, zoals ik altijd
de hoorn opneem: ‘hallo’. Wanneer er dan niets terugkwam: de hoorn erop. Maar
deze keer legde ik niet neer. ‘Hallo,’ zei ik voor de tweede keer, iets harder dan de
eerste keer. Toen er nog niets terugkwam weer ‘hallo’, nu riep ik het, en nog een
keer, tot ik eindelijk uit mijn vel sprong, keihard ‘klootzak’ brulde en woedend de
hoorn erop smeet.
Stom. Je moet juist geen sjoege geven. Je zegt je naam. Hoor je niets, leg je de
hoorn erop. Nu wisten ze dat ze beet hadden. Vanaf dat moment werd het erger en
erger. Er waren dagen bij dat er twintig keer werd gebeld. Vooral in het weekend,
lekker goedkoop, denkt hij. Of zij.
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Eén keer nam ik op en zei niets, geen ‘hallo’, geen ‘klootzak’. Na enkele tellen werd
de verbinding aan de andere kant verbroken. De volgende keer hield ik weer mijn
mond. De ander legde nu niet neer. Ik ook niet, de hoorn op tafel gelegd, de lijn
opengelaten. Na een uur: nog steeds ruis, maar anders, andere ruis. Weer een uur
later: nog steeds de lijn open. Je wordt je bewust van alle omgevingsgeluiden, als
je erbij bedenkt dat een ander meeluistert. Startende auto's, roepende mensen,
deuren die dicht worden geslagen.
De kleine wegen voor me. Daarachter, in de verte, de grote. Een camera zoomt in.
Een parkeerplaats aan de kant van de autobaan, een hamburgertent. Vier mensen
zijn uit hun auto gestapt. Ze staan hamburgers naar binnen te proppen. Vergeten
de auto op de handrem te zetten. In de versnelling krijg je ze niet, het zijn automaten,
voor of achteruit, meer zit er niet op. Handig, heb je een hand vrij achter het stuur.
Om tijdens het rijden op de knie van een vrouw te leggen. Een roei uit te delen als
de kinderen achterin zitten te klieren. Of een tweede hamburger naar binnen te
proppen. Maar dagen kunnen niet altijd hetzelfde zijn. Vergeten de auto op de
handrem te zetten. Tergend langzaam hobbelt de auto de parkeerplaats af, ze
hebben niets in de gaten, ze staan hun vingers af te likken. Het zijn nette mensen,
ze gooien hun rotzooi niet op straat. Eentje kijkt om zich heen op zoek naar een
afvalbak, vanuit zijn ooghoeken ziet hij de auto over de rand van een gapende
afgrond verdwijnen: ‘Oh my God’. De anderen draaien zich om, ze zien nog net een
glimp van een achterbumper. In koor: ‘Oh my God’. Zo zijn ze. Nee, zo zijn ze niet.
Zo zijn we. Er hoeft maar iets onverwachts te gebeuren en het is ‘oh my God’. Of
‘shit’. Of ‘scheisse!’ In een ander land. Of ‘merde’. In weer een ander land. Het hangt
er net vanaf waar je je bevindt.
Allemaal poep, Shit en Scheisse en Merde, allemaal poep. Alleen hoor je nooit,
als iemand zich op de vingers slaat, nooit hoor je ‘poep’. Wel Shit, Scheisse en
Merde. ‘Stront’ zul je ook niet gauw horen. Of ‘kak’. Zelfs in de landen waar poep,
stront en kak vandaan komen, zeggen ze nooit Poep of Stront of Kak als ze de deur
achter zich dichttrekken en de sleutels liggen nog op tafel. Liever zeggen ze Shit,
wat ook poep is, maar niet in hun eigen taal. Of ze zeggen Fuck. Zo ver reikt de
invloed van onze achterwerken. Dat ze aan de andere kant van de wereld ons Shit
en Fuck hebben overgenomen. Oh my God niet, Oh my God blijft voorlopig hier,
voor als het ons boven de pet gaat. Shit als het gewoon Fuck is en Oh my God voor
boven de pet. We zitten thuis op de bank, Buddweiser erbij, hamburger in onze
grijpgrage tengels, er wordt op de deur geklopt, wie kan dat nou zijn: een plas licht
op de voordeur, deur open, een plas licht op de mat en een man in driedelig pak,
achter hem een cameraploeg. De
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miljoen, de miljoen gewonnen! Oh my God. Het hoeft niet per se iets vreselijks te
zijn, als het maar iets is waar ze niet op hebben gerekend. Ze komen klaar, ze liggen
te neuken en ja hoor, ze komen klaar: Oh my God. Ja wie had daar nou op gerekend,
dat er klaar zou worden gekomen? Kwam ik niet te snel? Ben je gek, nee hoor, je
was al een half uur bezig. You were wonderful tonight. Meen je dat nou? Wat een
opluchting, was ik goed, kon ik er wat van? Klaarkomen of niet klaarkomen. Ik ben
van de zenuwen niet klaargekomen. Vond je het niet lekker. Ze vond het lekker,
zegt ze. Zo bijzonder was het ook weer niet. Zij onder ik boven. Maar ze vond het
lekker dus. Je weet nooit wat ze tegen haar vriendinnen zegt. He did fuck like Donald
Duck. Kan allemaal. Of het condoom scheurt, kan ook. Wat zeggen we dan? Dan
is het opeens Shit. Het is klote, maar we begrijpen het, het gaat niet boven de pet.
De bedrogen echtgenoot komt thuis: Oh my God. Dat begrijpen we dan weer niet.
Dat God moet je rekken, Oh my Gohohod. Dat zijn zij. Nee, wij, laat ik eerlijk zijn,
ik hoor er ook bij, God beware me, I'm one of them. Het had niet veel gescheeld of
daar kraaide een haan. Ik ben er ook een. God ontferm u over mij, ik ben er ook
een. Heb medelijden met dit schepsel, het hoort er ook bij. Dit volk van betweters,
the man in the street. De vrouwen met de dikste achterwerken. Nee, nee, niet het
klootjesvolk, niet omhoog over de ruggen der onnozelen. Zalig zijn de armen van
geest, hen is het rijk der hemelen. Maar, Jezus wat een achterwerken, ze zuigen
zich vast overal waar ze gaan zitten. De vetste vrouwen en de goorste broodjes
warm vlees ter wereld. Uitje erbij, mayonaise, ketchup? In die volgorde. Eerst waren
de konten en toen kwamen de broodjes. Eerst de konten en toen de broodjes. Eerst
de kip toen het ei. Goed exportproduct. De hele wereld een vette bek. En ik hoor er
ook bij, ik geef het toe. Dus ik mag het zeggen: Jezus wat een achterwerken. Ik
haat ons. Oh my God. Hij haat ons. Ja, ik haat jullie met je gore broodjes en je dikke
konten, je restore peace, or what the Fuck. Als ik zie wat ik tot nu toe gezien heb,
als ik daarnaar kijk, kan ik niet anders denken dan dat het geen donder uitmaakt
wie we zijn of wat er van ons terecht moet komen. Het zal me worst wezen.
Windeierenhandel in hersenschimmen en luchtkastelen, dat zijn wij. Shit en
Fuck-exporteurs. We horen hier niet, we hebben nooit van het leven gehouden.
Laat de bom de klus klaren, van mij mag het. Zijn we toch zo goed in? Vooruit dan,
blaas op die koleretroep, de fik erin, een bom erop. Of je een emmer water boven
in de frituur kiepert. Een paddenstoel van vet.
Listen, ik ben een voorbijganger. Ik hoor er niet echt bij. Nog even en zie, het is
voorbijgegaan. Afstand houden, even dichtbij en weer wegwezen. Honderdduizend
keer zo dichtbij geweest dat ze me konden raken. Kan ook meer zijn geweest, alles
bij elkaar, dat het er miljoen waren. Ik kan
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verdomde snel zijn. De fractie van een seconde dat je binnen hun bereik bent. Daar
gaat ie, hatsjiekiedee, alweer een, en: wegwezen. Je bent vereeuwigd! roep ik net
als ze zich afvragen: moet ik boos worden of haal ik mijn schouders op? Je bent er
niet, hou ik mezelf voor, onthoud dat goed, je bent er niet. Dus waarom doen alsof
zíj er wel zijn? Eén ding: kijk ze niet aan. Waar je ook kijkt, kijk ze niet aan, want ze
kijken terug. Je bent er niet, wat zei ik nou, je bent er niet, zij zijn er niet, ze waren
er hoogstens even. Wat ze van de wereld te zien krijgen komt binnen door twee
gaten in hun schedel, wordt ondersteboven afgebeeld op de binnenkant van hun
hersenen, die hersenen draaien het ook weer om. Meer is het niet. Alles wat ze zien
is een projectie, ik ook. Ik ben niet anders, dat weet ik wel, toch hoor ik er niet bij.
Zij wel. Ik heb iets waarmee ik meer kan zien. Mijn schat. Ik heb ook twee gaten,
maar ik heb er eentje bij. Meten hoef ik niet. Eéndertigste/twee-punt-acht is het hier.
Onder de lamp. Daar, rechts, éénachtste/een-punt-vier. Flitser nodig. Niet één keer
hebben ze me geraakt. Die fractie van een seconde waarop ik meende dat er iets
was. De sterren blijven in hun banen om elkaar heen draaien zonder elkaar te raken,
een hoogst enkele keer botst er een op de ander. Die ene keer. Been gebroken,
een rib. Ze denderden over me heen, zagen me niet eens staan. Ik hen ook niet,
was met mijn ogen ergens anders. Drie voorbijgangers denderen over een vierde
voorbijganger. Ik hou niet van ons, we hebben er een potje van gemaakt. Allemaal,
Jullie ook. Een zaal vol voorbijgangers. Ik hier, jullie daar, op gepaste afstand. Nog
even en zie, het is voorbijgegaan. Zo weer weg, alsof we er nooit zijn geweest. Gaan
jullie het buiten over me hebben. Leek het er wel een beetje op? Beantwoordde het
aan de verwachtingen? Ze hebben het over mij. Ik moet een beetje op hem lijken,
you know? Zelf heeft hij altijd gezegd, als het ergens op begint te lijken dat ik ken,
blijf ik net zolang etteren tot het iets anders is geworden. Of ik draai me om en loop
weg. Zei ik wel eens You know? Nee, listen. Ik ben pretty fast when I have to, you
know? Listen. What's up. When I have to be. Alles wat Engels is, heb ik gezegd.
De rest is later gekomen. De gedachte erachter. Goed idee, niet? Geen gezeik, het
is wat het is. Mijn stem hebben we niet, wel mijn teksten. I'm pretty fast with the
camera when I have to be. Mijn teksten. Als het moet ben ik verdomde snel. Ben ik
te verstaan? Als ik hier sta? Zeg wat. Hoor ik er een beetje bij als ik hier sta? Hoor
ik erbij? Hoor ik erbij?! Zeg goddomme wat, zit daar niet als schapen. Horen we bij
elkaar of niet. Tong verloren? Steek dan een vinger op. Horen we bij elkaar of niet.
Hebben we iets met elkaar te maken. Of niet. We zijn voorbijgangers. Hoe zit het
met die knop, hebben jullie al nagedacht over de knop, zijn jullie er een beetje
uitgekomen? Is het dan zo moeilijk om tot een behoorlijke slotsom te komen? Het
stelt allemaal geen donder voor. Doe niet zo gewichtig. Horen
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we bij elkaar? Omhoog die vingers! Vingers! Niet? Okay, dan niet. Horen we niet
bij elkaar. En hier, horen we hier nog bij elkaar? Vingers! Goverdommehh. Jezus.
Vingers! Nee, het is geen zaaltje pesten. Ik probeer dichterbij te komen. En jullie
zandzakken zitten daar. Er wordt niet eens gekucht. Kijk dan, kijk uit jullie ogen! Te
vroeg begonnen, zeker, te snel op de man gespeeld, niet goed getimed. Ze willen
gekieteld worden, niet aangesproken. Jammer dan. Horen we bij elkaar of niet? En
hier? Nee, we horen niet bij elkaar, ik hoor niet bij jullie. You can be a stranger
everywhere and anywhere, even at home. Ben ik te verstaan? En zo?
Ik weet niet waar het mis is gegaan. Met mij. Ik zat onder, ik worstelde, maar
bovenkomen was er niet bij. Gíng het wel mis? Kan er bij een experiment gesproken
worden van misgaan? Elke uitslag is er een, ook een negatieve uitslag. Een
experiment van vijfenzeventig jaar. Gemiddeld. Zolang gaat het bij mij niet duren.
Nog een paar maanden, hooguit zes. Soms betrap ik mezelf erop dat ik al afscheid
aan het nemen ben. Het is maar één trapje extra. Ik oefen al jaren in afwezigheid.
Nu komt mijn moment, nu komt het. Gras, asfalt, bomen, lantaarnpalen, hoeveel
langer kan ik er nog naar kijken? De kinderen, gesprekken, misschien. Vrouwen,
succes, nee. De etalages, mijn vrienden, mijn vrouw. Je moet het licht zien te houden.
Jullie raden nooit wie er nou weer kanker heeft, zei ik toen ik thuiskwam. Na drie
keer hadden ze het nog niet geraden. Nooit zal ik weten waar het mis is gegaan. Ik
kwam er niet doorheen. Ik heb eronder gelegen, ben erachter gekropen, stond er
bovenop. Maar ik sta nog steeds buiten. Ik keek wel, ik keek niet, mijn neus erin
geduwd, een paar passen terug, miljoenen malen op de knop gedrukt. De stapels
liggen thuis, ga maar kijken als je me niet gelooft. Het is me ontglipt. Het verdomde
zich te laten kennen. Wat? Leven, NDJ. Wat? Leven, GVD. Leven en vrouwenvlees:
één. Een klam onderbroekje van een vrouwenkont schuiven, de eerste keer dat je
haar bh-sluiting mag openmaken, uitpakken wat daarin zit. Het valt wel eens tegen,
dan valt het maar tegen, kan niet bommen, jij hebt een vrouw op je, onder je, over
je heen, naast je. Je hand door haar haar halen, je neus in haar oksels drukken, ze
ruikt naar zeep en een beetje zweet. Je krijgt haar nooit te pakken, hersenschimmen,
luchtkastelen. Hoe dichterbij je komt, al duik je er helemaal in, al zit je helemaal
onder, onaanraakbaar blijft vrouwenvlees. Je legt je hand erop, en verder zul je
nooit komen. De ultieme afwezigheid, vrouwenvlees. Dichtbij en veraf. Al zet je er
je tanden in. Het trekt aan me. Ik voel het trekken. Maar het trekt niet. Ik duw. Het
doet niets, het deint een beetje. Neuken en op de schouder slaan, dat zijn de
aanrakingen waartussen zich het lichamelijk vermogen van de man beweegt.
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Ben ik er met mijn gedachten wel bij geweest, die miljarden gedachten die ik heb
gehad? Die miljarden blikken die ik wierp? Al die keren dat ik een lepel in mijn
handen heb genomen, hem naar mijn mond bracht? Een hand op een dij legde?
Die honderdduizenden koppen koffie, heb ik die echt geproefd? Op een foto wil het
soms gebeuren dat er iets komt bovendrijven. Nee, echt, nu even serieus. Het besef
dat het toch anders in elkaar steekt dan je al jaren dacht. Alsof de wereld waarnaar
je dacht te kijken, maar één van de vele brillen is die je had kunnen dragen. Mijn
schat uit het bos. De schat die alles doorzichtig gaat maken. Zien wat is. Niet kiezen,
alleen zien. Gewichtigdoeners? Om je een kriek te lachen. Haatdragenden? Sneu!
Wordt er wel goed genoeg opgelet, wordt er niet te veel gesuft? Zijn die ogen
open als de buitendeur achter ons dichtvalt, als op de stoep de eerste schreden
van de dag worden gezet? De rijen geparkeerde auto's, lantaarnpalen, te vertrouwd
om gezien te worden. Je moet ze scheef zetten voor ze opvallen. Er moet iets mis
gaan. Alleen als ze op me afdenderen, zie ik de auto. Of er moet een drang zijn.
Alleen als ik mijn fiets vast wil zetten zie ik de lantaarnpaal. Alleen als ik erin stap
zie ik de hondendrol. In alle toonaarden en van alle kanten klinkt de roep om
verandering. De wereld is niet goed genoeg. Het moet allemaal beter. Maar stel dat
we die wereld niet eens hebben gezien, dat we hier massaal lopen te suffen?
Zondagmorgen gaat om 7.15 uur de telefoon. Voor ik de spreekknop indruk, een
metalen meetlat van mijn bureau gepakt en naar de keukentafel gelopen met het
plastic zeiltje. ‘Hallo,’ zeg ik in de hoorn zoals gewoonlijk. Niets. Twee keer een
ongelooflijke dreun met de meetlat op de tafel gegeven met de hoorn er vlak naast.
Toen verbrak ik de verbinding. Hele dag radiostilte gehad, maar 's avonds om 10.00
uur begon het feest weer. De gek zal nu zijn/haar oren wel uit de buurt van de
telefoon houden, de meetlat-truc werkt maar één keer. Ik houd de lijn open, net
zoals vorige week. Deze keer de mute-knop ingedrukt, zodat er niets te horen valt
van wat zich hier in huis afspeelt. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. De
volgende morgen om 9.00 uur bleek de lijn nog steeds te ruisen. 's Avonds en in
het weekend is lokaal bellen iets van 5 cent per minuut. Het heeft hem/haar bij elkaar
24,50 gekost. Er is iets waar het geruis me aan doet denken, het gaat steeds
langzamer lijkt wel. Of de bladeren langzamer ruisen. Als het al bladeren zijn. Een
wolkbreuk misschien. Misschien een wolkbreuk. Ja. Zou kunnen.
Onderweg zijn, flink doorstappen, ernstige blik, een dossier onder arm, alsof je bij
het haastige wereldje van functionarissen hoort dat tijdens kantooruren de binnenstad
bevolkt. Ik ben niets, ik stel niets voor. Kan
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even duren voor dat zit. Ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Geen man overboord,
was ik er niet geweest. Je moet een jasje uit hebben gedaan voor je dat echt wilt
geloven. Wat is een omslag? Dat je opeens een ander wordt, je wordt zoals je zou
willen zijn. Al die jaren dat brave ventje met je meegedragen, hoe groot je je scheur
ook openzet. Omslaan is er nooit bij. Ja bládzijden. Je denkt dat er iets veranderd
is, er gaan even een paar deuren open, en ze gaan dicht. Daar sta je weer, buiten,
als de oude. De macht der gewoonte duwt je onophoudelijk terug in het keurslijf dat
je wilt afschudden. Van ervaringen leer je niet, elke gebeurtenis is uniek, herhaling
is er niet bij. Met stomheid geslagen zijn, alsof iemand op je af is gestapt en een
pistool tegen je kop heeft gezet. Net zolang zitten bibberen tot je uitgebibberd kunt
zeggen: schiet maar, haal die trekker maar over, ik stel niets voor, ik ben niets. Ik
heb niets te zeggen over wat er gaat gebeuren met mijn leven. Ik ben machteloos,
ik beteken niets, ik ben hulpeloos. Dat betekent dat je vrij bent, je kan gaan en staan
waar je wilt, het pistool op je kop is je bevrijding. Dat wil zeggen: leef je leven, wees
niet bang, wees niet naijverig, je hebt niets te willen, reken nergens op, elk moment
kan de trekker worden overgehaald, we zeggen alleen niet wanneer. Vol gas, vol
gas vooruit.
Net als bij de anderen, klopt er een hart daarbinnen. Ook jij krijgt honger. Jij hebt
ogen net als de rest. Zo wereldvreemd kan het niet zijn wat jij ziet. Al trek je je
nergens iets van aan (jij stelt niets voor) dan nog is dat nog geen garantie dat het
wat wordt. Echt makkelijk zal het nooit worden om te zien wat je niet zag. Er moet
voor gewerkt worden. Niet met ideeën in je hoofd, maar met wat er voor je neus
gebeurt. Niet zeuren, je geen zorgen maken, druk op die knop, ga je niets af zitten
vragen. Die oude man, wie zit op een oude man te wachten. Tegen de tijd dat je de
foto's terugziet, mag je je jezelf vragen stellen tot je een ons weegt, scheld je eigen
huid vol. Maar niet tijdens het fotograferen. Neem die foto, neem hem. Je hebt alle
tijd om hem af te drukken, of niet, maar als je hem nu niet neemt: heb je niets. Shit,
Oh my God, Poep, Kut.
Vandaag heb ik meerdere keren, zomaar uit het niets, moeten denken aan het
stoplicht op het kruispunt tegenover de Taco Bell waar vroeger de Chrysler zat. Dat
licht waarvoor je staat te wachten als je vanuit de 43e straat de 124e in noordelijke
richting in wilt of de zuidelijke kant op naar Queens.
Ik kies niet. Ik ben overal tegen. Tot ik gekozen heb. Dan ben ik voor. Daarom
kies ik niet. Kiezen jullie maar. Jullie hakken vaker met dat bijltje. Twintig soorten
koffie in de schappen. Veertig kanalen op de televisie, veertig kanalen en allemaal
van hetzelfde laken een pak. Kiezen jullie maar. Ik kies niet. Ik zoek. Dat ene moment
waarop alles helder wordt
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en betekenis krijgt. Het beste is niet te kijken. Soms lukt dat, of altijd eigenlijk meestal.
De camera het werk laten doen, op het ritme van de knop. Betekenis is
alomtegenwoordig. Het laat zich moeilijk vangen, het glipt weg zodra het zich
bekeken voelt. Altijd de extremen opzoeken. In het midden valt niets te beleven.
Geruis van bladeren. Ook geen wolkbreuk. Er zit een ritme in, een resonantie.
Wacht even, het razendsnel ritmisch omzetten van schakelaars. Ook mogelijk. Of
een hangar vol auto's met startproblemen. Te weinig ritme.
Stel dat er nou geen gek achter zit, maar iets technisch, een mankement ergens
in mijn toestel of in de lijn. Via mijn nummer wordt naar het buitenland gebeld, je
hoort dat wel meer. Of de draadloze telefoon pikt signalen op die niet voor hem
bedoeld zijn. Iedereen zegt: je moet het in de richting van een afgewezen vrouw
zoeken.
Een brief van het telefoonbedrijf. Ze kunnen niets ondernemen, blijkbaar wordt er
steeds van verschillende nummers gebeld. Dat vermoeden had ik zelf ook al. Die
week vier telefoontjes, achter elkaar. Dan een tijd niets tot er een envelop zonder
afzender in de bus ligt. Het handschrift is bibberig. Er zit een ansichtkaart in, twee
waterlelies in de natuur. Met witte viltstift erop geschreven
‘Ik kies niet.’
Een week niets. Dan de ruisende bladeren weer op het antwoordapparaat, of wat
het dan ook wezen mag, nog langzamer dan anders. Een week niets. Dan één keer
stilzwijgen. De volgende dag drie ruisende bladeren. En dan gaat 's morgens op
een vroeg uur de telefoon. Ik lag in bed, het toestel naast me. Daar had je ze weer,
kon niet missen. Zonder tussenkomst van het antwoordapparaat opgenomen.
- Spreek ik met Winogrand?
Het was een mannenstem.
- Daar spreekt u mee, zei ik.
- Garry Winogrand?
- Spreekt u mee.
- Eindelijk heb ik u aan de lijn. Waarom zegt u niets als u opneemt?
Daar zul je hem hebben dit moet hem zijn, de belgek, een doorgedraaide, oude
vent.
- Omdat ik alleen maar achterlijke geluiden hoor. Bent u dezelfde van de achterlijke
geluiden op mijn antwoordapparaat?
- Over welke geluiden gaat het hier?
- Ruisende bomen, verkeerslawaai, startende auto's, het omzetten van
schakelaars.
- Dat vindt u achterlijke geluiden.
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- Dat vind ik nou achterlijke geluiden, ja.
- Is het Garry met één ‘r’ of twee?
- Mag u zelf weten.
- En als u moest kiezen.
- Ik kies niet.
- Kan ook. Dan wordt het delen. Het is kiezen of delen. U deelt?
- Dan delen.
- Driemiljoenzeshonderdnegenenzeventigduizendtweehonderd gedeeld door vijf
filmpjes per dag, en door het aantal dagen per jaar, en door het aantal opnamen
per filmpje, hoeveel jaar is dat? Ik hoop dat u een beetje goed bent in hoofdrekenen.
- Zesenvijftig, zei ik.
Mijn leeftijd.
- U heeft gekozen, zegt de stem.
Weg stem. Dan ruis, heel traag. Je kunt elk blad horen in de wind. Als het niet te
ritmisch zou zijn voor bladeren in de wind. Niet bladeren. Schakelaars dan?
Schakelaars niet... éénhonderdvijfentwintigste, ééntweehonderdvijftigste,
éénzestigste, éénachtste, éénvijfhonderdste... sluiters, het zijn sluiters,
éénhonderdvijfentwintigste, ééntweehonderdvijftigste, éénzestigste. Verdomd.
Klikkende sluiters. Dat ik dat niet eerder gehoord heb. Tussendoor het transporteren
van film. Zzrrrak-Tjik-Zzrrrak-Tjik-Zzrrrak-Tjik-Zzrrrak-Tjik. Steeds langzamer.
Langzamer. Langzaam... De laatste Tjik-Zzrrrak... was alweer een tijdje terug, de
laatste Tjik-Zzrrrak...

Postscriptum
Als de vragen te lastig werden - je had er mensen bij die werkelijk helemaal niets
van zijn foto's begrepen - dan mocht Garry Winogrand graag terugvallen op wat
postuum zijn lijfspreuk is geworden: ‘I photograph in order to see what things that
interest me, look like as photographs.’
Toch raar dat iemand met zo 'n lijfspreuk zo weinig aandacht heeft kunnen
opbrengen voor wat zijn opnames uiteindelijk opleverden. Wat er van Winogrand
in boeken en tentoonstellingen verschenen is, werd in bijna alle gevallen door
anderen uit de stapels getrokken waar zijn huis mee vol moet hebben gestaan. Na
zijn dood kwamen daar nog eens zijn beruchte vuilniszakken bij. Inhoud: een
kwartmiljoen opnames die nooit ontwikkeld waren, nooit op een contactvel gezet,
nooit naar gekeken.
In de laatste zes jaar van zijn leven heeft hij die zakken bij elkaar gefotografeerd.
Met één been in het graf als een idioot op de knop gedrukt, zes rollen per dag, het
weekend meegerekend. Iedere dag meer dan 200 keer op de knop gedrukt. Wat
zag die man, wat anderen niet zien? Wat heeft hij in godsnaam voor ogen gehad?
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Er is een contactvel, nr. PD 142, vermoedelijk uit 1982. Het moest door de
nabestaanden ontwikkeld worden en is opgenomen in het overzichtswerk ‘Figments
of the real world’ dat na Winogrands dood is verschenen. Het hele filmpje is vanuit
de auto volgeschoten. Winogrand liet zich graag rondrijden. Daar zit hij dan, raampje
open, raampje dicht. Je moet er wel een loepje bijnemen om het te kunnen bekijken.
Opname 31, waarin door het zijraam drie auto 's als ruimteschepen zijn gekadreerd,
is de mooiste opname. Maar het aangrijpendst is wat er uit het filmpje als geheel
spreekt. Hier kijkt iemand in de wereld rond die niets, maar dan ook helemaal niets
met fotografische conventies heeft. Iemand die kijkt als een geboren blinde die als
door een godswonder vlak voor zijn dood toch nog even een blik op de wereld heeft
mogen werpen. O, wat is dat daar, en moet je dit zien. Van pure gretigheid al op
die knop gedrukt voor hij dichtbij genoeg was.
In 1981 kreeg ik voor het eerst een boek met foto's van Garry Winogrand in
handen, Public Relations heette het. Foto's van evenementen waarvoor de pers
doorgaans uitgenodigd wordt: officiële ontvangsten, demonstraties, openingen,
persconferenties. Rommelige persfoto's. Geflitst, uitgebeten voorgronden,
dichtgelopen achtergronden. Ik bladerde het boek door, haalde mijn schouders op
en gaf het terug.
Ik fotografeerde in die tijd voor bladen met een linkse signatuur. Ik dacht - en ik
was niet de enige - dat foto 's de wereld konden verbeteren. Het goede zouden ze
in een helder daglicht stellen en het kwaad zouden ze ontmaskeren. Geflitst werd
er niet, flitslicht was rechts, commercieel, respectloos. Het aangetroffene was heilig.
Manipulatie was verboden.
Een bril die alles wat de wereld te bieden had omzette in goed of kwaad. Er moet
een moment zijn geweest waarop de rechtlijnigheid van die indeling me begon te
benauwen. Sprak het bestaan niet in alle toonaarden tegelijk? Wat gebeurde er als
de onderdrukkers eenmaal verdreven waren? Dan werden de onderdrukten zelf
onderdrukker, alle goede bedoelingen ten spijt. Dus zo rechtlijnig, zo eenduidig, zat
de wereld niet in elkaar. Ik ging op zoek naar een fotografische aanpak waarin die
ongrijpbaarheid tot uitdrukking kwam.
Het werd het 1984, het jaar van Winogrands dood. Ik kreeg Public Relations weer
eens in handen. De schellen vielen van mijn ogen. Winogrand maakte van de
actualiteit een chaotisch theater, hij relativeerde wat ik gewend was serieus te
nemen. Ik monteerde een flitser op mijn camera en probeerde naar de wereld te
kijken zoals hij keek. Ik had mijn thuishaven gevonden, ik fotografeerde als in een
roes. Tot 1986, het jaar dat de chaotisch-theatrale stijl me begon tegen te staan. Ik
probeerde ermee te stoppen maar het lukte niet, het was net of mijn
kleinbeeldcamera een eigen leven was gaan leiden. Pas toen ik een camera kocht
die zo
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groot was dat hij op een statief moest, kwam ik in ander vaarwater. En toch, voel ik
me ook in mijn latere werk verwant met Garry Winogrand.
In 1999 schreef ik een monoloog over Winogrand. Titel ‘Ruis’, gespeeld door
Josse De Pauw.
In De Balie ondertussen hangen foto's van me uit de tijd dat ik me verwant voelde
moet de chaotische stijl van Winogrand. Titel van de tentoonstelling: ‘Hoe ik de
wereld zag door de ogen van Garry Winogrand.’
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Hedda Martens
Iemandsland
Geluiden
Iemand beschikt over een zo grote gevoeligheid voor klanken dat hij vrijwel ieder
geluid kan onderbrengen in een eigen systeem: niet zozeer naar toonsoort of trilling,
maar volgens indelingen die hij speciaal per klankgroep ontwerpt naar wendbaarheid,
pauze, poreusheid, gewicht - ja zelfs naar temperatuur, schuwheid, smaak of iets
dat hij typografie noemt; hoe dan ook is zo'n opsomming alleen nooit toereikend,
terwijl elk systeem als geheel moeiteloos klopt. Of ‘past’, zou je kunnen zeggen, of
de klanken iets meegeeft als een extra dimensie, waarbij een verband met
schilderkunst, botanie, meubilair, gereedschap of de wereld der dieren al evengoed
mogelijk is als die met religieuze feestdagen, geruite theedoeken aan een waslijn,
een brief met viltstift geschreven.
Hemzelf gaat het er nog het meest om dat hij zoveel mogelijk geluiden een thuis
bezorgt, een omgeving waarin ze het best tot hun recht komen; dat kan een mooie
omgeving zijn maar soms ook een onaangename, daar heeft hij weinig zeggenschap
over - al meent zijn vrouw dat er een nauwe samenhang is tussen zijn wisselende
stemmingen en het zogenaamde thuis dat hij de klanken aanbiedt. Zelf zou ze zo'n
liefhebberij heus ook wel leuk vinden maar wie zorgt er dan nog voor brood op de
plank? Hij niet, zolang hij dag in dag uit op zoek moet naar categorieën die zijn
geluiden nog betere kansen zullen geven; ze moeten zich bij voorbeeld ook kunnen
verplaatsen, bijkleuren en zelfs in hun tegendeel ontwikkelen zodat een rijkere of
juist eenvoudiger bestemming altijd voorhanden blijft. - Omdat hij bij zijn weten de
enige is die deze taak vervult raakt hij ook wel eens beklemd door zoveel
verantwoordelijkheid, waarbij vooral de sectie van de onaangename systemen hem
flink benauwt; stel dat hij iets over het hoofd ziet waardoor een hele
klankengemeenschap buiten haar schuld in zo'n kwalijke omgeving is beland?
Vandaar dat de meeste van zijn zoektochten door de vrije natuur leiden, of langs
kleine dorpssamenlevingen waarbinnen de meeste geluiden een zekere rondheid
en geschiedenis bezitten die vrijwel elk systeem goeddoen, ook als het voor het
overige wat minder plezierig uitvalt; en al kost het hem dan nog steeds hartenpijn
om zijn klanken aan een twijfel-
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achtiger groepering toe te moeten wijzen, toch vermindert hij daarmee tevens het
gevaar van al te scherpe tegenstellingen. - Zo kunnen sommige geluiden zoals de
historische, de ovale en een belangrijk deel van de typografische in verschillende
klassen tegelijk figureren, hoewel dat er ook weer niet teveel mogen zijn omdat ze
anders hun kracht kunnen verliezen. Vooral in de winter is de oogst wel erg schraal,
al wil hij het gonzen van schaatsen op het ijs, het knappen van houtblokken en de
enorme rijkdom aan dempingen wanneer het gesneeuwd heeft beslist niet
onderschatten. - Een moeilijkheid met de winter is trouwens ook dat hij tegenwoordig
vaak last krijgt van oorontstekingen die zo lang kunnen duren dat hij laatst het hele
voorjaar moest missen, terwijl juist dan de gunstigste klanken ontstaan: neem alleen
al het schorre, warrige en persistente geteem van jonge vogels, waarmee hij hele
systemen kan capitonneren.
Grote winst betekent echter de eerste baby in huis: dag en nacht verzamelt hij
de lichtste wisselingen tussen gorgelen, sabbelen, kirren, hikken en een hele serie
dunne, golvende, pluizige tonen die nog niet hoeven te lijden aan de hoekige
storingen waarvan hij er al meer in reserve heeft dan hem lief is. Ook zijn vrouw
ontwikkelt in haar doorgaans zo zakelijke stemgeluid een melodieuze zorgzaamheid
die, in beurtzang met de baby, een voorraad zinloze frasen, susklanken en
vraagbogen oplevert die onuitputtelijk lijkt; al nemen haar veelgeprezen ambities
gaandeweg weer de overhand. Ze krijgt een baan en een huis aangeboden in de
grootste stad van het land, en aanvankelijk verheugt hij zich over haar trotse,
rinkelende lach en het klikken van haar hakjes over de marmeren vloeren in hun
gloednieuwe woning, met een dakterras en een weelde aan ruimte. Maar de wijk is
in aanbouw, en zoveel genadeloos, massief en onophoudelijk geluid bij elkaar heeft
hij nooit eerder meegemaakt.
Voor het eerst moet hij categorieën introduceren die alleen en uitsluitend
onaangenaam zijn, en waarvoor zijn geest weigert een systeem te verzinnen. Niet
omdat dat te moeilijk zou zijn, integendeel, het merendeel van de geluiden is immers
een gemechaniseerd uiterste van wat hij allang in alle mogelijke nuances heeft
ingezameld en thuisgebracht; maar wat hij nu beleeft is daar de nachtmerrie van.
En hoe hij bij het krieken van de ochtend zijn hoofd ook tussen de kussens verstopt,
zijn oren toegesmeerd met gelige was, er is geen enkele kans om eraan te ontkomen:
vijf dagen lang elke week, elke maand, al gedurende anderhalf jaar. Ook heeft het
kind inmiddels een leeftijd bereikt die in alle toonaarden snerpen en gieren kan en
daar is zijn vrouw weer slecht tegen opgewassen; ze komt steeds later thuis van
haar veeleisende werk en haar hakken hameren, haar stem slaat over in de
kinderkamer, een grammofoonplaat met opgewekte liedjes moet het getier
overstemmen.
Had hij nog weggekund, overdag, om zijn eerdere geluiden op te zoe-
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ken, dan was misschien zoiets als een evenwicht mogelijk geweest; maar voor het
kind moet hij thuisblijven en kan hij zijn oren niet dichtstoppen, ook al omdat de
ontstekingen door de kleffe was verergerd zijn: bij vlagen neemt zijn gepijnigde
hoofd geluidspieken waar die zijn hersenen lijken te elektriseren en waar zijn ogen
van tranen, alles sist en bonst in een onhoudbaar geweld dat ook in het weekend
kan optreden, van binnenuit, als er buiten niet eens gebouwd wordt. Alleen 's avonds
laat vindt hij nog enig soelaas in het beluisteren van oude klankopnames, al is het
moeilijk werken zonder de omgeving waar de geluiden uit voortkomen; te meer
omdat hij ze telkens moet dempen vanwege zijn vrouw, die zich beklaagt op steeds
snerpender toon. Hij voelt hoe zijn stelsels onbetrouwbaar worden, de klanken gaan
rafelen, ze raken verstrikt in elkaar als natte veters en het ene systeem na het andere
rolt zich tussen zijn oren ineen tot een donkere klontering die grillige uitlopers en
vlekken zaait - ook nu weer, voor de zoveelste keer, hij houdt zijn handen om zijn
hoofd dat op barsten staat terwijl zijn vrouw met harde stappen de trap op rent: nee
zo kan het niet verder, dat roept zij immers ook, hij hoort haar boven nog roepen
hoe ze hem geen dag langer verdraagt. En terwijl zij op het dakterras sigaretten
rookt bergt hij zijn banden in een koffer, trekt zijn jas aan en aarzelt nog even bij de
glanzende liftdeuren, maar zodra die met een kling uiteenwijken is hij op weg en
weet tussen gierende trams, toeterende taxi's en de sirenes van de grote stad het
station te bereiken.
Rond middernacht stapt hij uit op een stil, klein perron en niet zodra zijn de rode
treinlichten uit het zicht verdwenen of hij legt zijn hoofd in de nek en verneemt een
ruisen ver buiten zijn eigen hoofd, eindeloos ver als van onbekende planeten; een
suizen en tikken, een gonzen en fluisteren dat koel is en uitrust in het fluweel van
de nacht - o, niets is nog verloren. Het is niet waar dat de geluiden waaraan hij zijn
leven wijdde zich tegen hemzelf zouden keren: nooit eerder heeft hij zich zo welkom
gevoeld, zo herademd en krachtig, en bestemd voor zijn taak.
In deze nieuwe fase, nu zijn gehoor hem nog maar mondjesmaat ter beschikking
staat, neemt de overzichtelijkheid van zijn klasseringen weliswaar toe maar moet
hij er tevens dag en nacht aan voortbouwen, in de coulissen van het inmiddels
vertrouwde bonzen en piepen dat nu nooit meer uit zijn oren verdwijnt. Om geen
tijd te verliezen past hij zijn geluidssystemen bovendien bij zijn ervaringen aan: de
onaangename ruimen volledig het veld, geen schijn van kans dat hij daar nog de
minste moeite voor doet. Maar de gekiemde, de opalen, de polijstende klanken, die
waar de schilderkunst langsstrijkt, het licht van de ochtend of het album met kleine,
zwart-witte foto's - omzwachteld als de pluchen vlucht van de uil en elliptisch naar
de gang der planeten, vervuld van getwinkel, van klikken op marmer en van het
natte genibbel van het eerste begin: elk
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en ieder bemind geluid zal hij een thuis bezorgen dat in zijn geheugen duizenden
kamers telt, waar hij heel de rest van zijn leven in stilte kan doorwerken.

Kabinet
Iemand heeft zich in zijn lange leven nog nooit laten commanderen maar nu, pal
na zijn zestigste, was het er toch bijna van gekomen. Van zijn vak is hij archivaris,
neutraal en deskundig zoals, vermoedt hij, de meeste archivarissen wel zullen zijn:
men is immers dienstbaar aan reeds bestaande feiten, en alleen ordening en
beschrijving, niet beoordeling of verheffing behoren tot zijn taak. De stichting
waarvoor hij werkt is ondergebracht in een oud pand, omgeven door een prachtige
tuin met een theehuis en een klein, verzonken bijgebouwtje dat ooit als provisiekast
en wijnkelder dienst deed; en misschien is zijn enige zwak wel zijn behoefte om
alles, maar dan ook alles over deze locatie te weten te komen. Hij heeft kadasters,
topografische atlassen, bibliotheken, boedelbeschrijvingen en bevolkingsregisters
nagezocht en zelfs de aanplant, het verleggen van paden in de tuin, het keukengerei
van oude families, de pilaartjes aan het theehuis die in 1881 pas zijn toegevoegd
en het fundament van het fietsenhok waar ooit de stallen op rustten... alles is voor
hem van een specifiek, persoonlijk belang, wat trouwens geenszins afbreuk doet
aan zijn beroepsmatige bezigheden. Het is waar, soms moet hij voor zijn eigenlijke
werk elders naspeuringen doen, en dan maakt hij wel eens van de gelegenheid
gebruik om in dezelfde beweging iets extra's over het pand of de tuinen te weten te
komen; daar staat echter tegenover dat het ook geregeld andersom toegaat en hij
in het weekend een flinke reis onderneemt vanwege zijn liefhebberij, waarbij hij dan
tegelijk iets voor de zaak kan uitzoeken.
Maar dan gaat zijn beminnelijke oude chef die zijn belangstelling volop deelde
met pensioen, en twee dagen later, terwijl de archivaris juist diens hoge porseleinen
koffiebeker - als erfstuk aan hem overgedaan - aan de linkerkant van zijn bureau
op een kartonnetje plaatst, maakt het nieuwe hoofd zijn entree. Na een paar passen
in het overvolle, schaars verlichte vertrek dat wel ‘het kabinet’ heet snuift hij hoorbaar
de lucht op, en vraagt of hier gerookt wordt; ja, hier wordt gerookt: ‘Een slechte
gewoonte, ik weet het,’ glimlacht de archivaris. Om terstond te vernemen dat roken
voortaan op de hele afdeling niet meer is toegestaan, vanwege het brandgevaar.
Ook is de nieuwe chef allerminst te spreken over de koffiebeker, er is immers een
verzamelpunt waar het hele personeel op vaste tijden koffie- of theepauzes kan
nemen: enerzijds voorkomt dat vlekken
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op de documenten en anderzijds is het bevorderlijk voor het contact tussen de
medewerkers. Waarna hij meteen even wil wijzen op de broodnodige automatisering
binnen het bedrijf, we moeten met onze tijd meegaan, alles wordt er zoveel simpeler
door en u zult zien hoeveel gemak het in de eerste plaats uzelf oplevert.
Wanneer de man vertrokken is sluit de archivaris de deur die hij open liet, gaat
aan zijn bureau zitten en warmt zijn handen aan de porseleinen beker. Wel, zo
nieuw nog, die jongen kan natuurlijk amper weten hoe hij hier al ruim dertig jaar zijn
eigen zaken glashelder beheert, met nu alleen nog als doel om ze nog vóór zijn
pensioen, tot 1960 rond te krijgen; dan kan alles de klimaatkamer in en zal er
waarschijnlijk nooit meer iemand naar omzien. En hij glimlacht bij de gedachte aan
zijn persoonlijke, zuurvrij kartonnen dozen waarin zijn hobby is opgeslagen; die
komen, mede naar de wens van zijn oude chef, in diezelfde kamer te staan op een
apart plekje voor de liefhebber, makkelijk te ontsluiten via een fraai, handgeschreven
register. Traag steekt hij zijn eerste sigaar op en begint zijn normale werkdag van
ononderbroken bijeenzoeken, stapelen, markeren, inschrijven.
Tot zijn verrassing vindt hij een week later 's ochtends zijn deur wijd open, en zijn
asbak verdwenen. Wel, er zat ook een dikke aangekoekte aslaag in; en als hij het
forse, koperen ding - nog in het theehuis gevonden destijds, naast een wrakkige
omgevallen console - op het aanrecht bij de koffiemachine terugvindt boent hij hem
stevig uit, tot het koper glimt als een zonnetje. Overigens tegen de orde dat die deur
open bleef; bij terugkeer ziet hij de nieuwe knaap voor het middelste raam staan en
hij wijst hem beleefd op deze huisregel, mensen nemen de gekste dingen mee en
dit is dan wel grotendeels oud papier, maar evengoed onvervangbaar. De ochtendzon
kaatst in het koper, hij laat alvast de jaloezieën neer om zijn documenten straks
tijdens de werkzaamheden te beschermen; dan biedt hij de jongen een stoel aan,
gaat zelf zitten en presenteert een sigaartje.
Dat had hij niet moeten doen. Zoals hij evenmin kort na zijn debuut bij de
koffiepauze, waar hij het geroezemoes al snel ontvluchtte, een eigen koffieapparaat
had moeten meenemen dat kortsluiting veroorzaakte; en nog minder had hij het slot
op zijn kamer moeten veranderen opdat de deur in zijn afwezigheid niet door
onzorgvuldigheid open zou blijven. ‘Regelrecht provocerend gedrag’ werd een en
ander genoemd; ach, daar had hij niet zo bij stilgestaan, hij liet zichzelf nu eenmaal
niet graag bedillen en hij wilde vooral zijn archief beschermen, er in vrede aan
doorwerken om alles rond te krijgen tot 1960; daarna mochten ze de duizenden
gegevens en verwijsplaatsen in de zwarte folianten automatiseren wat ze wilden.
Maar wat ze wilden was daar op slag mee beginnen, volgens een systeem dat
volstrekt niet aansloot bij dat wat hij had overgenomen van

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

58
zijn legendarische voorganger, die maar liefst zeventig jaar geleden met de klus
was begonnen: hij zou in de wereld niet weten waar hij onder zulke voorwaarden
naartoe zou moeten met zijn beroepscode, zijn ervaring, zijn tempo - waar hij naartoe
zou moeten met zichzelf.
Evengoed was alles nu toch uitstekend in orde gekomen, zo meent zijn oude
chef, terwijl hij zijn sigaar aftikt in de goudkleurige asbak die hij zojuist thuis in
ontvangst heeft genomen. En samen buigen ze zich over de inhoud van de zuurvrij
kartonnen dozen; er is in het afgelopen halfjaar uiteraard weinig nieuws bij gekomen,
maar nu hebben ze gezamenlijk alle tijd om de geschiedenis van het pand, de
opstallen, de beplanting en de bewoning in alle volledigheid vast te leggen, vanaf
het heien van de allereerste houten paal tot aan de complete verbouwing die in het
najaar begint.

Schade
Iemand leidt een uiterst voorzichtig bestaan, hij kan het niet verdragen dat iets of
iemand door zijn toedoen schade zou ondervinden; toch blijft hij de ene na de andere
onhandigheid begaan, met als gevolg dat er nooit een einde zal komen aan de
zelfkritiek die hij al zijn leven lang probeert te ontlopen. Inmiddels is ook de meest
onschuldige gebeurtenis - hij heeft bijvoorbeeld de voordeur achter zich dichtgedaan
voor de neus van een medebewoner en als hij snel opnieuw opendoet barst een
pak melk stuk op de vloer - al voldoende om hem te overspoelen met een
misselijkmakende golf van schaamte en zelfverwijt waarin al zijn vorige misstappen
opnieuw naar boven komen, en eindeloos zijn de verzinsels waarmee hij zijn schuld
zal proberen te vereffenen. Maar ook wanneer hij vuurrood en met scheve schouders
zijn excuses heeft aangeboden, een beschadigd voorwerp vergoed, een vergissing
erkend, ja zelfs wanneer men hem zaken allerminst kwalijk blijkt te nemen, ze wellicht
helemaal niet had opgemerkt als hij er niet over was begonnen of, in het sterkste
geval, wanneer de fout bij nader inzien aan een ander moet worden toegeschreven:
dan nog blijft hij tijdenlang verstrikt in de ene hopeloze overweging na de andere kon hij zichzelf maar voorgoed vrijwaren van welk aandeel dan ook in de
onverbiddelijke stroom van werkelijke en mogelijke riskante gebeurtenissen waar
hij elke dag weer tussendoor moet laveren.
Had hij deze preoccupaties in zijn jeugd nog overwegend op mensen gericht zijn ouders, familie of medescholieren, allen eerder gehinderd dan vergevensgezind
door het koortsachtige redeneren waarin hij zijn schuld verpakte - naarmate hij ouder
werd deed de aanblik alleen al van
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een door zijn toedoen gebroken glas, een vlek, een scheur, kras, breuk of welke
schade dan ook hem onvergeeflijk zeer, des te definitiever omdat er bij gebrek aan
tussenpersonen geen goedpraterij aan te pas kon komen. Geplaagd door een
haarscherp bijgehouden, meedogenloze reeks van wat hij zijn vernielingen noemde
bewoog hij zich, mager en behoedzaam als een wandelende tak, zo omzichtig door
zijn omgeving dat hij vrijwel nergens meer mee in aanraking kwam; maar ondanks
een afname van zichtbare schade was de vrees voor het kwalijke effect van zijn
verrichtingen zozeer deel van hemzelf geworden dat hij onvermijdelijk terechtkwam
in een volgende, finale fase.
Niet meer wat hij doet of nalaat, maar zijn aanwezigheid zelf dreigt hem nu op te
gaan breken: iedere omstandigheid of gebeurtenis waar hij deel van uitmaakt moet
wel door zijn presentie bedorven worden want hij ziet er niet uit, hij beweegt zich
als een verdord insect en wat hij in gezelschap te berde brengt is zo doortrokken
van voorbehoud en behoedzaamheid dat er geen touw meer aan vast valt te knopen.
Het liefst begeeft hij zich helemaal niet meer tussen de mensen, maar hij is
bijvoorbeeld verplicht om ieder kwartaal een huisvergadering bij te wonen en hij
bereidt zich daar weliswaar grondig op voor aan de hand van waarschuwende
notities die hij aan eerdere vergaderingen overhield, maar tegen zijn oneindige
hoestbuien kan hij niets uitrichten, evenmin als tegen zijn geknoei met consumpties
- ditmaal een door de hoofdbewoner gebakken appeltaart waarvan de stevige korst
hem noodlottig wordt: uiteraard verslikt hij zich zodanig dat de kruimels en
brokstukken in het rond spatten. Wat moet het ondraaglijk zijn om hem mee te
maken; eenmaal terug op zijn eigen verdieping, de enige plek waar hij zichzelf soms
kan vergeten, bestudeert hij in de gangspiegel met hernieuwde afkeer zijn uiterlijk.
Hij peutert aan zijn tanden, drukt tegen zijn uitstaande oren en zijn scherpe
adamsappel, trekt aan het vel in zijn hals, kamt zijn hoofdhaar alle richtingen uit
maar brengt niets teweeg dat enige troost kan bieden. Hoe kan iemand zo afstotelijk
zijn, zo vreugdeloos en star, een smet op elke omgeving; zijn verschijning alleen al
bederft ieder blikveld en zijn gezelschap moet een bezoeking zijn - een bezoeking
waar hij trouwens zelf al bijna een halve eeuw mee zit opgescheept, en die hij nog
lange jaren zal moeten doorstaan.
Dan krijgt hij opeens een inval: alsof er iets draait in zijn hoofd, heel even wordt
hij in een duizeling van de grond getild en hij moet zich vasthouden aan de kapstok
die naast de helbelichte gangspiegel staat. Want in het aanzicht van zijn volle
verschijning, op nog geen halve meter afstand in de nauwe gang van zijn huis, staat
hij oog in oog met de straf, de afdoende vergelding waar hij al sinds heugenis naar
op zoek is geweest: zijn eigen aanwezigheid die hij, en hij alleen, dag en nacht
zonder een
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ogenblik van soelaas zal moeten verdragen, tot de dood erop volgt. Gretig slaat hij
aan het rekenen, hoeveel jaren, maanden, hoeveel uren per week precies, en niet
te vergeten hoeveel hij er tot dusver al heeft uitgezeten; nooit had hij een sterker
argument in handen om zijn schuld mee in te lossen, zijn zelfverwijt af te troeven
met een tegenwicht waarvan het besef hem opnieuw zo licht en draaierig maakt dat
hij achterwaarts tegen de gangmuur moet leunen, zijn evenbeeld tolt voor zijn ogen.
Nooit zal iemand ter wereld hem zo tegenstaan, zozeer zijn weerzin wekken door
zijn onophoudelijk falen, zijn schutterigheid, zijn kruiperige hang naar excuses dan
zijn eigen stuntelige, tactloze, incapabele zelf; maar nu tot hem doordringt dat dit is
waartoe hij veroordeeld is voelt hij tegelijk een eigenaardige vrijheid, een herademing:
alsof iets plotseling klopt, of zodanig wordt ingewisseld dat hij alle schade die hij
aanricht voortaan persoonlijk zal kunnen afrekenen.

Servies
Iemand vindt ter weerszijden van een smal bospad allerlei brokken serviesgoed dat
zo te zien van uitstekende kwaliteit is: eerst een enkele bleke vorm, dan een hoekiger
scherf, dan een halve kom zonder oren - maar allengs ligt het mos bezaaid met de
stukken, alsof er ooit een geheimzinnig feestmaal heeft plaatsgevonden; een
sprookjesdiner waarbij ten slotte alle tafels zijn omgegooid en de gasten verdwenen.
Wat een ravage, maar wat een superieur porselein! Hij is een kenner van klasse en
dit is precies het servies waarmee hij, binnenkort, zijn huwelijk luister zou willen
bijzetten; maar hier is weinig mee te beginnen, zo kapot als het is. Al ligt iets verderop
een kleine sauskom met Italiaanse motieven volkomen intact onder een dennenboom;
hij raapt hem op en raakt in verrukking over de ovale vorm, de minuscule landelijke
taferelen op voor- en achterzijde, de zachtgroene guirlande langs de bovenrand...
er is geen ontkomen meer aan, met dit en geen ander servies zal zijn aanstaande
bruid in de toekomst hun tafel dekken.
Gelukkig is hij de enige wandelaar hier; iets verderop hangt een theekopje aan
een sierlijk gekruld oor tussen de bramen, een volledige dekschaal ligt schuin langs
een zandhelling en een ruisend beekje omspoelt maar liefst vier gave dessertbordjes.
Dat ziet hij als een vingerwijzing, vier, zijn vrouw en hij willen immers twee kinderen
dus vier wordt hun aantal, en hij zoekt wat hij kan - ook de wat grotere scherven
bestudeert hij nu nauwkeurig om er eventuele andere grote scherven aan vast te
kunnen lijmen, niet voor niets heeft hij daarin een grondige vakkennis opgedaan.
Bij elke nieuwe vondst wordt hij gelukkiger, onwaarschijnlijk zo-
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als de motieven telkens juist iets verschillen, een wijnrank wordt een klimroos, een
bruin paard een schimmel, het groen van een glooiing krijgt een lichtblauwe of rozige
toets, en dan die gezichten en kleding van vrouwen en mannen, tot kinderen toe!
Geen enkel figuurtje is gelijk aan een ander, kijk - hij gaat bij de beek zitten, steekt
een vinger in het water en laat steeds een heldere druppel zo'n gezicht, voet of
haarkrul vergroten: zie hoe rozig de wangen zijn, hoe blauw of bruin de ogen, hoe
schalks het lachje of hoe ragfijn het gootje tussen neus en mond. Een klein kind
heeft maar twee tanden, het is aan het wisselen, een oude man loopt blootsvoets
over een schaal die waarschijnlijk voor vis is bestemd, met schelpen langs de rand
die hij waarachtig herkent: de zeldzame nautilus, het Polynesische koraalhoorntje,
de gemarmerde kegelslak... Enkele van die schelpen heeft hij thuis, in vitrines, en
vanwege hun immense prijzen had hij aan goedkopere, licht beschadigde exemplaren
soms wat bescheiden handwerk verricht met waterdun cement en kleurmengingen
die het uiterste vergden in hun parelmoeren doorschijnendheid - tot zijn vreugde
niet ongelijk aan de pigmenten die hij onder zo'n druppel waarneemt, en zijn vingers
jeuken om te beginnen.
Omdat hij lang niet alles in één keer mee naar huis kan nemen graaft hij een kuil
in het bos en verbergt daar zijn vondsten, tot de meest onbetekenende scherfjes
aan toe. Wat liggen ze ver uit elkaar; soms loopt hij honderden meters en dan nog
glanst daar opeens iets onder een struik, in een greppel. Het is inmiddels donker
geworden maar de stukken lichten blauwachtig op en de motieven glanzen tussen
zijn vingers in doorschijnende zilvertinten, als oude glasplaten uit de fotografie. Vier
nieuwgevonden stukken passen exact bijeen in de kom van zijn handen en vanuit
de meest precieuze schimmenwereld licht het tafereel op van een landelijke picknick:
muzikanten spelen fluit en viool, grote manden worden uitgepakt op een kanten
kleed, kinderen verdwijnen links en rechts tussen de bomen en je hoort ze lachen
van steeds verder weg - met plotseling, dwars daardoorheen vier inktzwarte, grillige
barsten die zo onverhoeds zijn en hem zozeer ontzetten dat zijn handen in een
kramp samenklemmen: zacht krakend is de kom vermorzeld. Hij wiegt vertwijfeld
heen en weer en likt zijn handpalmen, waarin de haardunne scherven diep zijn
doorgedrongen.
De volgende morgen waagt hij zich het woud aanvankelijk niet in, maar in de
avond wordt de aantrekkingskracht hem toch te machtig en hij graaft alles op wat
hij ziet, tot de laatste splinter. Eenmaal thuis verkent hij opnieuw de pigmenten,
ontwikkelt pasta's en lijmen en een kleurenpalet waar fijngewreven heemplanten
en insecten, weekdieren, stofgoud, sierstenen en zelfs een paar van zijn eigen
kostbare schelpen een rijkdom aan geven waar de natuur zelf jaloers op zou zijn;
onwaarschijnlijk mooi
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wordt het servies, al kan hij op zijn trouwfeest nog maar een paar onderdelen laten
zien. Maar elk jaar van zijn huwelijk komen er nieuwe prachtstukken bij, uit steeds
fijnere scherven samengesteld; hij is er mateloos trots op, hoewel zijn handen steeds
moeilijker openvouwen omdat ze van binnen verharden door een web van littekens,
bleke richels en randen die bij de minste aanraking - de wang van zijn vrouw, het
lichte haar van zijn kinderen - onder stroom lijken te staan.
Nooit komt het af, zijn servies, voor de rest van zijn leven zal hij begoocheld blijven
door de plek in het woud waar hij altijd weer nieuwe scherven vindt, zij het alleen
als de maan vrijwel vol is zoals bij die eerste keer; net als toen gloeit het porselein
dan als bleek vuur in het licht, en net als toen ook snijden de breukvlakken als een
mes door zijn ziel zodra hij ze aaneenpast. Maar niemand anders zal daar ooit weet
van hebben, want tot in lengte van dagen wordt in de familie doorgegeven dat op
het bezit van het servies één voorwaarde staat: nooit en nimmer mag er in de
buitenlucht van gegeten worden, op het terras, in de tuin, waar dan ook onder de
hemel. Want in de avond zou het duister ongemerkt kunnen toesluipen zodat het
porselein zijn betoverde maanglans hervindt: duizendvoudig verraden door gitzwarte
barsten.

Promotie
Iemand laat dikwijls doorschemeren dat hij is afgestudeerd in een heel moeilijk vak,
waar zoveel specialistische termen en formules bij te pas komen dat hij er eigenlijk
met niemand echt over kan praten. Hij moet er onlangs in gepromoveerd zijn en
wie weet zelfs cum laude; in elk geval maakt hij zich altijd erg vrolijk over wat hij
een van zijn stellingen noemt en waarin de wetenschappelijke wereld naar het schijnt
flink te kijk wordt gezet. Voor een leek zijn de voorbeelden die hij geeft van door
hem ontmaskerd plagiaat natuurlijk moeilijk te volgen, maar men is best bereid zich
bij zijn schaterende genoegdoening aan te sluiten, temeer omdat hij de pech had
nooit een baan op zijn eigen niveau te vinden. Want hoe beter je bent, hoe minder
plaats ze voor je hebben en juist in dit vakgebied is sprake van een enorme afgunst,
men neemt ze liever dommer dan knapper in dienst; ook daar had hij graag een
geduchte stelling aan willen wijden, maar dan kon hij zijn toekomst meteen wel
vergeten. Alles gaat immers via vriendjespolitiek, en hij zal hier heus niemand met
de ins en outs van zijn specialisme gaan zitten vervelen maar daarginds weten ze
er waarachtig fraai gebruik van te maken; zonder bronvermelding, wel te verstaan,
nog geen voetnoot kan eraf.
Omdat geen van zijn huidige kennissen een academische achtergrond
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heeft - hij had ruimschoots zijn bekomst van die zogenaamde gestudeerde types voelen ze zich misschien toch niet werkelijk op hun gemak bij hem, zeker niet als
hij ze thuis zou vragen terwijl overal stapels overdrukken en gefotokopieerde artikelen
liggen, en folio-enveloppes met opdruk. Dan nog een flapoverbord vol formules en
een boekenkast met louter wetenschappelijke titels; dat moet in hun ogen bepaald
ongezellig aandoen, temeer omdat hij zichzelf ook al niet aantrekkelijker maakt door
in plaats van het lokale nieuwsblad toch liever een paar goede internationale kranten
in huis te halen, voor een normaal mens volstrekt onverteerbaar.
‘Jammer, maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje,’ had hij laatst aan een
knappe vrouw verteld die hij in een café ontmoette, en die hem meelevend gevraagd
had of hij dan wel echte vriendschappen kende, op zijn eigen niveau. Ze was hem
al meteen bijzonder bevallen, een flink postuur, blauwe ogen en van die lange rode
nagels die hij van cosmeticareclames kende, één streek met zo'n kwastje en ze
rekten zich tot een glimmend, scharlaken juweel. Hij had zich gevleid gevoeld, over
dat niveau, en al haastte hij zich meteen een en ander te verklaren aan de hand
van oude teleurstellingen, toch was het wel degelijk prettig om, zoals hij lachend
opmerkte, weer eens met iemand te verkeren die ‘haar klassieken kende’. Die bleek
ze trouwens net wat beter te kennen dan hijzelf, maar hij was ook altijd een echte
bèta geweest, al gaf hij aan het eind van de avond tamelijk moeiteloos toe dat hij
die schoolopleiding al snel had vervangen door één die meer aansloot bij zijn huidige
vakgebied.
Het duurt niet lang of ze bezoekt zijn huis, corrigeert met haar lippenstift de
formules op zijn flapover, stookt verse kranten op in de haard en trekt, bij de gloed
van het vuur, scharlaken lijnen over zijn schouders; waarna ze hem terloops laat
weten dat het instituut van de folio-enveloppes al in haar eigen studietijd is
opgeheven. Maar het onderwerp voor zijn proefschrift bevalt haar wel degelijk, zij
het dat hij zijn literatuur toch wel erg heeft verwaarloosd - met als gevolg dat al
spoedig, haar nagels tussen zijn papieren, over zijn huid en op zijn computer, een
zeer gelukkige en leerzame tijd aanbreekt. Bekroond door een sublieme promotie,
waarbij hij eindelijk het genoegen smaakt zijn eigen verdiensten met naam en
toenaam vermeld te zien; niet alleen in diverse voetnoten maar zelfs meteen achter
het titelblad, als besluit van het dankwoord.

Training
Iemand heeft aan zijn opvoeding een ernstige levensangst overgehouden, met als
voordeel dat hij voor de dood absoluut niet bang is. Tenminste,
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voorzover het om zijn eigen dood gaat; die van zijn ouders immers jaagt hem wel
degelijk angst aan, hij heeft ze al in geen twintig jaar gezien maar hij weet dat hij
een bezoek aan hun sterfbed niet zal kunnen ontlopen. In de tussentijd waagt hij
zich aan de meest roekeloze bezigheden, beklimt steile bergwanden, stort zich aan
een elastiek een duizelingwekkend ravijn in, laat als proefpersoon uiterst gevaarlijke
medicijnen op zich testen en kiest de wildste zeeën om in een klein bootje tegen
walvisjagers te protesteren - er zijn er die hem heldhaftig noemen, maar aangezien
hij door zijn levensangst zo min mogelijk onder de mensen komt heeft hij daar amper
weet van. Hij zou het er bovendien niet mee eens zijn, want voor heroïek moet men
iets in de waagschaal stellen en dat doet hij niet: het laat hem volstrekt onverschillig
of hij welke onderneming dan ook overleeft.
Veel minder onverschillig is hij over de vele tics die zijn dagelijkse bestaan
bemoeilijken en belachelijk maken; niet voor niets mijdt hij zijn medemensen, hij
heeft aan zijn eigen gêne ruimschoots genoeg. Het trekken bij zijn mond en linkeroog,
dat in zijn jeugd gepaard ging met een spieraanspanning in de nek waardoor zijn
hele hoofd zich schuin wegduwde, kan hij met zijn grondige fysieke training nu
meestal wel beheersen, net als het trillen van zijn kuitspieren waardoor zijn voet
sidderend op en neer wipt; veel moeilijker echter is de nagenoeg bezeten aandacht
die een beduimeld glas, het druppen van een kraan, een verwrongen tube of het
aantal slagen van de kerktoren van hem eist. Een kalender of plaat die maar
enigszins scheef hangt, de scheiding in iemands kapsel waar te zien is hoe het haar
uit de schedel komt, de kreuklijnen in het leer van zijn schoenen, de pluizen of
pilletjes op een trui - hij zou overal aan willen komen, het voelen, corrigeren of
anderszins beheersen en dat kan niet, hij moet eraf blijven, terwijl binnenin hem iets
als een ontzaglijke, trekkende jeuk ontstaat waaronder zijn lichaam rekt en draait
en alle spieren aanspant, de tenen gekromd. Ook wil hij altijd met gepast geld
betalen, eindeloos peutert hij in zijn portemonnee bij overvolle kassa's; hij moet
straathoeken zo strak mogelijk omgaan, schone sokken dienen plat en gestreken
te zijn, zijn nagels kort tot op het leven, zijn hoektanden heeft hij met een nagelvijl
recht afgeslepen. En hoe hij zich ook traint door de kraan opzettelijk zo lang mogelijk
te laten druppen, een reproductie scheef te hangen, bij het beieren van klokken te
denken aan een glad wateroppervlak: nooit heeft hij die plotselinge, dringende
stokerijen van zijn tics voldoende in bedwang gekregen.
Ook wanneer ten slotte het sterfbed van zijn moeder aanstaande is en hij op bevel
van de vader door zijn broer en twee zusters in het ouderlijk huis wordt ontboden
lijkt zijn vrees zich voornamelijk te concentreren op deze afwijkingen, versterkt door
zijn broers botte grappen en de hoge
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toon waarop zijn ene zuster de verdediging ter hand neemt terwijl de andere met
rammelende theekopjes heen en weer loopt, lispelend geïnstrueerd door de moeder
die, nooit anders dan lijdend en bedlegerig, met haar bleke ogen ook nu nog alles
regeert. Zoals hij al min of meer voorzien had is haar sterfbed ditmaal evenmin
aanstaande als het drietal volgende keren dat hij gesommeerd wordt te verschijnen,
en bij de vijfde sessie, die hij geweigerd heeft bij te wonen, is het zijn vader die in
drift het leven laat; de exacte toedracht zal hij nooit te weten komen, hij vraagt het
niet eens, want binnen deze familie is elke bewering een verdachtmaking, elke vraag
een strikvraag, iedere vriendelijkheid een aanzet tot chantage.
Evenmin verbaast hem de vrijwel onmiddellijke opleving van zijn moeder die,
vergezeld van zijn broer, na de teraardebestelling een kostbaar kuuroord zal
bezoeken; al aan het graf had hij hen beiden een goede reis gewenst, als sluitstuk
van de bovenmenselijke inspanning waarmee hij de eindeloze reeks condoléances,
bewogen toespraken en meewarige gezichten had weten door te komen. - Pas het
beieren van de klokken dat de stoet tot slot had begeleid was hem teveel geworden,
het stuwde alle bloed naar zijn hoofd; vonkende sterren goochelden in zijn
strakgespannen blikveld en bijna had hij, de invalidenkar van zijn moeder pal onder
zijn handen, het kaarsrecht gescheiden permanent op haar hoofd aan flarden gerukt
- maar dankzij zijn fysieke training kon hij zowel die gloeiende duizeling als het
graaien in zijn vingers nog juist beheersen.
Desondanks is zijn levensangst meer dan ooit op scherp gesteld, temeer daar hij
weet dat hij niet zal ontkomen aan de ultieme herhaling van dit alles, met de moeder
opnieuw als middelpunt. Hij besluit af te reizen naar dezelfde barre landstreek als
waar hij eerder rust had gezocht, toen hij zijn enige liefde verloor; ook nu is hij er
alleen, het is er zeer koud en hij neemt te weinig voedsel mee, zodat hij iets heeft
om naar te verlangen. - En net als toen daalt hij aan een verend koord het steilste
ravijn in, fel trappend tegen de rotswand om zich zo krachtig af te zetten dat hij
steeds weer van een maximale afstand op het kale steen afsuist, het koord slippend
tussen zijn handen, dieper, steeds dieper weg.
Hij is roekeloos vrij nu, vrij van elke angst of bezetenheid, juist nu meer dan alle
eerdere keren dat hij zich uitleverde aan de ongebreidelde durf van zijn lichaam;
los van vroeger of later, van iedere gedachte, elk gevoel behalve de kracht in zijn
spieren, de lucht in zijn longen - zelfs de wens hier voorgoed in te mogen blijven
dringt zich geen moment aan hem op.
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Tuinhuis
Iemand heeft afscheid genomen van een roemrijk leven ver in het buitenland, waar
hij bekend zou staan als een groot en veelzijdig kunstenaar; nu woont hij weer bij
zijn familie en je zou niet zeggen dat hij ooit een boek heeft geschreven, schilderij
gemaakt of muziekstuk gecomponeerd. Veel geld hield hij aan al die successen
blijkbaar ook niet over want meer dan het huisje achter in de tuin van zijn zuster
kon er niet af: het bevat een afgesloten boekenkast, verscheidene opbergsystemen,
een schildersezel en een oude piano. Van de artistieke slordigheid waar je de ware
kunstenaar toch aan zou herkennen is geen spoor te vinden, want wanneer een
enkel familielid al eens in het tuinhuis rond mag kijken valt juist de ordelijkheid het
meest op: alles is schoon, een vers boeket bloemen staat in een vaas op tafel en
je zou werkelijk zeggen dat hij nooit meer iets uitvoert - zo hij dat al ooit gedaan
heeft natuurlijk, maar die twijfel houdt de familie wijselijk binnenskamers. Zelfs
rondom zijn schildersezel is geen smet te bekennen en het doek dat daarop rust
toont alleen de achterkant, met kleine spijkerkoppen waar het linnen uiteenstaat als
een gesteven schortje; het formaat, niet groter dan het deksel van een
schoenendoos, is naar zijn zeggen kenmerkend voor al zijn schilderijen want hem
heeft het grootscheepse nooit erg aangesproken. Vandaar ook dat de piano gewoon
plat tegen de muur past, al zouden zijn composities nog steeds op glanzende
vleugels in concertzalen klinken; en als hij nog wat schrijft staat er een opklapbare
computer zodat je daar al evenmin zicht op krijgt.
Die zogeheten roem van hem, daar zouden zijn familieleden best in willen delen
maar ook die aardigheid gunt hij ze niet, want hij blijkt zich achter een naam te
verschuilen die je als gewoon mens amper kan onthouden; hij voert daarvoor aan
dat hun familienaam voor buitenlanders onuitspreekbaar is terwijl zijn werk alleen
daarginds waardering en inspiratie kreeg. Kennelijk is hij voor dat buitenland nog
steeds onmisbaar; dat mogen ze tenminste achteraf begrijpen als hij weer eens een
paar weken weg is geweest. En tamelijk somber terugkeert trouwens; soms komen
er dan brieven voor hem met het adres in steeds hetzelfde kinderlijke handschrift
en de afzender in een niet te ontcijferen lettertype.
Alleen bij zeldzame gelegenheden spreekt hij wel eens over een groot gemis
waaraan hij zou lijden omdat hij, zoals hij dat noemt, zijn muze in de steek moest
laten; uit het tuinhuis haalt hij wat dunne boekjes tevoorschijn, en een stapel catalogi
waarin weliswaar schilderijen staan, maar in zwart-wit en vergezeld van onleesbare
teksten. Ook wil hij in het huis van zijn zuster wel eens iets voorspelen op haar witte
vleugel; nogal onbegrijpelijke wijsjes waar hij dan alleen een jaartal bij noemt, om
tot slot met de handen op zijn knieën in gepeins te verzinken, zodat je moeilijk kan
gaan klappen. Eenmaal droeg hij zelfs een vers voor dat niemand
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verstond: het werd, zei hij, nog steeds op Kaukasische, of was het nu Armeense,
poëziefestivals voor het voetlicht gebracht. Een vrijmoedige verwant vroeg eens
waarom hij het niet gewoon in zijn moerstaal liet horen, dan begrepen ze het
tenminste; waarop hij aanvoerde dat het daar niet voor bedoeld was, zoals ook zijn
composities uitsluitend in het buitenland klonken; en dat hij niet alleen zijn verleden,
maar ook zijn werk daarginds voorgoed had afgesloten.
Vandaar dat zijn erfgenamen na zijn plotselinge dood - hij hield het, volgens een
briefje onder de bloemenvaas, niet langer uit zonder het geluk dat hij eertijds gekend
had - nog steeds niets wijzer werden. Wat ze aan hem overhielden was alleen de
inhoud van het tuinhuis: de opbergsystemen, de oude piano, de schildersezel en
een verzameling verftubes keurig in het gelid. Zaken waar niemand wat aan had,
terwijl de draagbare computer al helemaal gedateerd was en de inhoud, voorzover
ooit aanwezig, volledig gewist. - Maar kort daarna stroomde vanuit het buitenland
het rouwbeklag toe en een aantal uitgevers, galeriehouders en uitvoerend
kunstenaars bleek al sinds jaar en dag nagenoeg van zijn werk te leven. Ook diverse
kranten kwamen af op het nieuws, wat de familie aanzette tot verrassende uitspraken:
dat je het als kind al aan hem kon merken, dat het talent van hem afstraalde en dat
hij zeker niet de enige was - zie bijvoorbeeld zijn eigen zuster, die bij een kleurrijke
en internationaal bezochte herdenkingsdienst een zelfbedacht lied op de vleugel
speelde.
Zijn verzen, die in dunne, glanzende banden uit de gesloten boekenkast
tevoorschijn kwamen, vielen voor de familie natuurlijk niet te ontcijferen terwijl zijn
schilderijen inmiddels peperduur bleken; zelfs dat omgekeerde doek uit het tuinhuis
met alleen wat houtskoolstrepen erop wilde men daarginds voor een aardige som
aankopen. - En dan was er nog die struise vrouw, een zangeres naar het scheen,
die twee keer speciaal was overgekomen om van alles over hem te vragen terwijl
ze amper uit haar Duits kon komen: wat had ze niet aangedrongen om dat onaffe
schilderij van hem mee te mogen nemen, tranen met tuiten zelfs, tot ze haar ten
slotte vrijwel het tuinhuis uit hadden moeten zetten: als familie mochten ze toch
zeker ook wel iets voor zichzelf houden.

Herinnering
Iemand wordt steeds meer in beslag genomen door herinneringen, te pas en te
onpas komen ze bij hem op terwijl hij daar nooit om gevraagd heeft, integendeel:
voorbij is voorbij, en wie terugkijkt vertroebelt de blik op het heden. Hij staat dan
ook versteld dat hij er zo veel heeft, herinneringen, al blijken het dikwijls dezelfde
te zijn die zich keer op keer als nieuw
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aan hem opdringen; zo roept het passeren van een rood met witte tram telkens de
gedachte op aan de trolleybussen die door zijn geboortestad zwierden, hij weet nog
goed hoe zich vanaf het dak een parallellogram ontvouwde tot het knetterend aan
twee evenwijdige kabels raakte, en nog altijd schrijft hij de trolley, met zijn dikke
rubberbanden en slalom van uitwijkmogelijkheden, een grotere vrijheid toe dan zo'n
lawaaiige tram op zijn starre richels. Ook bij een boswandeling komt hem van alles
voor de geest waar niet meer dan een aanleiding van over is: okergele cantharellen
verborgen onder dor eikenloof, het gladde blad van de koningsvaren tussen
lichtgroene adelaarsvarens en vooral de slordigheid van oude greppels, met hun
ritselende droogte die honderd geuren verborg. Ziet hij een auto met wat rondere
vormen dan leeft er iets in hem op dat ruimte geeft en ook geborgenheid, hij voelt
nog zijn hand in het opbergvak van grove stof en in het midden van de achterbank
was een leuning verstopt die je neer kon klappen, diep in de uitsparing lagen korrels,
pluizen en snoeppapiertjes. Bij de kerstboom denkt hij zich gedraaide kaarsjes in
helder doorschijnende kleuren, bij een winterjas een grijzig, licht walmend soort vilt,
bij een vulpen een inktfles met een glazen kogel in de hals en bij een sleepboot een
rokende schoorsteen. Bij bestek een zilveren messenlegger, bij een stropdas een
kraaltje van glimmend zwart glas, bij een stopcontact donker gevlamd bakeliet vrijwel niets waar zijn herinnering geen voorstadium aan geeft; als hij de rust heeft
tenminste en de tijd bovendien, maar die heeft hij tegenwoordig in overvloed.
Toch kan het hem juist daarom mateloos ergeren, dat gedurige aanvullen met
beelden, geuren en ook omstandigheden - met wie hij was, waar hij werkte, zijn
lieve vrouw, beste vriend, de inrichting van het ouderlijk huis dat hij trouwens nog
altijd bewoont - die het hier en nu op de achtergrond dringen. Hij is er immers nooit
de man naar geweest om in andere zaken verzeild te raken dan zich metterdaad
voordoen: niet voor niets zit hij nog altijd in een aantal besturen waar zijn mening
wel degelijk meetelt, al heeft men ook in die vergaderkamers de gemarmerde lampen,
het patina van de tafels, de inktstellen, vloeibladen en groenglazen asbakken al
sinds jaren vervangen door buisverlichting, grijsgelakt staal en ballpoints met opdruk.
Soms kan hij tussen zijn oogharen door de zware gordijnen nog terugzien aan hun
houten ringen die over de roeden klakten, met daarboven het stucwerk van
acanthusbladeren dat uitwaaierde langs het berookte plafond; naast de deur hing
een dik, gedraaid koord met een kwast die geregeld werd bijgeknipt omdat hij rafelde
als een paardenstaart. - Hij zal daar niet over spreken, hij heeft indertijd ook
andermans herinneringen altijd afgedaan als weinig ter zake; en om zijn associaties
wat meer bij de tijd te brengen onderneemt hij nu, op uren die hij vroeger in
onmisbaarheid op zijn kantoor doorbracht, verkenningstochten langs
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galerieën, eigentijdse lunchconcerten en musea, en op aansporen van zijn dochter,
die met haar gezin bij hem inwoont, bezoekt hij tweewekelijks voorstellingen van
het moderne toneel. Maar wat hij ook hoort, ziet en begrijpt, meer dan een decor
wordt het zelden en zelfs de dunste herinnering - het lila van een postzegel, vier
cent, op een brief die nog diezelfde dag bezorgd werd - grijpt zijn denken meer aan
dan een hele dag gevuld met videokunst en vernieuwend theater.
Ten slotte neemt hij dan ook het besluit om al die maatschappelijke bezigheden
maar voor gezien te houden, temeer daar hij moet toegeven dat zijn aandeel in die
paar besturen allengs een wassen neus is geworden, zoals je dat vroeger zei. Zo
kan hij eindelijk ruim baan geven aan de des te levendiger functies van zijn geheugen
en verwelkomt hij elke herinnering, de een roept de andere moeiteloos op, tot in de
kleinste details gepoetst en geslepen en telkens terugkerend in zijn nu tijdloze
aandacht. Zelfs aan de maaltijden met het gezin van zijn dochter verschijnt hij niet
vaak meer; in zijn vroegere werkkamer met zicht op de tuin stapt hij geruisloos rond,
heft zijn vinger en glimlacht, zit met beide handen om zijn hoofd gevouwen en fronst,
knipt met zijn vingers en glimlacht opnieuw. Of hij legt zich neer op de rustbank die
ook al zo oud als de eeuw is en trekt een geborduurde plaid over zich heen, zodat
een scala van halfgedachten, uitlopend in korte of langere dromen zijn herinneringen
alle kans geven om zich aan te dienen; na al die jaren van verwaarlozing hebben
ze recht op zijn volledige toewijding, telkens opbloeiend, wijkend en opnieuw
terugkerend achter zijn half gesloten ogen, waar hij ze koestert in de zekerheid dat
hij, nog net op het nippertje, zijn lange leven niet voor niets heeft geleefd.

Sterrenwacht
Iemand heeft zoveel vrienden en kennissen dat hij zo min mogelijk tijd voor zichzelf
overhoudt; 's avonds is hij haast altijd bezet en als zij hem niet bellen belt hij hen
wel, want een vriendschap moet van twee kanten komen. En omdat je over je
persoonlijke leven al gauw uitgepraat raakt, ontwikkelt hij zich tot een voorstander
van kleine leesgezelschappen, kookavonden en gezamenlijke uitjes naar musea of
natuurgebieden; het aardige daarvan is bovendien dat zijn vrienden op die manier
ook elkaars vrienden worden, en wat kan men zich beter wensen. Geregeld wordt
hij in koor geprezen na weer eens een geslaagde middag, avond of zelfs een heel
weekend waar hij persoonlijk garant voor heeft gestaan en dat doet hem
buitengewoon goed; maar soms kan hij zo bevangen raken door al die saamhorigheid
dat hij, eenmaal thuis, overvallen wordt door een
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acuut ademloos gevoel dat alle kracht uit hem wegzuigt. Middenin de woonkamer
zakt hij door zijn knieën en brengt lange uren bewegingloos door op de grond, enkel
bijgelicht door de straatlantaren voor het raam.
Hij ligt op zijn rug en kijkt naar het plafond, speciaal naar de plek waar de vorige
bewoner met kennelijke moeite de plaats van een koperen haak heeft bepaald. Om
die haak keen is in de zoldering een hele zwerm gaatjes te zien, alle precies even
groot maar zonder duidelijk patroon; soms dicht bij elkaar, soms met uitschieters
van zeker drie maal de gemiddelde afstand en hij, liggend op zijn rug, kan daar bij
het steeds latere licht van de lantaarn allerlei sterrenbeelden in onderscheiden. De
Grote Beer uiteraard, met die uitschieter van de steelpan, maar ook zijn geliefde
Cassiopeia, Corvus, het Haar van Berenice en zelfs Cameleopardalis waar je in het
echt nooit zo zeker van was; ook weet hij wel eens een glimp op te vangen van het
zuidelijk halfrond, Sirius met Pavo en andere onmogelijke combinaties. Wanneer
vroeg in de ochtend de lantaren plotseling uitgaat is het nabeeld nog overtuigender,
binnen zijn starende blik wemelen de wonderlijkste samenstanden; en terwijl hij
vroeger als jeugdlid van de Sterrenwacht moest vechten tegen de slaap houden
zijn ogen nu, in een kurkdroge hypnose, de waarnemingen vast die als een gebutst
vergiet om zijn herinnering passen.
Niet dat hij er veel bezit, herinneringen; waar nu geen dag voorbijgaat zonder
gebeurtenissen die hij met vreugde zou onthouden maar toch vaker vergeet, daar
staat hem zijn jeugd voor de geest als weinig anders dan de blinde provinciekaart
die hem af en toe eveneens vanuit het plafond kan toeschemeren, met stippen erop
van gehuchten en dorpen die hij nog altijd moeiteloos weet op te sommen. Een
schoolplein met een hek erom en altijd pijn aan zijn voeten, zodat hij zware hoge
schoenen moest dragen met inlegzolen van glimmend, gewelfd staal; hij voelt in
zijn vingers nog het veters rijgen en het gepeuter aan de knoop die niet los wou. Al
die gaatjes links en rechts die hem voor de ogen draaiden, en de smaak van zijn
blote knie waar hij op beet onderwijl of aan de korstjes likte dat het kwijl erlangs
liep... Het waren de nachten destijds, liggend in de enorme hei met een zaklantaarn
en een aantekenboekje, die zijn herinnering nog de ruimste inhoud gaven, al had
hij er toen op school nooit iets over durven vertellen. Nu wel, nu was het zelfs een
van zijn succesnummers geworden, net als die schoenveters trouwens want om
alles kon je lachen op den duur, als je eenmaal de juiste vrienden had. Maar de
verlaten weidsheid van toen had hij nooit opnieuw opgezocht - zo enorm was die
hemelkoepel, zo fluwelig zwart en gigantisch dat hij destijds altijd weer buiten de
slaapzak langs zijn zij tastte, op zoek naar het harde leer van zijn schoenen. Samen
hielden die naast hem de wacht tot het grijze licht ze weer lelijk kwam maken, aftands
en lachwekkend.
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Verstijfd en vol weerzin komt hij overeind, strompelt naar de bank en trekt een wollen
plaid over zich heen; in zijligging drukt zijn opschrijfboekje hoekig tegen zijn borst
en hij peutert het onder zijn trui te voorschijn, vouwt het in halfslaap open om een
laatste aantekening te maken en ontwaart nog net zijn eigen agenda, met twee
geruststellende namen op de dag van morgen nee vandaag al, hooguit nog drie uur
te slapen...
De agenda glipt tussen zijn vingers weg en glijdt via de plaid van de bank af, om
geluidloos op de vloer te belanden tussen twee comfortabele instapschoenen van
zachtbruin, soepel kalfsleer.

Weldoener
Iemand die ondanks voortdurende tegenwerking van zijn naaste omgeving ten slotte
toch buitengewoon rijk is geworden, heeft zijn lesje geleerd en neemt zich voor om
zich verder van niets of niemand meer wat aan te trekken. Dat kost hem op zichzelf
weinig moeite, maar het wordt hem door anderen zo dikwijls kwalijk genomen dat
zijn humeur er op den duur onder te lijden heeft: zo gaat hij al nooit meer met de
tram vanwege de gezichten die je krijgt wanneer je niet voor een ander opstaat, en
laat hij zijn boodschappen thuis bezorgen omdat hij in winkels strijk en zet
moeilijkheden krijgt als hij kennelijk voordringt. Zelfs die enkele keer dat hij zijn oude
moeder bezoekt hoort hij voornamelijk klachten: hij zou vaker moeten komen, een
bloemetje sturen als zijn zusters jarig zijn, zich ook eens op familiebijeenkomsten
moeten vertonen, noem maar op. Allemaal dingen waar hijzelf werkelijk geen enkel
plezier aan beleeft, dus hij piekert er niet over, en ook op jubilea en begrafenissen
laat hij meestal verstek gaan; totdat de hoeveelheid onaangenaamheden die hij
door dit alles ondervindt hem zo permanent teneerslaan dat hij nog maar nauwelijks
de deur uit komt.
Op aanraden van zijn huisarts bezoekt hij ten slotte een psycholoog, die hem al
gauw laat inzien dat het, zijn oude ervaringen ten spijt, wel degelijk in zijn eigen
belang kan zijn om zich het lot van anderen aan te trekken. Bij wijze van proef belooft
hij een verjaarskalender bij te houden, hij stuurt bloemstukken, maakt familievisites,
helpt een neef aan een baan en een kennis aan geld; zelfs neemt hij speciaal op
het spitsuur de tram om anderen zijn plaats aan te kunnen bieden en werkelijk, de
mensen worden er een stuk aardiger van. Maar wat heeft hij daaraan, hij weet
immers dat het van zijn kant puur eigenbelang is, enkel bedoeld om
onaangenaamheden te vermijden - misschien moet je zoiets zelfs wel chantage
noemen, bedenkt hij op een dag, en daar is hij toch waarachtig de man niet naar;
opeens walgt hij van zichzelf, en van al die blije gezichten en dankbare blikken.
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Hij geeft de psycholoog zijn congé, trekt de verjaarskalender van de muur en wordt
al snel weer van alle kanten op zijn huid gezeten, maar doordat hij nu veel alleen
thuis zit te lezen komt hij op het spoor van een zeer pessimistische filosoof wiens
werk precies blijkt te beschrijven wat hijzelf onlangs ondervonden heeft. Wat een
ontdekking, en wat een opluchting bovendien! Niettemin zou, volgens diezelfde
filosoof, datgene wat in de grond eigenbelang is toch ten goede komen aan een
ruimer maatschappelijk belang, en daar ging het uiteindelijk om - een redenering
die hem op een geweldig idee brengt: hij besluit weldoener te worden. Geld heeft
hij immers meer dan genoeg en al is het grote leed voor hem even abstract als het
kleine, toch ziet hij nu hoe hij er zijn voordeel mee kan doen.
Om zich niet opnieuw allerlei misplaatste dankbaarheid aan te halen, neemt hij
als weldoener een strikte anonimiteit in acht, en het effect blijft niet uit; eindelijk kan
hij precies doen waar hij zin in heeft en toch de mensen recht in de ogen kijken. Hij
mijdt weliswaar opnieuw de tram, zijn familieleden en andere sociale
beslommeringen, maar wat moet hij ook tussen al die scheve gezichten die hem
zijn rijkdom nog minder vergeven dan zijn egoïsme; een kindertehuis, een
dierenkliniek en een voedselproject in een ver, vreemd land stellen hem inmiddels
ruimschoots in staat zich eindelijk van absoluut niemand meer iets aan te trekken.

Hasselblad
Iemand woont al vele jaren samen met een vrouw die tot hun beider verrassing een
muzikaal natuurtalent blijkt te zijn; maar sinds zij bij toeval ontdekt is weet hij zich
geen raad met haar wisselende humeur dat voorheen zo gelijkmoedig was, met
haar toenemende hang naar orchideeën terwijl hij altijd rozen gekweekt had, met
haar voortdurend ontvangen van muzikale visite - en het minst nog met haar
schallende zang, zeker vier uur per dag. Ook verandert ze keer op keer het interieur
dat ze ooit zo bewonderd had: nu eens met spiegels die enorme boeketten
weerkaatsen waarbij ze spreekt van ‘heel klassiek, en zo Engels’, dan weer volgens
de kale ‘geometrie van het evenwicht’ en misschien vindt hij dat nog wel het meest
te betreuren: haar nieuwe praten. Niet alleen de woordkeus maar ook die stem, die
ze geoefend heeft op zanglessen en die sindsdien een octaaf gedaald is, vol van
gorgelende medeklinkers; bij de lagere klinkers trekt ze de wonderlijkste gezichten,
met haar kin dicht tegen de hals gedrukt.
O zoals ze vroeger geweest was, lacherig, licht als een veer en vol van een
blozend naturel! Dagelijks reed ze op een bromfiets naar haar werk in
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de supermarkt vlak buiten het dorp en ze zette haar voeten, in zwarte pumps met
bandjes, dicht bijeen op het plateautje tussen de trappers zodra de vaart er goed
in zat; vooral die aanblik had hem wanhopig verliefd gemaakt. Misschien had hij
haar nooit een lift moeten aanbieden in zijn witte sportauto - ze zat nog niet naast
hem of haar stem werd diep en, vond hij toen, geheimzinnig; op een verlaten landweg
had ze zelf mogen rijden met zijn linkerhand erbij op het stuur... zelden iets nieuws
onder de zon. Een halve week later kon ze hem alles vertellen over de snelheid van
auto's, over de opera die tijdens die rit op de radio klonk en over het fototoestel
waarmee hij, in zwart-wit, haar portret had genomen achter het stuur - niets vond
hij toen mooier dan de toon, de precisie waarmee ze ‘Hasselblad’ uitsprak, met twee
vochtige t's aan het eind.
En rozen, noemde ze die niet haar lievelingsbloemen toen ze, bij het voorvaderlijk
huis, zijn perken die allereerste keer zag? En wat hield ze niet van de oude waterput,
waar ze haar echo opriep en haar schoenen natspatte bij het besproeien van de
rozen, terwijl onlangs op diezelfde plek haar eigen kas moest verrijzen vol dampende,
dorstige orchideeën die ze in het Latijn benoemde. Ze was er veel, in die kas, het
klimaat daar zou goed zijn voor zowel haar huid als haar keel en wanneer hij keurend
langs zijn resterende perken liep waren haar oefeningen gedempt, bijna draaglijk
te horen; hij zou heus niet ontkennen dat ze een natuurtalent was.
Inmiddels hebben ook de boeketten in de tuinkamer - aanvankelijk louter zijn
wijdopen rozen met doorschijnende kroonbladen en een groot, donzig hart gaandeweg plaatsgemaakt voor torenhoge constructies met felicitatiekaarten, linten
en felkleurige bloemen die pas na weken verwelken: haar talent raakt tot over de
grenzen bekend. Nog steeds is ze hem dankbaar dat ze in zijn aanwezigheid die
eerste opera hoorde, al herhaalt hij vaak genoeg dat dat toeval was want hij luisterde
ook toen al niet graag naar muziek; maar met dezelfde toewijding zal ze in
gezelschap telkens haar liefde voor wat ze ‘snelle wagens’ noemt aan zijn invloed
toe blijven schrijven, en zelfs de kweek van haar wasachtige orchideeën: ‘Zonder
hem was ik eeuwig een dorpskind gebleven.’
Ook de Hasselblad mag ze nog altijd graag uitspreken maar ondanks haar guitige
toespelingen is de donkere kamer zijn eigen domein gebleven; en terwijl zij in de
serre recitals geeft, een genoegen dat hij haar niet wil ontzeggen en waarvoor ze
wekenlang met traiteurs, bloemisten en decorbouwers onderhandelt, verdwijnt hij
naar boven en stopt zijn oren vol watten. Daar, in het rossige duister met de deur
op slot, beweegt hij zijn handen als een tovenaar boven de vloeistofbakken om het
licht te dirigeren tussen wit, grijs en zwart; en naast tientallen doorzichtige rozen,
winterse doornstruiken, korstmossen op het steen van de waterput en
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spiegelingen in de vijver achter het huis drukt hij ook keer op keer de portretten af
die hij destijds maakte van haar - achter het stuur, tussen de bloemen, aan de kassa
van de supermarkt. En natuurlijk op haar bromfiets, onvergetelijke aanblik; tot in de
kleinste details heeft hij die fotoreeks uitvergroot. De gebreide structuur van haar
vest, de losse kam die een golf in haar haren brengt, de geblokte rok tot net boven
de knie - en haar schoenen natuurlijk met een glanzend zwart bandje, het leer
gekreukt overdwars en bij de hak zelfs rimpelig weggescheurd: zij aan zij, die twee
voetjes, met zo'n dubbele plooi pal boven de wreef omdat haar kousen wat strak
zaten. Zelfs de werkeloze trappers daaronder, de stoffen tas op de bagagedrager,
de fluorescerende barst in het achterlicht - langs een waslijn in zijn donkere kamer
hangt hij een nieuwe reeks natte afdrukken uit terwijl beneden het beschaafde
rumoer weerklinkt van schuivende stoelen, glazen die rinkelend worden weggebracht
en kleerhangers over een stalen buis.
Precies op tijd is hij klaar, zometeen komt ze boven en gaat aan de toilettafel
zitten in een roes van loftuitingen, frasen, haar stem stijgend en dalend tussen
vroeger en nu; hij sluit af, loopt naar de slaapkamer en strekt zich uit op het brede
bed. Daar ligt hij, leunend op een elleboog en hij kijkt meer dan hij luistert terwijl ze
stralend en geurend haar oorbellen losmaakt, de kam uit haar haar trekt, de borstel
pakt - onder de lange, soepele avondjurk haar knieën keurig in een rechte hoek en
de voeten precieus tegen elkaar geplaatst, in zwarte pumps met dunne, glanzende
bandjes.

Geruchten
Iemand die altijd in groot aanzien had gestaan, ziet zich vanwege niet nader te
noemen redenen genoodzaakt zijn huis, vrouw en kinderen van de ene dag op de
andere te verlaten; en daarmee ook de lieflijke landstreek waar hij zo graag te paard
doorheen trok om zeldzame vlinders te verzamelen.
Hij is diep terneergeslagen wanneer hij voorgoed wegrijdt en ook zijn gezin en
personeel staan de tranen in de ogen, zo lang mogelijk wuiven ze hem na. Onderweg
troost hij zich met het bewonderen van de prachtigste vlinders; hoe verder hij van
huis is, hoe minder hij hun namen kent, maar doordat hij oudergewoonte zijn hoed
heeft volgestoken met geurige bloemen volgen ze hem graag, in alle kleuren.
Vandaar dat geruchten over zijn onopgehelderde geschiedenis tot in de verste
streken de ronde doen: wijd en zijd weet men ervan zodra hij voorbijtrekt, omringd
door die klapwiekende regenboog waaraan zich telkens nieuwe schakeringen toe-
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voegen terwijl andere achterblijven langs de berm van de weg. ‘Ah dat is de man
die van de ene dag op de andere...’ Veel gastvrijheid ondervindt hij daardoor niet;
pas wanneer het winter wordt, met hagel en sneeuw, is er af en toe onderdak voor
een incognito ruiter met een brede hoed en stille gelaatstrekken.
Van sommige vlinders heeft hij eitjes verzameld die hij in een blikken doosje op
zijn hart draagt; door die warmte komen ze opmerkelijk vroeg uit en moet hij zich
enkele weken in een verlaten schuur terugtrekken, om temperatuur en voeding op
peil te honden in afwachting van hun metamorfose. Pas daarna kan hij zijn tocht
voortzetten, en tientallen gloednieuwe vlinders wolken door de schuurdeuren achter
hem aan; zo krijgen zijn gezinsleden tot hun opluchting spoedig nieuwe geruchten
te horen. Inmiddels bevindt hij zich met zijn kleurrijke gevolg in een hoog en
bergachtig landschap, waar de inheemse vlinders wat kleiner zijn maar des te meer
zijn naamloze verrukking wekken: rozerood of diepblauw als de hemel, met metalige
glanzen die fonkelen in de zon.
Het jaar daarna wordt hij in diezelfde streek opnieuw gesignaleerd, maar omdat
het er zo hoog is en onherbergzaam zijn de berichten schaars; soms is er zelfs
weinig méér gezien dan een fantastische zwerm vlinders bij een grazend paard,
vaak in de buurt van een beekje. Zodoende verzwakken ook de laatste geruchten
over de man die zijn gezin en zijn landstreek voorgoed moest verlaten; zijn kinderen
echter worden groter en zelfstandiger, zodat de oudste zoon ten slotte op weg kan
gaan om zijn vader te zoeken.
Ook hij berijdt een toegewijd paard uit de streek en hij zorgt dat zijn hoed steeds
vol bloemen is, zodat de geruchten opnieuw tot leven komen en hem het spoor van
zijn vader met gemak laten volgen; bovendien wijzen vele ongebruikelijke
vlindersoorten eveneens op de route waar hun voorouders jaren eerder als pioniers
langs waren getrokken. Ze bezoeken zijn hoed als een bedevaartsoord maar ze
volgen hem niet, want deze zoon is een ander: doelbewust, zonder noemenswaardige
geschiedenis, en bovenal praktisch. Links en rechts van zijn zadel hangen netten,
potjes en kisten die zijn zoektocht een extra belang zullen geven: om de familieeer
te herstellen zal geen enkele vlinder onbenoemd blijven, met de voorvaderlijke
naam, gelatiniseerd, als sluitstuk van iedere nieuwe soort.
Het duurt vele seizoenen voor de zoon ten slotte terugkeert, volwassen, welvarend
en met een dik pak papier in zijn zadeltas. De tocht is hem zeer ten goede gekomen,
hij heeft geleerden bezocht en is geroemd om zijn beschrijvingen, zijn fraaie
verzameling en ook om zijn legendarische vader, waarmee het eerherstel het
gewenste beslag heeft gekregen. Zijn moeder kent hem nauwelijks terug, zo fors
en doelbewust werd haar oudste: en zijn vader, hoe had hij die aangetroffen, was
hij veilig, in goede
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gezondheid, dacht hij dikwijls aan hen? - Hij was veilig; hij dacht stellig aan hen.
De zoon had hem aangetroffen bij een zeer hoge bergpas in de luwte, windstil.
Eerst had hij iets als een vlam waargenomen die hoog fonkelde in de avondzon, en
hoe dichter hij naderde hoe rijker de schakering, die prompt uiteenspatte bij de kreet
die hij slaakte: wat bleef was een wijde, goudachtige omtrek die trillend in de
berglucht wachtte. ‘Vader, ik ben het, uw oudste zoon...’ met als echo dat ijle wachten
rondom; hij zou niet lang kunnen blijven want de lucht was zo dun daar, hij kreeg
haast geen adem. Ook het beeld van zijn vader, moest hij bekennen, was transparant
geworden als een omfloerste pauze afgezien van een enkel woord misschien, een
aanraking die haast niet lichter kon: vrijwel zonder dimensie, temperatuur of omlijning.
Hij was achterwaarts teruggestapt met zijn armen opzij als in overgave, steeds
verder terug naar waar zijn paard stond te snuiven terwijl ginds de kleuren
weerkeerden in een glinsterende zwerm die wijd en wemelend daalde; pas een heel
eind verderop had hij het paard tot rust gekregen en zich om kunnen draaien voor
een laatste groet. En nog steeds was daar die fonkeling, in alle schakeringen van
de hemellucht, kijk... een van die wonderbaarlijke vlinders was achter zijn hoed
aangegaan en juist op tijd had hij hem daaronder gevangen, als kroon op zijn
inmiddels beroemde collectie.
Met enige moeite stemt hij erin toe deze trofee aan zijn moeder af te staan; zij is
er buitengewoon gelukkig mee en laat er meermalen daags, in ieder seizoen, het
licht overheen spelen. Ook aan haar laatste ziekbed, dat door de zoon tot in de
vroege morgen wordt uitgezeten, houden de betoverende kleuren trouw de wacht;
maar als zij haar ogen voorgoed heeft gesloten en hij met het glazen doosje bij het
raam gaat staan blijkt de vlinder vaal als het ochtendlicht, en bij het wegnemen van
het deksel valt hij als stof uit elkaar.

Metamorfose
Iemand heeft van kinds af aan zo onder zijn uiterlijk geleden - dat varkenshoofd!
Die brillenogen! - dat hij niets liever wil dan zich via de meest ingrijpende plastische
chirurgie een volkomen ander gezicht aanmeten. Tegenover zijn toch al plaagzieke
omgeving kan hij zich dat natuurlijk allerminst veroorloven, maar zodra hij op zijn
werk de kans krijgt op overplaatsing naar een ver buitenland neemt hij meteen twee
maanden eerder vrij voor de zo verlangde ingrepen: een smalle, karaktervolle
neusbrug, platte oren, een krachtige kin. Nu nog haar en wenkbrauwen donker
geverfd bij blauwe contactlenzen, en met een stralende glimlach
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betreedt hij het vliegveld; een nieuwe mens, op weg naar de Nieuwe Wereld. De
paar collega's die hem hadden willen uitwuiven keren onverrichterzake naar hun
kantoor terug, hij heeft zeker de verkeerde vlucht opgegeven en een van hen heeft
zelfs tranen in haar ogen; hoewel ze zich een beetje geneert dat ze de charme van
zijn gespierde gang - knieën en ellebogen licht naar buiten gedraaid - aan een
volkomen vreemde bleek toe te schrijven, met donkerbruin haar nog wel.
Zodra het vliegtuig is opgestegen vervangt hij zijn lenzen volgens voorschrift een
paar uur lang door de dikke bril die zijn ogen zo onaangenaam verkleint, slaat zijn
nieuwe paspoort op en fluit bewonderend tussen zijn tanden naar de recente
kleurenfoto: ‘what a man!’ Zijn Amerikaanse accent is inmiddels even vlekkeloos
als het lichtgrijze kostuum dat zijn ogen en gebruinde teint zo goed doet uitkomen;
hij heeft de afgelopen maanden onder de zonnebank zoveel naar Sinatra geluisterd
dat hij hem nu tot in de kleinste stembuigingen kan imiteren. ‘I did it my way...’ zijn
lievelingslied, met dat doorleefde dat hem, een hand losjes in zijn jaszak en het
hoofd iets gebogen, bijna verliefd maakt op zichzelf. Niet nu natuurlijk, met die
kikkerogen achter zo'n bril; wel even wennen trouwens, die lenzen, hopelijk vergaat
het hem niet als die vrouw van zijn werk die al wekenlang met tranende ogen rondliep
- niet van het huilen, nee. Not from crying. Hij had haar heus wel gezien, bij het
groepje collega's op het vliegveld, maar wat een triomf dat werkelijk niemand hem
herkende! Zelfs zijn naam zal hij daarginds moeiteloos kunnen veranderen, a
Stranger in Paradise - breder dan ooit is zijn glimlach met spierwitte tanden, en de
stewardess die het reddingsvest demonstreert lacht toegeeflijk terug.
Eenmaal in zijn nieuwe vaderland blijkt zijn baan zeer veeleisend, vaak zit hij nog
tot laat in de avond op de twaalfde verdieping van het kantoor, met tranende ogen
onder tl-licht. Maar goed, even doorzetten; such is life, en vriendinnen wil hij vooreerst
toch vermijden - wat zo'n wildvreemde vrouw van dichtbij allemaal zien zou aan
verborgen littekens, uitgroei bij de slapen, roze wimpers! Ook knijpt zijn versmalde
neus zijn stem steeds meer dicht zodat hij soms kwaakt als een eend, vooral 's
morgens vroeg, en hoe mateloos groot moet iemands liefde niet zijn om daarnaast
ook zijn fletse brillenogen te verdragen, als dril in een borrelglas.
Enfin, zoveel mis je nu ook weer niet aan de menselijke omgang: heel zijn
schooltijd was een verschrikking geweest met treiterwoorden als ‘de big’, later
gevolgd door ‘de kikker’ vanwege zijn sportprestaties - niemand sprong hoger of
verder dan hij, hij was plaatselijk zwemkampioen en in zijn eentje traint hij nog steeds
als een bezetene. Nu is hij allang blij dat hij tenminste zijn eigen spiegelbeeld kan
verdragen, het bewerkelijke
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onderhoud ten spijt; keep smiling buddy, van oor tot oor, it becomes you quite well.
Zo leeft hij enige jaren in een redelijke harmonie met zichzelf, hij blijft zijn stem
en zijn lichaam zorgvuldig oefenen maar de verf in zijn wenkbrauwen vergeet hij
wel eens en als hij tijdens het zwemmen een contactlens verliest, blijkt er niemand
veel notitie te nemen van zijn bril, noch van zijn met de jaren wat valere teint en
haarkleur - en trouwens ook niet van zijn zwemprestaties. Ze komen je hier niet erg
nader, de mensen, al woon je er vijftien jaar.
Vaak zingt hij nu de Septembersong, ook buiten zijn badkamer en ten slotte zelfs
op avonden voor het bedrijfspersoneel: hij zit op een barkruk met een losse stropdas,
een sigaret tussen zijn vingers en het gezicht en profil - zijn scherpe neus en zijn
glimlach mogen er nog altijd wezen maar the days grow short when you reach
September en ach, zoveel kan het hem eigenlijk niet eens meer schelen.
Totdat hij op een avond het toneel afwandelt en vanuit de zaal herkend wordt aan
zijn speciale gang, knieën en ellebogen iets naar buiten gekeerd - uit duizenden
zou ze hem herkennen, de vrouw die hij even later in de betraande ogen kijkt. Ben
jij het? Hij is het. En zij is het ook, eveneens vijftien jaar ouder maar nog altijd de
enige collega die hem een werkelijk lieve glimlach toont: ze blijft hier twee weken,
voor het bedrijf. - Misschien is het nog waar ook dat hij geregeld aan haar gedacht
heeft, in elk geval was het plezierig om opnieuw te voelen hoe ze tegen hem lachte;
en wanneer hij na de pauze als besluit van zijn optreden de vertrouwde vintage
years ten gehore brengt, heeft hij zelfs de moed voluit het personeelszaaltje in te
kijken, op zoek naar het enige gezicht waar hij misschien op een morgen bij wakker
zou worden.

Alladin
Iemand is al op jeugdige leeftijd van huis weggelopen en hoewel hij daar zeker goed
aan heeft gedaan, bezorgt het hem tegenwoordig - hij is inmiddels een geslaagd
zakenman - toch wel enige gêne. Ook komen af en toe oude beelden in hem op, zij
het niet veel meer dan een bepaald laag namiddaglicht waarvoor je je wimpers
samenkneep, tegelijk met iets prikkerigs tegen zijn armen en knieholtes: de erker
van de voorkamer thuis, met een brede vensterbank vol kussens uit een sterk, ruw
materiaal dat hij later als kameelhaar is gaan kennen. Veel moet hij daarop hebben
gezeten of gelegen al kreeg hij er overal rode kriebelende vlekken van; uitzicht op
een haag waar gehalveerde gestaltes langskwamen, even werden ze volledig bij
het tuinhek. In datzelfde tegenlicht tenslotte een sil-
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houet met een hoed dat het hek opent, de slag van de voordeur, en de klamme
rand van die hoed voor de grap op zijn neus zodat alles zwart werd en dan weer
wemelend wit. Zware gordijnen om je in te verstoppen tot een geweldig niezen hem
erachter vandaan dreef, en het bed op zolder met de gehaakte sprei waar 's nachts
zijn vingers en dromen hem in verstrikten onder de ogen van een reusachtige spin;
dan het slapeloos rondsluipen in de bovengang zonder licht, de kokos traploper
waar hij over struikelt om meters lager naar adem te snakken. Waarna het felle licht
uit de huiskamerdeur over hem heen plenst, gevolgd door de onontkoombare draai
om zijn oren die hij ook nu nog zo op kan roepen: die knik naar opzij van je hele
kop en de tollende duizeling vol vlekken en bliksems. Met de achterkant van de
hand, neemt hij aan; de diamanten ring liet krassen na links, rechts, links over zijn
slapen.
Ach, erg veel kan het hem allang niet meer schelen, en met die namiddagen in
de erker doet hij nog altijd zijn voordeel: die ruwe kussens, hun geur en hun kleurige,
geometrische motieven waar hij zoveel mogelijk van wilde weten. Tegen de straf
en de drift van zijn ouders in ging hij op onderzoek bij een oude tapijthandelaar die,
achter de winkelpui van gebogen glas, zoete thee schonk uit Alladins wonderlamp;
na verloop van tijd kon hij, als hij wou, in diens voorraadkamer blijven slapen op
een enorme stapel prikkende kleden, en hij liet zich thuis niet meer zien. De winkelier
leerde hem zijn verre taal die, schurend en klakkend, gelijk opging met de
ontwikkeling van zijn eigen stembanden, en al gauw werd hij volwassen genoeg
verklaard om mee te gaan op verre handelsreizen.
Op een van die reizen ontmoet hij de vrouw van zijn dromen en bij hun huwelijk
bemiddelt de tapijthandelaar met dezelfde vaderlijke vreugde als enkele jaren later
wanneer hij, zacht lispelend onder een in duizend kleuren geborduurd mutsje, hun
dochter ten doop houdt. De winkel met de gebogen glaspui doet hij kort daarna aan
hen over en dagelijks komt hij goede raad geven, in kleermakerszit voor het gebogen
raam met de wonderlamp op zijn eigen theeblad. Wanneer hij ten slotte niet meer
ontwaakt uit zijn middagrust in de voorraadkamer blijft zijn gekozen zoon nog
nachtenlang waken naast de vertrouwde tapijtstapel, wiegend op de klank van
langgerekte gebeden.
Sindsdien is hij in dat vertrek weer dikwijls te vinden, net als vroeger ruggelings
uitgestrekt op de prikkende kleden met hun walm van kruiden en droge mest.
Minstens dertig jaar sedert hij hier heeft geslapen, net zo oud in die tijd als zijn
dochter nu, met haar gouden huid en haar oosterse ogen. Ook zij heeft hier geslapen,
en gespeeld en gerinkeld, een zilveren serviesje staat nog altijd paraat; en toen ze
onder het honderdste kleed van de stapel een erwt had gelegd deed ze geen oog
meer dicht, zijn onvolprezen prinses. Zou die erwt er nog liggen dat hij zo rusteloos
blijft, en
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in zijn gedachten en dromen steeds terugkeert naar de muffe lucht van die kussens
destijds, het stof, de stemmen vanachter de zware gordijnen?
De begraafplaats waar hij wekelijks zijn gebeden zegt is niet ver van de straat die
hij uiteindelijk nog eenmaal besluit te bezoeken; en precies op de plaats en de tijd
van zijn herinnering ziet hij ze zitten, zijn ouders, in de erker die nu spierwit is
geschilderd, met op de vensterbank een strakke rij planten. Dertig jaar ouder, ze
zijn het, ze leven nog steeds; hij parkeert zijn auto precies aan de overkant, tast
naar het mutsje met de duizend kleuren dat hij nu zelf bij zich draagt en drukt het
op zijn hoofd. Zo zit hij en kijkt met de zon mee over het hek en het tuinpad naar
hun aloude, kille samenzijn; pas als zij opeens haar hand heft om een bladzij om
te slaan, die hand met de ring die vonkt in het namiddaglicht, pas dan zit hij rechtop
en voelt de bekende duizeling, de flitsende vlekken toen ze van zijn baantje hoorden:
‘toch zeker niet bij die gastarbeider’ - o nee hier zal nooit iets veranderen, in geen
honderd jaar. En opnieuw maakt hij dat hij weg komt, met zoveel geraas van de
motor, piepende banden en gierende remmen dat zijn moeder uit haar stoel
omhoogkomt en met haar hand boven de ogen tegen het licht in tuurt: weer zo'n
moslim in een veel te dure auto, wat had die hier te zoeken.
Pas bij thuiskomst neemt de duizeling af; boven de gebogen glaspui zit zijn dochter
voor het raam, ze wuift en leunt terug in fluweelzachte kussens. Als hij de trappen
is opgeklommen en voor haar buigt, zijn prinses in de vensterbank, vangt ze het
mutsje van zijn kruin en zet het schuin op haar hoofd; tussen zijn wimpers door ziet
hij de duizend kleuren vervloeien in de namiddagzon.

Kennis
Iemand heeft een leeftijd bereikt waarop hij niemand meer kent die de dingen beter
weet dan hij; hij betreurt dat, hij denkt veel aan vroeger. Vooral zijn prille jeugd zou
hij zich te binnen willen brengen, hoe hij deel uitmaakte van alles en iedereen in
zijn omgeving; sprookjes, oudtestamentische verhalen en het Album der Dieren
vervulden hem met evenveel kennis als zijn jeugdencyclopedie of kinderboeken,
en zijn wereld was een goocheldoos van talloze mogelijkheden tussen waarheid en
wonder met elke dag nieuwe onthullingen die hem stralend maakten, beweeglijk,
gretig, en bereid alles voor lief te nemen.
Toen was er een frons tussen zijn ogen gekomen die verzinsel en werkelijkheid
moeizaam poogde te scheiden, en rond zijn tiende levensjaar had hij een lichte
stotter ontwikkeld omdat hij zijn ouders en onderwijzers vragen stelde waarop ze
de antwoorden leken te ontwijken; het had
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zeker een jaar geduurd voor hij het inzicht verdroeg dat ze die antwoorden niet
wisten. - In dat jaar was hij lang ziek geweest, hij herinnert zich de angst daarvan,
en de eindeloos weerkerende en spiralende patronen van een boek met zwartwitte
platen die in zijn koorts rondtolden als het slurpende, kleurloze oog van weglopend
badwater; wanneer hij herstelt ligt over de dingen een vreemd vernis dat niet
weggaat, en hem voorgoed op afstand houdt. Wel winnen zijn vragen daardoor aan
precisie zodat hij, op de nieuwe school waar hij nu de leeftijd voor heeft, ook
duidelijker antwoorden krijgt; al lijkt daaromheen nog altijd een ruimte of rek te
bestaan die hem naar een diepte zuigt waar steeds een volgende kwestie het
perspectief beheerst, of soms zelfs een omwenteling eist in wat hij tot dusver
begreep.
In gezelschap van zijn medescholieren weet hij alles beter maar het kost hem
geen moeite dat voor zich te houden; ze mogen hem wel, temeer daar hij behulpzaam
is en vol belangstelling, al stelt hij soms wat merkwaardige vragen over de meest
alledaagse gevoelens en bezigheden. Zijn beste vriend schrijft gedichten en is altijd
verliefd, en hij luistert oplettend naar diens woordenrijke ontboezemingen waar de
natuur een belangrijke rol in speelt; maar de eigenschappen van vogels, vlinders,
bloemen, hun binaire naamgeving, groepering en afstamming hebben voor hem al
snel niet meer de geheimen die hij er zo graag in zou blijven zien, zoals in de lyrische
strofen die zijn vriend eraan wijdt en die hem nog altijd ontglippen. - Zou het iets in
het ritme zijn, in de keuze van woorden, de open plek waardoor een regel stokt of
juist uitdijt: zijn er tussenruimtes in de werkelijkheid waar een betekenis wegspiraalt
uit het zicht, zijn er vragen die hij misschien nooit zal weten te stellen?
Ook de muziek heeft iets wat hem op die manier vasthoudt, hij kent er de meest
uiteenlopende theorieën over maar ze zijn nooit toereikend; ook niet wanneer hij
alle mogelijke werkingen van het brein tot zijn vakgebied maakt, want de school ligt
inmiddels ver achter hem en zijn vragen spitsen zich zodanig toe dat hij opnieuw
bij vrijwel niemand terecht kan. - Aangewezen op onderzoek in ver verwijderde
plaatsen begint hij brieven te schrijven, al snel gevolgd door artikelen; de brieven
leggen zijn vraagstukken voor, zijn artikelen bieden mogelijke oplossingen en een
tijd lang vindt hij een zeker evenwicht binnen een netwerk van correspondenties,
waarin formules antwoord krijgen van formules die hij, met verschillend gekleurde
pennen, van ragfijne kanttekeningen voorziet.
In diezelfde tijd leert hij een pianiste kennen die hem zoveel hij wil uitlegt over de
muziek die ze speelt, maar hij is nooit gelukkiger dan wanneer hij niets meer weet
om te vragen en enkel luistert, naar haar; want wat hij van jongs af aan zoekt en
met het jaar minder vindt is de gerustheid van een omgeving die beter weet dan
hijzelf. Ook wanneer de pia-
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niste een verhouding aangaat met de dichterlijke vriend van zijn jeugd blijft hij beiden
alles vragen wat hij verzinnen kan, over hun liefde, hun smaak, wat hij schrijft en zij
speelt, over het kind dat ze krijgen en de tweede daarna; maar het liefst zit hij
gedachteloos bij hen in het huis of de tuin en geeft zich over aan de geluiden,
bewegingen en betrekkingen die zich daar onophoudelijk voordoen. Waar hij
verschillende ruimtes of plaatsen waarneemt, afzonderlijkheid, daar weven zij iets
rondom of doorheen dat minstens even werkelijk moet zijn, en dat hij zich diffuus
herinnert van heel lang geleden; hij denkt daar veel aan maar hij krijgt er geen vat
op, zonder begin- of eindpunt tolt zijn geest eromheen.
Met het verstrijken der jaren wordt hij op zijn vakgebied de enige die de antwoorden
geeft, of hij wil of niet; niemand is immers beter dan hij. Hij betreurt dat, hij zou willen
dat hij opnieuw kon beginnen en dan uitgaande van dat domein van heel vroeger,
met vragen die hij net iets afwijkend zou richten om het niet te bruskeren; hij zou
de termen, de begrippen die hij dan tegenkwam tegen alles beschermen. Het moet
te doen zijn, misschien zelfs nu nog altijd: zigzaggend tussen bevindingen door die
hij allang tot de kern heeft uitgebeend zou hij misschien alsnog aan de bewegingen,
de klanken, aan de ooit ongevormde tussenruimtes kunnen raken waarvan ieder
ander meer afweet dan hij; hij zou er deel van uitmaken, hij zou gelukkig zijn.
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Per Olov Sundman
De controleur
Een man verdrinkt zich.
Er is iets eigenaardigs met zijn handen.
Een foto van een meisje.
Een ijzerwarenhandelaar en daarna worden de de beekjes talrijker maar
tegelijk onbeduidender en makkelijker te vergeten.
Zijn voeten.
En het meisje heeft de jurk niet langer.
Op een avond in mei verdronk een van de werknemers van de waterkrachtcentrale
zich.
Hij wierp zich in de rivier. Een paar arbeiders stonden honderd meter hoger op
de brug en zagen het gebeuren.
Hij sprong erin, vertelden ze. Schuin naar beneden, stroomafwaarts. Niet
stroomopwaarts.
(Wat maakt dat voor verschil, vroeg iemand, afwaarts of opwaarts? Iemand die
zich verdrinken wil gaat altijd met de stroom mee, antwoordde de meest
welbespraakte arbeider.)
Het meer was nog bevroren en het lichaam werd naar alle waarschijnlikheid met
de stroom mee onder het ijs gevoerd. Zover ik weet heeft men het nog niet gevonden.
Het meer is op bepaalde plaatsen zeer diep. Het personeel van het visserijstation
in Drottningholm heeft met speciale netten een soort diepwater forel gevangen die
dood in de mazen hangt als het net aan de oppervlakte komt.
De man die zich verdronk had drie maanden op het magazijn gewerkt en had de
betrekking gekregen door op een advertentie te reageren. Volgens de gegevens
van het personeelskantoor had hij geen familie.
De arbeiders op de brug renden naar ons toe en waarschuwden de voorman.
Maar er was niets aan te doen. De rivier stroomde zoals altijd. Men meldde het
gebeurde aan de commissaris van politie.
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Hij moet in een vlaag van verstandsverbijstering gehandeld hebben, zei de vrouw
van de personeelschef. Zo moet het gegaan zijn.
‘Natuurlijk,’ zei een man in het gezelschap, ‘dat is een goede verklaring. Hij pleegde
zelfmoord, daarom moet hij aan verstandsverbijstering hebben geleden. Zijn verstand
was verbijsterd, daarom sprong hij in de rivier.’
De man die dit zei werkte niet bij de bouw. Hij vertegenwoordigde de aannemer
en kwam met korte tussenpozen het werk controleren, om te kijken of het ging zoals
het gaan moest. Daaruit kan men concluderen dat het een particuliere onderneming
was die de waterkrachtcentrale bouwde. De overheid, het waterbeheer, bouwt zijn
waterkrachtcentrales meestal zelf, ze is haar eigen constructeur en aannemer en
heeft geen controleur nodig.
De controleur verbleef tijdens zijn bezoeken aan de waterkrachtcentrale altijd bij
mij. Het is aangenaam, zei hij vaak, om in ieder geval 's avonds geen ingenieurs
om je heen te hebben en niet over het werk te hoeven praten.
De personeelschef zei: ‘Ik vraag me af wat hem ertoe gebracht heeft?’
‘Je voelt je als verlamd,’ zei zijn vrouw.
‘Om zo'n stap te zetten,’ zei de boekhouder.
‘Wat zit erachter,’ zei de personeelschef.
‘We zullen het nooit weten,’ zei de controleur.
De politiecommissaris en de veldwachter onderzochten de sporen bij de rivier.
De dode was langs een pad naar de oever afgedaald en had daarna een lange
(vermoedelijk heel lange) tijd heen en weer gelopen alvorens te springen. Zijn hoed
lag bij een struik neergegooid.
‘De zaak is duidelijk,’ zei de commissaris. ‘Zelfmoord. Ik heb opdracht gegeven
om te dreggen. Maar het heeft geen zin daar eerder dan morgen mee te beginnen.’
‘Maar waarom heeft hij het gedaan,’ vroeg een van ons.
De politiecommissaris haalde zijn schouders op. ‘Moeilijk om daar iets over te
zeggen. En hij was nog jong. Dat is vaak het geval bij zelfmoord. In ieder geval niet
ongewoon. Meestal verhangen ze zich of schieten zich dood. Die zich ophangen
zijn het ergst.’
‘Dat hij zich nu juist verdronk,’ zei de veldwachter, ‘dat hij in de rivier is gesprongen.
Dat hij geen dynamiet heeft genomen bijvoorbeeld.’
‘Wat had hij de uren ervoor gedaan,’ vroeg de politiecommissaris.
Dat wist men niet precies. Hij had in de kantine gegeten en daarna had niemand
hem meer gezien.
Had hij er de laatste tijd vreemd uitgezien, had hij zich anders gedragen dan
normaal?
Dat viel moeilijk te beantwoorden, ook dat. Maar als je bij jezelf nagaat, misschien
dat...
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Wekte hij de indruk levensmoe te zijn?
Dat kon niemand beamen.
Had hij het over zorgen of moeilijkheden gehad?
Niet dat iemand zich kon herinneren. Eigenlijk was hij zwijgzaam van aard, geweest
dan. Er was niemand die erg veel over hem wist.
Was iemand iets opgevallen - tja, iets abnormaals - iets in zijn gedrag dat - tja,
gewoon niet normaal was?
‘Dat zijn moeilijke vragen,’ zei de vrouw van de personeelschef. ‘Denk je eens in
hoe weinig wij van elkaar weten! Ik had nauwelijks notitie van hem genomen. Hij
was een gesloten iemand, dat dient gezegd. Natuurlijk, soms kon hij echt opgewekt
en blij zijn en meedoen.’
Meisjes?
Niets bijzonders op dat gebied. Normaal. Een beetje flirten. Niet vaak. Minder
vaak dan een paar meisjes wel gewild zouden hebben.
‘Als wij hem vinden nemen wij natuurlijk de begrafeniskosten voor onze rekening,’
zei de personeelschef. ‘Er zijn geen familieleden die ingelicht moeten worden. Voor
zover wij weten.’
‘Weten jullie,’ zei de vrouw van de personeelschef, ‘er was iets eigenaardigs met
zijn handen!’
‘Volstrekt juist,’ zei een van de ingenieurs, die op de tekenkamer werkte.
‘Het was iets eigenaardigs,’ zei de vrouw van de personeelschef.
De ingenieur zei: ‘Hij had een soort van harde plekken of littekens aan de
binnenkant van zijn vingers. Aan de linkerhand was dat het duidelijkst te zien.’
De boekhouder zei: ‘Ja, hij had harde plekken of littekens. Vanaf de knokkels
liepen ze een stukje naar buiten. Het valt moeilijk te beschrijven. Je zag het niet als
je niet heel goed keek, als je er niet op lette. De vingers lagen op de een of andere
manier plat tegen elkaar aan, ze gleden langs elkaar als de billen van een merrie.’
‘Dat heb ik nooit gemerkt,’ zei de personeelschef.
De boekhouder lachte een beetje verlegen. ‘Je moet begrijpen,’ zei hij, ‘het was
mij ook niet opgevallen - als hij zelf niet zo naar zijn handen had gekeken.’
Het feitelijke karakter van deze uitspraak werd met gepaste aandacht behandeld.
‘Misschien,’ zei de boekhouder, ‘zit daar een oorzaak.’
‘Misschien schuilt daarin de verklaring,’ zei de vrouw van de personeelschef.
‘Voor wat hij deed.’
De controleur zei: ‘toen Napoleon op Sint Helena stierf werd zijn li-
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chaam onderwerp van een zorgvuldige lijkschouwing. En ze stelden een nauwkeurig
protocol op.’
‘Zelfs hij,’ zei de vrouw van de personeelschef.
‘Er werd genoteerd dat hij onderontwikkelde genitaliën had.’
‘Zo zie je,’ zei iemand. ‘Herinner je je Hitler? Hoe die altijd zijn handen hield?’
‘Een kleine oorzaak kan iemand ver brengen,’ zei de boekhouder. Hij onderdrukte
een licht gegiechel.
‘Ik heb een goede vriend die dichter is,’ zei de controleur. ‘Nu ja, een kennis - dat
is hij misschien meer. Hij is een groot en succesvol rokkenjager en een erkend
goede minnaar. (U begrijpt, in bepaalde kringen en onder bepaalde omstandigheden
worden dergelijke vaardigheden openlijk besproken en is men in de gelegenheid
ervaringen en meningen met elkaar te vergelijken.)’
‘Ja,’ zei de boekhouder.
‘Het is algemeen bekend dat deze man een zeer klein orgaan heeft,’ zei de
controleur.
‘Hier is zeker sprake van zogenaamde overcompensatie,’ zei de boekhouder die
niet weinig belezen was.
‘Laat ik verdergaan,’ zei de controleur. ‘Bij mijn zaak is een man in dienst die als
zeer begaafd te boek staat. Over hem wordt gezegd dat hij intelligent, snel denkend
en verstandig is, een voortreffelijk oordeel heeft en dat hij grote kennis van en aanleg
voor wiskunde, zaken, kunst en wat al niet bezit. Hij is een centrale figuur - in de
kantine, onder vrienden en aan de dis.’
‘Ja,’ zei de boekhouder.
‘En iedereen verbaast er zich over dat hij een zo bescheiden post bekleedt en
geen positie heeft verworven die beantwoordt aan zijn begaafdheid.’
‘Hij is waarschijnlijk niet ambitieus,’ zei de vrouw van de personeelschef. ‘Dat
moet het zijn.’
‘Natuurlijk,’ zei de controleur. ‘Hij heeft niets bereikt en dus is hij niet ambitieus.
Hij is niet ambitieus en dus heeft hij niets bereikt.’
‘Dat is precies wat ik bedoelde,’ zei ze.
‘En verder nog,’ zei de controleur, ‘kwamen ik en een stel collega's hem op een
dag in de sauna tegen. Ook deze man had een belachelijk klein lid - dat hij, een
beetje verlegen, voor ons probeerde te verbergen.’
‘Dat vermoedde ik al,’ zei de boekhouder.
‘Mijn collega's zeiden: ah, zo eenvoudig ligt het - hij lijdt aan een
minderwaardigheidscomplex - dat moet je wel krijgen als je er zo bijloopt. Daarom
zit hij waar hij zit en komt hij niet verder.’
‘Ik begrijp het,’ zei de vrouw van de personeelschef. ‘U bedoelt dat zoiets de
meest verschillende gevolgen kan hebben?’
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‘Nee,’ zei de controleur.
‘Maar waar wilt u dan heen?’
‘Nergens. Ik vertelde alleen maar - gewoon zomaar.’
‘Er was iets vreemds met zijn handen,’ zei de vrouw van de personeelschef.
‘Daar twijfel ik niet aan,’ zei de controleur. ‘Het is interessant.’
‘Ze waren als het ware opengesneden,’ zei ze.
‘Gelooft u dat dat enig verband met zijn zelfmoord kan houden,’ vroeg de
boekhouder.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde de controleur. ‘En jullie ook niet. Niemand zal iets
te weten komen!’
De boekhouder woonde in een klein vrijstaand huis vlak bij het bouwkantoor. Het
was een vaste woning die, als de waterkrachtcentrale eenmaal klaar was, aan een
van de machinisten zou worden toegewezen.
Daar klopte de controleur de volgende dag vroeg aan. ‘Neem mij niet kwalijk,’ zei
hij, ‘maar men beweert dat hij - de man die de rivier insprong - een kamer bij u
huurde.’
‘Ja,’ zei de boekhouder, ‘dat klopt.’
‘Hij woonde hier,’ zei de vrouw van de boekhouder.
‘Wilt u de kamer zien,’ vroeg de boekhouder.
‘Ik heb er niets mee te maken,’ zei de controleur. ‘Ik ben alleen maar
geïnteresseerd.’
De dode had de kamer gemeubileerd gehuurd, een bureau, een paar stoelen en
een bed.
‘Er staat haast niets in,’ zei de boekhouder. ‘De politiecommissaris is hier al
geweest. Hij heeft een stapeltje kwitanties van postbetalingen meegenomen - de
rest heeft hij laten liggen.’
De controleur keek snel in de laden van het bureau: wat velletjes onbeschreven
briefpapier, pennen, een bestelblok (uit de voorraad van het werk), een paar
monsters, sigaretten en andere kleine dingen. En een foto van een meisje.
‘Wie is dat,’ vroeg hij.
Zij wisten het niet.
De controleur keek in de klerenkast. ‘Het lijkt een heel modieuze jongeman te zijn
geweest,’ zei hij.
‘Het was een aardige jongen,’ zei de vrouw van de boekhouder. ‘Maar meer weten
wij niet van hem. Hij woonde hier alleen maar. Eten deed hij in de kantine. We zagen
hem nauwelijks. Hij kwam en ging, rustig en stil. Hij was een goede huurder. Een
beetje slordig met kousen en schoenen, met deuren en licht en zo. Het licht maakt
niet uit want de stroom is gratis, maar toch.’
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De controleur ging de kamer uit.
‘Wilt u niet verder kijken,’ vroeg de vrouw van de boekhouder.
De controleur glimlachte vaag en schudde zijn hoofd: ‘Nee, dank u wel. Ik heb
hier toch niets mee te maken.’
‘Het is mij werkelijk een raadsel,’ zei ze. ‘Een nette jongeman die er een eind aan
maakt! Kan iemand begrijpen waarom?’
De boekhouder zei: ‘Je kunt nooit een verklaring vinden. Ik niet en trouwens
niemand niet.’
De controleur glimlachte opnieuw, bedankte, nam afscheid en ging achteruitlopend
de deur uit.
Hij liep naar het magazijn en had een kort gesprek met de magazijnmeester.
‘Weet u waar hij vandaan kwam,’ vroeg hij.
De magazijnmeester schudde zijn hoofd. Hij was niet erg spraakzaam. ‘Dit is een
zware baan,’ zei hij. ‘Je moet een goed geheugen hebben en de zaken op orde
houden. En niets afgeven zonder bewijsje. Hij was een goede magazijnbediende.
De beste denk ik.’
‘Vertelde hij niets over zichzelf?’
‘Geen woord,’ antwoordde de magazijnmeester. ‘Niet dat ik mij herinner tenminste.
Op zoiets let ik niet. Je moet je hersens bij dit werk niet onnodig belasten. Dat gaat
niet.’
‘Is dit zijn bureau,’ vroeg de controleur.
‘Het is leeg,’ zei de magazijnmeester. ‘De politiecommissaris is hier geweest en
heeft het doorzocht. Ik mocht toekijken. Wat van het werk was heb ik hier gehouden.
De rest stopte hij in een envelop, die ik hem gegeven had en daarna nam hij hem
mee. Hij zei dat er niets belangrijks bij zat.’
‘Herinnert u zich wat voor dingen hij meenam?’
De magazijnmeester zei: ‘Bij dit werk bouwen wij twaalf vaste huizen, zo'n vijftien
barakken, een ontmoetingscentrum en kantines en we zijn bezig met een
motorwerkplaats, een pomphuis, een zagerij, een schaafwerkplaats, een kleinere
timmermanswerkplaats en een heleboel elektrische installaties en we boren een
van de langste tunnels van het land - en dit is het magazijn - hebt u enig idee hoeveel
dingen hier liggen! En begrijpt u nu dat je geen tijd hebt aan iets anders te denken!’
‘Ik ken de branche een beetje,’ zei de controleur. ‘Dat hoort bij mijn beroep installaties bedoel ik.’
De controleur woonde bij mij. 's Avonds vertelde hij: ‘Daarna ben ik naar het meisje
van het postkantoor op de bouw gegaan. Ik verzon een smoesje. Het is een heel
lief meisje.’
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‘Vreemd,’ zei hij terloops, ‘dat ze hier überhaupt vrouwelijk personeel kunnen krijgen.’
‘Ik vroeg haar,’ ging hij verder, ‘of degene die zich verdronken had wel eens post
kreeg.
Nee, antwoordde zij, dat geloof ik niet. Je kon merken dat ze graag op meer
vragen antwoord zou willen geven. Soms willen mensen ondervraagd worden. Bij
wijze van spreken dan.
Ik vroeg haar of hij, de dode, wel eens geld overmaakte. Ja, zei ze, bij iedere
salarisbetaling kwam hij geld overmaken. Aan een ijzerwarenhandelaar. Ze
herinnerde zich naam en adres. Bij iedere salarisbetaling, zei ze, zowat bij iedere.
Daarna vroeg ik of zij hem kende.
Natuurlijk, antwoordde ze. Bij een bouw als deze kent iedereen elkaar.
Vreselijk, zei ze, mensen die zelfmoord plegen.
Ik vroeg of zij wist waar hij vandaan kwam, waar hij woonde.
Daar wist ze niets van.
Maar, zei ze, hij was zenuwachtig, dat kon je zien.
Hoe dan, vroeg ik. Wat bedoel je?
Tja, weet niet precies, zei ze.
Kon hij moeilijk stil zitten, vroeg ik. Waren zijn handen onrustig? Bewoog hij zich
houterig?
Nee, niet zo, zei ze.
Was hij verknipt, vroeg ik. Had hij moeite zich tot één ding te bepalen? Veranderde
hij steeds van gespreksonderwerp?
Niet op die manier, zei ze.
Had hij klamme handen dan, vroeg ik. Bloosde hij? Schraapte hij voortdurend zijn
keel?
Nee, zei ze. Hij was alleen maar zenuwachtig - een beetje.
Daarna liet ik haar de foto van het meisje zien. (De foto die hij op zijn kamer had.
Ik had hem stiekem meegenomen).
Ze bekeek hem nauwkeurig en schudde haar hoofd. Ik weet niet wie dat is, zei
ze.
Wat was er met zijn handen, vroeg ik.
Zijn handen? Ja, zei ze, hij had grote littekens in de lengte langs zijn vingers. Ze
liepen door tot in zijn hand. Aan de binnenkant kon je het goed zien, in de handpalm.
Je zou je kunnen voorstellen dat ze in een of andere machine waren geraakt, zei
ze.
Ze had er een keer naar gevraagd, maar hij had een grapje gemaakt en niet echt
antwoord gegeven.’
Ik zei tegen de controleur: ‘Gisteren toen we het hadden over de persoon die zich
verdronken heeft, beweerde u toen niet dat je er nooit achter zou komen waarom,
waarom hij het gedaan heeft?’
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‘Dat is zo,’ zei hij.
‘En toch heeft u op de bouw rondgesnuffeld en mensen over hem uitgevraagd?’
‘Zeker.’
‘Om welke reden?’
Hij lachte zachtjes en antwoordde: ‘Ik kan u daarop geen antwoord geven. Het
zijn juist de redenen die onbekend zijn.’ (Alhoewel, voegde hij eraan toe, in bepaalde
statistische verbanden zijn oorzaken en/of redenen heel goed als hypothesen te
gebruiken. Interesseert u zich voor statistiek?)
Het bezoek van de controleur duurde deze keer ruim een week. Daarna reed hij
met zijn auto naar het zuiden.
De weg was slecht en deels zwaar beschadigd door de vorst - het was mei.
Daarom duurde de reis naar het zuiden zo lang dat hij vond dat hij het zich
veroorloven kon een omweg te maken.
Hij zocht de ijzerwarenhandelaar op.
‘Neemt u mij niet kwalijk,’ zei hij, ‘neemt u mij vooral niet kwalijk maar ik zou u
iets willen vragen.’
‘Ik begrijp waar het over gaat,’ zei de ijzerwarenhandelaar. ‘Kom in mijn kantoor.
Die man die zich verdronken heeft. Ik heb erover in de krant gelezen.’
‘Kende u hem,’ vroeg de controleur. ‘U begrijpt, ik heb niets met de zaak te maken
en ik heb misschien niet het recht beslag op uw tijd te leggen met mijn vragen. Zegt
u alstublieft als ik stoor.’
‘De politie is hier al geweest,’ zei de ijzerwarenhandelaar.
‘Wat wilden ze?’
‘Het ging om het geld. Hij stuurde mij geld en nu hadden ze betalingsbewijzen bij
hem gevonden.’
‘Dat weet ik.’
De ijzerwarenhandelaar stak mij zijn sigarettenkoker toe.
‘Om u de waarheid te zeggen, het was een heel vervelende geschiedenis.’
Hij gaf mij vuur, stak zelf ook op en blies een dramatische rookwolk uit.
‘Hij werkte bij mij,’ zei hij. ‘Heel lang. Maar toen ontdekte ik dat hij met de kwitanties
knoeide. Geld dat niet in de kassa maar in zijn zak belandde. Ik hield hem een tijdje
in de gaten en toen heb ik hem ontslagen.’
‘Heeft u hem bij de politie aangegeven,’ vroeg de controleur.
‘Nee,’ zei de ijzerwarenhandelaar. ‘Ik was te slap. Hij kreeg zelfs een goed
getuigschrift van me. God mag weten was het zelfs wel gunstiger
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dan wanneer hij ontslag zou hebben genomen voordat ik het bedrog ontdekte.’
‘En het geld dat hij u stuurde?’
‘Dat waren afbetalingen over wat hij gestolen had. Hij had een schuldbekentenis
moeten tekenen. Waarschijnlijk had hij zich een veel grotere som toegeëigend dan
ik van hem terugeiste.’
‘Maar,’ zei de ijzerwarenhandelaar en blies een nieuwe rookwolk uit, ‘soms voelde
ik mij onzeker en dacht ik dat het misschien toch niet zoveel geweest was wat hij
had gestolen. Ik ben te slap. Ik stond op het punt hem het resterende bedrag kwijt
te schelden. Ik kan niet zo hard zijn als je eigenlijk wel zou moeten zijn.’
De ijzerwarenhandelaar ging verder: ‘Hij werkte heel lang bij mij. Ik kende hem
goed. Maar begrijpen doe ik het niet.’
‘Wat begrijpt u niet,’ vroeg de controleur.
‘Dat hij zo zou eindigen.’
‘Dat zeggen de meeste mensen over de meeste zelfmoorden,’ zei de controleur.
‘Soms begrijp je zulke dingen - maar dan is het duister in wezen nog groter.’
‘Nogmaals,’ zei hij, ‘neemt u mij niet kwalijk dat ik beslag leg op uw tijd - en vergeeft
u mij dit gesprek. Maar het raakt om zo te zeggen aan mijn beroep.’
De controleur ging verder: ‘heeft u wel eens op zijn handen gelet?’
‘Daar wilde ik net over beginnen,’ antwoordde de ijzerhandelaar.
‘Toen hij bij mij begon, was hij net geopereerd.’
‘Aan wat?’
‘Aan zijn vingers.’
‘En wat was er met zijn vingers?’
‘O, wist u dat niet? Hij werd geboren met aan elkaar gegroeide vingers, vanaf het
tweede kootje van boven aan elkaar vastgegroeid. Dat wil zeggen, de duimen waren
normaal. Net voordat hij bij mij begon, werd hij geopereerd. Ze sneden zijn vingers
los en toen zag hij er normaal uit.’
‘Hoe weet u dat?’
‘Ik vroeg en hij gaf antwoord,’ zei de ijzerwarenhandelaar. ‘Eigenlijk waren het
twee operaties, eerst de linkerhand en een paar dagen later de rechter.’
‘Kent u er enige betekenis aan toe,’ vroeg de controleur.
‘Aan de operatie?’
‘Of aan de aan elkaar gegroeide vingers?’
‘Betekenis,’ vroeg de ijzerwarenhandelaar.
‘Vergeeft u mij mijn gevraag,’ zei de controleur.
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‘In dergelijke gevallen is er iets dat je graag wilt ophelderen,’ zei de controleur. ‘Dat
geeft niet, als je maar voorzichtig bent met het trekken van conclusies.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Meisjes,’ zei de controleur. ‘Hoe was het daarmee gesteld?’
‘Goed ja denk ik,’ zei de ijzerwarenhandelaar. ‘Hij zag er tenslotte leuk uit, kleedde
zich netjes, hij was jong en hij verdiende goed.’
‘Bovendien is er een groot vrouwenoverschot in deze gemeente,’ voegde hij er
met voldoening aan toe.
De controleur haalde de foto van het meisje tevoorschijn. ‘Deze lag in zijn kamer,’
zei hij.
De ijzerwarenhandelaar keek zorgvuldig door een vergrootglas. ‘Het spijt me,’ zei
hij. ‘Ik herken haar niet. Als de foto lijkt dan durf ik te beweren dat het niet iemand
van hier is.’
‘Weet u wat hij deed voordat hij bij u begon,’ vroeg de controleur.
‘In een kruidenierswinkel,’ antwoordde de ijzerwarenhandelaar. ‘Dat was een paar
jaar geleden, hij werkte daar geruime tijd als ik me goed herinner - ik heb zeker zijn
getuigschrift nog ergens in een of andere map. Daarna heeft hij zich laten opereren
en kwam hij hierheen.’
‘En vóór de landwinkel - het was toch een landwinkel nietwaar?’
‘Hij was een geboren plattelander,’ zei de ijzerwarenhandelaar. ‘Boerenzoon of
zoon van een keuterboer of zoiets. Ik heb ook een kopie van zijn schooldiploma.’
Een oude, smalle en slecht onderhouden weg leidde erheen. Hoe verder hij reed
des te slechter werd de weg. Midden op de rijbaan groeide een zwartgele richel
gras van vorig jaar.
Soms reed hij door een geblakerd landschap met in de verte een bosrand met
eenzame, verkoolde bomen.
Hij volgde een dal. De rivier onder in het dal werd smaller hoe hoger hij kwam en
de stromende beekjes werden talrijker, maar tegelijk onbeduidender en makkelijker
te vergeten.
Het dorp aan het eind van de weg was wonderlijk levendig; een lintdorp aan een
meer met huizen op gehoorsafstand van elkaar. De wegen van de schuren naar de
bosrand waren door regenwater en dierenhoeven stenig en uitgesleten als
beekbeddingen.
Het dorp was levendig en had grijze huizen met houten daken en een heleboel
blaffende honden.
Maar de school had kleine ramen.
De lerares zei: ‘Ja, ik herinner me hem. In het dorp heb ik al gehoord dat hij
zelfmoord heeft gepleegd. Hij was een ongelukkig mens.’
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‘Dat begrijp ik,’ zei de controleur zachtjes.
De lerares keek hem met grote ogen en onbeweeglijke oogleden aan.
‘Voor mij,’ zei ze, ‘staat hij voor een vernederende nederlaag. Het was lang
geleden,’ zei ze, ‘maar het doet nog steeds pijn als ik eraan denk.’ Ze glimlachte
met grote boventanden.
‘Een nederlaag,’ zei ze.
‘U hoeft er niet over te praten,’ zei de controleur. ‘Ik moest hier toevallig langs en
kom alleen maar in het voorbijgaan kijken.’
‘Het was een ongelukkig kind,’ zei ze. ‘Er was iets met zijn handen, ze waren
misvormd.’
‘Dat weet ik,’ zei de controleur.
‘Ze waren als het ware aan elkaar gegroeid,’ zei ze. ‘Ik bedoel, de vingers. De
vingers waren kort en de pols en de handpalm waren ongewoon lang. Aan allebei
zijn handen hetzelfde.’
‘Kinderen zijn wreed voor elkaar,’ zei de controleur. ‘Vooral voor diegenen die
anders zijn.’
‘Zo erg was het niet,’ zei de lerares. ‘Hij was fors en sterk voor zijn leeftijd en een
echte vechtersbaas. Hij kon zijn vingers bij het derde kootje net als normale mensen
buigen - het kootje zat er, het was alleen dat de vingers naar beneden toe aan elkaar
waren gegroeid. Als hij zijn vuisten balde waren het net houten hamers of zuigers.
Er zat eelt op aan de voorkant, ongeveer net zo als onder je voetzolen.’
‘Hij was een vechtersbaas,’ zei ze.
‘De jongens hadden een geweldig respect voor die knuisten van hem,’ zei ze.
‘God weet waren ze wel jaloers op hem.’
‘En de meisjes,’ vroeg de controleur. ‘En de grote mensen?’
‘De meisjes,’ zei de lerares, ‘ik geloof niet dat zij er over nadachten, ze waren er
per slot aan gewend dat hij zo was.’
‘U zei dat hij ongelukkig was,’ merkte de controleur op.
‘Laat mij even uitpraten,’ zei de lerares met wijdopen ogen en een glimlachende
mond.
‘De moeilijkheden,’ zei ze, ‘begonnen pas serieus nadat hij van school af was,
toen hij in de puberteit raakte en week en overgevoelig werd. U moet goed begrijpen,
het is een verschrikking voor een vijftienjarige jongen om zulke handen te hebben!’
‘Ja,’ zei de controleur voorzichtig.
‘Zoals gezegd, hij ging van school,’ ging de lerares verder. ‘Ik zag hem nog maar
zelden.’
‘Ik begrijp het,’ zei de controleur.
‘Het dorp is groot. Hij woonde aan het andere eind. Ik klets nooit tegen mensen
en luister nooit naar praatjes.’
De controleur vroeg: ‘Ging hij bij voorbeeld dansen zoals andere jongelui? U hebt
toch een dansbaan in het dorp?’
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‘Daar ben ik nooit geweest,’ antwoordde zij.
‘U had het over een nederlaag,’ zei de controleur.
‘Nederlaag is misschien te sterk uitgedrukt,’ zei ze, ‘maar van de andere kant, ik
heb het woord tenslotte zelf gebruikt.’
‘Ziet u, het zat zo. In hetzelfde jaar dat ik hier kwam werd deze school geopend.
Er is een zwembad met washokken en een douche en een pierebad. Alle kinderen
moesten baden.
De jongen zat toen in de tweede klas - geloof ik. Ik had hem een paar maanden
in de klas gehad.
Wij konden uitstekend met elkaar opschieten. Je doet je uiterste best voor zo'n
kind - je geeft als het ware alles wat je hebt.
Nederlaag - dat was echt te sterk uitgedrukt!
Hij weigerde te baden. Hij probeerde weg te glippen, maar ik greep hem in zijn
kraag en dwong hem.
U hebt er geen idee van hoe kinderen tegen kunnen spartelen.
Ik dwong hem.
Het waren zijn voeten, snapt u.
De grote tenen zagen er normaal uit, maar de andere waren zo met elkaar
vergroeid dat ze er als wratjes uitzagen.
De andere kinderen hadden dat ook nog nooit eerder gezien, dromden om hem
heen en staarden ernaar.
Net kleine wratten.
De voet leek uit een stuk gemaakt met een diepe knip in het voorste stuk - dat
was de ruimte tussen de grote teen en de andere tenen. Het was afschuwelijk.’
‘Ik geloof niet dat het zo erg was,’ zei de controleur.
‘Ik had het moeten begrijpen,’ zei ze. ‘Toen hij zo tegenspartelde.’
‘Dat kan niemand van u verwachten,’ zei de controleur.
‘Zijn handen, dat was één ding,’ zei ze. ‘Dat wist iedereen, iedereen kon ze zien.
Maar zijn voeten, dat was een geheim.’
Hij liet haar de foto van het meisje zien.
‘Ik heb haar nooit gezien,’ zei de lerares. ‘In ieder geval is er niemand hier in het
dorp die op haar lijkt.’
Daarna vroeg ze: ‘Weet u waarom hij zich verdronken heeft?’
De controleur schudde zijn hoofd.
‘Heeft u geen enkel resultaat geboekt,’ vroeg ze.
‘Resultaat,’ zei hij.
‘Ja, met uw onderzoek?’
‘Het onderzoek,’ zei hij. ‘Het onderzoek zal geen resultaat opleveren. Eigenlijk is
het helemaal geen onderzoek.’
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De lerares voegde eraantoe: ‘zijn moeder stierf toen hij nog klein was.
Zijn vader stierf zo'n zes, zeven jaar geleden. De boerderij werd verkocht en hij
ging hier vandaan. Hij erfde aanzienlijk wat.’
Tijdens het gesprek had zij op het randje van haar stoel gezeten, met grote ogen,
glimlachende mond en een gespannen kaarsrechte rug.
Het was een modern kruideniersbedrijf met koelkasten, een gekoelde toonbank en
vele beleefde winkelbediendes.
‘Ja, hij heeft hier gewerkt,’ zei de oude man. ‘Heeft hij zelfmoord gepleegd - wat
vreselijk!’
‘Hoe was hij,’ vroeg de controleur.
‘Prima,’ antwoordde de oude. ‘Hij was snel ingewerkt.’
Daarna zei hij geen woord meer. Ze stonden ieder aan een kant van de toonbank,
er waren geen klanten in de zaak en de winkelbediendes hielden zich op de
achtergrond.
‘Vindt u het vreemd dat hij zich verdronken heeft,’ vroeg de controleur.
‘Eigenaardig,’ zei de winkelier, ‘in deze gemeente plegen er veel zelfmoord. Dat
wil zeggen - ik weet niet of het er hier meer zijn dan elders. Maar het gebeurt zo te
zeggen op hetzelfde moment. Een pleegt er zelfmoord en dan na een tijdje nog een
en dan misschien nog een paar. En dan is het voor een paar jaar afgelopen. Dan
begint er weer iemand en dan komen er een paar bij. Weet u - het is besmettelijk!’
‘Misschien wel,’ zei de controleur.
‘Het was een vrolijke vriendelijke jongen,’ zei de oude. ‘Hij heeft een paar jaar bij
mij gewerkt. Hij kocht een motorfiets.’
‘Herinnert u zich niets bijzonders aan hem.’
‘Nee.’
‘Zijn handen.’
‘Ja, hij had bijzonder korte vingers. Maar ze waren sterk. Het waren net tangen.
Dat was trouwens de reden dat hij vertrok.’
‘Daarom?’
‘Hij zou ze laten opereren, ze los laten snijden.’ De winkelier bood de controleur
een appel uit een mand aan.
‘Het was een vriendelijke jongen,’ zei hij. ‘Jammer dat hij weg ging. Mijn zaak
loopt goed.’
Hij koos zelf met zorg een appel uit, wreef hem op en sneed er met een groot
zakmens schijfjes af.
‘Een vriendelijke jongen.’
‘Kent u dit meisje,’ vroeg de controleur en liet de foto zien.
‘Dat is een dochter van een van de buren hier een paar honderd meter verderop,’
zei de winkelier.
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‘Is zij thuis nu?’
‘Nee, zij is naar de stad gegaan. Lang geleden al.’
Daarop lachte hij en voegde eraan toe: ‘Dat heeft niets met elkaar te maken! Zij
ging hier weg lang voordat de jongen hier kwam. Op zijn minst een jaar eerder. Ik
geloof niet dat zij elkaar zelfs maar kennen.’
Alleen meisjes moeten zo nodig naar de stad, zei hij. Ik heb alleen maar mannelijk
personeel. Ik zou best een meisje kunnen gebruiken.
‘Zoals ik al zei,’ zei hij, ‘de jongen vertrok omdat hij geopereerd zou worden, om
zijn vingers los te laten snijden. Daarna is hij niet meer terug gekomen.’
Meisjes en zo. Zoals ik al zei - je wilt het graag in verband met allerlei dingen
brengen.
Daar bestaat geen twijfel aan; het heeft zijn betekenis.
Maar op welke manier?
‘Daar weet je niets van,’ zei de controleur. ‘Niet meer dan heel in het algemeen
en toevallig.’
Het was heel moeilijk haar te vinden. Maar ten slotte lukte het.
Ze schudde haar hoofd met zwaaiende lokken. ‘Nee,’ zei ze, ‘ik ken niemand van
die naam. Ik herinner het me niet.’
‘Het spijt me dat ik u lastig val,’ zei de controleur. ‘Ik heb niet het recht vragen te
stellen. Ik zal niet boos op u zijn als u geen antwoord wilt geven.’
‘Ik geloof niet dat ik iemand van die naam ontmoet heb,’ zei ze nog een keer.
‘Hij heeft zelfmoord gepleegd.’
Ze glimlachte onaangedaan - ze kon zich per slot niet herinneren iemand van die
naam ontmoet te hebben en hij was haar dus geheel onbekend - en daarom
glimlachte ze onaangedaan en zei: ‘Ik geloof niet dat het om mij was.’
‘Hij had een foto,’ zei de controleur. ‘De enige foto die hij überhaupt bezat. Hier
is hij.’
Het meisje nam de foto aan, bekeek hem en trok toen een ernstig gezicht. Ze zei:
‘Dat ben ik. Dat is duidelijk. Dat ben ik.’
‘Maar die jurk heb ik niet langer,’ voegde ze eraan toe.
De controleur keek langs haar heen en zei: ‘Ik vind het vervelend om hier met u
over te praten. Maar hij had de foto op zijn kamer.’
‘Als ik u kon helpen,’ zei het meisje, ‘zou ik het doen. Ik weet niet wie hij is.’
‘Het ligt voor de hand te denken dat u hem de foto gegeven hebt.’
‘Ik had een heel stel van die foto's,’ zei ze. ‘Tien of twaalf of meer nog.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

97
Ik denk niet dat ik er nog een heb. Ik deelde ze links en rechts uit.’
‘Wanneer hebt u die foto's laten maken?’
Het meisje trok haar smalle wenkbrauwen onder haar gladde voorhoofd op en
tuitte haar lippen in de spiegel achter de rug van de controleur.
‘Wanneer laat je je fotograferen,’ zei ze. ‘Tja, het is lang geleden. Drie jaar - op
zijn minst. Misschien wel vier.’
‘En u herinnert zich niet aan wie u ze gegeven hebt?’
‘Nee,’ antwoordde ze. ‘Ik was niet zo weg van die foto's. Ik heb veel foto's van
mezelf.’
‘Er was iets bijzonders met die jongen,’ zei de controleur.
‘Ziet u,’ zei hij, ‘hij had aan elkaar gegroeide vingers.’
‘Absoluut niet,’ zei ze heel beslist. ‘Ik heb nooit iemand met aan elkaar gegroeide
vingers ontmoet.’
‘Hij werkte in de kruidenierswinkel in uw geboortedorp,’ zei de controleur.
‘Nou, u bent goed op de hoogte,’ zei ze en drukte haar rechter handpalm tegen
het tafelblad.
‘Sinds ik uit huis ben gegaan,’ zei ze, ‘ben ik maar een paar keer thuis geweest.
Met Kerstmis en soms met een of andere feestdag. De man in de winkel heb ik nooit
ontmoet, geloof ik.’
‘Hij heeft zijn vingers laten opereren,’ zei de controleur. ‘Ze werden bijna weer
normaal. De operatie vond plaats in het ziekenhuis hier.’
‘Wacht eens’ zei het meisje. ‘Wacht eens.’
‘Misschien toch,’ zei ze.
‘Mag ik het horen,’ zei de controleur.
‘Ik kwam eens iemand van thuis tegen,’ zei ze. ‘Maar ik herinner me niet hoe hij
heette.’
‘Hoe ging dat in zijn werk?’
‘Het was op een dansavond,’ zei ze. ‘Hij had in het ziekenhuis gelegen. Hij had
verband om allebei zijn handen. Niet om zijn vingers, zijn vingertoppen, alleen om
zijn handpalmen en een stukje erboven om zijn vingers. Hij droeg een mitella en
soms stopte hij daar zijn ene hand in.’
‘Dat moet hem geweest zijn,’ zei de controleur.
‘Hij kon zijn vingers bewegen,’ zei ze. ‘Het was maar een dunne zwachtel, geen
dik pak.’
‘Dan kent u hem dus toch.’
‘Zo kun je het niet zeggen,’ zei ze. ‘Het was alleen die keer. Ondanks zijn handen
kon hij dansen. Ja, hij werd wel vreselijk moe. En toen werd hij misselijk, al ging dat
later weer over.’
‘En toen kreeg hij een foto van u,’ zei de controleur.
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‘Dat kan ik me niet herinneren,’ zei ze. ‘Nee, ik heb hem er geen gegeven.’
‘Hoe kwam hij er dan aan?’
‘Daar heb ik niets mee te maken,’ voegde hij er haastig aan toe. ‘Ik wil niet onaardig
zijn. Dit is geen verhoor. U moet mij verontschuldigen.’
‘Natuurlijk,’ zei ze. ‘Dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Ik weet het niet, misschien
kreeg hij een foto. Of heeft hij hem gewoon gepakt. Ik had een hele stapel, tien of
twaalf stuks op zijn minst.’
‘Gepakt?’
‘Ze lagen in de boekenkast, daar ligt altijd een heleboel troep. Misschien heeft hij
er gewoon een gepakt.’
‘En daarna hebt u elkaar niet meer gezien?’
Ze schudde haar hoofd met zwaaiende lokken. ‘Ik heb hem sindsdien niet meer
gezien. Of van hem gehoord. Het is lang geleden. Een paar jaar. Hij zei: ik bel, dat
zei hij.’
Ze glimlachte tegen de controleur. ‘U weet hoe dat gaat - je zegt dat je zult bellen,
maar je doet het niet. En weet u, ik had me niet herinnerd dat hij het was, als het
niet vanwege zijn handen was geweest.’
*
‘Was dat alles,’ vroeg ik.
‘Dat kun je wel zeggen,’ zei de controleur. ‘Het is al geruime tijd geleden en dit is
wat ik me herinner.’
‘Ja,’ zei ik, ‘het zegt niet veel en veel wijzer word je er niet van.’
‘Nee,’ zei de controleur. ‘Had u daarop gerekend dan?’
VERTALING: BERNLEF
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Jan Baeke
De bevroren man
1
Soms, als de lente er naar is
denk ik aan hem
aan de bevroren man.
Dit kan in weinig landen.
Eigenlijk in geen enkel land.

2
De bevroren man uitleggen
dat jij naast hem staat, hem begrijpt.
Dan de trage stem in ijs.
Blijf zenden.
Kom snel over, als de wind gunstig is.
Stop. Zie niet veel om hier te blijven. Stop.
Ook het weer.
Koud maar warm als een hart.
Welk hart?

3
Kameraden, de bevroren man
is één van ons. Wij zijn het niet
maar avonden zoals deze We weten genoeg van ijs, we hebben
de rijp van de koeien moeten slaan.
Een graf uitsteken in die paar weken
tussen twee winters in en wortels begraven.
Radiostilte als niemand ons aanraakt.
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Gewoon voedsel, gemakkelijk in wijn
en eerlijk messentrekken dichten zij ons toe
maar kijk naar die bevroren ledematen.
Is onze kou niet vergelijkbaar?
Kameraden, zijn wij niet
om hetzelfde veroordeeld?
Is het dat niet
wat in onze handen wordt bewaard?

4
Een kans om de bevroren man te zien.
Geen kans maar een mogelijkheid.
Wij mogen daar niet op vooruitlopen.
Vooruitlopen tot daar aan toe
maar dromen
maar verwachten?
Vorst leegt de dag.
Jonge vorst verduistert de nacht.
Wat doen wij met het vertrouwen in zijn komst
nu de bevroren man gekomen is?

5
Wij vergeten dat dit niet het leven is
maar het spel van de bevroren man.
Hoe in alles wordt voorzien
en achterom gekeken.
Wie gekend heeft
zou met zekerheid kunnen zeggen
of een omstander op het hart drukken:
U luisterde naar de stem Gods
maar is het de bevroren man niet
die daar roept?

6
Ik wil het niet raden
wie het bestond
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voor zonsopgang het hout te gaan hakken
wie ons de wetten voorhield
en op de barakken wees.
Aanschouw hoe zondaars bijeen worden gedreven
hoe ons de walsen zijn gegeven
en het zwarte water waarin alles oplost.
Zie hoe de ziel van het volk over de wegen snelt.
Heb jij die auto daar zo onhandig neergezet?
Of is dat geen auto?

7
Ons bereikt het verzoek
de bevroren man te aanbidden
omdat het zijn stem is
zijn geest
zijn warmte
voor zover wij kunnen nagaan
afgaande op de berichten
maar het wordt stilaan nacht
en het regent
en morgen
morgen, zeggen we tot elkaar
hebben we zoveel te doen.

8
Te gaan tot de plaats
waar de bevroren man
voor het laatst is gezien.
Ze hebben geen geluk.
Ze zwerven over de akkers
of zitten op harde rechte stoelen
tellen de leeggelopen dorpen
dan de steekvliegen
de bessen van de vlier
zien de orde
zoals die op een modderige zondag
kan ontstaan.
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Leeggelopen dorpen
akkers, kinderstemmen
en helemaal onderaan
de bevroren man.

9
Aan de bevroren man toeschrijven
wie meer zegt enzovoorts.
Zo ken ik er ook die zeggen
dat ze beweren
ach, arm oor
ach, arme tong.

10
Zo vergaat het hun die geen
dom gras meer willen zijn.
Ze willen dat het ophoudt:
kookdampen boven de stad
onbekende vliegtuigen in de lucht
alles wat in de mode raakt
gewicht verliest
en breekt.
We zagen ze op de perrons
komend uit de langzaamste treinen
en in de wachtkamers
van zwarte maar ook ellendige stations
en alles wit en nog eens wit
te veel sneeuw
te veel sneeuw om de bevroren man
te zien
en oogverblindend gras.
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Jacq Vogelaar
Leven en werken van Robinson Crusoe (1632-?)
Mister Crusoe, I presume
Bij Robinson Crusoe heeft iedereen wel een beeld voor ogen van de eenzame
eilandbewoner: een woudloper in vellen gehuld, omhangen met wapens en ander
gereedschap, soms meer met de allure van een missionaris met een zwartje aan
zijn voeten. Maar eerst en vooral is Crusoe een figuur op papier.
Robinson Crusoe is een van de vervelendste boeken die er ooit geschreven zijn;
dat was al in de tijd van verschijnen een reden de lijvige roman drastisch in te korten.
Maar hoe dan te verklaren dat geen verhaal uit de geschreven literatuur zo'n
eindeloze nasleep van vertalingen en adapties van versies en varianten heeft gehad?
Dat is net zo'n raadsel als het onmiddellijke succes van het boek. Het publiek hoefde
het boek niet te lezen om te weten waarover het ging; iedereen had het al bij voorbaat
gelezen. En dat is nog zo. Dit is geen verklaring maar wijst wel de richting, denk ik.
Daniel Defoe (1660-1731), bedreven publicist, handig compilator, kenner van
piratenboeken en reisverhalen, met ervaring in het schrijven van biografieën van
misdadigers en staatslieden, schreef het allemansverhaal in recordtijd; hij had zijn
hoofdpersoon, wiens naam op de zijne rijmde, dan ook opgetuigd met alle
parafernalia die in de bibliotheek van reisverslagen, ontdekkingsreizen en
avonturenverhalen in die tijd rijkelijk voorhanden waren. Crusoe was iemand die nu
eens terecht een man met eigenschappen genoemd kan worden, identificeerbaar
en inwisselbaar tot in de kleinste details. En op zijn beurt stond Crusoe weer model
voor talloze varianten van dezelfde overbekende vreemde. Wie had niet zijn eigen
dagdroom paraat als hem gevraagd werd wat hij in Crusoes plaats zou doen als hij
per ongeluk op een onbewoond eiland terechtkwam? De idiootste aller vragen, welk
boek je mee zou nemen naar een onbewoond eiland - of welke muziek, welk mens,
welk meubel- of kledingstuk - is van die vraag het gecoupeerde staartje. En
vermoedelijk school in de fantasie van het eenzame eiland ook altijd een zekere
angst: wat te doen als je, ver van de vertrouwde beschaving, het echt op je eentje
moet rooien? Breder gezien is Robinson Crusoe zelfs een van de weinige moderne
mythische figuren: een nieuwe Adam die de schepping over-
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doet, in het klein en met een vliegende start; een mythische figuur in de herkansing,
met de herkenbare trekken van een boekhouder, keuterboer met gemengd bedrijf,
boyscout, jonge onderzoeker, jeugdherbergvader, grootgrondbezitter, betalend
wereldreiziger.
Iedereen weet hoe Robinson Crusoe eruitziet, een man in geitenvellen en een
bontmuts op, maar wat hij in het aan hem gewijde boek doet, is een goed bewaard
geheim. Om de proef op de som te nemen, heb ik een tijdje passanten lastiggevallen
met een aantal quizvragen over de man van Eiland de Wanhoop. Het maakt weinig
uit of men het boek wel of niet gelezen heeft; de meesten geven eerlijk toe dat ze
het boek sinds hun jeugd niet meer hebben ingezien; maar iedereen kent het verhaal
of althans de plaats van handeling. De meeste antwoorden verschilden trouwens
nauwelijks van de beelden waarmee ik het zelf een half leven had gedaan; ik kan
mij niet eens herinneren of en zo ja wanneer en hoe ik het ooit tot mij heb genomen.
Herlezen levert soms verrassingen op.
Ik vat hier eerst de antwoorden samen die ik op mijn vragen kreeg, daarna neem
ik ze aan de hand van het boek nog eens door - voor de citaten heb ik de vertaling
van C. Buddingh' gebruikt die sinds 1956 de meest gangbare is. Over de verkorte
uitgaven, jeugdbewerkingen, bronnen en voorbeelden, navolgingen en plunderingen
een andere keer.
1. Hoe oud was Robinson Crusoe toen hij op het eiland kwam? Jong, piep tot
postpuber, gemiddeld: begin twintig.
2. Waar kwam hij vandaan toen hij schipbreuk leed en wat deed hij op het schip?
Uit Engeland, als matroos, misschien zelfs verstekeling, of anders stuurman
of zelfs scheepsarts.
3. Hoeveel jaar heeft Crusoe op zijn eiland doorgebracht? Acht tot vijftien jaar,
de schattingen varieerden van vier maanden tot ruim twintig jaar.
4. Wanneer kwam Vrijdag erbij en wat was hij voor iemand? Een wilde die
halverwege Crusoes verblijf opdook; een enkeling wist dat hij dankzij Crusoe
aan de kookpot van kannibalen was ontsnapt.
5. Hoeveel mensen waren er op het eiland toen Crusoe het verliet en hoe kwam
hij thuis? Hij werd door een schip opgepikt en naar Engeland gebracht; bijna
niemand wist of Vrijdag met hem meeging of achterbleef - voor iedereen was
het verhaal met de redding of behouden thuiskomst ook afgelopen.
6. Is Crusoe nog ooit naar het eiland teruggegaan? Groot vraagteken.
7. Van wanneer is het boek? Achttiende, begin negentiende eeuw.
8. Hoeveel boeken heeft Defoe over Crusoe geschreven? Hoeveel? Deze roman,
Robinson Crusoe, mogelijk had het boek wat uitvoeriger titel.
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Nu het echte papieren leven van de kolonist tegen wil en dank zoals door hemzelf
te boek gesteld in Robinson Crusoe:
1. Hoe oud was Robinson Crusoe toen hij op het eiland aanspoelde? De datum
wordt exact aangegeven, eerst in het verslag, vervolgens in het dagboek waar
Crusoe zijn aankomst en start als ondernemer nog eens overdoet, vreemd genoeg
ook in de verleden tijd. Hij belandde 30 september 1659 op een nagenoeg kaal
eiland voor de Braziliaanse kust, op zijn zevenentwintigste verjaardag. Hij was in
1632 in York geboren, besloot op zijn achttiende het ouderlijk huis ontvluchten, deed
daar een jaar over, ging op 1 september 1651 aan boord van een schip met
bestemming Londen maar leed enkele dagen na vertrek al bij Yarmouth schipbreuk.
Om niet met hangende pootjes bij zijn strenge vader terug te keren, voer hij als
passagier naar Guinea, waarmee toen Afrika werd aangeduid. Nadat hij daar wat
snuisterijen had verkocht, spiegeltjes en kralen, beschouwde hij zichzelf voortaan
als koopvaarder op Guinea. Voor een tweede reis belegde hij een deel van zijn
verdiensten bij de weduwe van de hem welgezinde kapitein in Londen. Dat notarieel
vastgelegde testament kwam hem al weldra te stade. Voor de Afrikaanse kust werd
hij op zijn derde zakenreis door een Turkse zeerover gevangengenomen. Na twee
jaar diens slaaf te zijn geweest, wist hij te ontsnappen en werd gered door een
Portugese kapitein onderweg naar Brazilië. Ook die kapitein werd zijn vriend en
bleek bovendien als financieel adviseur goud waard: hij was het die Crusoes appeltje
voor de dorst uit Londen liet nasturen.
2. Waar kwam hij vandaan toen hij schipbreuk leed en wat deed hij op het
schip? In Brazilië werd Crusoe planter, maar hoewel hij goed boerde voelde hij zich
de vier jaar dat hij er woonde ‘als een man op een onbewoond eiland’. In september
1659 ging hij als supercargo scheep om voor zichzelf en medeplanters in Afrika
slaven te gaan halen. Maar al voorbij de Amazone liep het schip - koers zettend
naar Barbados - tijdens een storm op een zandbank. Van de zeventien opvarenden
kwamen elf opvarenden in een reddingsboot terecht; Crusoe was de enige
overlevende. Hij kwam dus uit Brazilië en was slavenhandelaar.
3. Hoeveel jaar heeft Crusoe op zijn eiland doorgebracht? ‘En zo verliet ik het
eiland, op de 19e december, zoals ik in het scheepsjournaal zag, van het jaar 1686,
nadat ik er achtentwintig jaar, twee maanden en negentien dagen geweest was.’
Aldus het verslag. De wandelende boekhouder was geobsedeerd door getallen, zo
rekende hij een keer uit dat in zijn leven (met een beetje smokkelen) alles in perioden
van zeven jaar verliep, maar hij vertelt zich om de haverklap, zelfs wat het aantal
jaren eiland be-
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treft. Hij zat er dus zevenentwintig jaar, van september 1659 tot december 1686.
4. Wanneer kwam Vrijdag erbij en wat was buddy voor iemand? Al weet de
lezer niets meer van het (jeugd)boek, de voetafdruk op het strand staat in ieders
geheugen gegrift. Opeens is het er, precies halverwege het boek: het teken dat er
nog andere mensen geweest zijn. Heel verrassend, hoe onwaarschijnlijk het ook is
dat de inwoners van het nabijgelegen vasteland zich in vijftien jaar nooit vertoond
zouden hebben terwijl het nog wel hun vaste picknickplaats was. Na al die jaren
dacht Crusoe nog elke dag aan ontsnapping. Niettemin was zijn angst voor
kannibalen bij het zien van de voetstap groter dan alle hoop op gezelschap, zodat
hij de volgende twee jaar druk bezig was met de verschansing van zijn woonstee
aan de kust en het buitenhuisje in het binnenland. Twee jaar later vond hij inderdaad
etensresten op het strand: schedels, handen en voeten, waardoor hij opnieuw een
jaar lang trilde van ontzetting. De tijd vloog om, want pas tien jaar (de lezer weet:
zeven jaar) na de eerste voetafdruk, in december 1681, zag hij ‘negen naakte wilden’
- wilden waren nu eenmaal naakt en, zoals gevreesd, belust op mensenvlees. Vijftien
à zestien maanden verkeerde Crusoe in een moordlustige stemming: in gedachten
heeft hij ‘deze genadeloze schepsels’ vele malen en op vele verschillende manieren
afgemaakt. Al sinds zijn vroegste jeugd was Crusoe bezeten door angst voor
menseneters (én wilde dieren); ze waren erger dan de duivel; alleen katholieke
priesters, zo blijkt later, waren nog erger.
In de verkorte en jeugdversies is de tijdrekening nog meer in de war dan in Crusoes
eigen agenda, daar duikt Vrijdag vrijwel onmiddellijk na het vinden van de voetafdruk
op, zodat de lezer automatisch veronderstelt dat het de voetafdruk van de
aanstaande Vrijdag zelf geweest is, hoewel hij in werkelijkheid, wanneer Crusoe de
wilde uit handen van een stelletje medemenseneters redt, alweer minstens drie jaar
eenzaamheid te verduren heeft gehad. Dertig wilden zijn bezig vlees te koken terwijl
ze met barbaarse bewegingen rondom het vuur dansen; van de twee hapklare
wilden wordt er één al geslacht wanneer de ander op de vlucht slaat.
De wilde kwam als geroepen. Sinds op 16 mei 1683 vlakbij een schip was vergaan
en Crusoe stemmen van mensen in nood had opgevangen was zijn eenzaamheid
ondraaglijk geworden; een van de weinige psychologisch interessante trekjes aan
de langdurigheid van zijn verblijf. Hij had de komst van Vrijdag namelijk al tweemaal
voorzien, een keer in een droom en de tweede keer in een dagdroom, en wel tot in
de kleinste details: niet dat de wilde vooraf een naam had maar hij was ook in de
droom een slaaf, en die werd hem vervolgens door de Voorzienigheid als op
bestelling bezorgd. Een van de eerste woorden die Crusoe hem leerde was
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Master, gevolgd door Yes en No - waarom de wilde nooit verder dan een kreupel
soort Engels kwam, zal wel met zijn ondergeschikte positie te maken hebben gehad.
Een pikant detail is dat Vrijdag bij nadere beschouwing weinig leek op de afstotend
bruine inboorlingen: hij had lang sluik haar, een olijfkleurige huid en een gewone,
dus geen platte negerneus. Hij was gelukkig meer mens dan dier, weliswaar van
een inferieur ras maar voor verbetering vatbaar, wat in de eerste plaats betekende
dat hij leerde zich van mensenvlees te onthouden, niet meer van een geweer schrok
en zijn afgoden inruilde voor de ene christelijke god. De resterende drie (sic!) jaren
met Vrijdag werden Crusoes beste; en eindelijk kon hij dankzij zijn handlanger een
zeewaardige boot bouwen. Bij een nieuwe invasie van kannibalen doodden Old
Shatterhand en Winnetou eenentwintig inheemsen. Onder de drie gevangenen was
een christen, zij het een Spanjaard dus katholiek, de ander een inboorling die, o
toeval, de vader van Vrijdag bleek te zijn. Op het laatst redt Crusoe een Engelse
kapitein die samen met zijn stuurman en een niet nader genoemde passagier door
muiters aan land is gezet. Op slag wordt Crusoe een ander mens: niet alleen laat
hij zich voor het eerst met ‘gouverneur’ aanspreken en gedraagt zich daar ook naar
(Ik, de generalissimo, Vrijdag, mijn luitenant-generaal); bij de herovering van het
schip ontpopt hij zich bovendien als een gewiekste legeraanvoerder. De rest van
het boek gedraagt de tot dan toe eindeloos klagende, niet al te handige en niet
bijster intelligente hobbyboer zich met het flair van een baron von Münchhausen.
5. Hoeveel mensen waren er op het eiland toen Crusoe het verliet en hoe kwam
hij thuis? Hij verliet het eiland met een bont gezelschap. Drie muiters werden voor
straf achtergelaten, die Crusoe als zijn zaakwaarnemers instrueerde door ze te
vertellen wat hij in 27 jaar gedaan en gemaakt had - dat moet een korte samenvatting
zijn geweest, want hij had zijn hele verhaal ook al aan de kapitein verteld. Hij vertrok
met medenemen van alleen zijn bontmuts, het geld dat hij al die jaren had opgepot
en het eigendomsrecht op het eiland. Op 11 juni 1687 kwam hij - na 35 jaar dus in Engeland aan. Toen hij het jaar daarop naar Lissabon ging, hoorde hij van zijn
vroegere redder, vriend en mentor, de oude Portugese kapitein, dat zijn plantages
in Brazilië hem ondertussen tot een man in bonis hadden gemaakt. Ik mocht nu met
recht zeggen, dat het einde van Job beter was dan het begin, geeft hij ruiterlijk toe;
helemaal in het begin van zijn verslag had hij zich al met Jonas en de Verloren Zoon
vergeleken. Ook de compagnons in Brazilië hadden zich aan hun contract gehouden
- Crusoe doet in zijn leven niets zonder vooraf een contract op te stellen, die
papierwinkel legt hem geen windeieren; goedbeschouwd was de Schrift een
garantiebewijs zonder limiet. Zo ging hij door een voorgevoel
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gewaarschuwd uit Portugal over land terug; prompt zorgde de Voorzienigheid dat
de twee (een voor hem en een voor al zijn bezittingen) bestelde boten vergingen.
In de sneeuw van de Pyreneeën beleefden Crusoe en Vrijdag nog enkele woeste
avonturen. Om niet al te duidelijke (godsdienstige) redenen kon hij daarna niet
meteen naar zijn overzeese gebiedsdelen terug. Hoewel hij zich ook weer in
Engeland een vreemdeling voelde, stichtte hij als om de schade in te halen gauw
een gezin, kreeg drie kinderen, maar werd op tijd weduwnaar zodat hij weer het
zeegat uitkon. Crusoe was toen, we schrijven 1694, al 62, ongeveer zo oud als
Defoe toen het verslag van Robinson Crusoe verscheen. Als de twee elkaar eind
jaren '80 ontmoet hebben, was Robinson een rentenier van vijftig plus en Defoe
een ondernemer van net dertig voor wie schrijven net zozeer broodwinning was als
een steenfabriek, een civetkattenfarm of een zaak voor duikmachines. Crusoes hele
geschiedenis na het vertrek van het eiland beslaat niet meer dan vijfentwintig
pagina's, maar daarin gebeurt meer dan in de kwarteeuw op het eiland.
6. Is Crusoe nog ooit naar het eiland teruggegaan? De eerste keer dat Crusoe
zijn eiland bezocht, na acht jaar, was het er een zooitje. In twintig dagen stelde hij
orde op zaken, verdeelde het eiland onder de kolonisten maar behield natuurlijk het
eigendomsrecht op het geheel. Daarna deed hij Brazilië aan, vanwaar hij zeven
vrouwen en wat kleinvee naar het eiland expedieerde; de Engelse mannen beloofde
hij te zijner tijd vanuit Engeland een paar vrouwen te sturen. Heel attent voor een
man die dertig jaar lang niet naar een vrouw taalde, die het eiland leek voor te
bereiden op een kolonisatie van eeuwen maar met geen woord ooit over nageslacht
repte.
7. Van wanneer is het boek? The life and strange surprising adventures of Robinson
Crusoe, of York, Mariner zag het licht op 25 april 1719. In drie maanden verschenen
er vier geautoriseerde drukken. Eén dag vóór de vierde druk werd er al een verkorte
uitgave op de markt gebracht - een pirateneditie, wellicht door de rechthebbende
oogluikend toegestaan - en later in dat jaar werd de roman als feuilleton in een
Londense krant gepubliceerd. Defoe had voor het boek van vierhonderd pagina's
een paar maanden nodig gehad, terwijl hij zijn normale pensum woorden voor onder
meer de Weekly Journal afleverde. Defoe is de eerste publicist geweest die zich
per woord liet betalen; zijn productie was er ook naar. Het verslag van Crusoes
wedervaren, in zekere zin geschreven in zijn vrije tijd, was het eerste serieuze
literaire werk van Defoe, maar een roman had hij zeker niet op het oog, het boek
was bedoeld als politiek commentaar en tevens als bewijs dat het genre reisverhaal,
ontdekkingsreis en pio-
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niersverslag méér kon zijn dan dameslectuur. Tot dan had hij hoofdzakelijk over
economische en pedagogische onderwerpen geschreven; in 1719 had hij niet minder
dan 411 publicaties op zijn naam staan, al werden de meeste onder verschillende
namen afgedrukt, in kranten die vaak zijn eigen bezit waren en waarin hij voor
verschillende partijen tegelijk - met zichzelf - polemiseerde.
8. Hoeveel boeken heeft Defoe over Crusoe geschreven? Drie. Op 20 augustus
1719 verscheen een tweede boek over Crusoe, The Farther Adventures of Robinson
Crusoe, being the second and last part of his life, and of the strange surprising
accounts of the travels round three parts of the globe; written by himself. Dat Defoe
in de opbouw van zijn romans net zo stuntelde als Crusoe bij het bouwen van kasten
en boten, illustreert het begin van het tweede deel. Voordat de schrijver Crusoe
zichzelf als hoofdpersoon weer van de helling kreeg, diende de vergeetachtige of
nieuwe lezer eerst te weten hoe de eilander indertijd Vrijdags vader en de Spanjaard
in een boot naar het vasteland had gezet. Honderd pagina's had hij nodig om die
laatste week te recapituleren voordat hij Crusoe, in de herhaling, het eiland af kreeg.
De reizen rond de wereld die Crusoe tot in China en Mongolië brachten, zijn even
avontuurlijk als de trektocht van een boekenwurm. Niettemin vond ook dit boek,
althans voor die tijd, enorme aftrek, wat telkens een druk van een of twee duizend
exemplaren inhield, bij intekening afgenomen door hoofdzakelijk vrouwelijke lezers.
Om het succes andermaal te prolongeren flanste Defoe een derde deel in elkaar
dat in het voorjaar van 1720 verscheen, Serious Reflections during the life and
surprising Adventures of Robinson Crusoe; with his vision of the Angelic World;
written by himself. Defoe zou beweren dat hij de avonturenboeken hoofdzakelijk
geschreven had om dit derde deel onder de mensen te brengen, een verzameling
stichtelijke beschouwingen (de meeste eigen werkjes van vroeger, waarvoor hij zich
liet inspireren door alle groten geesten uit die tijd, van Hobbes en Locke tot Milton,
Bacon en Montaigne) over alle mogelijke onderwerpen, te beginnen met ‘of Solitude’,
‘of Honesty’ en eindigend met ‘Vision of the Angelic World’, Defoe's droomtheorie.
Het boek was tevens bedoeld om de twee delen avonturenverhalen te verdedigen
tegen aanvallen van criticasters die er een vulgarisering van zowel de kunst als het
leven in zagen.

Gebed zonder end
Een allemansboek, voor elk wat wils: reisverhaal, ontdekkingsreis annex survival-kit,
portret van een kleine ondernemer, economisch vademecum, handleiding voor het
beginnend kolonialisme van Engeland, boekhouding van een zielenleven, a
sentimental journey, bekeringsgeschie-
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denis en bijbellezing, vorstenspiegel voor huistiran en personeelschef,
burgermansspiegel of utopie van het volkstuintje, een pedagogische parabel (zoals
Rousseau het noemde, die als eerste commentator het boek wereldwijd aanzien
gaf door de bewering dat als hij zijn onbedorven kind Émile een boek toevertrouwde
het Robinson Crusoe zou zijn, omdat het daarin ‘een onbevooroordeeld idee van
de natuur’ zou vinden); een samenvatting van de geschiedenis van de mensheid
en een moderne mythe, vul zelf maar in: misschien verklaart die multifunctionaliteit
de populariteit van Robinson Crusoe. Maar het boek is vooral een duchtig staaltje
bekeringsliteratuur. In dat opzicht heeft de slavenhandelaar meer weg van een
colporteur van een bijbelgenootschap. Hij heeft maar liefst drie bijbels bij zich, alleen
al in zijn privébagage: ‘drie heel goede bijbels, die met mijn lading uit Engeland
waren meegekomen’, die hij indertijd dus samen met zijn eerste spaargeld in Londen
had achtergelaten. Daarnaast maakt hij melding van een stelletje Portugese boeken,
waaronder enkele papistische kerkboeken, en dat is des te opmerkelijker omdat we
hem in de zevenentwintig jaar die volgen nooit ook maar één letter zien lezen. De
bijbel is geen leesvoer of tijdverdrijf, maar is een compendium om in te grasduinen,
op zoek naar lessen en spreuken. Crusoe slaat het boek af en toe lukraak open en
stuit dan altijd op een zin die speciaal voor hem geschreven lijkt; als een soort I
Tjing is de Bijbel een handleiding voor het leven, dictaat van de Voorzienigheid.
Wanneer later Vrijdag hem in de godsdienstles lastige vragen stelt - waarom God
bij voorbeeld de Duivel, die hij toch zelf geschapen heeft, niet mag doden, een vraag
die de onnozele slaaf wel maar de meester zelf, laat staan de schrijver nooit had
mogen stellen - bekent Crusoe dat hij geen greintje theologische kennis bezit; van
de weeromstuit zingt hij de lof van de bijbel waar godzijdank álles in staat - maar
goed dat hij er drie van heeft, bij zo'n driftig gebruik slijt een boek.
Het eerste wat Crusoe doet als hij op 30 september 1659 behouden aan land komt,
is God op z'n blote knieën danken. Na negen maanden maakt hij een crisis door.
Op 27 juni 1660 wordt hij ziek, heeft hoge koorts en het enige geneesmiddel dat hij
bij zich heeft is tabak; de roes van dagen is waarschijnlijk daarvan het gevolg. De
crisis is er niet alleen een die tot fysieke genezing leidt; ze markeert een beslissende
wending in Crusoes geestesleven doordat er een einde komt aan ‘een soort
gevoelloosheid van de ziel’. Zelfs zijn droom komt als vele van zijn voorbeelden uit
een plaatjesboek. Uit een grote wolk daalt een man neer die met donderende stem
zegt: omdat al deze dingen u niet tot berouw hebben gedreven, moet ge nu sterven!’
Een neveneffect van zijn absentie is dat hij een kwarteeuw lang in het ongewisse
verkeert of zijn kalender die hij op een hou-
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ten paal bijhoudt er misschien één dag naast zit - één dag? Jaren! Eenmaal aan de
beterende hand kletst hij brooddronken een eind weg over godsdienst en zijn
verdorven verleden. Net als in vele heiligenlevens, denk aan Augustinus, is de
bekering des te lumineuzer naarmate het zondige leven van voorheen donkerder
wordt afgeschilderd. Maar om te beginnen betuigt hij zijn spijt dat hij op het eiland
tot dusver niet één keer echt gebeden heeft, laat staan aan vrome zaken heeft
gedacht. Was het een hersenschudding? Hij schijnt vergeten dat hij vanaf de eerste
stap op het eiland om de haverklap op z'n knieën lag en al vele malen eerder letterlijk
dezelfde verzuchting slaakte. Na een kleine honderd pagina's bij voorbeeld: ‘...deed
ik wat ik nog nooit eerder van mijn leven had gedaan: ik knielde neer en bad tot
God.’ Zo is het ook met de gruwelijke jeugdzonden, ‘het verdorven, vervloekte,
afschuwelijke leven dat ik mijn ganse verleden had geleid, zonder de minste
religieuze kennis of vreze Gods’. Zo bezien was de schipbreuk net als andere
ongemakken zijn gerechte straf. Maar wat waren dat voor afschuwelijke zonden?
Niet de slavenhandel, dat was immers de gewoonste zaak van de wereld. In feite
weet hij maar één zonde te noemen: ongehoorzaamheid, hij heeft niet naar zijn
vader willen luisteren. Vader Kreutznaer - een vreemdeling uit Bremen en al vroeg
welgesteld zakenman in ruste, volgens andere bronnen: slager, in elk geval Dissenter
- had zijn derde zoon tot matiging en zelfs uitdrukkelijk tot middelmatigheid gemaand,
met als devies: houd je gedeisd, steek nooit je nek uit, duik onder in de gemiddelde
levensstaat, niet geplaagd door arbeid van de handen of van het hoofd! Ondertussen
blijkt Crusoe donders goed geluisterd te hebben: in Brazilië werd hij een welvarende
planter, gelijk de anderen, en op het eiland leidde hij een zo arbeidzaam en
godvrezend leven dat het ongetwijfeld de goedkeuring van zijn vader had
weggedragen. Door schade en schande wijs geworden, luistert hij voortaan des te
beter naar de influisteringen van de Voorzienigheid, naar de raad van de Vader in
de overtreffende trap. De Voorzienigheid ontpopt zich als souffleur én regisseur van
al Crusoes lotgevallen. Op een gegeven moment ontwikkelt Crusoe zelfs een soort
drijfveertheorie, een echo van de traditionele weerspiegelingstheorie van micro- en
macrokosmos. In het menselijk hart gaan er springveren schuil die in beweging
worden gebracht door iets dat wij ergens in de buitenwereld zien: door de kracht
van de verbeelding verschijnt het object van begeerte voor ons geestesoog en
prikkelt de wens ons met het afwezige te verenigen. Dat gaat volautomatisch, daar
helpt geen wil of lievemoedertje aan. De zinnen die Defoe over dit onderwerp in
elkaar draait, komen dicht bij een verbaal perpetuum mobile. En let op het
gemeenzame ‘wij’, want inmiddels is in het boek het leven van die ene man allang
dat van de Mens geworden, een doe-het-zelf Adam die de schepping dunnetjes
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overdoet; en het verslag van Crusoes ontwikkeling bestaat uit capita selecta van
een kleine geschiedenis van de hele mensheid. In het derde deel, Serious
Reflections, herhaalt Crusoe dat nog eens expliciet. Gaan de eerste bespiegelingen
nog over het individu, weldra is de samenleving het onderwerp en ten slotte leest
de reisschrijver niet minder dan de hele mensheid de les. Het avonturenboek was
daarvan alleen maar voorspel: Ik ben, onder alle omstandigheden van mijn leven,
een memento geweest voor hen, die aangetast zijn door de algemene plaag der
mensheid, waaruit, voorzover ik weet, de helft van hun ellende voortkomt; ik bedoel,
het niet tevreden kunnen zijn met de positie waarin God en de natuur hen hebben
geplaatst. Onvermoeibaar zeurt de eenzaat door over God, de voorzienigheid en
deszelfs inblazingen; hij bidt zich suf; verjaardagen viert hij door te vasten; hij biecht
onnozele zonden; plundert de schrift als hij radeloos is, en dat is hij vaak, en prijst
de heer als het hem naar den vleze gaat; opstandig wordt hij nooit, het enige wat
hij mist is aanspraak. De enige smet op de schepping is eigenlijk alleen de wilde,
de altijd naakte wilde, de kannibaal, ‘hoe kwam het dat de goede Gebieder van alles
aan sommigen van zijn schepselen zoveel onmenselijkheid, ja iets wat nog veel
erger dan dierlijkheid genoemd moest worden, gegeven had.’
Dat hij niet leest, zij hem vergeven, hij heeft het te druk, hij heeft alle tijd nodig
voor zijn levensonderhoud, tot 1684 staat hij er immers alleen voor. Een mens leeft
om te leven - is dat de moraal? Of is (dit) leven de straf? Dat hij van god noch gebod
enig benul heeft, ook daar valt kennelijk mee te leven, net zoals hij niet één zondige
gedachte heeft: Ik kende noch de begeerten van het vlees, noch de begeerten van
het oog, noch de hoogmoed des levens. Maar dat hij al die jaren helemaal nooit
één, of zelfs maar de aanzet tot een verrassende gedachte heeft is voor een driedelig
zelfhulpboek wat schamel. Als Crusoes onderneming velen tot zeer uiteenlopende
en soms wel degelijk interessante gedachten geïnspireerd heeft - denk aan Marx
die he t begrip robinsonaden muntte, Jules Verne die met Het geheimzinnige eiland
een negentiende-eeuws vervolg schreef, William Golding die met Heer der vliegen
een modern commentaar gaf zoals Coetzee met Foe er een actualiserende pastiche
op maakte, en Roland Barthes die er college over gaf -, dan is ook dat hoofdzakelijk
ondanks het boek.
Wat let de lezer het verslag van Crusoe te zien als het door Flaubert ooit in een
retorische bui gewenste Boek over niets? Dat is een herformulering van de vraag,
hoe uitgerekend dit immens saaie boek zo mateloos populair heeft kunnen worden?
Er is een recent boek met een titelbeschrijving van alleen al drie eeuwen vertalingen
en adapties in het Duits,
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een dik boek; in alle talen bij elkaar beslaan de geschreven Crusoes een continent
van verzonken cultuurgoed. Ik zeg het nog maar eens: geen wonder, want men had
het boek al uit voordat het geschreven was, alles wat er in stond was al eens verteld
en beschreven. Er was helemaal geen Alexander Selkirk nodig om te kunnen
beweren dat Defoe zijn Crusoe van een echte schipbreukeling had overgeschreven
of diens verslag gestolen heeft. Vergeleken met de achtentwintig jaar van Crusoe
waren de vier jaar en vier maanden die de Schotse zeeman vrijwillig op een eiland
voor de Chileense kust doorbracht hoogst opwindend. Alleen al het beeld van een
over het strand heen banjerende godsdienstwaanzinnige die als hij niet tegen de
wind in psalmen brulde met zijn geiten danste had Bunuel tot een betere film kunnen
verleiden dan de rolprent die hij in 1954 van de tobberige kwezel maakte. De echte
Selkirk bleek toen hij na vier jaar, in 1709, gered werd, zijn taalvermogen kwijt te
zijn; Crusoe praat na dertig jaar nog net zo als zijn papegaai. Het knappe van
Robinson Crusoe is dat het boek helemaal niets aan de fantasie overlaat. Als Crusoe
zich iets voorneemt, kun je er donder op zeggen dat hij het ook uitvoert én dat je
het tot in details beschreven krijgt, dank zij het dagboek zelfs dubbelop.

De koning te rijk
Het rare is dat er over dit pioniersboek veel te zeggen valt. Dat is inderdaad iets
raadselachtigs. Alleen al de vraag wat het eiland moet verbeelden. Het niemandsland
dat door Crusoe in het zweet des aanschijns tot eenpersoonswereld wordt
omgetoverd, is in den beginne even woest en ledig als het oervoorbeeld. Dát prikkelt
de fantasie, des te ontmoedigender is dan dat het boek, nota bene de eerste Engelse
roman genoemd, zelfs door Joyce in een Italiaanse causerie over Daniele Defoe,
één grote invuloefening is geweest. Ook in die zin is Robinson Crusoe een moderne
mythe: hij doet de schepping over, in het klein - dat is afhankelijk van de smaak van
de lezer geruststellend, herkenbaar, grotesk of gewoon ridicuul. De mythe van
Sisyphus is ontmoedigend, maar als je elke dag het wiel opnieuw moet uitvinden,
zoals Crusoe, vereist dat moed maar vooral optimisme. Crusoe vindt het wiel niet
uit, ook niet het buskruit, wel speelt hij het klaar een slijpsteen te laten draaien, en
daar is hij apetrots op, al weet hij niet zeker of hij zoiets vroeger al niet eens gezien
heeft; hij heeft gewoon niet uit zijn doppen gekeken. In de wereld waar hij vandaan
kwam was alles er, vanzelfsprekend, en nu niets, om hem heen alleen maar
eigenzinnige natuur; godzijdank heeft hij het een en ander achter de hand, wat je
zou kunnen noemen: enkele verworvenheden van de beschaving. Als hij niet een
heel schip met spullen had gehad, zou de onhandige sukkel het geen week overleefd
hebben. Voor de gemiddelde lezer moet het geruststellend geweest zijn dat Crusoe
nergens goed in was. Dat hij
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geiten kon temmen, bij voorbeeld, kwam pas na elf jaar in hem op. Als hij een
zeewaardige boot probeert te maken, komt hij er na twee jaar achter dat hij de rest
van zijn leven nodig heeft om het gevaarte naar het water te slepen. Voor één
kastplank had hij een hele boom nodig. Gereedschap genoeg, maar essentiële
werktuigen zoals spade, houweel, naald en garen ontbraken; zonder slaven en
knechten maakte hij niks klaar; maar bovenal, zo klaagt hij voortdurend, mist hij de
nodige technische vaardigheden, dat wil zeggen: opleiding en kermis - omdat hij
de derde zoon was, had de vader het niet nodig gevonden hem een vak te leren.
Al die handicaps kon hij alleen compenseren door hard bidden en hard werken;
door geduld, vlijt en godsvrucht, christelijke deugden, heeft Crusoe het gered.
Om het verhaal in het genre ‘utopische eilanden’ onder te brengen, is enig
schaafwerk vereist. In geen enkel opzicht is Crusoe een man die de wereld vaarwel
heeft gezegd, laat staan ooit van plan was voor zichzelf te beginnen; aan een betere
wereld heeft hij nooit gedacht, zelfs in zijn dromen niet. In zijn eerste
dagboekaantekening, d.d. 30 september 1659, doopt Crusoe het barre stukje land:
‘Eiland der Wanhoop’. Tot het laatst beschouwt hij het eiland als strafkolonie, een
gevangenis ‘en dat in de allerergste betekenis van het woord die zich maar denken
laat’, voegt hij er met een voor Crusoe kenmerkend pathos aan toe - zelden dat een
substantief of werkwoord maar één adjectief of bijwoord heeft, vrijwel elke zin zegt
hetzelfde tweemaal, zoals alles in het boek dubbelop is - de lezer wordt verondersteld
even hardleers te zijn als de hoofdpersoon. Ook na vijfentwintig jaar jammert hij
nog, hoe gesetteld hij inmiddels ook is: ‘Ik beschouwde mijn huidige toestand als
de allerellendigste die men zich maar voorstellen kon’. Maar sinds de voetstap op
het strand, noemt hij zijn home wel my castle. Het is niet de enige keer dat hij van
de nood een deugd maakt.
Crusoe is het toonbeeld van een tevreden mopperkont. Er zijn een paar scènes
waarvan de herhalingen samen een bijna Jan Steenachtig tafereel bieden, waarin
zelfreflectie letterlijk verzinnebeeld wordt als zelfbespiegeling. In het hele boek komt
geen spiegel voor, evenmin het gemis ervan. Omdat het verhaal in de ik-vorm is,
komt er ook geen uiterlijke beschrijving van Crusoe in voor. Pas na tien jaar gebeurt
er iets waardoor Crusoe naar zichzelf kijkt - een aanleiding om naar zichzelf te kijken
met de blik van een ander, en dat is wanneer hij zijn naam hoort roepen. Uiteraard
is dat niet zomaar een onbewaakt ogenblik, niets in het boek is toevallig: Crusoe
heeft zich voor het eerst in een bootje op enige afstand van het eiland gewaagd
maar moest dat bijna bekopen met een afdrijving. Een geduchte les die Crusoe ook
de lezer inpepert met een weidse beschouwing over zichzelf en de verre wereld.
Hij doet vervolgens een dutje waaruit hij gewekt wordt door een stem die
verscheidene malen zijn
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naam roept: Robin, Robin, Robin Crusoe; arme Robin Crusoe! Waar ben je, Robin
Crusoe? Waar ben je geweest? Hij schrikt zich een hoedje. Als een duveltje uit een
doosje duikt daar na een jaar of tien de papegaai op die hij in het begin een paar
woorden had geleerd. Op die jammerlijke toon praatte hij kennelijk toen al.
Na voor het eerst weer eens bij zijn naam genoemd te zijn, kijkt hij naar zichzelf,
door de ogen van anderen. Zie hem daar zitten: in het gezelschap van zijn papegaai,
zijn oude trouwe hond en twee katten. ‘Wat een tafel was hier voor mij gespreid in
een wildernis, waar ik aanvankelijk slechts de dreigende hongerdood om mij heen
had gezien? Een Stoïcijn zou geglimlacht hebben, als hij mij en mijn kleine gezin
aan tafel had zien zitten. Daar zat zijne majesteit, de vorst en gebieder van het
ganse eiland; ik kon mijn onderdanen naar goeddunken ophangen, vierendelen, de
vrijheid schenken, ze weer gevangen zetten, zonder dat er ook maar één in opstand
kwam.’ De koning te rijk, maar wat een fantasieën stijgen meneer in zijn almachtige
positie naar het hoofd! Toen hij eerder, na een jaar, de balans opmaakte dacht hij
nog als een procuratiehouder toen hij besefte dat het hele eiland van hem alleen
was: ‘dat ik heer en koning was over al dit land, en er een onvervreemdbaar
eigendomsrecht opbezat, en het, als ik het door een notaris kon laten overdragen,
even onbetwist aan mijn erfgenamen kon schenken als welke landgoedbezitter in
Engeland ook. Een jaar of vijftien jaar later, wanneer hij inmiddels gezelschap heeft
gekregen van Vrijdag, diens vader en een Spanjaard, herneemt Crusoe zijn
zelfgenoegzame tafelrede: ‘Mijn eiland was nu bevolkt, en ik achtte mijzelf rijk aan
onderdanen; en ik dacht dikwijls vrolijk hoezeer ik op een koning leek. In de eerste
plaats was het ganse eiland geheel en al mijn eigendom, zodat ik er het onbetwiste
recht van gezag had. In de tweede plaats was mijn volk mij volkomen onderdanig;
ik was de absolute alleenheerser en wetgever; zij hadden allen hun leven aan mij
te danken, en waren bereid het voor mij op te offeren, indien dat nodig mocht zijn.’
Wanneer was ook alweer de Glorious Revolution? Defoe had die toen hij dit schreef
al achter de rug; Crusoe had 'm kennelijk nog te goed.
Hij doet er jaren over, maar een zekere ontwikkeling is de nieuwe Adam niet te
ontzeggen, van kluizenaar tegen wil en dank tot huistiran en ten slotte vorst die
alleen nog een leger van onderdanen mist. Een kroon zou hem misstaan hebben,
maar Crusoe bekroont zichzelf met een hoofddeksel van eigen snit. Als de zojuist
geschetste scènes als zinnebeeld van een zelfgenoegzame koloniaal mogen dienen,
dan heeft zijn zelfgemaakte muts de waarde van pars pro toto. Het is niet zo gek
dat Crusoe de beschrijving van zijn uiterlijk - in de plaats van een zelfbespiegeling
- niet begint met zijn gezicht of zijn hele aanzien, maar met zijn hoofddeksel:
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‘een grote, hoge, vormeloze muts, van geitenvellen gemaakt, met van achteren een
omlaag hangende klep, zowel om mij tegen de zon te beschermen als om te
voorkomen dat de regen in mijn nek liep; daar niets zo schadelijk voor de gezondheid
is in dit soort klimaat als regen op de blote huid, onder de kleren.’ Het gaat om een
muts, maar het aanhangsel is Crusoe ten voeten uit. Het eerste wat hij van
dierenhuiden maakte, was deze muts met ongekende mogelijkheden. Dat hij
vervolgens nog een parasol fabriceerde die zowel tegen de regen als de zon
bescherming bood, was in feite overbodige luxe. Het is dat hij erin slaagde het geval
niet alleen uitklapbaar maar ook opvouwbaar te maken, daarmee overtrof hij zichzelf,
wetend dat hij een slechte timmerman maar een nog veel slechtere kleermaker was.
Aan de muts kun je ook zien of de illustrator van het boek iets van de huisbakken
koning begrepen heeft. De muts is in al die jaren zijn enige echt eigen creatie, in
die zin de kroon op zijn werk. Dan is het niet meer dan logisch dat Crusoe bij het
weggaan van zijn eiland alles achterlaat behalve zijn eigengemaakte muts; de
parasol wordt niet meer genoemd. Als Immanuel Kant voortleeft als uitvinder van
de jarretel, dan kun je rustig zeggen dat Robinson Crusoe met zijn all season
hoofddeksel en inklapbare parasol indertijd model heeft gelopen voor bolhoed en
paraplu, Engelands oubollige logo.
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Willem van Toorn
Als Kafka nu eens
Soms kan je hoofd het niet laten en wil het, tegen alle nuchtere argumenten in, zijn
eigen eenmans-soap afdraaien waarvan de titel begint met ‘Als...’:
‘Als ze in Schuberts tijd nu eens betere medicijnen hadden gehad.’
‘Als nu eens een oplettende agent de moordenaar van John Lennon.’ Et cetera.
In een verzameling opstellen over Franz Kafka, Métamorphoses de Kafka (Éditions
Éric Koehler/ Musée de Montparnasse 2002) ontdekte ik dat ook Philip Roth het
niet kan laten. Van hem is een stuk opgenomen dat al in 1984 is verschenen in
Lettre internationale en waarin hij speculeert over een levensloop van Kafka, als
die nu eens niet in 1924 aan de tuberculose was gestorven. ‘Hij stierf te vroeg voor
de holocaust,’ schrijft Roth. (Ik heb grote problemen met de aanduiding holocaust;
vanwege haar betekenis van ‘brandoffer’ en zelfs ‘zoenoffer’ is ze mij te heilig, te
vergoelijkend. Wat voor offer moet ik mij daarbij voorstellen, aan wat voor goden?
Ik gebruik liever de term volkerenmoord - maar Roth gebruikt het woord en wie ben
ik dat ik het beter zou weten als het over zijn stuk gaat?) ‘Als hij was blijven leven,’
schrijft Roth, ‘was hij misschien ontsnapt samen met zijn dierbare vriend Max Brod,
die uiteindelijk een toevlucht vond in Palestina, waar hij Israëlisch staatsburger was
tot hij er in 1970 stierf. Maar Kafka vluchten? Dat lijkt weinig waarschijnlijk voor
iemand die zo gefascineerd was door levens vol valstrikken en krankzinnige
wendingen die uitmonden in een benauwende dood. Maar daar was natuurlijk wel
Karl Rossmann, zijn naïeve jonge Amerikaan. Als hij zich de vlucht van Karl
Rossmann naar Amerika kon voorstellen, en het onzekere lot dat hem daar wachtte,
zou Kafka dan niet bij machte zijn geweest voor zichzelf de middelen te vinden om
zijn vlucht te regelen? Zodat de Newyorkse New School for Social Research zijn
Grote Theater van de Natuur van Oklahoma kon worden? Of zodat hij misschien
dank zij de invloed van Thomas Mann een baantje kon krijgen aan het Duitse Instituut
van Princeton... Maar in dat geval, dus als Kafka nog geleefd zou hebben, is het
helemaal niet zeker dat de boeken waarvan Thomas Mann de lof zong toen hij veilig
en wel in New Jersey zat, ooit gepubliceerd zou-
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den zijn; het is waarschijnlijk dat Kafka uiteindelijk zelf de manuscripten zou hebben
vernietigd waarvan hij eerder Max Brod had opgedragen ze na zijn dood te
verbranden, of in elk geval dat hij ze geheim zou hebben gehouden.
De joodse vluchteling die in 1938 in Amerika zou zijn aangekomen, zou dus niet
de religieuze humorist zijn geweest waar Thomas Mann het over heeft, maar een
frêle, intellectuele vrijgezel van vijfenvijftig, voormalig jurist voor een
verzekeringsmaatschappij van de overheid te Praag, die van zijn pensioen in Berlijn
leefde op het moment dat Hitler aan de macht kwam - een schrijver, zeker, maar
de schrijver van een paar excentrieke korte verhalen, grotendeels over dieren
handelend, verhalen waarvan niemand in Amerika had gehoord en die alleen in
Europa door een handvol mensen waren gelezen; een dakloze K., maar zonder de
wilskracht of de vastberadenheid van K., een dakloze Karl, maar zonder de jeugdige
geest of de souplesse van Karl; een simpele jood die het geluk had gehad zonder
kleerscheuren te kunnen ontsnappen, met als enige bezit een koffer met wat kleren,
wat familiefoto's, wat souvenirs van Praag en de nog onuitgegeven, wanordelijke
manuscripten van Amerika, van Het proces, van Het slot en dan nog - wat geen
verbazing kan wekken - drie romans in fragmenten, niet minder opmerkelijk dan de
vreemde meesterwerken die hij voor zichzelf hield uit oedipale faalangst,
perfectionistische terughoudendheid en een onverzadigbare behoefte aan
eenzaamheid en zuiverheid van geest.’
Je vraagt je af wat erger is - het vreselijke einde dat de tuberculose Kafka bereidde,
of de vlucht in onbetekenendheid en anonimiteit die Roth voor hem bedenkt. Roth
stelt trouwens met diepe bewogenheid vast dat in werkelijkheid Kafka net in het jaar
voor zijn dood een andere vlucht wél gerealiseerd had: de vlucht uit Praag, weg van
de verstikking van zijn kleinburgerlijk milieu en de verplichtingen van zijn baan. Hij
was in Berlijn en daar, in de vrijheid, vond hij voor het eerst van zijn leven een
werkelijk beantwoorde liefde, die voor en van de negentienjarige Dora Diamant.
In zijn beschrijving van de naar Amerika gevluchte Kafka (‘een frêle en intellectuele
vrijgezel’) ontkomt Roth toch ook niet aan het gangbare beeld van Kafka, bepaald
door kasten vol psychoanalytische literatuur (‘Kafka et la névrose’) en een loodzware
vracht aan exegesen - die hem soms zelfs voorspellende inzichten toedichten ten
aanzien van de jodenvervolging - waaronder zowel het werk als de man dreigen te
verdwijnen. Als ik mij een minder gruwelijk imaginair vervolg van Kafka's leven
voorstel, is het met het beeld in gedachten van de andere man die hij ook was, maar
dan niet gesloopt door de ziekte.
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‘Een religieuze humorist.’ Ik heb vaak het gevoel dat het voor vele ernstige
Kafka-lezers zoiets als vloeken in de kerk is, te spreken over humor bij Kafka. En
toch zijn er passages in bijvoorbeeld Het slot en Amerika die in hun absurditeit
ongelooflijk geestig zijn. Uit het eerste bijvoorbeeld het eindeloze getob van K. en
het meisje Frieda in het lokaal van de dorpsschool waar ze met hun prille liefde
onderdak vind, en waar ze van de turntoestellen en lappen een soort hutje moeten
maken om zich te kunnen aan- en uitkleden zonder door de boerenkinderen te
worden begluurd; of de boerenhut waar K. uit de bittere kou naar binnen vlucht en
waar twee mannen in een enorme houten kuip (‘zo groot als K. er nog nooit één
had gezien, hij had ongeveer de omvang van twee bedden’) omhuld door
stoomwolken een bad nemen. En onvergetelijk is de scène in Amerika waarin Karl
Rossmann door de straten van een buitenwijk moet vluchten voor een agent die
hem wil oppakken. ‘Het was een geluk voor Karl dat de achtervolging in een
arbeiderswijk plaatsvond. Arbeiders hebben het niet zo op de autoriteiten.’ De agent
rent, wijzend met zijn gummistok en hard op zijn fluit blazend, achter Karel aan, die
midden op de rijweg een aflopende straat af draaft - en dan schrijft Kafka dat Karl
‘verward en slaapdronken als hij was, vaak te hoge, tijdrovende en nutteloze
sprongen’ maakt. Wie daarbij niet beelden uit vroege Amerikaanse filmkomedies
ziet, beschikt over weinig voorstellingsvermogen. Om nog maar te zwijgen van het
vervolg, waarin de spanning ondraaglijk wordt omdat Karl in de schaduw voorbij
een kruising een tweede agent ziet staan, ‘gereed om op het juiste ogenblik op Karl
af te springen’. Karl vlucht op het laatste nippertje een zijstraat in, met een beweging
die Kafka zó beschrijft: ‘...(hij) ging, om de agenten zoveel mogelijk te verrassen,
op één voet draaiend met een haakse bocht de straat in.’ Dat is precies de beweging
die je kent uit menige Chaplinfilm, van Buster Keaton en uit de Keystone Cops.
Kende Kafka dan zulke films? Ging hij naar de bioscoop? Op die vraag wordt het
antwoord gegeven in een buitengewoon sympathiek boek, dat veel vertelt over de
andere Kafka die ik hierboven bedoelde: Kafka geht ins Kino van Hanns Zischler
(Rowohlt 1996). Zischler, die velen eerder zullen kennen van zijn werk als acteur
in films van o.a. Chabrol, Godard en Wenders, laat aan de hand van materiaal uit
filmarchieven, Praagse en Berlijnse filmkalenders, fragmenten uit Kafka's werk en
brieven en dagboeken niet alleen zien wat een bezeten bioscoopganger Kafka was,
maar ook welke invloed de film op zijn werk kan hebben gehad. Hij citeert met
instemming Adorno, die in 1934 aan Walter Benjamin schrijft dat Kafka's romans
de laatste, verdwijnende verbindingsteksten zijn voor de stomme film, ‘die niet
toevallig bijna gelijk met Kafka's dood verdween’. In 1924, het jaar van zijn dood,
schrijft Kafka nog in een krabbel
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voor de huishoudster van de familie in Praag, dat Chaplins The kid maandenlang
in de bioscopen in Berlijn draait.
In Zischlers boek figureert ook een veel minder wereldvreemde Kafka dan die
van de gangbare voorstelling: de geestige en hoffelijke man die veel vrienden zich
herinneren. Neem de brief die hij aan het eind van 1908 schrijft aan Elsa Taussig,
de toekomstige vrouw van Max Brod, die hem om een proeve van zijn handschrift
heeft gevraagd. Geachte mejuffrouw, begint de brief, schrikt u niet, ik wil u er alleen,
omdat ik dat op mij heb genomen, tijdig aan herinneren (en ook weer zo laat mogelijk,
opdat u het niet meer vergeet) dat u vanavond met uw zuster naar de ‘Orient’ wilde
gaan.
Als ik meer schrijf, is dat overbodig en maakt het ook de betekenis van het
voorgaande nog kleiner, maar ik heb altijd al gemakkelijker het overbodige gedaan
dan het bijna noodzakelijke. Het bijna noodzakelijke is er bij mij altijd bij ingeschoten,
moet ik bekennen. Ik kan het bekennen omdat het zo natuurlijk is.
Want je bent zo blij als je het echt noodzakelijke tot een goed einde hebt gebracht
(het spreekt vanzelf dat dit altijd meteen moet gebeuren, hoe zouden wij ons anders
in leven kunnen houden voor de bioscoop- vergeet u vanavond niet - voor turnen
en tekenen, voor alleen wonen, voor goede appels, voor slapen als je al uitgeslapen
bent, voor dronkenschap, voor wat dingen uit het verleden, voor een warm bad in
de winter, als het al donker is, en voor wie weet wat nog allemaal meer) je bent dan
zo blij, bedoel ik, dat je juist omdat je zo blij bent het bijna overbodige toch doet,
maar juist het bijna noodzakelijke overslaat.
Na een verder woordspel over een bijna noodzakelijke brief die hij haar niet schrijft
omdat hij deze echt noodzakelijke schrijft, besluit hij:
Het is dus jammer van die brief, want het is jammer van uw lachen om die brief,
waarmee ik - dat wilt u toch wel geloven - niets tegen uw lachen los daarvan wil
zeggen, ook niet bijv. tegen het lachen dat u vanavond zult doen om ‘De galante
gardist’, om over ‘De dorstige gendarme’ maar niet te spreken.
Zelden zullen er zoveel karaktertrekken en eigenschappen van verhaalfiguren ook
aan de schrijver zijn toegedicht als in het geval van Kafka. Wie Kafka zegt, ziet al
gauw een duistere Praagse steeg voor zich waarin een in het zwart geklede kleine
man met een hoed op nauwelijks te onderscheiden is van de schaduwen, een tegen
een dreigend firmament hoog optorenend, ongenaakbaar slot waar een nietig zwart
figuurtje naar toe tracht te klauteren, een reusachtig insect in een bed. Het heeft
ongetwijfeld te maken met de voorstelling die veel beeldende kunst van de man en
zijn werk heeft gemaakt, én met de romantisch ingekleurde beelden van
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de stad Praag, het ‘mysterieuze’ Praag, de golem, Midden-Europa maar toch prettig
vlak bij - precies de elementen waarvan de van de communisten bevrijde stad nu
zo schaamteloos gebruik maakt om toeristen te trekken. Maar uit de beschrijvingen
van vrienden en geliefden komt een volstrekt andere man naar voren. Max Brod
schrijft, in zijn Franz Kafka, dat in 1954 verscheen: ‘Steeds weer heb ik meegemaakt
dat Kafka-vereerders, die hem alleen uit zijn boeken kennen, een totaal vertekend
beeld van hem hebben. Zij denken dat hij ook in de omgang een treurige, ja een
vertwijfelde indruk moet hebben gemaakt. Het tegendeel is waar. Zijn aanwezigheid
was een weldaad. De overvloed aan ideeën en invallen, die hij gewoonlijk op
badinerende toon naar voren bracht, maakte hem, op zijn minst gezegd, tot een
van de meest onderhoudende mensen, die ik ooit ben tegengekomen, - ondanks
zijn bescheidenheid, ondanks zijn kalmte.’ (De vertaling, voor ‘Open Domein’, is
van M. van Nieuwstadt.) Brod schrijft ook over de sportieve Kafka, met details die
ik nauwelijks kon geloven toen ik ze voor het eerst las - dat kon niet dezelfde Kafka
zijn: ‘Hij was een goed ruiter, hij zwom, hij roeide.’ Kafka zwemmen en roeien? Kafka
te paard?
Nu is dit natuurlijk een getuigenis van Max Brod, die door veel latere Kafka-vorsers
is weggezet als een onbetekenend mannetje, dat niks van Kafka begreep en als
enige verdienste had dat het een opdracht van Kafka niet uitvoerde. (Ook Adorno
kan het niet nalaten in zijn bovengenoemde brief een sneer aan het adres van Brod
weg te geven: ‘Hier schijnt Brod dus met zijn banale herinnering aan de film iets
veel wezenlijkers te hebben getroffen dan hij zelf kon vermoeden.’) Maar de lezer
staan voor het bijstellen van zijn Kafka-beeld uitspraken van reeksen vrienden,
klasgenoten van lagere school en gymnasium, studie- en literaire vrienden en vooral
vriendinnen ter beschikking - als hij ze vinden wil. Bijvoorbeeld in Als Kafka mir
entgegenkam (Wagenbach, z.j.). ‘Kafka zoals ik hem kende,’ schrijft Leopold B.
Kreitner, die een paar klassen lager op het Altstädter Gymnasium zat dan Kafka,
‘was absoluut niet de schuwe, teruggetrokken jongeman zoals hij later werd
beschreven door mensen die hem alleen als oudere man hebben gekend, of die
hem helemaal niet persoonlijk kenden.’ Rudolf Fuchs, die bij het groepje schrijvers
behoorde dat een stamtafel had in Café Arco, waar Kafka zich af en toe bij voegde,
vertelt in zijn herinneringen: ‘Op een nacht gingen we te voet met een vrij groot
gezelschap naar Weinberg. Het was winter en verschrikkelijk koud. Kafka had maar
een dunne overjas aan. Werfel plaagde hem om zijn te dunne kleding. Kafka vertelde,
dat hij ook 's winters koude baden nam. Hij liet de spot van de anderen met
welwillende opgewektheid over zich heen komen. Vooral Werfel stak de gek met
hem, omdat hij zich zo met zijn sterfelijk omhulsel bezighield. Ik herinner mij dat we
toen juist
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op het viaduct bij Weinberg stonden. Kafka trok zijn broekspijp op en liet in de
nachtelijke vrieskou zijn naakte kuit zien.’
Het ontroerendste beeld van Kafka geeft Dora Diamant (of Dymant, zoals ook
Roth haar noemt), Kafka's laatste grote geliefde. Kafka leerde haar kennen toen hij
in 1923 met het gezin van zijn zuster Elli op vakantie was in Müritz, niet ver van
Berlijn, waar zij woonde. Kafka besluit naar Berlijn te verhuizen en van september
1923 af wonen ze, eerst in Berlijn en daarna in verschillende sanatoria, tot zijn dood
samen. ‘Hij was groot en slank,’ schrijft zij, ‘had een donkere huid en liep met grote
passen, zodat ik in het begin dacht dat hij zeker een halfbloed-indiaan was en geen
Europeaan. Hij liep een beetje wiegend, maar altijd zeer rechtop. Alleen zijn hoofd
boog hij altijd een beetje opzij, hij had de houding van de eenzame die altijd een
betrekking onderhoudt met iets wat buiten hem ligt. Het was niet echt dat hij luisterde,
er lag iets heel liefdevols in; ik zou het willen beschrijven als een uiterlijk teken van
een behoefte aan contacten, alsof hij wilde zeggen: “Ik ben alleen niets, ik ben pas
iets als ik in verbinding sta met de buitenwereld.”’ En verderop: ‘Hij had geen gevoel
voor het plechtige. Hij had meestal een uiterst levendige manier van praten, en hij
praatte graag. Zijn uitdrukkingsvermogen in het gesprek was even beeldend als in
zijn schrijven. Als het hem buitengewoon goed gelukt was te beschrijven wat hem
voor de geest zweefde, dan vervulde hem dat kennelijk met dezelfde voldoening
die een ambachtsman ondervindt bij een geslaagd werkstuk. [...] Kafka was altijd
vrolijk. Hij speelde graag, hij was een geboren speelkameraad, die altijd voor iets
leuks te vinden is. Ik geloof niet dat depressiviteit een uitgesproken kenmerk van
hem was.’
Ik probeer natuurlijk niet, hier een beeld te schetsen van Kafka als een zorgeloze
flierefluiter die humoristische teksten schreef. Laat staan dat ik hem onschadelijk
zou willen maken door hem als ‘gewoon’ af te schilderen. Geen enkele schrijver
van betekenis is gewoon. Het getuigt van een diep inzicht dat Dora Diamant schrijft
dat hij ‘de houding van de eenzame’ had, ‘die altijd een betrekking onderhoudt met
iets wat buiten hem ligt.’ Voor Kafka gold nog meer dan voor misschien enige andere
schrijver, dat alleen zijn werk de wereld voor hem werkelijk kon maken. Hij was
vervreemd van zijn kleinburgerlijk milieu, waar zijn vader de robuustheid van
vertegenwoordigde die hij zelf nooit zou bereiken. Zelfs de taal waar hij zich van
moest bedienen ervoer hij niet als zijn eigen taal; het Duits was voor de joodse
minderheid in de Tsjechische onderafdeling van de Donaumonarchie de taal van
de emancipatie, voor zover die zich binnen het keizerrijk moest afspelen. Het was
de taal van de ambtenarij, van het overheidsapparaat; wie een ambtelijke of
academische loopbaan nastreefde, kon niet zonder Duits. En zelfs de betekenis
van die taal werd
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hem ontnomen toen het Habsburgse Rijk in elkaar stortte en er plotseling een
Tsjechische republiek bestond. De enige andere mogelijkheid tot emancipatie was
Hebreeuws leren en naar ‘Palestina’ gaan - een idee waar Kafka tot het einde toe
mee heeft gespeeld. Schaduwen genoeg in dit korte leven - schaduwen waar hij,
getuige de verhalen van vrienden en gelieven, toch zó mee kon leven dat mensen
zich hem herinnerden als een hoffelijke, geestige man die van spelen hield. Het
was de slagschaduw van de ziekte die het tot een onmogelijk leven maakte.
Als Kafka... Net als Roth stel ik mij soms zijn levensloop zonder de ziekte voor. Maar
in mijn voorstelling past dan niet dat hij als een onbetekenende, vrijwel onbekende
kleine man in Amerika zou zijn beland. Misschien is dat een te Amerikaans
perspectief. De kleine groep die in Europa zijn werk kende en waar Roth het over
heeft, bestond wel uit geesten als Thomas Mann, Franz Werfel, Adorno, Benjamin,
Stefan Zweig - om er maar een paar te noemen, in elk geval te veel en te grote
namen om Kafka als een soort onbeduidende en ook nog oudgeworden Karl
Rossmann aan de andere kant van de oceaan te laten aankomen. En wie zegt dat
hij naar Amerika had gewild, en niet naar Palestina, liefst met Dora Diamant? Die
in haar herinnering ook nog vertelt dat Kafka en zij samen graag met hun handen
schaduwbeelden van dieren op de muur maakten en daar vreselijk veel plezier bij
hadden.
Korter kan het ook. Rainer Stach begint zijn in 2002 bij Fischer verschenen nieuwe
Kafka-biografie met de volgende alinea: ‘Het leven van de joodse uit Praag
afkomstige verzekeringsbeambte en schrijver Dr. Franz Kafka duurde 40 jaar en 11
maanden. Daarvan namen schooltijd en universitaire opleiding 16 jaren en 6½
maand in beslag, beroepsarbeid 14 jaren en 8½ maand. Op 39-jarige leeftijd werd
Franz Kafka gepensioneerd. Hij stierf aan strottenhoofdtuberculose in een sanatorium
bij Wenen.’
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Graa Boomsma
De eigen levensloop in andermans woorden, William Gaddis
‘We zijn wat onze moeders van ons maken.’ Dit is een anderhalve eeuw oude zin
uit ‘Fate’, een essay van Ralph Waldo Emerson. Freud heeft dan nog geen weet
van Sophocles' Oedipus.
William Gaddis (1922-1998) speelde met die voor de transcendentalist Emerson
opvallend materialistische moederzin. Dat deed hij in een korte overpeinzing over
domheid en kwaadaardigheid die hij twee jaar voor zijn dood op uitnodiging van de
Frankfurter Allgemeine schreef: ‘Mothers’ (in The Rush for Second Place, 2002). Is
die opmerking een open deur of een prelude op Freuds ‘Was will das Weib?’ En
welke moeder bedoelt Emerson precies? Zijn eigen zeer godvruchtige moeder?
Ofloopt hij slechts vooruit op Freuds moederfiguur? Misschien gaat Emersons zin
over materniteit wel over Gaddis' moeder, die via haar zoon praktische wijsheid
bood aan scheppende kunstenaars, voor wie paranoia ‘bijna een beroepsgevaar’
inhoudt. Wat leerde ze de jonge Bill Gaddis? Jongen, er heerst meer domheid dan
kwaadaardigheid in de wereld. Die levenservaring deed de oudere Gaddis denken
aan een observatie van Anatole France, die de dwaas gevaarlijker achtte dan de
schurk omdat de laatste af en toe een rustpauze neemt en de dwaas nooit. Voor
Gaddis in zijn Duitse krantenstukje ‘Mothers’ een uitgelezen moment om tekeer te
gaan tegen critici die Goethe, Faulkner, Barth, Bellow én Gaddis zelf in achteloze
en luie gebaren op de mestvaalt van de literatuurgeschiedenis wierpen.
In 1955 publiceerde Gaddis zijn debuut The Recognitions, een monumentale
roman over plagiaat, originaliteit, kopieerlust, metamorfosen en vervalsingen in
allerlei vormen en gedaanten: schilderijen, geld, mensen, literatuur, religie. Dat boek,
in alle opzichten het formaat van Ulysses, leidde twintig jaar lang een obscuur
bestaan, net als de schepper ervan. Nu is het een van de invloedrijkste romans in
de Amerikaanse literatuur. Zonder deze roman zouden Thomas Pynchon, Don
DeLillo, William T. Vollmann, David Foster Wallace, Rick Moody of Jonathan Franzen
andere schrijvers of geen schrijvers zijn geweest. Bij het aanvaarden van The
National Book Award voor zijn vierde roman A Frolic of His Own (1994) hield Gaddis
bij hoge uitzondering (hij haatte publieke optredens)
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een toespraakje waarin hij en passant een paar cruciale zinnen uit The Recognitions
tot de zijne maakte. Protagonist Wyatt Gwyon, domineeszoon en een gesloten en
teruggetrokken levend kunstschilder, spreekt die zinnen uit, daartoe uitgedaagd
door zijn vrouw Esther, dichteres die toenadering zoekt tot het literaire wereldje. Zij
vindt dat hij, met zijn talent, te weinig ambitieus is. Hij reageert afwijzend: ‘Dat
enthousiasme om de nieuwste dichter te ontmoeten, de hand van de nieuwste
romanschrijver te schudden, de nieuwste schilder tegen te komen, bezit van hem
te nemen, wat willen ze, wat willen ze nou helemaal van die man wat ze niet uit zijn
werk konden halen? Wat verwachten ze? Wat is er van hem over als hij klaar is met
zijn werk? Iedere kunstenaar is toch het bezinksel van zijn werk? De menselijke
rotzooi die eraan kleeft’ Waarna Gaddis dankbaar Flaubert aanhaalt, die ook vond
dat de schrijver geen openbaar bezit is. Hij moet het nageslacht er juist van
overtuigen dat hij nooit heeft bestaan.
Hier zou ik, uit respect voor het literaire werk van Gaddis, verder moeten zwijgen
over zijn schrijversleven, ware het niet dat Gaddis via de koninklijke omweg van zijn
romans de lezer wel degelijk een glimp laat opvangen van zijn levensloop, of beter
gezegd van zijn levenshouding, zijn mentale autobiografie, zijn visie op leven en
letteren. Zijn postuum verschenen Agapē Agape (2002) is daar een onverwacht
voorbeeld van.
Gaddis bleek after all toch geen consequente aanhanger van Roland Barthes'
‘dood van de auteur’ te zijn. Voor Barthes spreekt de tekst, niet de auteur. Die tekst
is niet een reeks geschreven zinnen van een Goddelijke Schepper maar een
‘meerdimensionale ruimte’ en een ‘weefsel van citaten’. De enige kracht van de
schrijver ziet Barthes in zijn literaire mengkracht ‘Gelijk Bouvard en Pécuchet [een
noodzakelijkerwijs onvoltooid boek van Flaubert over twee mannen die
encyclopedische kennis op velerlei terrein najagen - GB], die eeuwige kopiisten,
groots en komisch tegelijk, die dermate belachelijk zijn dat juist daarin de waarheid
van het schrijven zichtbaar wordt: de schrijver kan immers alleen maar een gebaar
nabootsen dat er altijd aan voorafgaat en dat nooit oorspronkelijk is.’ Barthes
beweerde hiermee niet echt iets nieuws. James Joyce liet zijn Stephen Dedalus al
in A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) zeggen dat de
schrijverspersoonlijkheid een kreet, cadans of stemming is en ‘daarna een vloeiende
en sprankelende vertelling’ waar het auteursego zich uit terugtrekt. Maar de dood
van de auteur? Dat vond Gaddis te ver gaan. Ik vermoed, als ik zijn essay ‘Old Foes
With New Faces’ (The Rush for Second Place) over schrijvers en godsdienst lees,
dat hij de geest van de schrijver die boven de tekst zweeft niet wil negeren. Die
schrijver is een bron van woorden. Hij leent, koopt, steelt, praat na, verhaspelt,
herneemt, vervalst, kopieert. De woorden zitten hem in
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het bloed en daarom mengt hij teksten uit verschillende culturen, tijden en talen.
Schrijvers en godsdienstijveraars lijken erg op elkaar. ‘Met andere woorden: we
zitten allemaal in hetzelfde schuitje: het bedenken, ordenen en aan de man brengen
van verzinsels die ons veilig door de nacht loodsen.’ De geestelijke is de bewaker
van mysteriën, de woordkunstenaar is geneigd die te openbaren. Maar er is een
verschil: de schrijver is een geheimenverteller die één bladzijde en één lezer tegelijk
met zijn lezerspubliek worstelt, terwijl de geestelijke in één gebaar de collectieve
misleiding van zijn gehele congregatie waarborgt.
Waar de woordkunstenaar zich onzichtbaar maakt, lijkt op te gaan in zijn literaire
werk, weigert de media te woord te staan en zijn leven in het verborgene leidt, daar
ontstaat onherroepelijk mythevorming. Ook de serieuze media voeden ongezonde
nieuwsgierigheid en voyeurisme. Gaddis, die net zo anoniem door het leven ging
als J.D. Salinger en Thomas Pynchon, heeft ongetwijfeld de wildste geruchten over
zichzelf in de kranten gelezen. Om in zijn levensonderhoud te voorzien (zijn romans
leverden tot in de jaren tachtig nauwelijks droog brood op) zou hij afdelingschef zijn
geweest bij het beroemde warenhuis Bloomingdale's in New York. Nee, hij stierf al
snel aan dysenterie en werd zonder grafsteen ergens in Spanje begraven. Anders
nog: achter zijn naam verscholen zich schrijvers als... Pynchon, Salinger, B. Traven
en William Gass. Weer een variant: hij vocht als GI in Costa Rica.
De waarheid doet niet onder voor de mythe. Na de Tweede Wereldoorlog werkt
hij korte tijd (1945-46) als feitencontroleur bij The New Yorker en vertrekt vervolgens
naar Midden-Amerika, waar hij aan ‘bananaboating in Costa Rica’ doet en enige
weken een onhandige hulpmachinist langs het Panamakanaal mag zijn. Daarna
maakt hij de oversteek naar Europa. In Frankrijk begint hij te schrijven aan The
Recognitions. Als zijn eerste roman halverwege de jaren vijftig verschijnt, zijn de
literairkritische reacties in twee woorden samen te vatten: minachting, zwijgen. Wat
te doen? Hij verhuurt zich als ghostwriter aan bedrijven als Kodak, IBM en General
Motors/Western Electric en schrijft teksten voor veldoefeningen van het Amerikaanse
leger. Ik verzin niets. Enkele van die teksten zijn opgenomen in de postume
essaybundel The Rush for Second Place. In latere jaren, wanneer hij afwisselend
in New York, Upper East Side, en in Southampton op Long Island (het veel minder
welgestelde deel) woont, is hij een blauwe maandag letterkundedocent. In die functie
onderzoekt hij het thema ‘falen’ in de Amerikaanse literatuur. Het is een onderwerp
dat ook zijn eigen verhalen beheerst, want in elke Gaddis-roman komen personages
voor die zich onderdompelen in gigantische (schrijf)projecten die nooit voltooid
worden: een toneelstuk, ‘Once at
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Antietam’, die de Amerikaanse Burgeroorlog voor eens en altijd moet vatten (A Frolic
of His Own), een muziekcompositie die Wagner naar de kroon moet steken (JR),
een mega-essay over opkomst of ondergang van de pianola (in JR en Agapē,
Agape).
Met al die grotere en kleinere schrijf- en doceerklussen houdt hij, huwelijk in en
huwelijk uit, zijn hoofd ternauwernood boven water. Sterker nog, het verdwijnt een
keer bij wijze van spreken ónder water. Als de universitaire docenten John Kuehl
en Steven Moore een essaybundel over Gaddis' romans samenstellen en hun
studieobject uitnodigen een bijdrage te leveren, verandert de woordkunstenaar in
een beeldend kunstenaar en tekent voor het omslag een zelfportret, dat ook de
voorkant van The Rush for Second Place siert: simpele lijnen die de contouren van
een man in pak aangeven, inclusief das en pochet, plus een longdrinkglas in de
linkerhand. Maar Gaddis' zelfportret heeft geen hoofd.
Dit eenvoudige autobiografietje in een paar potloodstrepen, een speelse cartoon,
geeft precies aan waar Gaddis' werk over gaat: onzichtbaarheid en vervalsing. Alles
in Amerika is een metafoor, een cartoonversie van wie en wat de Amerikanen - met
of zonder moeder - zijn. Die strip-interpretatie ‘is zowel een paradox als ironie, en
zijn romans zijn pogingen om die raadselachtige kwestie op te lossen.’ (Frederick
R. Jarl in zijn Penguin Classics-inleiding op JR).
Eén belangrijk element uit Gaddis' summier beschreven levensloop heb ik bewust
weggemoffeld in een opsomming over onvoltooide projecten als literair motief. Een
halve eeuw lang heeft Gaddis, die Walter Benjamins klassieker Het kunstwerk in
het tijdperk van zijn technische reproduceerheid (1936) tot in de jaren negentig niet
kende, materiaal verzameld voor een zeer omvangrijk essay over de opkomst en
ondergang van de pianola, een technologisch hoogstandje dat het later moest
afleggen tegen de radio maar dat wel een voorloper van de computerchips bleek
te zijn. Die studie heeft hij niet kunnen voltooien. Er bestaat slechts een kort
gepubliceerd fragment (‘Stop Player. Joke No. 4’ uit 1951) en dozen vol geordende
en ongeordende aantekeningen en krantenknipsels over dit technisch vernuftige
ding waardoor iedereen zich ‘kunstenaar’ kon wanen zonder ook maar met één
vinger de toetsen te hoeven beroeren. Dat pianolaproject was tegelijkertijd Gaddis'
literaire onderneming. In JR is de leraar Jack Gibbs, in de jaren zestig, bezig met
‘een sociale geschiedenis van de mechanisatie en de kunsten’ waarbij hij inzichten
in cybernetica en klassieke politieke theorie wil gebruiken om de marginale
maatschappelijke positie van de kunstenaar te kunnen bepalen. In Gaddis' eigen
woorden: ‘een satirische hommage aan de technologische veroveringsdrift en van
de plaats van de kunst in een technologische
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samenleving.’ Gaddis als essayist van de Grote Greep à la Benjamin (de congeniale
citaten-essayist wiens Pariser Passagen nooit werd voltooid) én Gaddis als romancier
vallen samen in zijn allerlaatste proza, een verhaal op de valreep: Agapē, Agape.
Noem dit laatste Gaddis-proza gerust een autobiografie in de woorden van
anderen, een mozaïek van citaten uit de wereldliteratuur (Dostojewski, Flaubert,
Tolstoj, Huizinga, Nietzsche, enz.) die tegelijkertijd slaan op het aflopende leven
van Gaddis zelf en op dat van zijn hoofdpersoon. Ook in deze novelle is de
kunstenaar - deze keer stervend en andermaal vechtend tegen de tijd en de chaos
- een volhardende dwaas in de greep van ressentiment. Voor de laatste keer laat
Gaddis, zelf prednison slikkend en stervende, zijn doodzieke kunstenaarspersonage
verstrikt raken in een web van oorspronkelijkheid en ontlening, authenticiteit en
plagiaat. In de Gaddis-wereld worden woorden (en muzieknoten, schilderijen en
dollars) ontvreemd en vervalst. Zijn personages lijken brouwsels van uitspraken van
anderen, die op hun beurt hun zinnen weer van anderen hebben. Ook Agapē, Agape
is een echoput van citaten. De hoofdpersoon - liggend in een ziekenhuiskamer met
rondom hem een chaos van op elkaar gestapelde krantenknipsels en andere
aantekeningen over de geschiedenis van de pianola - beseft dat zijn project
achterhaald is. Hij is te laat. Het is allang gezegd. Walter Benjamin is hem vóór
geweest, sterker nog, Benjamin heeft al plagiaat gepleegd nog voordat hij, de
Gaddis-essayist, een pen op papier heeft kunnen zetten. Benjamin heeft zijn ideeën
over technologie en kunst gestolen (van Gaddis) voordat Gaddis of zijn personages
die überhaupt op papier konden zetten! Deze Benjamin-zin bij voorbeeld: ‘Het hier
en nu van het origineel maakt het begrip van zijn “echtheid” uit.’ (Het kunstwerk in
het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid)
Het is nog erger. Gaddis' laatste levensjaren én die van zijn wanhopig malende
en essayerende hoofdpersoon in Agapē, Agape waren ook al geboekstaafd, door
Thomas Bernhard in Beton (1988). Andermaal plagiaat van een geschrift dat nog
geschreven moest worden! Daar ligt hij, Bernhards Rudolf, onder de prednison
vanwege ‘morbus boeck’, om zich heen de in tien jaar verzamelde geschriften en
boeken van en over zijn lievelingscomponist Mendelssohn Bartholdy. En net als
Gaddis' protagonist vraagt hij zich af hoe hij uit al dat materiaal de eerste zin moet
formuleren. Ze weten dat ze alleen moeten zijn om hun grote geestelijke arbeid te
kunnen verrichten, en ze zijn alleen, de essayisten van Bernhard en Gaddis. Maar,
zo vragen ze zich af: hoe begin ik met al die duizenden door elkaar liggende notities,
hoe breng ik orde in de chaos? Opmerkelijk is dat Bernhards Mendelsshon
Bartholdy-biograaf net als Willam Gaddis de voorkeur geeft aan
mentaliteitsgeschiedenissen vol muzikale taal bo-
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ven rechtstreeks-autobiografische geschriften: ‘Ik haat boeken of schriften die met
een geboortedatum beginnen. Ik haat sowieso boeken of schriften waarin
biografisch-chronologisch te werk wordt gegaan, dat vind ik zowel een smakeloze
als een geesteloze methode. Hoe begin ik?’ (Beton)
Ziedaar de, al te menselijke, blinde vlek van Gaddis' artistieke personages die
per se het wiel willen uitvinden en niet merken dat dat wiel al lang de maatschappij
draaiende houdt en velen doldraait. Een van de betekenissen van het Griekse
‘aporia’, een sleutelbegrip en toverwoord in Agapē, Agape, is ‘blinde vlek’. Toen
Gaddis dit woord bij toeval tegenkwam, ontdekte hij dat er een woekering van
betekenissen achter schuilging, dat het een dostojewskiaanse wereld (Boze geesten
was Gaddis' lievelingsroman) bevatte: ‘NIEUW (voor mij) WOORD: APORIA (...): verschil,
discontinuïteit, ongelijk(waardig)heid, contradictie, dissonant, ambiguïteit, ironie,
paradox, perversiteit, duisterheid, stompzinnigheid, obscurantisme, anarchie, chaos.’
Deze betekenissenreeks, dat ene Griekse woord, bevat en omvat Gaddis' leven
en letteren.
In het hart van de technologische vooruitgang zit een gat, de ‘gap’ uit dat andere
Griekse woord, agapē, dat op apegapen ligt: het beginselloze ideaal en de noodzaak
van broederliefde. Wat wekt de woede van de doodzieke en eenzame man in Agapē,
Agape, wiens huid door de prednison aanvoelt als perkament? Voor hem is de
pianola het symbool voor (muzikaal) analfabetisme. Het amusement is de vader
van alle technologie, het volk ligt op apegapen voor de buis omdat het - dixit Johan
Huizinga - een onlesbare dorst heeft naar triviale recreatie en sensatie. Wanneer
waarlijke kunst uit woede en wraak voorkomt, als authentieke kunst gevaarlijk wil
zijn en de orde van ‘gezelligheid’ per se wenst te verstoren, hoe laat de kunstenaar
dan nog van zich horen in een enter- en infotainmentsamenleving die de angel uit
alle artistieke kritiek wil trekken? Door geen enkele concessie te doen, door je als
maker niet te verliezen in populaire charlatanerie, door niet het zoveelste ‘talking
head’ te worden op een levensgroot tv-scherm midden in het nationale mediacircus.
Zo'n houding levert wel gevaar op: de dreiging een nonpersoon te worden, hoofdloos,
imagoloos. Maar ‘de kunst van het alleenzijn’ (Jonathan Franzen) is te prefereren
boven de aanpassing aan het massale volksvermaak.
Agapē, Agape, William Gaddis' zwanenzang, is een compromisloze litanie van
de onthechting. Hij beschrijft zichzelf als een ander, als een hoopje mens temidden
van een warwinkel aan papier, als een ijlende en wegkwijnende ziekenhuispatiënt
waaruit de laatste wanhopige gedachten over oorspronkelijkheid en navolging
weglekken. Gaddis' stervende
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man vol hechtingen woont in citaten die hem troost bieden, die hem transformeren.
Hij koestert zich in de gedachtenwerelden van artistieke verwanten, in hun motto's,
credo's en epiphaneia. Hun woorden worden zijn laatste zinnen: een onconventionele
autobiografie op de valreep. Wie zich zo de wereld weet toe te eigenen, zwevend
tussen het domein der levenden en het dodenrijk, is een kunstenaar die zich tot zijn
laatste zucht teweerstelt tegen de entropie, tegen ‘de ineenstorting van alles, van
betekenissen, van taal, van waarden, van kunst...’
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Patricia de Groot & Emmy Scheele
Op de kop
Wat maakt het uit. De raadselen van de schepping zijn toch niet te
doorgronden, iedere dag staan we voor nieuwe merkwaardige
verrassingen maar soms komen ze al zo allemachtig vroeg op je af, 's
morgens.
F. Harmsen van Beek, Neerbraak

Uit droogstand slaan
Ze hijst zich overeind. Net bij het wakker worden zag ze op tegen het opstaan, het
tandenpoetsen en bedenken wat ze aan zou trekken, maar die lichte tot behoorlijke
tegenzin is haar overbekend en kan het beste genegeerd worden. Hup, geen
getreuzel, richting douche. Ze schiet uit bed, brengt zichzelf een schouderklop toe,
prijst zich gelukkig, stoot prompt haar linker scheenbeen tegen het tafeltje, doet de
slaapkamerdeur van het slot, want altijd op haar hoede voor indringers, trekt de
deur naar zich toe, waarbij de onderkant over een van haar grote tenen schraapt,
hinkend en geen zin om enige aandacht aan dat pijntje te schenken loopt ze de trap
af, het halletje door, de badkamer in. Ze heeft niet het idee dat er iets bijzonders
aan de hand is. Het is een dag als alle andere. Maar terwijl het water langzaam
warmer wordt tot heet, het zich overdadig over haar nog doezelende hoofd stort en
ze wazige dingen bedenkt als stortbad en bordspat en de overeenkomst die daar
vast en zeker tussen zit, ze moet alleen nog maar echt wakker worden om die
samenhang te vinden, realiseert ze zich dat alles haar wel bekend voor kan komen
maar dat er toch iets niet schijnt te kloppen.
Dat is raar. Het is werkelijk een dag zoals alle andere, niets lijkt tot nu toe te wijzen
op het tegendeel. Of vergist ze zich? Heeft ze al meteen iets over het hoofd gezien?
Is dit wel haar huis? Is zij wel degene die ze dacht te zijn, net bij het ontwaken?
Nog half dromerig kijkt ze haar lijf langs naar beneden en meent te zien dat ze
een man is, ergens vermoedde ze dat wel, al had een andere uitkomst haar ook
niet schrikbarend verrast. Door de overvloedige waterval moet ze helaas voortijdig
haar ogen dichtknijpen, nog voordat ze het een en ander met zekerheid kan
vaststellen. Het verbaast haar dat het enige wat je niet ziet je hoofd is. Je kunt met
je ogen naar je tenen kijken,
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maar omgekeerd niet. Terwijl je bijvoorbeeld wel op je hoofd kunt gaan staan.
Vervolgens doet zich onherroepelijk de vraag voor of die onevenredigheid erg is,
want wat zouden je voeten zien? In kikkerperspectief oogt niemand fraai.
Ze heeft het idee dat de een of andere centrifugale kracht haar uit evenwicht heeft
geslingerd, vannacht misschien in diepe slaap, en ze zit er nou bepaald niet op te
wachten om dat in eigen smoel terug te zien. Stel je voor dat je opeens wakker
schrikt, niet 's ochtends maar gewoon ergens midden op de dag bijvoorbeeld of in
de avond, je schrikt op, dat is misschien beter gezegd, en als een donderslag bij
heldere hemel treft de mogelijkheid je dat je al jaren niet degene bent die je dacht
te zijn, of dat je al jaren niet meer bestaat. Wat heeft ze de afgelopen dagen gedaan?
Ze denkt, ik bedoel, wat doe ik eigenlijk? Heb ik een beroep? Wie ken ik? Van wie
houd ik, wie haat ik, heb ik daar antwoorden op? Er is een spiegel nodig om aan
deze kluwen van gedachtestrapatsen te kunnen ontsnappen, maar die is natuurlijk
beslagen door het douchen dat veel te lang duurt aangezien ze voortdurend door
allerlei gecompliceerde kwesties wordt afgeleid.
Omdat ze ook wel weet dat een overdaad aan overpeinzingen nergens toe leidt,
draait ze de kraan dicht, stapt de kou in, pakt een handdoek, nauwelijks tot schoon,
en dan dringt het in volle glorie tot haar door. Aha! Het enige wat er aan de hand
moet zijn geweest is dat ze zich niet onmiddellijk had kunnen herinneren toen ze
daar straks wakker werd. Dat moet ze langzamerhand toch weten. Het gebeurt altijd
bij het ontwaken, en zo opmerkelijk is dat niet. Hoe lang zal het duren, een paar
seconden, niet meer, een paar tellen en je bent weer vastomlijnd, althans voor de
buitenwereld want jij weet wel beter - zoveel doen die paar seconden met een mens
op de vroege morgen. Zelfs tienden van seconden kunnen van onderscheidend
belang zijn.
Terwijl ze zich afdroogt, zo goed en zo kwaad als het gaat want het blijft te vochtig
in het kleine badkamertje, alle condens slaat niet alleen op de spiegel maar ook
direct op haar neer, droogt het haar juist veel te snel op. Vaak is dat prettig, vooral
als je de deur uit moet, maar toevallig blijft ze deze ochtend thuis. Ze wil het haar
keurig in model kammen, maar het is te laat omdat het zoals gezegd tegenstrijdig
snel is opgedroogd, met als gevolg dat de pony horizontaal van haar hoofd af staat
als een afdakje, zo een waar je weinig aan hebt want de regen slaat er er toch schuin
onderdoor. Ze prijst zich gelukkig omdat ze de deur niet uit hoeft. Ze denkt, ik loop
niet graag voor gek. Ondanks hardnekkig gewrijf blijft mijn lijf te nat om me aan te
kunnen kleden, en misschien daarom breekt me ook nog eens aan alle kanten het
zweet uit. Het schiet niet op, ik raak steeds verder van huis, het water staat me aan
de lippen.
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Ze kan wel janken, maar met uiterste wilskracht weet ze die overdrijving te keren.
Als een dier schudt ze de druppels van zich af, slaat zich droog en voor de derde
keer die ochtend telt ze haar zegeningen. En direct daarna, alsof het onheilspellend
voorgevoel het moment af had staan wachten, murmelt ze bezwerend, ik had een
les moeten leren uit de fabel van mijn broeders hoeder en de haan die drie keer
kraaide bij het ochtendgloren, of nog net iets daarvoor, zoals je elke morgen net
even voor de wekker af zal gaan lopen wakker kunt worden, en je jezelf die dag op
deze gronden volmondig en onverbiddelijk toe kunt spreken met een: ‘Hoed je!’

Een eidetisch dopje
Nog nooit was er een beeld tussen mij en de wereld geschoven. Tot op die ochtend.
Ik was opgestaan, had even gedoucht, snel een boterham gegeten en pats, daar
verscheen het beeld. Het bevond zich rechts van mij en even dacht ik dat het iets
in mijn rechteroog was, maar zelfs als ik dat oog sloot bleef ik het zien. Het kon toch
ook niet mijn linkeroog zijn waar iets in zat, daarvoor zat het opdringerige beeld te
veel aan de rechterkant en ik weet zeker dat je met links niet zo ver naar rechts kunt
kijken, anders zou een rechteroog overbodig zijn. Maar zelfs als ik beide ogen sloot,
bleef ik het beeld glashelder zien, er was niet omheen te kijken. En als ik met
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open ogen het beeld trachtte te negeren, of door het beeld heen probeerde te kijken
naar wat ik echt moest zien, bijvoorbeeld de treden van de trap of mijn gezicht in
de spiegel, lukte ook dat niet.
Nou moet ik eerst even zeggen dat ik van ongemakkelijke dingen houd. Ik heb
het graag ongemakkelijk, maar dit ging me wel erg ver! Het beeld zat er en wist van
geen wijken. Dat was me nog nooit overkomen, dat ik iets zag ook al wilde ik het
niet zien. Of het er nu werkelijk was of niet, er viel niet aan te ontkomen dus moest
ik uiteindelijk maar concluderen dat het een bestaand beeld betrof, al bleef het irritant
hoe het tussen mij en wat ik moest zien in bleef zitten. Het hield een stuk zicht
afgeschermd en eigenlijk begon me dat te beklemmen, mijn blikveld raakte ingeperkt
zonder daar zelf zeggenschap over te hebben. Af en toe bukte ik opeens razendsnel,
in de hoop onder het beeld door te duiken en aan de achterkant te komen en op
die manier de oprukkende voorstelling achter me te laten, net zoals het tussen mij
en de wereld was opgekomen, maar zoiets lukte me maar een onbeduidende fractie
van een seconde. Slechts eventjes was ik het beeld te slim af, want nog voor ik
weer recht overeind stond, zat het opnieuw op zijn oude vertrouwde plekje, rechts
voor me. Het was alsof het beeld mij streng in de ogen keek, de omgekeerde wereld
zou je denken, en als ik boos terugkeek schoof het lukraak weer iets naar rechts.
Verdorie, het liet zich niet vangen door mijn blik, maar huppelde rechts voor mij
mee, of voor mij uit, dat kan ik niet nauwkeuriger aangeven.
Waarom had het die ochtend mijn hoofd geraakt? En niet dat van een ander?
Waar had ik dat aan verdiend? Of geloofde ik in toeval? Met mijn vrije wil schudde
ik mijn hoofd hard heen en weer, maar de afbeelding bleef pontificaal in beeld. Wat
ik ook deed! Hoe groot ik mijn vrije wil ook maakte. Thuis blijven kon niet langer, ik
wilde het ontvluchten door de straat op te gaan. Dan stond mijn haar maar haaks
op mijn hoofd. Het kon me niet meer schelen of mensen me vreemd aan zouden
kijken, ik zou en moest de deur uit. Wellicht dat het beeld iets zag waaraan het zich
liever vastklampte dan aan mijn koppie. Of was dat niets dan ijdele hoop? Ik besloot
het er op te wagen en zette heel voorzichtig een stap. Alsof ik iets kostbaars op mijn
hoofd meedroeg zo omzichtig opende ik de deur en liep naar buiten.
Gebeurde er iets? Werd ik aangestaard, nagekeken? Lachten ze me uit omdat
ik er raar bij liep, dat wil zeggen in hun ogen? Ik deed mijn uiterste best door het
beeld heen naar de mensen te kijken, wat af en toe kunstige houdingen
teweegbracht, immers er moesten nogal wat capriolen uitgehaald worden om langs
het beeld te kunnen kijken, dus terwijl ik op straat omhoog en omlaag sprang alsof
ik godweetwat probeerde te ontwijken, maar van het beeld niet loskwam, het bleef
me op de kop zitten, kreeg ik langzamerhand het idee dat die bewegingen meer de
aandacht trokken
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dan waarvoor ik naar buiten was gevlucht. Volgens mij zagen ze niets aan mij. Of
interesseerde het hun gewoon niet? Was ik een van de vele gekken en daarmee
was de kous af. Ik begon in overweging te nemen dat de anderen wellicht iets anders
voor ogen hadden, dat ik misschien de enige was die het zag, al wilde ik het zoals
gezegd niet per se zien. Voor mij hoefde het niet zo. Er staat altijd wel ergens iemand
met een hand voor de mond te schreeuwen, moeten ze hebben gedacht, niet
wetende natuurlijk dat het voor mij geheel nieuw was, dat dit niet mijn natuurlijke
staat was, al begon er wel iets te groeien tussen het beeld en mij, zo opportunistisch
ben ik dan ook wel weer. Laten we er maar het beste van maken, denk ik in benarde
omstandigheden. Er zijn mensen die zonder beeld door het leven moeten, en ineens
leek me zo'n gebrek niet iets om jaloers op te zijn. Ik heb tenminste een beeld van
mijzelf, en mijn ogenschijnlijke zwakheid zet ik in een handomdraai om in mijn
grootste voordeel. Het wordt zelfs mijn houvast. Tuurlijk! Dat is het! Draag je lot met
een stralende lach. Had ik niet altijd de grootste hekel aan mensen die zichzelf
serieus nemen? En moest je me nu bijna in de zelf gegraven en zorgvuldig
gecamoufleerde kuil zien trappen!
Eerbiedig nam ik mijn petje af voor de uitzonderingen. Te weinig mensen hebben
de moed volstrekte onzin uit te slaan.
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De ijzergril wil
Tegen het middaguur vroeg ik me pas af hoe lang alles al gaande was. De zon
stond in het midden van de hemel, hoog aan de lucht, en ik hield me bezig met
aardsere zaken. Ik had het idee gekregen dat ik de zaken omgedraaid had. Wat
een rare ontdekking! Alles leek opeens exact andersom dan ik mij herinnerde. Hoe
lang was dat al aan de gang? En als het al wat langer was dan alleen vandaag,
waarom viel het me dan nu pas op? Is die omkering vanochtend begonnen toen ik
opstond, me douchte, snel een boterham naar binnen werkte en met een bepaald
beeld voor ogen de straat op ging? Of heeft het inmiddels een langere geschiedenis?
In het laatste geval bekroop me de angst dat het misschien wel helemaal nooit
geboterd heeft tussen mij en de dingen, dat het eigenlijk pas nu, zo tegen het
middaguur, goed is gekomen. Opeens snap ik hoe de vork in de steek steelt.
Tenminste, dat denk ik nu hè, dat alles klopt, maar misschien zie ik pas tegen de
avond het licht en blijkt wat ik op dit moment meen in te zien maar de helft ervan te
zijn. Voor hetzelfde geld borduur je nog jaren voort op zo'n vers verworven inzicht
en komt er niets meer achteraan. Zoiets is niet van te voren vast te stellen, en het
enige wat ik met zekerheid wist was dat ik er sinds een tijdje niets meer van begreep.
Alles leek met mij aan de haal te gaan. Terwijl ik vaak de situatie goed aanvoelde
en op tijd in kon zien hoe iemands luim was, leken mijn voelsprieten vandaag van
ondoordringbaar en alles afstotend materiaal. Niets kwam meer aan! Het begon
erop te lijken dat ik steeds minder van de dingen begreep, en precies deze intuïtie
gaf me die middag het gevoel dat ik tot een groot inzicht aan het komen was. Maar
waar ik niet mee uit de voeten kon was het feit dat dit haaks op elkaar stond. Hoe
was het mogelijk dat ik tegelijk minder en meer begreep?
Nog nooit van mijn leven had ik meer dan één ding tegelijk kunnen doen, bij twee
dingen verloor ik mijn geliefde monomanie uit het oog, gewoon het een na het ander
was al inspannend genoeg - en dan deze onverhoedse excercitie vandaag! Alsof
er een jarenlange oefening aan voorafgegaan was, alsof ik er ervaring in had, zo
goed bracht ik het ervan af. Het enige waar ik me voorts zorgen over maakte betrof
niet mijn eigen sores, al heb ik het zo vaak over mezelf dat het niet alleen de ander
de keel uit dreigt te komen, maar in het onderhavige geval van die middag ging ik
voor de spiegel staan en sprak hardop mijn zorg uit: wat kan er allemaal nog meer
verdraaid zijn? Ik leek over een antenne te beschikken voor grote, universele causale
verbanden, in de trant van de vlindervleugelslag die aan de andere kant van de
wereld een wervelstorm teweegbrengt. En van de overeenkomst die ik 's ochtends
had ontdekt tijdens mijn stortbad tussen badsport, spatbord en stortbui was het nog
maar een kleine spat, eh stap naar het schroefje en de neerstortende vliegmachines.
Wie weet was
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ik niet de enige die zaken omkeerde, werd er bij de medemens ook wel eens het
een en ander omgedraaid, werd het ene verwisseld met het andere en voor je er
erg in hebt is er jarenlang telkens een schroefje verkeerd gemonteerd. Vliegtuig na
vliegtuig valt uit de lucht en opeens blijken er, hoe geleerder, hoe verkeerder,
instructeurs te zijn geweest die aldoor een formule verkeerd hebben toegepast, en
pas decennia later komen ze er achter dat één docent techniek, misschien door
onnadenkendheid of overspannenheid, desnoods door ordinaire onkunde, zijn hele
werkzame leven lang studenten geleerd heeft een schroefje op een daartoe niet
bestemde plaats of op een daartoe niet bestemde manier te monteren, het in ieder
geval, wat dan ook, averechts te berekenen. Was daar ooit wel onderzoek naar
gedaan? Dat bovendien een vliegtuig als het ware om dezelfde reden neer kan
storten als waarom de broodrooster, in een aanbieding gekocht, in brand kan vliegen?
Hoe dan ook, er moet, zo meende ik op deze dag in te zien, al is het de vraag of ik
er op tijd bij was, er moet iets verdraaid zijn. Ik meende te merken dat er méér dingen
scheef leken te zitten, maar ik kreeg de vinger niet achter het probleem. Voor ik het
wist was ik in huis bezig alle spullen op de goede plek te leggen en vaak zag ik pas
achteraf dat ik niet had geweten wat de goede plek was. Etensborden verdwenen
stuk voor stuk en toen de laatste weg was en alle kast-
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jes grondig waren doorzocht, kwam ik ten einde raad tot de slotsom dat ze met de
etensresten in de afvalbak beland moesten zijn. Een boek dat ik uitgeleend had en
dacht kwijt te zijn, vond ik terug in de koelkast en het pak melk op de boekenplank,
een cd werd een onderzetter en met de ovenwanten aan ging ik soms door het raam
de deur uit. En als je eenmaal het ene voorwerp ondersteboven had gezet en
overhoop had gehaald, dan volgden de andere vanzelf, want alles en iedereen had
in mijn visie recht op gelijke kansen. Asymmetrie maakt niet alleen mij ongelukkig.
Die dag nam alles een andere functie aan, lukraak ging alles op de schop en ik
geef eerlijk toe te verwachten er met een grap vanaf te komen, maar het nam
ernstiger vormen aan dan ik had kunnen voorzien. En al moet ik niets weten van
mensen die met hun geslacht te koop lopen, dat ik me 's ochtends zo in mijn eigen
sekse had kunnen vergissen, het abusievelijk met de mannelijke had verward, was
natuurlijk een opperste bewijs van het minder weten waar ik meende juist meer te
weten. Het kwam me voor dat deze kenniskwestie nodeloos ingewikkeld werd.
Tevreden constateerde ik eindelijk, in elk geval voor het avond was geworden, dat
mijn probleem niet terug te voeren was op een simpele oorzaak en daarmee gaf ik
ruiterlijk toe het vraagstuk niet te kunnen oplossen, maar ondertussen wel van de
hoed en de rand te weten.

De glasschalen sla
Na mijn gedurfde ochtendtocht over straat en de daarop volgende overdenkingen
kwam ik pas in de late namiddag goed op dreef, alsof de machinerie een paar uur
nodig had om soepel te gaan lopen. De slaap was uit het lijf, de boterham gezakt,
de gedachte aan het bed werd bijna weer iets waar ik me op kon verheugen, want
binnen niet al te lange tijd zou het vooruitzicht het van de herinnering gaan winnen.
Toen ik het zo formuleerde, zag ik dat het verdraaien van de zaken nog lang niet
afgelopen was. Het kon misschien de hele dag nog doorgaan, maar ineens baarde
het me geen zorgen meer. En toen ik uit het raam staarde, naar het strijklicht keek
en de rimpelingen in het water, werd ik door geen enkele verheven gedachte
bevangen. Wat een bevrijding! Wat een zicht vandaag! Ik drukte mijn neus tegen
de ruit, als een nieuwsgierig Aagje of een opgewonden hondje, en voelde me voor
het eerst sinds lang helder. Dit was het moment om vruchten te plukken. Dit was
het uitgelezen moment om achter mijn motieven te komen. Nu of nooit! Scherp zag
ik voor me wie ik was, alle twijfel was van me af gegleden, vlijmscherp zag ik mijn
contouren, wist wat ik deed en wie en wat ik het beste kon vermijden. Ha! Het leek
wel een foto, zo scherp focuste ik op mijn doorgaans ondoorgrondelijke motieven
in, en via de wonderlijke wegen van de associatie zag ik in een flits waarom ik nooit
op de foto wilde: de vrees er raar op te
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staan, de angst er als iemand anders op te staan, en terecht doodsbenauwd dat
die en kwalijker gedachten zichtbaar op het voorhoofd geschreven staan. Als iemand
mij op de foto wil zetten gooi ik mijn hele gewicht in de schaal om dat te voorkomen.
Wat ik al niet te berde breng! Slecht geslapen, een pukkeltje op de kin, bijna niet te
zien, maar toch, niet de goede kleren aan, haast hebben enzovoort.
‘Kop op!’ riep de fotograaf naar mij, ‘je ziet er prima uit.’
‘Kop op!’ riep ik op mijn beurt naar de fotograaf, ‘er komt wel weer een andere
gelegenheid.’
En zo riepen we een tijdje ‘Kop op!’ naar elkaar, tot er opeens ‘Houd op!’ geroepen
werd door een van de twee, en ‘Houd je kop!’ en terwijl ik weer vreemd heen en
weer sprong en abrupt van links naar rechts bewoog om de camera te ontwijken,
exact zoals ik eerder op de dag het mij voor ogen staande beeld probeerde te
ontspringen, begreep ik opeens dat hier sprake kon zijn van een motief, dat ik
zomaar een motief bij de hand had, al zou ik het niet zomaar onder woorden kunnen
brengen.
Begon werkelijk alles met een beeld? Ik was wakker geworden met een onbestemd
beeld van mezelf, vervolgens verscheen er een beeld in mijn gezichtsveld, en nu
zag ik glashelder hoe de beelden steeds concreter werden. De angst dat mijn
motieven niet te verwoorden blijken maar
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als wegwerpartikelen op het negatief verschijnen, was dus verre van ongegrond.
Je moet er niet aan denken wat er allemaal op de foto te zien zal zijn. Waar kampt
een mens zoal mee? Hoe zal haat eruitzien, en onwelwillendheid? Of stel je voor
dat verliefdheid niet alleen van je gezicht is af te lezen, maar ook nog eens op je
hoofd staat als een niet te ontkennen bak van heb ik jou daar. Nee, zulke toonbeelden
van gevoelens verstop je niet eventjes achter je hand terwijl je gewiekst de aandacht
probeert af te leiden. ‘Hé, kijk daar eens!’ roep ik plots en wijs de andere kant op,
terwijl ik als een volleerd goochelaar of aartsdievegge zo met de andere hand het
attribuut in mijn tas laat glijden.
Ze moeten eens weten wat je allemaal met je mee draagt. Schaamte, angst,
meewarigheid (een beetje), hoon (veel hoon), valse verliefdheden, toch ook wat
eerbied, zakken vol zelfbeklag en de laatste tijd meen ik zelfs tussen al die spullen
nog wat frutseltjes terecht zelfmedelijden te vinden. In de berging ligt de ambitie
opgeborgen, en eerzucht, wie weet komt het ooit nog van pas. En dan vergeet ik
nog haast de jaloezie! Verdomd, dat eeuwige jaloers zijn op grote schaal. Alles is
altijd beter in vergelijking met wat ik loop rond te sjouwen! Al weet ik het, dat moet
gezegd, de laatste jaren met steeds meer humor te brengen. Ja, gekken en dwazen
schrijven hun namen op deuren en glazen, maar zo simpel wilde ik me nu eens niet
laten kennen. Mijn hele leven lang was ik bezig geweest juist te verbloemen waar
ik mee bezig was, ook dat mag tegenstrijdig klinken, maar het was wel het geval,
want ik meende altijd dat wanneer ik er voor uitkwam, waarvoor dan ook, het er niet
uit zou zien. En wat een gelijk zou ik krijgen! Nooit geweten dat één woord zo veel
gezichten heeft. Nee, van mijn eigen beweegredenen heb ik bepaald geen hoge
hoed op, zoveel is zeker.

Het vergieten vergeet
Het liep al tegen de avond. En terwijl ik terugkeek op deze voorbije dag besefte ik
dat ik op moest gaan passen wilde het me niet allemaal te veel worden. Er hoefde
maar dát te gebeuren en het zou me boven het hoofd groeien. Wat een keuzes
moet een mens voortdurend maken - daar moet je pet maar naar staan. Een tijd
geleden, toen ik voor het eerst last kreeg van dit verschijnsel, dat ik gemakshalve
aanduid als een te grote overhead, besloot ik harde maatregelen te treffen. Ik ging
allerlei verplichtingen afzeggen. Manmoedig trok ik de stoute schoenen aan, nam
de nodige beleefdheden hier en daar in acht, maar hoe het ook gebeurde, elke keer
wanneer ik een aan mijn zijde staand medelid vooraf aankondigde dat ik mij in de
aanstaande vergadering terug zou trekken, werd ik omgepraat en zulks ging
bovendien bij de diverse commissies en besturen zo razendsnel dat ik er zelf
beduusd van stond te kijken en voor ik het in de ga-
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ten kreeg had ik alweer een jaar langer zitting had dan vooraf mijn bedoeling kon
zijn geweest, met waarschijnlijk denk ik achteraf, althans dat zal ik moeten
concluderen, te weinig doorslaggevende argumenten op haar minst al voor mijzelf,
dus zeker voor die ander die ik het van te voren meedeelde en dacht te overvallen
en te overrompelen maar de enige met wie dat onomstotelijk gebeurde was ikzelf
- al is onomstotelijk een schijnbaar foutieve term in dit zinsverband, zo er nog sprake
is van verband in deze zin, want omgestoten werd ik terdege en in mijn hoofd viel
ik zelfs van mijn hoogst eigen voetstuk af. Dat kwam hard aan.
Zo gebeurde het vanavond, terugblikkend op deze bewogen dag. Het viel niet te
ontkennen dat mij een beeld voor ogen was verschenen en wat ik ook deed, niets
kon dat verhelpen. Ik moest me naar die omstandigheden schikken. Het bleek een
nieuw gegeven te zijn, zoiets als een plotse rimpel in je gezicht die eerst nog
vakkundig weg te moffelen is maar al snel niet meer. Je leert er wel mee leven,
dacht ik, als je tenminste bereid bent een en ander en vooral jezelf met een korreltje
zout te nemen. Ik hoefde maar te vergeten hoe het daarvoor was geweest. Dat ging
me onverwacht gemakkelijk af. Vrijwel gelijk merkte ik dat hoe meer ik vergat, hoe
gelukkiger ik me begon te voelen. Ik had veel eerder meer moeten vergeten! Maar
mij was van jongs af aan geleerd juist zoveel mogelijk te
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onthouden, en daaraan heb ik altijd naar eer en geweten proberen te voldoen, al
wisten zij die mij dat gedrag aanleerden heus wel dat je daar niet gelukkiger van
wordt, en dat wist ik ongezegd ook wel want ik zag hun kopzorgen en alle ballast
die ze meedroegen. Niemand leek echter naar die wetenschap te handelen. Iedereen
bewoog zich in de andere richting en schreef afspraken op, maakte notulen, legde
transacties vast op papier of in de computer, waar weer uitdraaien van kwamen,
opdat altijd alles onthouden zou worden. Maar vanaf vandaag liep ik niet meer mee.
En ik zou me zeker niet meer laten ompraten. Een weldadige gelukzaligheid spoelde
over me heen op het moment dat ik me dat voornam. Het was prettig om radicaal
alles los te kunnen laten wat ik wist, hoeveel ruimte kwam er vrij in mijn hoofd! Het
was ongetwijfeld te vergelijken met er een gaatje in boren. Ik voelde me haast zo
goed en halfhigh als iemand met wolken van gaatjes in zijn schedeldak. Straks zou
ik tevreden gaan slapen, zelfs de gedachte aan het opstaan morgenvroeg bracht
me niet meer van mijn stuk. Dat was nog zo ver weg. De zorgen gleden van me af.
Wie zou er overigens mee zitten als ik me niet meteen kon herinneren bij het wakker
worden? En ach, zelfs als er geen morgenochtend meer kwam, ik zou voor altijd
tevreden blijven.
Goedgemutst en heldhaftig besloot ik de juiste stappen in de richting van de
vergetelheid te zetten, kortom met mezelf de draak te steken, er met andere woorden
een slaatje uit te slaan, een half ei is immers geen ei en deze dag, hoe grillig ook,
maakte me evenwichtiger, alles werd helder, en toen ik dat punt bereikt had,
ontsnapte alles wat ik te vergeten en zo mogelijk nog meer te vergeven had mij
onder hoge druk, fluitend als stoom.
Deze dag was geen dag als alle andere. Dit was de dag die alles op zijn kop zette.
Het had alleen even geduurd voordat het feit in volle omvang tot mij doordrong. Dat
was alles. Je lacht je een hoedje om zo'n eenvoudige conclusie.
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Willem van Toorn
Gesticht
(Abbaye de Chezal-Benoît)
Als ik toch gek moet zijn, dan wel graag hier
binnen de poort die al haast duizend jaar
het dorpsplein met de grijze kerk laat zien
maar ook op afstand houdt: het perspectief
erin te bodemloos en schools om waar
te kunnen zijn. Het dorp is een decor
bevolkt door spelers die zie ons normaal
zijn spelen, spel waar wij niet aan mee
hoeven te doen. Het galmt hierbinnen vaak
van zwarte vogels, vuilsprekende goden, vee
van Laban, tandeloze koningen
met ogen die diep in hun eigen hoofd
afgronden zien van dierlijkheid en dood,
maar daar hebben de zusters pillen voor.
Niets stilt de waanzin in hun woningen
daar bij het verdwijnpunt, met de luiken dicht.
Ik mag, omdat ik rustig ben, onder de poort
mijn shag roken vandaag, en zie ze oversteken
van huis naar kerk door het hels middaglicht,
lippen een bange streep in hun gezicht.
Kinderen roepen soms wel tekens van liefleven.
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Hans W. Bakx
Over Malcolm de Chazal
In het voorjaar van 1948 verscheen in Parijs bij uitgeverij Gallimard een merkwaardig
boek. Niet alleen de titel, Sens-plastique - een neologisme - was ongewoon, dat
was ook de half-Engelse half-Franse naam van de schrijver, Malcolm de Chazal,
en al helemaal de inhoud. Het geschrift, dat ruim driehonderd bladzijden telde,
bevatte ongeveer tweeduizend prozateksten, in lengte variërend van een enkele
regel tot een hele pagina. Viel dat eenvoudig vast te stellen, moeilijker was het dit
proza te benoemen. Waren het aforismen? Aperçu's? Fantasieën? Prozagedichten?
Micro-essays? Van allemaal wat, maar niets helemaal.
Het boek dat Gallimard uitbracht, was een heruitgave van een boek dat een jaar
eerder was verschenen op het eiland Mauritius, de voormalige Franse kolonie in
de Indische Oceaan, waar ook de schrijver zelf woonde. Volgens de overlevering
had een exemplaar van deze editie zijn weg gevonden naar Parijs, waar het op tafel
lag bij de dichter Francis Ponge, toen de schilder Dubuffet langskwam. Deze was
zo gefascineerd, dat hij meteen Jean Paulhan waarschuwde, een van de adviseurs
van Gallimard. Paulhan aarzelde niet en stuurde een brief naar Mauritius waarin hij
zijn belangstelling kenbaar maakte. Een brief die insloeg als een bom.
Mauritius behoort weliswaar tot de grotere eilanden in de wereld, maar héél erg
groot is het nu ook weer niet: zo'n zestig kilometer in de lengte en iets meer dan
veertig kilometer in de breedte. Halverwege de vorige eeuw woonden er ruim
vierhonderdvijftigduizend mensen, van wie de blanken een minderheid vormden.
De familie De Chazal maakte deel uit van de oude eilandaristocratie, een geslacht
van vermogende planters, weldoeners en bestuurders, en was prominent gebleven,
ook toen Mauritius in 1810 in Engelse handen overging. Het enige opmerkelijke aan
de familie was dat ze niet het katholicisme of protestantisme aanhing, maar behoorde
tot de Kerk van het Nieuwe Jeruzalem, de mystiek georiënteerde Swedenborgianen.
Aan de rechte boom van dit illustere geslacht werd Malcolm de spreekwoordelijke
kromme tak. Hij had in Amerika voor suikeringenieur gestudeerd; de enige keer dat
hij zijn geliefde en gehate eiland verlaten had, de plek waar hij in 1902 geboren
werd en in 1981 zou overlijden; was ten enenmale ongeschikt gebleken voor het
praktische le-
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ven en sleet nu zijn dagen als subaltern beambte bij de plaatselijke Dienst voor
Elektriciteit en Telefonie. Ook daar zou hij geen carrière maken: hij eindigde zijn
loopbaan als eenvoudig meteropnemer die, zo wil het verhaal, de armere klanten
steevast te weinig in rekening bracht. In zijn persoonlijk leven had Chazal niet veel
méér geluk. Hij woonde, ongetrouwd, bijna tot het eind van zijn dagen op een
zolderkamer bij een zuster, aan wie hij een hartgrondige hekel had.
In het enige mij bekende boek van enige omvang over Chazal, Malcolm de Chazal:
Quelques aspects de l'homme et de son oeuvre van Laurent Beaufils (1995) overigens een typisch ‘Frans’ boek: rijk aan grote woorden en arm aan kleine feiten
- valt na te lezen hoe geïsoleerd hij zich op Mauritius voelde. Na zijn terugkeer uit
Amerika had hij een aantal artikelen in de lokale pers gepubliceerd waarin hij van
leer trok tegen bestuur en economie van het eiland, en die hem niet in dank waren
afgenomen. In een kleine kring van kunstenaars en intellectuelen genoot hij een
zekere reputatie vanwege een zestal boekjes met Pensées die hij bij een plaatselijke
uitgeverij gedrukt had weten te krijgen, de vrucht van lange en eenzame wandelingen
met een notitieboekje in de zak. De verkoop echter was te tellen in enkele stuks.
Chazal gold als een zonderling, nagewezen en achter zijn rug bespot, en op zijn
beurt voelde hij zich volstrekt onbegrepen. En toen was daar die brief uit het
moederland, nog wel van de belangrijkste Franse uitgeverij. Hij klampte zich er aan
vast als een drenkeling aan een stuk hout. Zijn wanhoop klinkt door in de brieven
die hij in 1947 en '48 aan Paulhan schreef. Ze zijn niet alleen buitengewoon lang,
opvallender nog is hun heftige, bijna extatische toon. Paulhan moet danig
geschrokken zijn, als iemand die om een glas water vraagt en opeens een brandspuit
op zich gericht ziet.
Sens-plastique verscheen in Parijs, kreeg in het literaire wereldje een warm onthaal
(André Breton zag in Chazal een onontdekte surrealist; W.H. Auden bejubelde hem
in de New York Times), maar verkocht slecht. Een jaar later bracht Gallimard nog
een bundel essays uit, La vie filtrée, maar dit keer bleef het in Parijs even stil als
het op Mauritius altijd was geweest. De correspondentie met Paulhan breekt abrupt
af; dezelfden die Chazal eerder met égards hadden binnengehaald, lieten hem nu
geruisloos vallen, op zoek naar de nieuwe held van het seizoen.
Het was voor Chazal een verpletterende teleurstelling, temeer daar hij het idee
had pas nu aan zijn échte werk toe te komen: Sens-plastique was achteraf voor
hem niet meer dan een voorstudie. Misschien waren de zaken anders gelopen als
hij zich, zoals zijn eilandgenoot Loys Masson, in Parijs had gevestigd en het literaire
spel had meegespeeld. Daar staat tegenover dat een metropolitane Chazal moeilijk
voorstelbaar is: zijn originaliteit wortelt nu juist in dat ene, even provinciale als
exotische eiland in de Indische Oceaan.
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Teruggeworpen op dat eiland vatte Chazal de pen weer op. In totaal publiceerde
hij zo'n vijftig boeken en boekjes, allemaal bij een plaatselijke uitgever en in minieme
oplagen. Reden waarom die boeken en boekjes, zoals eigen ervaring leert,
onvindbaar zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de enkele geschriften waarop
ik wél de hand heb weten te leggen, niet deden verlangen naar meer. In zijn latere
werk bouwt Chazal de intuïties van Sens-plastique uit tot een systeem, een heel
eigen kosmogonie, waarin Mauritius, met zijn mythische eerste bewoners, de
Lemuren, de navel van de wereld wordt. In zijn omvangrijkste boek, Pétrusmok
(1951) doolt de schrijver als een tropische William Blake tussen de rotsen en ziet
daarin, in wat je eerbiedig ‘visioenen’ en oneerbiedig ‘fantasieën’ kunt noemen, het
oerverleden van het eiland tot leven komen. Er staan prachtige stukken in, maar
als geheel is het taaie lectuur.
In Sens-plastique is die latere filosofie, door Chazal ‘Unisme’ gedoopt, alleen nog
in de kiem aanwezig. De kracht van dit boek ligt in de frisheid van de observaties,
de oorspronkelijke manier waarop de schrijver ‘kleine’ dingen waarneemt in flora
en fauna, water en lucht, weer en wind, vanuit een verrassend perspectief. Om dat
perspectief te verklaren, is in geleerde publicaties verwezen naar mystici als Boehme
en Tauler en de natuurfilosofen van de Romantiek, en hoewel Chazal een zeer
belezen man was, die heel wel weet kan hebben gehad van deze voorgangers,
vergeleek hij zijn kijk op de dingen toch het liefst met die van een kind. Zoals een
kind in het patroon op een gordijn gezichten kan zien, een optocht of een veldslag,
zo zag Chazal in de natuur ongeziene krachten en verbanden. Zelf heeft hij het als
volgt samengevat:
‘Mijn filosofische positie in dit werk komt voort uit het beginsel dat mens en natuur
geheel en al continu zijn en dat alle delen van het menselijk lichaam en alle
uitdrukkingen van het menselijk gezicht, met inbegrip van hun gevoelens, te
onderscheiden zijn in planten, bloemen en vruchten en in hogere mate zelfs in dat
alter ego van ons, het dier. En hoewel mineralen gewoonlijk worden beschouwd als
onbezield, meer als dood dan als levend, zou ik toch liever zeggen dat ook zij
tenderen naar die opperste synthese, de menselijke gedaante, met name als ze in
beweging zijn. “De mens werd geschapen naar het beeld van God”, maar daar
bovenuit stel ik dat “de natuur geschapen is naar het beeld van de mens”.’
De geboorte van zijn bijzondere ‘blik’ heeft Chazal een en andermaal beschreven:
hij liep op een dag door de botanische tuin van Port Louis, de hoofdstad van
Mauritius, en keek aandachtig naar een bloem. En terwijl hij stond te kijken, zag hij
opeens dat de bloem terugkeek. Het was het moment waarop hij zijn ‘zesde zintuig’
ontdekte. Sens-plastique is, in zijn eigen woorden, een poging om ‘ten eerste het
menselijke en de natuur te vatten tussen de twee armen van een pincet, waarvan
de ene arm
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de vijf zinnen zijn en de andere het zesde zintuig, en ten tweede de zinnen zelf te
onderzoeken, door ze twee aan twee te bezien door de bril van dat zesde zintuig.’
De hier gepresenteerde keuze uit Sens-plastique - vertaald als ‘Zinnebeelding’,
een vertaling die ik graag geef voor een betere - kan natuurlijk geen recht doen aan
een boek van meer dan driehonderd dichtbedrukte pagina's. Ze geeft niet meer dan
een doorsnede, zij het, naar ik hoop, een redelijk representatieve. Met één
uitzondering: de vele opmerkingen over De Vrouw, een onderwerp dat de vrijgezel
Chazal na aan het hart lag, heb ik en bloc weggelaten, voornamelijk omdat ik ze
nogal zouteloos vind. Wat overblijft, rijp en groen door elkaar, zijn soms prikkelende,
soms bizarre en soms ronduit onnavolgbare observaties. Noem het ‘poëtische
waarheden’, bestemd voor de lezer die het met víjf zintuigen moet doen.
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Malcolm de Chazal
Zinnebeelding
- De vingers zien de nacht, als katten. Maar wij zijn ons daar niet van bewust. Om
de visuele boodschappen van onze vingertoppen te kunnen ontvangen, zouden we
ons fysieke oog moeten dichtdoen en ons psychische oog openen - zoals blinden
doen.
- 's Nachts zijn we ons veel meer bewust van onze rug dan bij daglicht. In het donker
kijken wij psychisch, en deels achterom, waarmee we onze waarneming van voren
nog meer beperken. Zodat we in volstrekte duisternis en in opperste angst psychisch
terugdeinzen, hoewel we fysiek vooruitlopen, en daarmee een spanning creëren
tussen onze twee wezens, fysiek en psychisch, als in een stuk elastiek dat wordt
uitgerekt - totdat door het eerste ding waartegen wij 's nachts opbotsen het elastiek
van ons dubbele ik in één keer losschiet en wij opspringen, zoals een uitgerekt
elastiek ‘springt’ dat plotseling wordt losgelaten.
- De idealist loopt op zijn tenen, de materialist op zijn hielen.
- Licht is een witte vlag aan een gele mast, waar het alle tinten doorloopt van
kleurloosheid tot melkwit.
- De boom heeft arm-schouders, viervoeters hebben schouder-benen, vogels hebben
romp-handen en het insect heeft lichaams-vingers.
Bloemen hebben de blikken van kinderen en de mond van ouden van dagen - een
samengaan van onschuld en bezonnenheid, levenspolen die elkaar raken, de
gesloten cirkel van het goddelijke.
- Water dat langs een olieachtige glooiing van wieren omlaagglijdt in de volle zon:
het water trekt het licht mee en het licht ‘duwf’ het water, als ruiter en dier tijdens
het horten van een galop.
- Grijs wiegt de geest in slaap en bruin de zenuwen. Lustelozen, schudt de geest
op met rood en de zenuwen met geel.
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- De heupen zijn een krukje voor het bovenlijf, een krukje waarvoor de benen als
poten dienen. De eerste stoel ontstond als symbool van het lichaam.
- Een bloem lijkt nooit groter dan met een witte kelk. Blinkende tanden vergroten de
mond.
- De adem van de emotie maakt de lippen dun, zoals bloemblaadjes in de wind een
schil lijken.
- Schaamte geeft ons een ronde blik.
- Overspel is voor de man een opwekkend middel, voor de vrouw een
kalmeringsmiddel.
- Hartstocht zonder getuigen heeft een kort leven. Romeo en Juliet op een
onbewoond eiland zouden al gauw een burgerhuishouden opzetten.
- Het vijgenblad versterkt de naaktheid. Een bloem is nooit naakter dan gekleed in
zijn bladeren. Een bloem zonder bladeren heeft iets geslachtsloos.
- Wit heeft de langste armen en de kortste benen. Wit is de beste semafoor op
afstand. Rood heeft de langste benen en de kortste armen. Rood is de beste ijlbode.
- Geel is de echo-tint bij uitstek. Van alle kleuren van het spectrum zie je geel het
langst nadat je ogen hebt dichtgedaan.
- De begrenzingen van rood zijn uiterst onnauwkeurig. Rode vlaggen in de wind
laten opgloeiende rafels zien. Vodden worden nog voddiger als ze rood zijn.
- Een dier dat draaft heeft stijve heupen en een wiegende nek. Bij de mens is dat
precies andersom.
- Schaduw kleeft aan rood, zweeft boven geel, dringt door in paars. Schaduw bevindt
zich binnen of buiten een kleur, afhankelijk van de kleurschakering.
- In de vurige lucht van het middaguur brandt het rood in vermiljoen, het vermiljoen
vlamt op in mauve en het mauve geeft blauwe vlammen af.
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Het enige dat blauw, in de zon, kan doen, is het vuurtje aanwakkeren.
- De klinker is luchtiger dan de medeklinker en berijdt hem. Klinkers zijn de jockeys
van de medeklinkers. En zoals de jockey zijn dier tijdens de wedloop ‘stuurt’, zo
dienen de klinkers, in de zin, als stuurders van de woorden en bepalen de hoek
waaronder ze de mond verlaten.
- Banieren in de wind: de kleur zit te paard op de vorm. Vaste voorwerpen die
bewegen: vorm voert kleur aan de teugel.
- Kleur is het aambeeld van de zon waarop de moker van haar stralen slaat en slaat,
seconde na seconde, om de vorm te smeden en hersmeden.
- De snavel van een vogel is tegelijk neus, mond en kin. Geen enkel dier heeft die
drie delen van het gezicht zo volstrekt gescheiden van elkaar als bij de mens het
geval is. Zo is de snuit van een hond een neus-mond en de snuit van een varken
een mond-kin.
- De reuk is het langzaamste van onze zintuigen. Als het ooit zou lukken een
geurpiano te bouwen, dan zou je er niet alleen in slow-motion op moeten spelen,
maar je zou ook geen trillers mogen gebruiken, omdat de neus die met geen
mogelijkheid kan waarnemen.
- Stroming is een waterbuis die sneller gaat dan haar inhoud.
- Palmbladeren die de wind in de kruin van de boom bij elkaar drijft: de schaduwen
op de grond klakken met hun hakken.
- Bergkammen zijn de ruggengraat van de wind.
- Kruiden zijn bergen in de vlakten van de smaak, die door het zout bebost worden.
Kruiden in ongezouten voedsel verliezen aan scherpte.
- Zout is de politie van de smaak. Zoals de politie in de maatschappij de zwakken
beschermt tegen de sterken, zo voorkomt zout, door de verschillende smaken in
een gemengd gerecht zoveel mogelijk binnen elks begrenzingen te houden, dat de
sterke smaken de zwakke gaan overheersen. En zoals in een homogeen orkest het
koper soms de violen overstemt, zonder ze te ‘verpletteren’, en de violen de bas,
zo zorgt zout in voedsel ervoor dat azijn de ui niet elimineert, de rode pepers de
groene niet opslokken en dat mosterd niet gember naar de achtergrond van het
verhemelte drukt.
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- Staar lange tijd naar rode bloemen in de volle zon: door het hypnotisch effect van
de kleur lijkt het al gauw alsof de bloemen naar rechts willen glippen. Staar lange
tijd naar gele bloemen in de volle zon, en weldra, door het hypnotische effect van
de kleur, lijken diezelfde bloemen naar links te willen glippen. Bed van rode bloemen
tegen bed van gele bloemen in de volle zon: tug of war van het licht.
- Schaduwen zijn het platst rond de middag, het uur waarop het licht het zwaarst is.
Het licht drukt op de schaduw om haar dunner te maken, zoals de kracht van de
stralen de kleuren op elkaar perst.
- In opperste vermoeidheid gaat de blik niet meer voorwaarts in de ruimte, maar
hangt aan weerszijden van de neusbrug omlaag, vergelijkbaar met de bungelende
benen van een ruiter die aan het eind van zijn krachten op zijn stilstaande dier zit.
- De wind wint het van water, water van graniet, de slijpsteen verslijt het staal. Op
den duur kneden de gevoelens de gedachten.
- De piano, dat zijn de snijtanden en het koper de kiezen van het orkest - de piano
snijdt de klanken af die vervolgens door het koper worden fijngekauwd. Fluitsolo
met gedempt orkest: de symfonie eet met zijn voortanden.
- De smaak is een huis met één vertrek - de mond. Het gehoor heeft het boudoir
van de oorschelp, de ogen hebben de salon van het hoornvlies en de reuk heeft de
lange hal van de neus. Het slechtst getroffen heeft het de tastzin, die op de naakte
grond van de huid leeft, als een vagebond op straat.
- Alle vormen van de dingen en alle bewegingen van het leven stralen plezier uit:
water dat speelt met de wallenkant, lucht die rondzwerft in de bossen, de bloem die
lacht tussen twee pollen gras, de boom die zich uitrekt naar de zon, de grote
gaspeldoorns die ravotten in de sloot. Maar waar de mensenhand verschijnt, daar
slaat alles om in gedwongenheid en melancholie. Geen bewegingsvrijheid meer
voor het water in de pijp, de lucht in de motor wordt aan banden gelegd, de gesnoeide
struik ziet er opeens stijf en terneergeslagen uit, de bloem in de vaas glimlacht,
maar lacht niet meer. De natuur, vrolijke scholiere in de banken van de zon, moet
overal waar de mens haar bewoont strafwerk maken.
- Je kunt nooit de vaas met haar inhoud laten samenvallen. Niemand kan
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gelijktijdig denken en voelen, hoogstens naast elkaar. Gedachte en gevoel snijden
elkaar nooit. Als ze dat wel deden, zou de emotie het verstand verbranden of het
verstand voor altijd het gevoel bevriezen, omstandigheden die zowel in het ene
geval als het andere leiden tot de dood van het individu.
- Water in beweging is een eindeloze stapeling van lopende banden.
- Zijwaartse bewegingen wiegen de blik in slaap, verticale maken hem wakker. Het
rollen van golven maakt slaperig, de aanblik van vuur houdt je wakker.
- De reuk kent één richting en een rechte lijn. Het gehoor komt en gaat in lussen
van en naar het geluid. Het gezicht is een waaier, zoals water zich ontplooit in een
beekje. De smaak sjokt alle kanten op als een leger op manoeuvre. De tastzin
daarentegen is als de lucht: hij kent geen wetten; langs de ongebaande paden van
een gril gaat hij naar waar het hem lust.
- Getallen zijn het alfabet der vormen. Dat verklaart waarom kinderen de dingen
willen aanraken die ze tellen.
- De vlinder zwemt met zijn pootjes en zijn staart, probeert te kruipen met zijn lichaam
en slaat met zijn vleugels - een synthese van de voortbeweging van vis, reptiel en
vogel. Drie delen verenigd onder één bestel; een dierlijke gelijkbenige driehoek.
- Dieren zijn niet kieskeurig als het om slapen gaat: ze blijven staan of liggen waar
het uitkomt. Dieren eten niet meer dan ze honger hebben; het zijn waterdrinkers.
Alleen in geslachtszaken naderen de dieren tot de mens en geven blijk van een
zelfde streven: in de liefde zoekt het dier overdaad, comfort, kwaliteit en maakt bijna
hetzelfde misbruik als de mens. Van hoog tot laag op de dierlijke ladder gaat seks
altijd verder dan haar doel - een levensnoodzaak, opdat het leven een reusachtige
voorsprong neemt op de dood, vergelijkbaar met de plant die, voor het ene zaadje
dat zal ontkiemen, er duizenden voortbrengt.
- Genot is een draaimolen van ideeën rond een as van gewaarwordingen. Hoe
sneller de draaimolen, hoe intenser het genot.
- De kat ‘snort voor zich uit’ om in slaap te komen. De kat is het enige levende wezen
dat zichzelf in slaap wiegt.
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- Het halfdonker maakt lichamen geheimzinniger, zoals het daglicht het gezicht
raadselachtiger maakt. 's Nachts richten wij ons tot het lichaam van een mens,
overdag tot zijn gezicht.
- De wind speelt met alle levensvormen: van de jonge scheut tot de knoestige stam,
van het vrolijk gebladerte tot de blozende vrucht, van het tere grasgewas tot het
hoge lover. Water daarentegen is het enige element dat met zichzelf speelt. Vandaar
dat wij zo gefascineerd zijn door het watertheater. En vandaar ook het dubbele
narcistische plezier in de nabijheid van water, aan de voet van een waterval,
tegenover een waterstraal, op de oever van een stromend beekje.
- De vuist is de conferentiezaal van de vingers. Alvorens te handelen denkt de hand
kortere of langere tijd na in de vuist.
- Bij alle vormen van kou, zelfs van een ijsblokje, voelen we dat wij háár aanraken
- behalve bij de kou van een kadaver, waar wij voelen dat niet wij het kadaver
aanraken, maar het kadaver ons. Het kadaver is levende kou.
- Het woord God is de meest volmaakte van alle afkortingen.
- De afwijzing ontkiemt in de ogen, groeit en eindigt in een grijns rond de mond. Bij
elk definitief vertrek, het afscheid voorgoed, pakt de ‘sentimentaliteit’ haar koffers
op de lippen. De lippen zijn de laatste plek waar men ons de rug toekeert.
- Onder welke hoek of van welke hoogte ook wij naar een waterplas kijken, we
hebben altijd de indruk dat we hem van voren zien en nooit van opzij. Welke kant
van zijn gezicht het ons ook toekeert, water doet zich altijd frontaal aan ons voor en
nooit en profil.
- De elasticiteit van vormen versterkt hun naaktheid. Ten gevolge van zijn ongemeen
buigzame ledematen lijkt een bewegend paard het meest naakte van alle dieren.
- Tussen de vingers zit het ‘zesde zintuig’ van de handen.
- Bij een regenboog weet je niet waar de lijst begint en het schilderij ophoudt. Dat
is net zo bij het menselijk gezicht.
- De lucht kust het water met gespitste lippen. Het water kust de lucht
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met zijn mondhoeken. Kussen vol op de mond vind je alleen bij levende wezens.
- Hongerig vuur klakt met zijn tong en likt zijn lippen, een manier van doen die van
hoog tot laag op de natuurlijke ladder voorkomt. Er zijn duizend manieren om met
de tanden en de lippen te eten, maar in de hele levende wereld maar één manier
om te eten met de tong.
- Wij kunnen twee dingen tegelijkertijd zien, maar niet gelijktijdig twee gezichten.
Dat komt omdat het menselijk gezicht een geheel is, en een ding, onverschillig wat,
nooit meer dan een deeltje van een grotere eenheid. Alleen het menselijk gezicht
neemt héél onze blik in beslag.
- Van het collier der zintuigen is de tastzin de sluiting en de draad.
- De pupil geeft zwaarte aan de oogopslag, het oogwit geeft hem volume en de iris
bestendigheid.
- Toenemend genot trekt zich geleidelijk aan samen op de huid, om te eindigen als
een speldenprik. Pijn daarentegen is een olievlek.
- Dingen zijn de gespen op de zakken van de ruimte.
- De rechterhand is beter in zijwaartse bewegingen en de linkerhand in verticale
bewegingen, hetgeen aan gecombineerde armbewegingen hun evenwicht geeft.
Een danseres die haar armen niet ‘uit elkaar weet te houden’, zou er tijdens het
dansen voortdurend uitzien alsof ze zwom, met alle logge bewegingen van een vis
die zich voortbeweegt op het wateroppervlak.
- Als de mens spuwt, spuwt hij speeksel. Als water spuwt, spuwt het zijn mond.
- De wind geeft een handpalm aan de vingers van de regen. De oorvijg van een
windvlaag is pas compleet als hij met regen gemengd is.
- Water praat met de mond vol en lucht met de mond leeg. Dat maakt begrijpelijk
waarom wij veel beter de taal van wind verstaan dan de taal van een beek.
- Schaduwen in de zon hebben alle schakeringen van de regenboog, afhankelijk
van het streekklimaat, de stand van de zon en het uur van de dag
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- behalve als het om bloemen gaat. Wat voor kleur een bloem ook heeft, de
schaduwgaten in bloemen zijn altijd blauw. Zonder dat uniforme blauw van de
schaduwen in bloemen, dat zich verbindt met het groen van de bladeren, op hun
beurt altijd doordrenkt met blauw, en met het blauw van de hemel dat altijd een
lichte groentint heeft, zouden bloemen en hemel niet ‘uit één stuk’ zijn, maar ‘losse
schilderijen’ vormen; de natuur zou haar eenheid verliezen en haar versmelting op
het netvlies, en de mens zou geen samenhang meer zien. Het oog dat de hemel
‘pakt’ zou de bloem ‘laten vallen’, en het oog dat de bloem ‘pakt’ zou de plant ‘laten
vallen’. Als de schaduwgaten in bloemen niet allemaal blauw zouden zijn, zou de
natuur een van de bindende principes kwijtraken die onmisbaar zijn voor haar
volmaaktheid - er zou een schakel verzwakken in de oneindige keten van haar
eenheid.
- De bovenlip gehoorzaamt aan het rechteroog en de onderlip aan het linkeroog,
met net genoeg ruimte tussen hun gekoppelde bewegingen om de expressieve
spelingen van de andere gelaatstrekken door te laten, zoals in het theater het orkest
en de koren de solo's afdekken.
- Meditatieve sluimer: het gezicht slaapt in het voorhoofd. Een ‘gedachterimpeling’:
het gezicht sluimert in de kin. Wij slapen gedurende de dag met gedeelten van ons
gezicht. Er bestaat geen volstrekt wakker aangezicht, zelfs niet midden op de dag
- de gelaatstrekken rusten bij toerbeurt, als wachters die elkaar aflossen. Het is
alleen in totale bewusteloosheid - die van de dood - dat de mens slaapt met zijn
hele gezicht.
- Je lacht vaak tot aan je oren. Maar niemand die ‘breder’ kan glimlachen dan de
afstand tussen zijn twee ogen.
- De dood is gemakkelijker te definiëren dan het leven, zoals het minteken veel
preciezer is dan het plusteken.
- Tong en lippen bij de mens zijn aan elkaar gekoppeld, en tong en lippen bij het
dier lijken te gehoorzamen aan bevelen uit verschillende bron. Als bewijs: terwijl de
mens kan spuwen, kan het dier alleen maar kwijlen.
- De geur van de huid opent zich of sluit zich, al naar gelang de warmte van het
lichaam, de mate van aandoening of de houding. Haar daarentegen is een
parfumflesje waarvan de mond dag en nacht wijd open staat.
- Sommigen breken zich er het hoofd over hoe gewaarwordingen in de geest ideeën
kunnen worden. Het is de fout die alle filosofieën gemeen
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hebben, om onze faculteiten en hun uitingsvormen in vakjes op te delen, te
etiketteren, zoals de slager de anatomie van het rund en de bibliothecaris zijn
folianten. De geest is één. Idee en gewaarwording zitten verwikkeld in elkaar, als
de binnen- en buitenkant van een handschoen die past aan een en dezelfde hand.
Bewijs: een afschuwelijk idee doet ons dezelfde kreet van pijn slaken als een doom
die ons vlees binnendringt.
- De kritische geest wordt afgeschaft zodra het over onszelf gaat. Niemand ziet
zichzelf zoals hij is. Niettemin blijft er in ieder mens een onbewuste kritische geest
bestaan waarvan het automatisme onmisbaar is om de autonomie, de individualiteit
en de ondeelbaarheid van een mensenwezen in stand te houden, en hem zo te
beletten ‘het leven van een ander te leven’, namelijk van diegene die hij gelooft te
zijn. Dáár ligt de oorsprong van de eigenliefde. Eigenliefde is de innerlijke kritiek die
ons onbewust zegt dat wij inderdaad zijn zoals wij door anderen beoordeeld worden
en niet zoals wij zelf menen te zijn, maar waarvan wij toch het vonnis met ons
bewuste verstand weigeren te erkennen. Vandaar het gekrijs en het amok van de
eigenliefde, bron van nagenoeg alle geweld en bitterheid tussen de mensen.
- Je hebt nooit het gevoel van een teveel in de natuur, omdat kleur en vorm er zo
volstrekt in elkaar opgaan, als knoop en knoopsgat door een goddelijke hand op
elkaar afgestemd. Het gevoel van een teveel, dat je soms bekruipt tegenover dingen
die door mensenhand vervaardigd zijn, komt voort uit het feit dat daar het knoopsgat
te nauw is om de knoop door te laten of de knoop in het knoopsgat ‘verdrinkt’.
- Het oog is het kleinste van al onze meubelstukken. Rust: iemand zit onderuit in
zijn oog als op een sofa. Om iemands interesse te wekken, voel je soms de aandrang
hem bij zijn oog te grijpen, zoals je hem bij de armen uit zijn leunstoel zou trekken.
- Een zwerm insecten die met een wonderbaarlijke snelheid door de lucht wervelen,
zonder dat ze elkaar raken, laat staan tegen elkaar opbotsen. Is dat een gevolg van
het feit dat een insect meer dan enig ander dier ‘richtinggevoel’ heeft? Niettemin,
zien we niet geregeld een enkel insect zich in volle vaart tegen een muur te pletter
vliegen, als de eerste de beste blindeman? Nee, je kunt het volmaakte ‘wegverkeer’
van een zwerm insecten in de lucht niet alleen verklaren met ‘richtinggevoel’. Er zijn
andere krachten die hen in hun wedren sturen, en wel een collectief richtinggevoel,
een soort zesde zintuig, buiten de zwerm gelegen, dat de groep van buitenaf stuurt
en elk insect afzonderlijk laat bewegen als een robot.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

157
De reden waarom wij geloven in deze ‘sturing van buitenaf’, aan dat buiten de zwerm
gelegen zesde zintuig, is de beweging van rechts naar links en van links naar rechts
die een insectenzwerm maakt, als twee handen die deeg kneden.
- Het gezicht geeft ons het volume van de ruimte. De tastzin geeft ons haar zwaarte.
- De zon heeft een onwrikbare blik. God heeft in alle eeuwigheid niet één keer met
de ogen geknipperd.
- Mist is de overjas van de wind. De wind kan zich het water van het lijf houden door
het tot een kleed te maken. Er gaat niets boven domoren om ons domoren van het
lijf te houden - waarbij de verwarde halvegare ons bescherming biedt tegen de
agressieve - zoals mist de lucht bescherming biedt tegen de regen.
- Sterren zijn de pupillen van de ruimte. Zonder sterren zouden de ruimte, de nacht,
maar twee dimensies hebben, als de blik van blinden.
- Wellust is de mooiste van alle reizen sur place. De uitgestrektheid van de wereld
in je eigen huis. Theater in de badkamer. Een schaatsbaan van oneindigheden op
de punt van een naald. Een eeuwigheid in een beperkte ruimte. De
‘vermenigvuldiging der broden’ met een korst zonder dikte. Een sleutelgat dat de
oneindigheid ziet. Het hiernamaals ontsloten door een schuifje van vlees.
- Geel is de stopverf van het licht. Gele middagzon: licht zonder kieren. Het
middaguur: nergens grijze gaten in het hemelblauw; overal effen azuur, het laken
van de hemel is zonder plooien, het landschap neergezet tegen de azuren lucht als
op een volmaakt dressoir.
- Van alle bloemen is de orchidee degene die het hardnekkigst weigert zich te voegen
in de omringende natuur. Als grootste snob onder de bloemen wordt ze, waar ze
ook opduikt, meteen een ‘inktvlek’. Stop een orchidee in onverschillig welke bos
bloemen, en hoe harmonieus eerder ook, het enige dat je bewerkstelligt is dat het
boeket in één klap ‘in scheiding ligt’. De snob gaat alleen samen met andere snobs,
zoals een boeket orchideeën elke andere bloem ‘afwijst’.
- Beige is oranje opgeklopt met sneeuwwit. Strooi er blauw overheen, klop het beslag
opnieuw en je krijgt grijs.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

158
- Stromende olie is een mond die zijn slab ‘bekwijlt’, als een eindeloze tong.
Stromende olie zal nooit haar lippen op elkaar doen, zoals water af en toe even zijn
mond dichtdoet, om adem te halen.
- De gewrichten van het lichaam zijn de bankjes van de tastzin waarop onze zintuigen
neerzitten. Strelingen van de gewrichten worden door het lichaam als kietelingen
ervaren - de clowneske kant van onze zinnen - een gevolg van de schamelheid van
die strelingen ten opzichte van de onmetelijkheid van de ‘vaten van gewaarwordingen’
die wij zijn. Ze doen de zenuwen dorsten, zoals iemand die uitgedroogd is en aan
wie je twee vingers water in een reusachtig glas voorzet, geneigd zal zijn de tanden
te zetten in het glas dat hij naar zijn lippen brengt.
- Kussen. Twee vlinders van vlees als elkaars vliegenvangers in het purperrode
blauw van hun reusachtige vleugels - twee oneindigheden aan eenzelfde
liefdeshemel die koortsachtig proberen te versmelten, zoals licht en kleur elkaar
omknellen in de luister van de zon.
- De waterspiegel is een gezicht-landschap; het gezicht der wolken is een
kleur-landschap; kleur is een landschap-licht. Licht is het God-gezicht.
- Aangename emoties maken het oog armer en verrijken de mond. Woede dooft de
mond en verlicht de ogen.
- Licht is het woordenboek der kleuren, de regenboog daarbij de ‘alfabetische
ordening’ - een encyclopedie samengesteld in alle eeuwigheid voor alle eeuwigheid.
De wolken die het licht onderscheppen, ‘knippen’ het in verschillende formaten.
- Kleuren zijn de meetkoorden van de blik. Kleurenblinden kunnen slecht afstanden
schatten.
- Het springen van een ijsschol geeft een metalig geluid. Het scheuren van ijs klinkt
als het splijten van hout. Het vloeiende geluid van water doet denken aan de geluiden
van de wind, het vuur, alle vloeiende geluiden, van vegetatief tot animaal, met
inbegrip van de menselijke stem. Daarentegen komt het geluid van vast water
nergens voor in het leven, enkel in doodsgereutel.
- Vocht in de atmosfeer, dat is de stembanden van de wind. Droge lucht: de bries
fluit, maar zingt noch praat. De levendige stem van de lucht tus-
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sen de spijlen van de regen. De fluistering van de mist als de wind langsgaat, als
de geluidjes uit een kindermond. De preken van de wind door fijne winterregens.
De liefdesklacht van een briesje over de rozen, door de laatste harde zweepslagen
van een stortbui heen.
- De pink kijkt met een loep en de wijsvinger met een kijkertje. Om een voorwerp
op de grond te zoeken, scharrelt de pink meer dan de overige vingers, als een
bezetene. Je gebruikt de wijsvinger om een landschap in de verte aan te duiden als om het van verre aan te raken, daar waar het oog bijna niet meer reikt.
- Eenzaamheid opent de passer van het oog, die zich weer sluit als iemand zich in
een groep bevindt, zoals individuele stembuigingen minder duidelijk uitkomen
naarmate het aantal mensen in een gezelschap toeneemt. De menigte verkleint al
onze faculteiten, zoals het lichaam zich smaller maakt om voor anderen in te
schikken.
- Het oog drinkt en eet in de pupil, herkauwt in de iris en loost zijn gedachten in het
oogwit. Intense nieuwsgierigheid: het hele oog is pupil. Afwezige blik: je ziet alleen
de iris. Ontdaan van begeerten en gedachten: het oogwit alleen blinkt in de grauwe,
betrokken hemel van de blik, als dubbele hoorns van een zilveren maan.
- Als je alle dierengezichten tot in het oneindige over elkaar zou kunnen leggen,
dan zou je de omlijsting van het menselijk gelaat krijgen, maar niet het ‘schilderij’.
- De herfst is alle jaargetijden in palimpsest.
- Zich bij wijze van groet het hoofd ontbloten is niet uniek voor de mens. Dieren die
elkaars pad kruisen, leggen hun oren wat meer in de nek en heffen even de staart,
zoals in hetzelfde geval de mens zijn hoed optilt en lichtjes buigt. Er is geen enkel
lichaamsgebaar van ons, geciviliseerden, dat geen tegenhanger kent in de sociale
code der dieren. Het grote verschil is niettemin dat wij doen met tussenpozen wat
de dieren onafgebroken doen. De hoffelijkheid bij de dieren is instinctief en totaal,
terwijl die bij de mens gedeeltelijk en beredeneerd is. Het dier is beschaafd tot in
het diepst van zijn wezen. De mens is in wezen een wilde en hoffelijk aan de
oppervlakte.
- Ruimte en tijd overlappen elkaar als wij lopen met onze ogen naar de hemel: de
tijd wordt ruimtelijk en de ruimte ‘holt’, zoals een paard in ga-
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lop een hele vlakte lijkt te ‘nemen’ en de vlakte zelf vooruit lijkt te schieten. Langdurig
kijken naar de hemel plaatst ons buiten de grenzen van tijd en ruimte en geeft ons
innerlijk een gewaarwording van oneindigheid - een gewaarwording en een gevoel
die bij de mensen het geloof hebben doen postvatten dat de Hemel zich in de hogere
etherlagen bevindt.
- Als een kam die zijn eigen tanden kamt, door splitsing, zo doet vlietend water in
een beek zich bij een microscopische analyse van zijn bewegingen voor als oneindige
waterkammen boven op elkaar, elk bezig zijn eigen draad glad te trekken. Stromen
is voor water één van de manieren om orde te brengen in zijn substantie, keer op
keer verstoord en tot chaos gebracht door scheuren in de oevers en oneffenheden
in de bedding. Stromen is voor water het tot gevechtseenheden bundelen van zijn
substantie en het mobiliseren van zijn manschappen. Een waterstraal is een vulkaan
onder het strengste bevel en de hoogste vorm van zelfhandhaving. Er gaat niets
boven het volgen van de loop van water om orde in je eigen ideeën te brengen.
- De vlam van een kaars is een driehoekige fontein van vuur. Alle kunstmatige
vlammen eindigen in een naaldpunt. Elke natuurlijke vlam is een sjaal die zich oprolt
en afrolt. Overal waar de mensenhand tussenbeide komt, geometriseert de natuur.
- Het voorhoofd is een elastische band die door vreugde wordt opgerekt en door
angst krimpt, die door verbazing in hoogte toeneemt en door nieuwsgierigheid wordt
afgeplat. Onverschilligheid brengt diagonalen in de uitdrukking. Het voorhoofd van
een onverschillige lijkt niet lang en niet breed, niet rond en niet krom, niet dik en
niet dun, niets dan een vlakke knie aan de bovenkant van het hoofd. Onverschilligheid
ontgeestelijkt het voorhoofd, vertroebelt zijn afmetingen, laat ze onbestemd, zoals
een fletse hemel een vijver in een waskom verandert waarvan de kanten vervloeien
in het water zelf, en de omvang van dat kleurloze, levenloze watervlak schimmig
maakt.
- De gang van een slak bestaat uit duizenden haastige stapjes; elke cel van haar
immense platvoet fungeert als een been dat onder haar huisjesknie voortwandelt.
De reden dat wij de slak, in weerwil van haar microscopische manier van lopen met
een oneindige hoeveelheid stapjes, vooruit zien komen, is dat elke been-cel
afzonderlijk op haar weg voortgaat en door de snelheid van haar verplaatsing de
microscopische geringheid van de stappen compenseert. Net zo bereikt de mens
zijn Paradijs, bevrijdt zich van de wereld en vindt zichzelf terug, niet door heroïsche
daden van
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tijd tot tijd maar door duizenden kleine minuten van goedheid in ‘bliksem-daden’,
hij vult elke seconde en doet de uren voortgaan. Zoals de slak, dat secondendier,
meer seconden in een minuut krijgt dan de snelste draver en zo de uurloop doet
langs de baan der seconden; in een hoekje van de tuin maakt zij een reis om de
wereld. Wie de seconden weet te gebruiken, leeft duizend levens en in één enkele
bloem maakt de blik een reis om de Kosmos.
- Schuim zwemt met zijn vingers. Met zijn luchttentakels is schuim een octopus op
het wateroppervlak. Wie heeft niet, als hij zijn handen in schuim dompelde, zich van
alle kanten voelen vastpakken door de duizend vingers van het schuim, als de
omstrengeling van een octopus? Schuim is als een grote waterspin, loerend op
prooi, de schoorsteenveger van stromingen en de straatveger van plassen.
- Een vrucht heeft een onbepaalde blik. Hoe ‘uitgesproken’ ook de vorm, je kunt
nergens haar blik ‘plaatsen’.
- Je hebt van die bolronde blikken waarvan het gezichtsveld des te wijder is, omdat
de blik zelf aldoor dicht bij het oog lijkt te liggen, alsof hij nooit van de startbaan
opstijgt. Zo is het ook met de vrucht, het ei en de bliksemflits, die allemaal een
dichtbije blik hebben, waardoor hun gezichtsveld onbegrensd is. Het is alsof vrucht,
ei en bliksem een verrekijker in de tijd hebben. Als onze blik blijft hangen aan een
vrucht in een boom, aan een ei in het gras, aan een weerschijn bij het omdraaien
van ons hoofd, dan lijkt het altijd alsof die dingen ons al lang hadden waargenomen,
nog voordat onze blik zich op hen richtte, en alsof onze blik er een uit de tweede
hand is tegenover de directe van hen. Alsof ze ons al zijn voorgegaan op het
gezichtsveld, zoals een been in een gat valt dat het lang tevoren heeft ‘zien
aankomen’, en zoals onze blik door een andere blik betrapt opeens in een
openstaande val lijkt te stappen.
- Wolken in de schemering zetten geschilderde wenkbrauwen boven het zonne-oog.
Wolken in het ochtendgloren doen het zonlicht knipperen. Bij de mens zijn de
wenkbrauwen meer bezield aan het eind van de dag en de wimpers bij het ontwaken.
Net zo is het bij de bloemen, waarvan de uiteinden van de blaadjes het levendigst
zijn tegen het einde van de dag, terwijl in het eerste ochtendschijnsel alle leven zich
samentrekt tussen de meeldraden.
VERTALING: HANS W. BAKX
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Ineke Holzhaus
Spoorloos
Toen ik kind was, voerde een clown
zijn wagen door gefiguurzaagde lanen
en wist ik in zwart-wit waar het beeld verhaal
vertelde of werkelijkheid, wanneer luid draaiende
zaaimachines in het agrarisch journaal
hun weg zochten naar een grijze horizon.
Maar de ernst in de ogen van het grote kind,
dat zijn zoektocht begint in aanlokkelijk décor,
overtreedt wetten als het zichzelf op schitterend
breedbeeld verheft tot wonderlijke vertelling.
Donkere monden spreken Fries en een Indisch
meisje is zo groot als een Brabantse deerne.
Pakketjes mens gaan op foto's door de lucht
en van hand tot hand, worden weer geboren
in weelderig land dat achter sterren op blauwe
gordijnen wordt verborgen. Onschuld bestaat niet,
het fatum is handgemaakt en wordt achterhaald
door koolzwarte ogen die in de camera staren,
of betraand de foto kussen van een gestolen liefste.
Wat huist er in zijn zaad, denk ik verbaasd,
als de vader die niet wist dat hij ooit verwekt had
zijn handen om het gezicht van zijn dochter legt,
haar aanraakt of hij haar altijd heeft gemist.
Stem praat bij een fotoboek, dochter op klipper,
zoon op schaatsen, glanzend bewijs van geluk.
Ik verlang naar een finale in buitenwijken
van hun vaak bestofte verre wereld, ben getuige
in een lege kamer en als de aftiteling begint
even de moeder, even het kind.
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Peter Theunynck
Gedichten uit De man in Manhattan
Et lux perpetua
Is het gepraat van kaarsen, laag over het arduin
van kathedralen, de waakvlam
om een stilgevallen lichaam.
De slagtand van de koplamp in het melkvlees
van de nacht? Op woorden, in een kamer,
de vlek die alles verstaanbaar maakt?
Is het over sneeuwland de vonk die alles doet
ontbranden? Over mijn dorp van kometen
de regen? Het schrijven met krijt dat niet blijft?
Is het uit stenen, koppen slaan tegen elkaar?
De laatste sigaret in een mondhoek in Texas?
De dimmer die stuk was? Het ondichtbare licht.
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Aanzwellend licht
Hoor, zei je, de kikkers
kwaken, het waggelwater
over de keien ruisen,
de lokroep van de zomereend
ver van de tafel.
Van krimpende valleien
het knetterende licht.
Nooit lavendel zien ruiken.
Glimwormen zo luid
horen schijnen als hier,
in dikke middeleeuwse uren.
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Steenbok
Daar zijn ze, zei je.
Je verbond met lipstick
helderder punten en komma's
tot ik ze ook zag: beesten.
Al het zwart van de hemel
graasden ze af. Ze waren
traag en leken glasgeblazen.
Zo doorzichtig dat wij ons
almachtig waanden:
veilig in ons huis
van speelkaarten.
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Nijlpaarden
Ze verblijven in paleizen langs de Seine.
Men verduistert voor ze vertrekken.
Men durft haast niet te kuchen, men
legt bergen statistieken van ze aan.
Ze zijn pijlen op verwijsbladen,
lemma's in vierkleurengidsen, keien
in klaterende woordenstromen,
een strikvraag op het tentamen.
Het is verboden om ze aan te raken.
Vooral niet wakker maken. Niet tegen
praten, ze spreken uitgestorven talen.
Dat ze door handen zijn gegaan,
woestijnstormen, graven, oorlog
verdragen, doet hier niet ter zake.
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Lavendelvelden
Lavendelvelden zijn hoogtechnologisch.
Vangt het lichtoog een zeker aantal
mHz, slaan de elektromotoren aan.
Koorddansers in streepjescodes
o zo halsbrekend aangestoven komen.
Een zomercircus van honing breekt
los. Van applaus eet men geen brood.
Lavendelvelden hebben niemand nodig.
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Krijtrotsen
Nee, het zilver van het waterlint,
de schittering van scholen
aangemeerde vissen is dit niet.
Ook geen koralen, zoutkristallen.
Het is de ijle stem van gebeente.
De huid van een uitgeklede,
uitgeleefde planeet. De tijd
slijpt al dat dat kantige,
weerbarstige met winters
geduld, als hij de tijd krijgt
om zichzelf te polijsten.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

169

Hans Tentije
Leipzig-Berlijn
Leipzig - Hauptbahnhof
De leegstaande seinposten onderweg, de ingeslagen
ruiten en de onontcijferbare runentekens
van de nachtelijke graffitispuiters, het heidense
wondkruid, de guldenroede, bloeiend, overal langs de rails kafkleurig en hoger dan de bouwkranen nog
rijzen de silo's op, bij haltes waar geen trein meer stopt
en een stel uitgerangeerde locomotieven en wagons
roestend uitrusten mag, naast sommige hangt wat wasgoed
te drogen en gaan kinderen hinkelend over de bielzen afgewogen mooi is de draai vlak voordat de reis
onder een van de koepels van het kopstation eindigt
of straks wordt voortgezet - gietijzeren spanten
buigen zich naar elkaar toe om paarsgewijs
gebinte en glas te dragen en het ongedurige, wisselvallige licht
een vrouw die zo zwoel en vooroorlogs angehaucht
vertrektijden en bestemmingen omroept
dat het lijkt of ze elk rijtuig, elke slaapcoupé graag met je
zou willen delen, omdat alle doorgaande treinen
de stad achterwaarts, via hetzelfde baanvak, weer verlaten het heimwee van voorbije jaren tegemoet
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Leipzig - Karl-Tauchnitz-strasse
Scheuren trekken door de verschoven granieten
trottoirplaten en wind strijkt door het lover van de platanen
vroeg gevallen blad, stukgevroren, kapotgereden, slecht
opgelapt asfalt, ouwelijke kinderhoofdjes met wijd gespreide armen leunt een haast doorschijnende efebe
tegen de balustrade van het halfronde terras
dat bovenop het souterrain gelegen is, donkerblond
de in elkaar verstrikte krullen die zijn voorhoofd bedekken
en de piercing in zijn onderlip iets pruilends, iets diep
ontevredens geven, het boek dat hij las
is langzaamaan van zijn schoot gegleden en zal naar drukinkt
geuren, naar hoogzomer en papier de villa zelf, neo-classicistisch en uit zandsteen
opgetrokken, schittert pas gezandstraald in het middaglicht
tatoeages van schaduwen, van vervlogen liefdesdromen
op de paden door het stoffige park, de uitpuilende
afvalbakken en de rotzooi eromheen, de banken
met de ondanks al het geroezemoes
en gestoei onverstoorbaar verder breiende oma's, stomdronken
zwervers, de voor altijd verdwaalden, de alcoholici een plotselinge open ruimte daarna, een plek
die een dansvloer voor kraaien is en andere begenadigden
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namen en jaartallen zijn in de loodkleurige bast
van de beuken gekerfd, gekrast, terwijl tussen merg en spint
andere herinneringen liggen opgeslagen
tot op zekere dag de pijn vanuit de wortelstronken
naar de weidse kruinen optrekt en sleepkettingen
zich wikkelen om de daverend neergekomen stammen onder rododendronstruiken, achter onbehaaglijke bosschages
de geheime, bijna onvindbare ontmoetingsplaatsen
waaromheen het wild opgeschoten gras is platgetrapt
alsof er net nog een razzia was -
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Leipzig - Galopprennbahn
Waar de paarden ten slotte niet meer terugkeerden
naar hun stallen, maar naar slachthuis
of front werden afgevoerd, naar de cavalerie in de bossen
van Voor-Pommeren, van de Harz misschien
om er de handzaamste, minst hardbittige verder
te beteugelen, in te tomen - daar, daaromheen, wankelen
de tribunes, rond wat de verbeelding eens tartte
maar instortte voor er iets van beklijven kon aan de dravers en hen die de sulky's menden
vertrouwde men de zware Zündapps met zijspan toe
terwijl onder een zomerse lucht het massaturnen
zich op het middenterrein met hoepels, spreidzit en linten
dankzij een soort hogere regie ontvouwde
en synchroner dan synchroon liep
met het misvormde geschetter uit de luidsprekers dan stuitert, in een oud weekoverzicht, een bal
het beeld uit en zie je nog enkele meisjes
op de rug, hun frêle schouderbladen, het licht dat donzig
hun vlechten omzweeft, als in een wereld ongerept
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Berlijn - Alexanderplatz
De grond moet altijd nog dezelfde zijn
maar de oude café-restaurants, de wereldvermaarde
warenhuizen, de hoerenhuizen en half en half
clandestiene nerinkjes, de uitdragerijen, de overbevolkte
etagewoningen hier om de hoek- dat alles
werd ermee gelijk gemaakt
een zandvlakte was het, veemarkt en dorpshart
later en daarna een niet meer te ontwarren kluwen
van trams, rijwielen, handkarren, paard
en wagens, voetgangers en automobielenin zo'n steriele, hygiënische, door weinig anders
dan indroevige naoorlogse nieuwbouw omgeven kaalslag
waait geen krant je tegemoet, zou geen een
Biberkopf zijn Völkischer Beobachter
meer durven uitventen, met in zilveren letters
die naam trots op zijn pet
op de gevel van een van de kantoorflats
prijkt dan ook precies een slecht gekozen passage
uit Döblin' s werk-iets over weerzien
en hondse kou, waar eigenlijk
bijvoorbeeld dit had moeten staan:

Kijk nog eenmaal om u heen, u allen, die hier
nu gedachteloos krioelend over de Alex gaat, kijk nog
even om, voor alles voorgoed verdwenen is in de schaduw van een bouwschutting scholen
allerlei punks samen, sommige in aan elkaar geketende
winkelwagentjes gezeten, en drinken er
misnoegd, verveeld uit blik hun halve liters
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het is het zwart weer en het leer, het zijn
de aan iedereen trouw te maken honden weer
en de soldatenkisten en de matglanzende
doodssymbolen, de deinende, wiegende, gekleurspoelde
hanenkammen als vederbossen
op verder kaalgeschoren schedels bulldozers schoven traag het puin, die eindmorene
van vergeten leven, naar de uiterste
randen weg en lieten in alle leegte het plein
met zijn pleinvrees alleen
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Berlijn - Ansbacher strasse
Dit is de sleutel in je hand, dit is de vleugeldeur
van de entree, de brede trapopgang
die zijn pluchen loper voor je uitlegt en je naar statige
verdiepingen omhoogvoert
geen roede ligt er scheef, het duister
kruipt uit de lambrisering op en in de kille aderen
van het marmer stremt, vermoeid, het bloed
de lichte scheuren dateren van die keren
dat de luchters vervaarlijk zwaaiden en zich leegschudden
boven tafelkleden en parket, toen het alarm
afging en het laatste kristal versplinterde kom, sluit de deur achter je, denk om indringers
en najaarsblad, snuif de verschaalde, bijna vervlogen
geuren van zijde en serge, van dat ene, alles
zo vaak verpestende parfum op, van varkensleren
of goedkope kartonnen koffers en hoor
hoe de sneeuw van toen, dooiend, andermaal
van een kraag van sabelbont druipt
en hoe op de slechts spaarzaam verlichte overlopen
het gekrulspelde wantrouwen en zulke ochtendjasklamme
ongepoederde opvliegers, roddels
en al of niet bedekte toespelingen konden gedijen buitenom vergrijpen de tengels van de bosandoorn zich
aan lofwerk, loggia's en balkons, omstrengelen
tot wurgens toe de jaren
hier was het toch?
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Berlijn - Schlesisches tor
De onvermijdelijke treinen, de roetkleurige
avondschemering boven Landwehrkanal en Spree jarenlang stond de poort naar het oosten
wijd open voor Silezisch varkensvlees, voor koper
en steenkool, voor afgeladen beestenwagens
in omgekeerde richting, de vettige walm van de locomotieven
als ze onder de Warschauer Brücke vandaan kwamen
waar langs de rails, 's winters, 's nachts
tussen bevroren wissels en verlamde seinarmen
soms wat gemorste antraciet te vinden was
die gauw mee naar huis werd genomen, naar een stinkende
schoorsteen, het gekleurde cellofaanpapier
dat de ruitjes van de keukendeur als glas-in-lood
zo mooi sierde maar nu opbolt door het vocht nog dringt vanaf de spoorbaan het gehijg en gesis, het gegil
van doodsangst en genot tot hier door en flarden stoom
slaan neer in jachtige, mistige dromen, kristallen
als nachtwitte landschappen en tuilen op de ramen
spiegels van verlangen en ersatz
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Willem van Toorn
Groninger lezingen over poëzie II
Een rimpelloze vijver
In mijn vorige lezing sprak ik over de mijns inziens naïeve opvatting dat een gedicht
het meest ‘geldig’ is als het het produkt is van een ‘echte’ confrontatie van de dichter
met het volle leven. Het beeldgedicht - daar ging die lezing over - zou dan de
weergave zijn van een ervaring uit de tweede hand - alsof het geheel van de
werkelijkheid opgedeeld zou kunnen worden in vakjes met een soort puntenschaal:
wel echt/een beetje minder echt/niks echts aan.
Het sterkst komt deze opvatting van een in vakjes opgedeelde werkelijkheid tot
uiting als er (wat eens in de zoveel jaren hoort te gebeuren) weer eens een groepje
opstaat dat de bestaande poëzie (die dan ‘oud’ moet worden genoemd, alsof dat
een interessant criterium zou zijn - Sappho, P.C. Hooft en Shakespeare zijn al een
stuk ouder, en toch lezen sommigen onzer hun gedichten met ontroering) ervaart
als ‘roerloos’, als ‘een stilstaande vijver’, als in zichzelf gekeerd oftewel ‘hermetisch’
- wat wel zo ongeveer het ergste schijnt te zijn.
Je moet, vind ik, altijd je oren spitsen als het er weer eens over gaat dat er een
nieuwe poëzie is gearriveerd, die de totaal stilgevallen oude poëzie haar plaats zal
wijzen (namelijk in stoffige bibliotheken) en die ‘het volledige leven’ tot haar
werkgebied uitroept. Dat volledige leven, letterlijk ‘de ruimte van het volledig leven’,
is van Lucebert, een oud en helaas zelfs gestorven dichter, maar het past een
nieuwe beweging om een enkele voorganger als geestverwant avant la lettre aan
te wijzen, zodat Lucebert nogal eens wordt aangeroepen.
Je moet je oren spitsen, zei ik, omdat het soms wáár is. Er zijn voorbeelden van
wezenlijke doorbraken in de poëzie, noodzakelijke doorbraken (maar dat kun je
alleen achteraf vaststellen) die werkelijk nieuwe mogelijkheden hebben geschapen,
die de taal - dat gereedschap van de poëzie - hebben verrijkt met nieuwe middelen.
Het mooiste voorbeeld in onze recente (maar voor sommigen alweer oude)
geschiedenis is natuurlijk de Beweging van Vijftig. Die bracht werkelijk baanbrekende
vernieuwingen in de Nederlandse poëzie - al was het maar omdat ze buitenlandse
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ontwikkelingen, die kort gezegd vooral met een veranderd bewustzijn omtrent de
taal te maken hadden en die ons door de oorlog voorbijgegaan waren, in één grote
inhaalmanoeuvre bij de lezers bracht. De invloed van Vijftig, en dan vooral van
Lucebert, Kouwenaar, de helaas inmiddels chronisch onderschatte Schierbeek, en
Campert, werkt nog steeds door. Soms is dat heel duidelijk, zoals in de poëzie van
H.H. ter Balkt - maar ook bij dichters die zich van veel traditioneler vormen lijken te
bedienen is er een vrijheid in de omgang met het woord, de mededeling ontstaan,
die er waarschijnlijk zonder Vijftig niet zou zijn geweest. Je kunt je bijvoorbeeld
afvragen of het soms zo baldadige beeldgebruik van de sonnetten van Jan Kuijper
zonder ‘Vijftig’ had kunnen bestaan.
Van een aantal volgende ‘bewegingen’ moet je helaas zeggen dat hun revoluties
vooral buitenkant en behoefte aan publiciteit betroffen. Ik verbaas me er bijvoorbeeld
altijd over als ik in een serieus bedoeld artikel of handboek of
letterkundig-museumoverzicht ‘de Maximalen’ tegenkom als echte
vernieuwingsbeweging. Van de meesten van de groep is na het uitstorten van een
bak vis over Michael Zeeman weinig interessants meer vernomen. De paar boeiende
dichters die er mee in verband werden gebracht haastten zich bliksemsnel mee te
delen dat ze van niks wisten of helemaal niet bij enige groep wilden horen; anderen
publiceerden al jaren maar vonden ‘Maximaal’ kennelijk wel een aardige club om
de aandacht eens mee te trekken; van die laatste categorie ziet de belangrijkste
vertegenwoordiger zich nu als een ‘klassiek lyricus’, of een aanduiding van die
strekking, las ik. Begrijpt u me goed, ik wens ze allemaal het allerbeste, maar ik
verbaas me over het gemak waarmee een etiket iets tot de status van ‘belangrijk
nieuws’ kan verheffen.
Het is ook nogal vermakelijk om eens na te gaan hoe die rimpelloze vijver van
de Nederlandse poëzie er dan wel uitzag in die tijd - in vogelvlucht natuurlijk. Lucebert
publiceerde nog volop; maar die telt niet mee, want is ‘maximaal’ avant la lettre.
H.H. ter Balkt dan, toch waarlijk niet een dichter van het stilstaande water. Ik weet
niet of die ook al tot voorganger werd uitgeroepen. De misschien wel meest
indrukwekkende gedichten van Hans Faverey, in de bundel Tegen het vergeten,
waren net verschenen. Er was in die periode nieuwe poëzie van Gerrit Kouwenaar,
van Robert Anker, van Rutger Kopland, van Martin Reints, van Eva Gerlach, van
mijzelf, van Bernlef, van C.O. Jellema, van Esther Jansma. De lijst zou tien keer zo
lang kunnen zijn - maar het wordt melig, en ik beperk me maar tot de dichters die
me nu invallen omdat ze mij dierbaar zijn. Zeer verschillende dichters, zeer
verschillende ‘scholen’ - maar een rimpelloze vijver, nou nee. Ik stel het verschijnsel
vooral aan de orde omdat het beeld van die rimpelloze vijver vaak zo gemakkelijk
wordt over-
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genomen door de kritiek en de geschiedschrijving, die zich vaak meer lijkt te
interesseren voor incidenten dan voor de volledigheid van het beeld. Ik ben ook
benieuwd wat er zal overblijven van de nieuwe maximale golf tot welks spreekbuis
Ilja Leonard Pfeijffer zich lijkt te hebben gemaakt. Ik herinner me uit een artikel van
hem, ik meen in De revisor, dat hij de poëzie van Hans Faverey maar aanstellerij
vond, en uit een andere publicatie dat de ‘Spiegel van de Nederlandse poëzie’ maar
eens aan scherven moet. Begrijpt u mij goed, ik vind het best, maar ik vrees dat het
vooral weer veel geraas zal opleveren, veel sound and fury, maar dan van het soort
dat ook wordt voortgebracht door acteurs van het tweede plan die in een B-film doen
alsof ze klaarkomen. Interessant is overigens, dat al decennia lang die ‘vernieuwing’
in grote trekken dezelfde gedaante aanneemt: eigentijdse, modieuze taal moet er
in het gedicht, liefst een beetje luidruchtig, van de straat, beelden van het gevaarlijke
stadsleven en ook nog steeds seks pour épater le bourgeois. Dat geeft er iets
amechtigs aan, want hoe zeg je nog iets schokkends over seks in een tijd dat die
avond aan avond in al zijn zweterigheid van het beeldscherm de huiskamer
binnenkomt; of over de grote stad en het quasi-gevaarlijke moderne leven als die
elke dag in de kranten en op de tv breed worden uitgemeten. Onlangs las ik een
bespreking door Ilja Leonard Pfeijffer van de laatste poëziebundel van Tomas Lieske;
hij vond het merendeel van Lieskes gedichten te denkerig, te kundig, te netjes
afgewerkt. Hij vond, ik citeer letterlijk, dat Lieske voor zulke gedichten ‘terdege
klapjes moet krijgen.’ Tja. ‘Gooi de remmen los, kerel,’ scheen Pfeijffer vooral tegen
Lieske te willen zeggen. Alleen een in Haags dialect geschreven, ‘uit het volle leven
gegrepen’ gedicht kon in zijn ogen genade vinden. Dit bevestigt wat ik eerder over
zulke vernieuwingstendensen zei: ze hebben de neiging steeds van de poëzie te
eisen dat die uit het volle, avontuurlijke leven komt; alleen is die eis van zo'n beetje
de jaren twintig van de vorige eeuw af steeds maar dezelfde.
Je zou die hele behoefte aan kabaal ook kunnen verklaren uit een achterdocht tegen
wat ik denkende dichters zou willen noemen. Dat moet ik verduidelijken. Ik bedoel
niet dichters die hun gedichten rationeel in elkaar zitten te sleutelen; ik betwijfel
trouwens of zulke dichters überhaupt bestaan. Ik bedoel dichters die zich zeer
bewust zijn van wat ze doen, wat ze zoeken, maar daarbij niet bereid zijn de emoties
maar kritiekloos te laten stromen en aan te nemen dat wat er dan ontstaat
interessante poëzie is. Dichters die menen dat alles tot het gebied van de poëzie
behoort, dus ook de gedachte, de herinnering, de geschiedenis, de kunst - het
geheel van wat tijdgenoten en voorgangers heeft beziggehouden. Wat ík juist
interessant vind is, dat er na en zeker ook door Vijftig zo'n ongelooflijk ge-
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varieerde poëzie in Nederland is ontstaan. Misschien herken je daar de echte
vernieuwingsbewegingen wel aan: dat ze zoveel ruimte creëren dat ze uitdagen tot
rijke variatie - anders dan de vernieuwers die zich verwant voelen aan de grote
opruimer Attila, achter wiens hoeven geen gras meer groeide.
Nee, oud en jong, of oud en nieuw - het lijken mij weinig boeiende criteria. Een veel
interessantere, en naar mijn mening nog steeds geldige, scheidslijn is inmiddels
alweer zesenveertig jaar geleden getrokken door de nog altijd te weinig
gewaardeerde theoreticus van Vijftig, Paul Rodenko.
In zijn boek Met twee maten, in 1956 in een oplage van 15.000 exemplaren
verschenen (dat waren tijden) presenteerde hij twee bloemlezingen uit de poëzie
van de (toen) afgelopen vijftig jaar. De eerste bloemlezing, ‘Met de ene maat’
genaamd, bestond uit gedichten die volgens de algemene smaak tot de mooie,
goede, zelfs ontroerende poëzie behoorden - van Albert Verwey tot Hans Lodeizen.
Een soort ‘mainstream’ van de goede smaak. De tweede afdeling, ‘Met de andere
maat’, bevat de poëzie die verder gaat, de grenzen van dat middengebied
overschrijdt, die tracht het ‘onmogelijke’ tot stand te brengen of te benaderen. Ik
probeer u dadelijk uiteen te zetten wat dat ‘onmogelijke’ volgens Rodenko dan wel
is. Hij duidt de twee categorieën ook aan als ‘koud’ en ‘warm’, naar analogie van
het gezelschapsspelletje waarbij één persoon probeert iets in de kamer te raden
dat de anderen in gedachten hebben; die anderen roepen dan ‘warm’ of ‘koud’ om
de zoekende te helpen. De ‘warme’ bloemlezing begint ook met Verwey, maar
eindigt met Lucebert en Claus. Tussen de twee afdelingen staat Rodenko's essay
over de twee ‘maten’. Voor alle duidelijkheid: veel dichters komen in beide afdelingen
voor; enkelen passen volgens Rodenko alleen in ‘koud’ of ‘warm’. Claus, Andreus
en Lucebert zijn alleen ‘warm’, Willem Elsschot en Jan Greshoff alleen ‘koud’. Van
de laatsten vindt Rodenko overigens geheel niet dat zij ‘klapjes’ zouden moeten
krijgen; hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan zulke schoolmeesterij.
Om u enigszins op het spoor te zetten van waar het Rodenko om te doen is, heb
ik een ‘koud’ en een ‘warm’ gedicht gekozen van een door mij bewonderde maar
al jaren weinig gelezen dichter, Gerrit Achterberg. Het eerste gaat zo:

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

181

Het schilderij
Een oud en donker schilderij
boven mijn ledikant.
Bij nachten blijft het licht opzij
tot aan den rand.
Van de figuur is niets te zien;
het is nu donker in dat land.
O schilderij o schilderij
boven mijn ledikant.
'k Herinner mij nog uit vandaag:
het zijn twee mensen, hand in hand
liggende op een bloemenwei;
het is voorbij het is voorbij
het is een donker schilderij
gehangen aan den wand.

Dit is, bij al zijn gevoeligheid en bewogenheid, voor Rodenko een gedicht uit de
koude zone. ‘Warm’ is het gedicht ‘Achter het einde’:
De wind en haar kleren lagen nog saam
maar het was al over;
ergens tegen de sterren aan
sloeg het raadsel uiteen, maar wie gelooft er
dat het hiermee eindigt, wat zo begon
dat het de elementen verzamelen kon
in énen greep, binnen één bloed?
wat zo begon
dat ik het zelf niet geloven kon,
dat ik niet wist waarom het begon
dan dat het niet anders eindigen kon
dan in de eeuwigheid.

Het verschil tussen de twee gedichten, en in het algemeen tussen de twee ‘maten’
waarmee hij gedichten wenst te meten, formuleert Rodenko als volgt: ‘We vinden
hier dus bij [...] Achterberg (Rodenko heeft ook voorbeelden gegeven van Boutens,
Nijhoff en Van der Graft, waar ik dadelijk gedeeltelijk nog aan toe kom) een opvatting
van poëzie, die hierin verschilt van wat men traditioneel onder poëzie verstaat, dat
het er haar niet
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om gaat bepaalde gevoelens of gedachten zo mooi, zo goed, zo geconcentreerd
mogelijk tot uitdrukking te brengen, maar dat zij aan de poëzie de eis stelt het
onmogelijke tot stand te brengen.’ Nog zo'n voorbeeld van het streven, in het gedicht,
naar het onmogelijke, is voor Rodenko het gedicht ‘Het stenen kindje’ van Martinus
Nijhoff. Ik lees het u voor:
Buiten de herberg waar we bleven
In 't oude stadje aan de Rijn
Begon des nachts muziek te beven.
Wij zetten ons, achter 't gordijn,
Met kandelaars op het kozijn:
Reizende muzikanten waren
Aan 't spelen op 't besneeuwde plein,
En bij hen stond een kind te staren Maar toen ik nader acht ging geven,
Was het de stenen cherubijn
Die zich, als smeltend losgeheven,
Had vrijgemaakt van de fontein De fluit hief in het maanlicht zijn
Roep tussen rits'lende gitaren
En zwol terug in het refrein Het kind begon mij aan te staren Toen kwam het naar mijn venster zweven:
Ik voelde hoe zijn naakt en klein
Lichaam dicht aan mijn borst gedreven
Sidderde van ontspannen pijn Er trilde langs mijn wang een rein
Koud kindermondje, en in mijn haren
Woelde zijn handje - O moeder mijn,
Smeekte 't, en bleef mistroostig staren O zoontje in me, o woord ongeschreven,
O vleesloze, o kon ik u baren De nood van ongeboren leven
Wreekt gij met dit verwijtend staren.

Kenmerkend voor déze poëzie uit de warme zone is dat zij moet tekortschieten; het
onmogelijke verrichten is geen enkel gedicht gegeven. Rodenko noemt haar dan
ook ‘de poëzie van het échec’. Kenmerkend is óók dat in al de voorbeelden die
Rodenko noemt impliciet of expliciet het be-
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sef van de taal, van het tekortschieten van de taal, dringend aanwezig is. Bij Nijhoff
is dat heel duidelijk: het ‘zoontje’ dat de dichter in zich draagt, het ‘ongeboren leven’,
is het ongeschreven woord, het woord dat niet geschreven kán worden. Ook in een
tweede gedicht van Achterberg, ‘Thebe’ gaat het om taal, om het gedicht zelf: ‘een
taal waarvoor geen teken is/ in dit heelal,/verstond ik voor de laatste maal’, zegt het
gedicht.
‘De keerzijde van het échec is,’ schrijft Rodenko, ‘dat de dichter deze “taal” in
ieder geval éven, in een flits en op de uiterste rand van de menselijke mogelijkheden,
“verstaan” heeft.’ Met andere woorden: juist in de poging het onmogelijke tot stand
te brengen, ligt de triomf van het gedicht. Rodenko kiest nogal dramatische termen
voor dit proces, hij heeft het over ‘de nederlaag’ tegenover het Onzegbare, het
Onnoemlijke, het Ontzaglijke - maar dat is een kwestie van temperament, lijkt me,
en misschien ook van tijdgebonden taalgebruik. Je kunt er ook in minder
oorlogsachtige of semi-religieuze termen over spreken. Ik herinner aan Koplands
gedicht naar aanleiding van de paardenschetsen van Leonardo, dat ik in mijn vorige
lezing citeerde:
hij moet hebben willen weten hoe een paard
wordt gemaakt, en hebben gezien
dat dat niet kon,
hoe het geheim van een paard zich uitbreidde
onder zijn potlood

Dat is hetzelfde geheim, hetzelfde Onmogelijke en Onzegbare, schijnbaar minder
dramatisch verwoord, maar dat geldt alleen voor degenen die denken dat grote
woorden dramatischer zijn dan kleine.
Rodenko richt zich in zijn mooie essay tussen de twee maten in tot de
‘experimentelen’, de Vijftigers. De titel van het eerste deel van zijn betoog is zelfs:
‘Experimentelen, wat nu?’ Hij is van mening dat de ‘experimentelen’ een werkelijke
vernieuwing in de poëzie teweeg hebben gebracht, maar dat dat niet genoeg is dat zij zich, wil hun poëzie de betekenis krijgen die ze in aanleg heeft, rekenschap
moeten geven van hun relatie tot het verleden, tot de dichters die vóór hen schreven.
Voor de Vijftigers was de taal, de poëzie zelf, de kern van hun experiment. Denkt
u maar aan de ontelbare gedichten die de poëzie tot onderwerp hebben, van ‘Poëzie
is een daad’ van Campert tot ‘Het proefondervindelijk gedicht’ en ‘Het vlees is woord
geworden’ van Lucebert. Maar ook voor een aantal dichters die hen voorgingen,
zoals Nijhoff en Achterberg, is de taal de kern van hun preoccupaties - al vinden zij
andere oplossingen. ‘De toekomst
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ligt in het verleden,’ zegt Rodenko. ‘Men kan het zelfs zó; stellen, dat de confrontatie
van eigen oplossingen met oudere, anderssoortige oplossingen, in feite tot de enig
werkelijk experimentele, proefondervindelijke, beantwoording van de vraag “wat
mi?” leidt.’ Heel mooi vind ik deze formulering van Rodenko: ‘Wat een “experimentele
levenshouding” precies inhoudt is alweer niet een kwestie van aprioristische
formuleringen of programma's, en doet er in dit verband trouwens ook niet toe. Maar
“de totale mens”: dat is niet alleen de etende, parende en dichtende mens, maar
ook de denkende, filosoferende, ook de moreel en politiek handelende mens. [...]
Het verleden met andere woorden, politiek en cultureel, behoort evengoed tot de
“ruimte van het volledige leven” als heden en toekomst; het verleden, kan men zelfs
zeggen, is een integrerend bestanddeel van het heden (en van de toekomst): zonder
verleden is het heden een abstractie, een in de lucht hangend dogma.’ Dat is, maar
veel beter en dringender geformuleerd, wat ik hiervoor bedoelde met mijn pleidooi
voor ‘denkende dichters’.
Eén van de mooie inzichten die Rodenko opdoet als hij, in zijn lessen voor lezers
en experimentele dichters, het verleden onderzoekt op ‘warme zones’ is dat in de
verschuiving van aandachtsgebieden in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij
maakt er zelfs een lijstje van, zó:
1900: de warme zone ligt in de sfeer van de geest
1910: de ziel
1920: het bloed
1930: de intelligentie
1940: het hart
1950: de taal - dat zagen we al.
Voor de voorbeelden moet ik u naar Rodenko verwijzen (léés die schrijver), ze
zouden hier veel te ver voeren. Mij gaat het erom dat die preoccupatie met de taal
nog altijd niet voorbij is, niet voorbij kán zijn. Ik durf zelfs wel te zeggen dat een
gedicht niet ‘modern’ genoemd kan worden als het niet doortrokken is van het besef
dat het de grenzen van de taal verkent en die grenzen tracht te overschrijden - het
‘onmogelijke’ van Rodenko. Een aantal dingen lijkt in de poëzie ‘eigenlijk’ voorgoed
oninteressant geworden: het verhaaltje, de beschrijving, de anekdote, de persoonlijke
gevoelsuitstorting in een vlekkeloos sonnet vervat. Dat weerhoudt een aantal dichters
er natuurlijk niet van die genres hartstochtelijk te bedrijven - maar over zulke dichters
heb ik het niet. Er worden ook nog altijd boeren- en doktersromans geschreven.
Het indringendste beeld dat Rodenko oproept als hij het over het wezen van de
moderne poëzie heeft, is dat van ‘De poëzie van het vlies’. Het ge-
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dicht, zegt Rodenko, is voor de moderne dichter geen ‘openbaring’ vanuit het
transcendente (god of muze of zoiets) maar verlengstuk van de menselijke
sensibiliteit, een soort ‘zesde zintuig’. Het werkt dus als het ware van de andere
kant. Niet het hogere overschrijdt een grens om de dichter te komen inspireren - de
dichter tast met het gedicht als instrument de grens af waarbinnen mensen nu
eenmaal opgesloten zijn. Rodenko citeert een veelzeggend fragment van de dichter
Pierre Kemp:
Nu komen er nog de woorden,
maar ook deze boetseren de mens
en ik luister allang naar akkoorden
die liggen liefst buiten zijn grens.

In mijn vorige lezing heb ik gesproken over de ervaring van een ‘kier in het decor’,
en ik verbeeld mij dat Rodenko het over een soortgelijke ervaring heeft. Rodenko
vindt dat besef van het bijna-aanraken van ‘het andere’ bijvoorbeeld ook bij een
‘oude’ dichter als Boutens. Hij citeert uit het gedicht ‘Morgenlijk’:
Ik proef in 't zuivere morgenlicht
Als een nog woordeloos gedicht
Uw naë afwezigheid.

Voor de lezer die ook maar enige gevoeligheid bezit komt die Afwezigheid als een
schok; je zou ‘aanwezigheid’ verwachten - maar die ‘afwezigheid’ maakt de grens
zo totaal dat je adem ervan stokt. En toch moet de dichter met zijn ‘zesde zintuig’
proberen die grens te lijf te gaan.
Toen eerder het woord ‘vlies’ viel hebben sommigen van u, ook als ze Rodenko niet
hebben gelezen, misschien gedacht aan een gedicht dat dit beeld, die ervaring van
zoiets als een vlies, tot het uiterste voert, maar nog één stap verder gaat door ook
de lezer in de ervaring op te nemen: het beroemde ‘Voor wie dit leest’ van Leo
Vroman. Ik denk nog altijd dat Vroman alleen al om dit gedicht verdient in de galerij
van de heel groten te worden opgenomen. Ik lees u het begin ervan voor.
Gedrukte letters laat ik u hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan u niet bereiken.
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O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg uw hand op dit papier: mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het nit.
...

Het is eigenlijk niet netjes, het gedicht hier af te breken, maar ik wil graag dat vooral
dat beeld van het ‘vlies’ in uw hoofd blijft zitten. Het papier wordt bij Vroman de huid
van de dichter, zijn meest vooruitgeschoven zintuig, maar tegelijkertijd de grens die
hem scheidt van de lezer. Verbijsterend sterk is het beeld van de twee handen, die
van de dichter onder het papier (‘mijn warme hand door dit papier niet steken’), die
van de lezer misschien erop gelegd.
Ik ben zo uitgebreid op Rodenko en zijn twee maten ingegaan, omdat ik u ervan
wilde overtuigen dat er interessantere manieren zijn om poëzie te benaderen dan
door middel van de wat naïeve begrippenparen oud versus nieuw, of binnenkamer
versus ‘het volle leven’. Meer binnenkamer dan ‘Voor wie dit leest’ kun je nauwelijks
bedenken; er is zelfs geen kamer; er is alleen het papier, met de aarzelende, ‘door
de druk versteende’ woorden erop waarmee de dichter de lezer tracht te bereiken.
Maar in dit kleine bestek raakt het gedicht aan een van de meest mysterieuze
verschijnselen van het menselijk leven; hoe woorden ervaringen van het ene hoofd
kunnen laten oversteken naar het andere, door een tussenliggend niemandsland.
Over die ruimte tussen dichter en lezer wil ik het in mijn volgende lezing hebben.
Nu gaat het mij erom dat de vernieuwing van de Vijftigers, en de verwante pogingen
van voorgangers (en gedeeltelijk tijdgenoten) om met het gedicht het onmogelijke
te doen, tot op de dag van vandaag doorwerkt in de Nederlandse poëzie - en dat
die vernieuwing volgens mij sterk bijgedragen heeft aan een grote veelvormigheid
in de poëzie, waarbij zulke verschillende dichters als Eva Gerlach, Martin Reints,
K. Michel, H.H. ter Balkt, Esther Jansma, Rutger Kopland, Bernlef, Gerrit Kouwenaar,
Erik Menkveld met een groot deel van hun werk nog steeds binnen de ‘warme’ zone
van Rodenko zouden vallen. Want ik ben ervan overtuigd dat alle poëzie die na
Rodenko's opstel is geschreven en die de moeite waard is iets moet doen ervaren
van Rodenko's poëzie van het onmogelijke.
Sterker: de roep - bij deze rijkdom aan variatie - om een nieuwe vitaliteit, heeft in
mijn ogen iets naïefs: ze wil ontkennen dat de wereld waarin we leven
gefragmenteerd is geraakt. Een ‘hele’ wereld bestaat volgens mij alleen in de
voorstelling van New-Age-achtige nieuwe gelovigen die
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met bomen spreken om het niet met mensen te hoeven doen. Wat misschien
veranderd is sinds Rodenko, is dat hij over het ‘échec’ alleen in dramatische termen
kon spreken, zoals ik eerder al zei, terwijl wij - sommigen van ons althans - toch
een beetje jeuk krijgen bij de voorstelling van de dichter als ‘ziener’. Ik bedoel:
sommige dichters van nu, hoe schatplichtig zij misschien ook nog altijd zijn aan de
experimenten van ‘Vijftig’, kunnen met het tekortschieten van de taal, met het gedicht
‘als noodwoning’ zoals Rodenko het ook noemt, in minder dramatische termen
omgaan dan hun voorgangers dat wellicht moesten doen. Koplands ontdekking bij
het zien van de schetsen van Leonardo is niet wezenlijk anders dan die van Nijhoff
in ‘Het stenen kindje’; ze is alleen uiterlijk minder dramatisch verwoord. Misschien
wel doordat ‘we’ al zoveel langer leven met het moderne besef van de scheiding
tussen de taal en de dingen dan Boutens, Achterberg en Nijhoff en dan de generatie
die meteen na de oorlog aan het woord kwam.
Van die ‘uiterlijk minder dramatische termen’ wil ik u graag een aantal voorbeelden
geven, waarbij ik u duidelijk hoop te maken dat de dichters die ik zal citeren wel
degelijk leven, werken, in hetzelfde besef dat Rodenko verbond met de ‘warme
zone’ van de taal, in hetzelfde besef als Achterberg met zijn ‘taal waarvoor geen
teken is/in dit heelal’.
Het eerste voorbeeld dat ik u voorleg is afkomstig uit de bundel Lichaam en ziel
van Martin Reints; het is het derde gedicht uit de gelijknamige, driedelige reeks,
waarin respectievelijk een minnaar, een aanbedene en een denker aan het woord
zijn. (de denker:) dus:
Ik weet niet meer of er fuck
of kut op de muren stond
toen ik door het dorp liep
ik weet wel: de dingen komen meestal niet alleen
wat betekenen de woorden? en lijken zij
in de beweeglijkheid van hun betekenis op mijn
gemoed en op het wisselend verschiet of
zijn ze meer zoals garagedeuren die zelden
opengaan, en dan met moeite?
de dichter schreef:
‘als mijn personages uit mijn verbeelding zijn voortgekomen
is het zinloos mij een wereld voor te stellen
waarin zij er werkelijk zijn’
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en hij schreef:
‘komen zij in onze werkelijkheid voor
dan kan het zin hebben mij een wereld voor te stellen
waarin zij er niet zijn’
het is geen noodzaak dat de man die dit bedacht
dit bedacht
het is toeval
het is een samenloop van omstandigheden
die ook anders had kunnen zijn

Reints heeft het over de ‘beweeglijkheid van de betekenis’ van de woorden; de
denker in zijn gedicht is er volkomen van doordrongen dat er geen eenvoudige,
één-op-één-relatie tussen woorden en wereld bestaat. Hij roept een beeld op van
de woorden als ‘garagedeuren die zelden/opengaan, en dan met moeite’. De wereld
is bij Reints een wereld van voorstellingen, van wat gedacht kan worden en daaraan
een tijdelijke geldigheid ontleent. Bovendien is er in het slot van dit gedicht de
vaststelling dat het toeval is dat de man (in het gedicht) bedacht wát hij bedacht.
Het gedicht geeft geen houvast, geen zekerheid in de wereld. Wat bij Achterberg
drama is, is bij Reints uiterlijk de hoffelijke neerslag van een onderzoek - maar dat
maakt het besef van het gedicht als ‘noodwoning’ niet minder intens.
Ander voorbeeld. Ik herinner u eraan dat Rodenko het erover had dat het échec
van de poëzie, het besef dat het beste gedicht tekortschiet, vaak niet leidt tot
verslagenheid, maar juist tot een gevoel van triomf omdat het ‘onmogelijke’ tenminste
is geprobeerd. Heel verwant aan het gedachten-onderzoek van Martin Reints, maar
daarvan verschillende door het uitspreken van die trots, is een gedicht van Hans
Faverey waarin het vergeefse zelfs zo ongeveer wordt bezongen:
Zodra ik iets denk, denk ik
wat een moeite het doet
om te raken verdwenen.
Hoe kaal is de stilte 's winters.
Onthoud hoe het is. Vind je
goed dat ik je aanraak.
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Terug kom ik aangelopen en ik leg
mijn hand waar hij zonet nog was.
Hoe het dooit. Holt het begrip
druppel het vallen steeds verder
uit - Onze schamelte is er niet
minder om; noch de trots
om het vergeefse.

Tussen het begin: ‘Zodra ik iets denk’, en ‘de trots om het vergeefse’ wordt een
reeks voorstellingen opgeroepen die je (ik) erotisch zou kunnen lezen (de hand die
wordt neergelegd waar hij zonet nog was, ‘vind je goed dat ik je aanraak’), maar
ook als een poging om de stilte op te roepen (‘Hoe kaal is de stilte 's winters’) die
voorstelbaar is als het gedachte verdwenen is. Hoe machteloos de taal is, wordt
verwoord in ‘Holt het begrip/druppel het vallen steeds verder/uit’ - wat ‘onze
schamelte’ hevig voelbaar maakt, maar ook ‘de trots om het vergeefse’.
Gerrit Kouwenaar stuit op de machteloosheid van de taal in het gedicht ‘droom’ uit
zijn bundel gedichten 1978-1996. In de droom bevindt de dichter zich (maar dat is
bij Kouwenaar niet ‘ik’ maar ‘men’ - wat u ook kunt zijn, zodat hij u deelgenoot maakt
of u wilt of niet) in het huis van zijn ouders, die er niet meer wonen, misschien
gestorven zijn. Het gedicht doet letterlijk dienst om het bezoek aan het lege huis
mogelijk te maken: men ‘herschrijft in het donker de muur die hier stond’ zegt het
gedicht. Het gaat zo:

droom
Men droomt dat de vader en moeder verhuisd zijn
het huis staat open en bloot, het brood
ruikt naar grond, men is vrij
als een dief, er valt niets meer te stelen
men vindt geen geheim, zoekt vergeefs
naar de wijn in de kelder, schrikt
van zijn onbestaanbare grootte, herschrijft in het donker
de muur die hier stond, ontkent
de verbeelding, wil drinken en eten, duur
zame leeftocht ontbloten, suiker en vlees
maar niets, zelfs geen zout om te likken
alleen een roestige lepel van zilver
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alsof men de honger een lichaam kon dichten
het donker een inzicht, een gat, in de geest -

‘Men’ kan in het gedicht wel het onmogelijke proberen, het huis weer met leven
vullen - maar men kan niet ‘de honger een lichaam dichten’, d.w.z. door het gedicht
werkelijkheid laten worden; hoogstens levert het donker een inzicht, ‘een gat in de
geest’.
Opvallend is de overeenkomst met een gedicht van Eva Gerlach: ‘Tekst’. Ook in
dat gedicht gaat het om een droom, ook daar is in de droom een gedicht aanwezig
dat niet in staat is de werkelijkheid te duiden; het verdwijnt zelfs onder het lezen.
Gerlachs gedicht staat, lijkt het wel, tussen dat van Vroman en dat van Kouwenaar
in.

Tekst
Je had een gek gedicht bij je vannacht.
Vierkanten wit groeven in de bladzijde,
beeldschimmel knaagde aan de regelval,
cursieven gingen hun gang door de romeinen.
Wij braken onze ogen over het kleine
corps, ongelijk op het papier gebracht.
Aan water stonden wij, ieder gelezen
woord vloeide weg als van het vel losgekamd,
zonder ophouden keken wij naar het lange
kalme stromen van haarscherpe zinsneden.
Toen werd het dag, ik zat hier met het lege
papier waarvan je schaduw was verdwenen.

Ik wilde u er met deze lezing van overtuigen dat u uw oren zou moeten spitsen als
u weer eens hoort dat de Nederlandse poëzie een stilstaand water is, waar nodig
een steen in moet. Enerzijds omdat je nooit weet of er niet een werkelijk een nieuwe
Gorter of Lucebert is opgestaan. Anderzijds omdat die vernieuwer (of dat kleine
circusje van vernieuwers) van goeden huize zal moeten komen om baanbrekend
te zijn in een klimaat dat zo'n variatie mogelijk maakt, én waarin zó het wezen van
de taal aan de orde is in de beste poëzie die er wordt geschreven. En wantrouw de
hijgerig op ‘nieuws’ jagende journalistiek die meent dat degene die het hardst
schreeuwt op het dorpsplein wel de grootste vernieuwer moet zijn.
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Over de medewerkers
Hans Aarsman (1951) schrijft en fotografeert. Hij houdt van kijken naar de overkant.
En van gras. Was liever operazanger geworden. Maar ja, die stem. Geen kinderen.
Jan Baeke (1960) debuteerde in 1997 met de poëziebundel Nooit zonder de paarden
en publiceerde de bundel Zo is de zee in 2003.
Hans W. Bakx is auteur en vertaler.
J. Bernlef (1937). Recente publicatie: Verbroken zwijgen (verhalen, 2002).
Hans Tentije (1944). Recente publicaties: Wisselsporen (poëzie, 1999) en Wat het
licht doet (poëzie, 2003).
Graa Boomsma (1953). Recente publicaties: Laagland (1999, roman), Adam in
Amerika (2000, essays), Stadsvlucht (2001, roman). In voorbereiding: Maanvuur
(2003, roman).
Patricia de Groot (1964) is redacteur bij uitgeverij Querido. Debuteerde in Raster
91; zie ook 95 en 96. In 2002 verscheen haar debuut De achteroverval bij uitgeverij
Contact; in het najaar 2003 verschijnt haar nieuwe boek.
Ineke Holzhaus (1951) schrijft voor het theater en de radio. Ze publiceerde o.a. Een
hoge prijs - Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen in Nederland, 1991. Binnenkort
verschijnt haar eerste dichtbundel, In het oog van een mus. Zie ook Raster 97.
Hedda Martens (1947) schreef de verhalenbundels Sjibbolet (1982), Een naald
op het water (1992) en Dagelijks leven (1999).
Emmy Scheele (1949) studeerde etnocinematografie aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht en audiovisuele communicatie aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam. Als freelance fotograaf werkt zij voor diverse tijdschriften, maakt
portretten en documentaire series. Is docent fotografie aan het Leids Academisch
Kunstcentrum en het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Henk Simons (1940) is leraar klassieke talen en publiceert regelmatig in Raster.
Per Olov Sundman (Vaxholm, Zweden, 1922-1992) debuteerde in 1957 en
publiceerde verhalen, romans en reisbeschrijvingen. Van hem zijn vijf titels in het
Nederlands vertaald. Raster heeft meerdere malen werk van hem gepubliceerd,
proza en essays.
Peter Theunynck (1960) debuteerde in 1977 met Berichten van de Panamerican
Airlines&Co. In 1999 volgde De bomen zijn paars en de hemel. Zomer 2003 verschijnt
zijn bundel de man in manhattan.
Willem van Toorn (1935). Recente publicaties: De rivier (1999), Haarlem station
(novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997 (2001)
Jacq Vogelaar (1944). Recente publicatie: Taats onder mannen (2002).
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[Nummer 103: Kijken]

Eddy Posthuma de Boer
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Redactie
Bij dit nummer
Iedereen kijkt en iedereen heeft ook wel het idee dat hij of zij dat wel kan, kijken.
Tenminste zolang er geen fysieke handicap bestaat. Maar toch ziet de een andere
dingen dan de ander. Wat we zien of niet zien heeft veel te maken met wat we van
plan zijn te zien, en ook met waar we geleerd hebben naar te kijken, waar we op
kúnnen letten. Beeldend kunstenaar Esther Polak kwam er, toen ze met vogelkijkers
de natuur in ging, achter dat ze heel veel niet zag. Ze leerde de vogels te zien. ‘De
vraag drong zich aan mij op: Wat zie ik nu niet? Hoeveel beroepen en bezigheden
bestaan er die een eigen kijk-grammatica kennen?’ Die vraag heeft Raster min of
meer over genomen. Maar niet alleen die vraag. Ook de vraag hóe we eigenlijk
kijken, wat een fototoestel of een beeldkader voor verschil maken voor onze blik,
hoe iemand kijkt die zoekt, hoe ‘beroepsblikken’ eruit zien, wat iemand ziet onder
ellendige omstandigheden.
Sommige mensen hebben een opener oog voor de werkelijkheid dan anderen.
Bianca Stigter kijkt in dit nummer vooral naar het verleden, dat wil zeggen, ze zou
het verleden graag willen zien, maar ‘Nooit kun je meer zien hoe het vroeger was’.
Toch zoekt ze naar sporen verleden, en soms lukt het haar direct in de geschiedenis
te kijken. ‘Door de niet verwijderde opschriften, moeilijk te verwijderen omdat er
vroeger nu eenmaal duurzamer materialen werden gebruikt, ontstaat bijna een
dubbele stad. In de stad is nog een stad, van oude woorden, opschriften,
uithangborden, gevelstenen. Bijschriften zonder foto.’
Dit nummer is geen cursus ‘naar kunst kijken’. Het gaat vooral om het kijken zelf,
om de manier waarop dat gebeurt, of om de manier waarop de blik gestuurd of
gekleurd wordt. Pierre Bourdieu gebruikte in Algerije een camera om te kunnen
kijken en om te proberen te laten zien wat hij écht gezien had, en merkte dat een
camera de blik verandert. De fotograaf Hock Khoe maakt stereofoto's die een
eigenaardige schijn van diepte geven en ons via onze ogen weer op een andere
manier bedriegen dan gewone foto's. Willem van Toorn sprak met hem over dat
fenomeen, en schreef bovendien een beschouwing over panorama's, voor de
gedesoriënteerde burgers van de negentiende eeuw een manier om weer greep te
krijgen op de steeds uitgestrektere collectieve ruimte. Piet Meeuse schrijft over de
uitsluiting van alles wat buiten het blikveld valt door de camera, over manipulatie
en het ontwikkelen van een beeldtaal die weinig meer te maken heeft met hoe we
zien en wat er te zien is. ‘Daarom lijkt het me niet overdreven om te zeggen dat het
beeld als menselijke realiteit - als projectie van een innerlijke wereld - ten onder
dreigt te gaan in de ongebreidelde expansie van de beeldtechniek.’
Verder onder meer Koos van Zomeren over het kijken van dieren, Ria Loohuizen
over het zoeken (naar paddestoelen), Jacq Vogelaar over de waarnemer die in elke
cel, in elk gevangenenkamp aanwezig is, Johanneke van Slooten over hoe musici
kijken en Peter Winnen over hoe wielrenners kijken.
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Kees Nieuwenhuijzen
Weer niets gezien vandaag
Niet gezien de groene glans van de fosforescerende cijfers van de rinkelende wekker;
niet, bij het openen van de gordijnen, de voorbij schuivende wolken. Niet de
wonderbaarlijk lelijke belettering van de tandpastatube; ook niet de al even
wonderbaarlijke metamorfose van gedroogde thee in natte theeblaadjes. Geen oog
gehad voor de rafels aan de manchetten van mijn hemd, de kale plekken op mijn
schoenen, de vlekken op mijn broek, het vuil onder mijn nagels. Kortom: de slijtage,
de morsigheid, het eigen verval; niet gezien. Evenmin de groet van de buurman,
noch zijn vergeefse poging zijn kaalhoofdigheid te maskeren door zijn scheiding I
cm. boven zijn linkeroor te leggen om het spaarzame haar als een flapover zijn
kalende kruin te laten bedekken. Ogenkost: de hondendrol - niet gezien en jawel met het bekende noodlottige gevolg. In de tram niet gemerkt dat de inkt in de
stempelautomaat op was zodat er blind gestempeld moest worden. Bij de tandarts
in een tijdschrift twee op het oog identieke afbeeldingen met de opdracht Zoek De
Zes Verschillen de zesde niet gevonden - om wanhopig van te worden. Niet in de
goudgespikkelde ogen van de mondhygiëniste gekeken terwijl die toch gedurende
een half uur een decimeter van de mijne waren verwijderd. Trouwens; niet een (1)
mooi meisje gezien, ook geen mooie hazenlip, een been in het gips, een rolstoel of
een blindengeleidehond. Op verschillende plaatsen water gedronken maar daarvan,
keer op keer, vorm noch kleur weten te bepalen. Sigaretten gerookt en, zonder het
in de gaten te hebben, tot tweemaal toe een volmaakt zuiver rookkringetje
uitgeblazen. Thuis gekomen, bij het sluiten van de gordijnen het avondrood gemist
en later, bij het opwinden van de wekker, niet gezien dat hij op kwart voor acht in
plaats van kwart voor zeven werd gezet - nou ja, dat zien we morgen dan wel weer.
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Piet Meeuse
Inzoomen, uitzoomen
Notities over kijken & kennen
De meest gehoorde aansporing tot kijken - kijk uit! - herinnert eraan dat het gebruik
van je ogen in de eerste plaats een vitale functie heeft: opletten, gevaar ontwijken.
Dat we daar goed in zijn, blijkt vooral in het verkeer, waarin het snel anticiperen op
de bewegingen van andere weggebruikers vaak een kwestie van leven of dood is.
Uitkijken is de enige manier van kijken waarin iedereen min of meer getraind is.
Voor andere manieren van kijken is op zijn minst een belangstelling nodig die verder
gaat dan puur lijfsbehoud. En op dat gebied ontwikkelt iedereen zijn eigen
specialismen.
Dat dat ook ten koste kan gaan van het uitkijken illustreert de beroemde anekdote
van Diogenes Laërtius over de Griekse denker Thales, die bij het bestuderen van
de sterren in een kuil viel en daarom werd bespot door een oud vrouwtje. ‘Hoe kun
je verwachten alles over de hemel aan de weet te komen, Thales, als je niet eens
kunt zien wat vlak voor je voeten ligt?’ voegde ze de onfortuinlijke sterrenkijker toe.
Dat is wat je noemt gemakkelijk scoren: 1 - 0 voor het gezonde verstand. Maar ze
had wel een punt, dat vrouwtje. Al heeft de wetenschap meer te danken gehad aan
de builen en de schaafwonden van Thales dan aan haar oudewijvenwijsheid, met
haar opmerking verdient ze minstens een eervolle vermelding als de grondlegster
van de fundamentele wetenschapskritiek.
In de volksmond heeft het werkwoord ‘kijken’ vaak meer met ‘uitkijken’ te maken
dan met ontvankelijkheid voor het onbekende. Dat geeft wel aan waar de prioriteit
ligt: Kijk voor je! Kijk naar je eigen! Laat naar je kijken! Kijk uit je doppen! Allemaal
uitdrukkingen die eerder een waarschuwend dan een uitnodigend karakter bezitten.
(Opmerkelijk trouwens dat ogen in het laatste geval met doppen worden aangeduid:
een dop is immers een omhulsel dat dient om iets af te sluiten. Als dat geen ironie
is!) En de uitdrukking ‘Bekijk het maar!’ getuigt ook niet bepaald van enthousiasme
voor andermans kijken.
*
Een fotocamera behoort inmiddels tot de standaardbezittingen van iedere
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volwassene in de westerse wereld. Het verbazingwekkende is dat dit apparaat
vrijwel uitsluitend gebruikt wordt voor het maken van kiekjes - foto's van vakanties
of familiebijeenkomsten. Het vastleggen van wat men beschouwt als hoogtepunten
in eigen leven: verre reizen, uitjes, feesten en plechtige gebeurtenissen. Alsof je
een auto zou aanschaffen om af en toe een blokje om te rijden in de buurt waar je
woont.
Uit zulke foto's blijkt dat fotograferen nauwelijks iets met kijken te maken heeft.
Het is meestal een manier om een moment vast te leggen ‘voor later’, een vorm
van persoonlijke geschiedschrijving. Kijken doen we later wel - als de foto's in het
album zitten. En het genot van dat kijken is de herkenning. Kijken als hulpmiddel
voor de herinnering.
*
Dat fotograferen ook een manier van kijken kan zijn, en een hulpmiddel om je
kijkgewoonten te veranderen, ontdekte ik pas nadat een vriendin mij had ingewijd
in de geheimen van de donkere kamer. Opeens kreeg ik zin om zelf te fotograferen.
Al was het maar om de betovering van die procédés nog eens te ondergaan: het
vergroten en afdrukken van foto's, dat magisch opdoemen van een beeld uit de
witte vellen die in een bak ontwikkelaar werden ondergedompeld.
Het maken van foto's had me nooit erg geïnteresseerd. Als ik het deed, was het
op verzoek, met de camera van iemand anders. Klik - weer een plaatje voor in het
fotoalbum. Zelf had ik het nooit de moeite waard gevonden, daarvoor een camera
aan te schaffen. Wat moest je met al die foto's van bekende gezichten, nu eens
hier, dan weer daar? Persoonlijke herinneringen leken mij belangrijker, en daar had
je geen camera voor nodig. Maar nu ging ik de straat op met een geleende camera,
op zoek naar dingen die mij de moeite waard leken om te fotograferen. Ik begon de
wereld door een lens te bekijken (Is dit wat? Even kijken. Hmm. En dat daar?) en
ontdekte zo dat sommige dingen, gevangen in het kader van de lens, er opeens
interessant uit begonnen te zien. Geïsoleerd van de rest van de omgeving gaven
ze iets prijs dat ik zonder camera niet gezien zou hebben.
Een van de eerste dingen die ik fotografeerde was een plas op straat, waarin een
boom en een paar gevels werden weerspiegeld. Dat was meteen raak. Het leverde
een beeld op dat mij boeide. Een soort puzzel van twee in elkaar geschoven
werelden. Aangemoedigd door dit succes begon ik allerlei spiegeleffecten te
fotograferen: in waterplassen, autoruiten enzovoort. De mogelijkheid om de dingen
uit hun context te lichten, eenvoudig door je lens erop te richten en de rest van de
wereld uit te schakelen, veranderde mijn manier van kijken. Ik raakte betoverd door
de ma-
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nier waarop de dingen van gedaante konden veranderen, alleen maar door de hoek
van waaruit je ze bekeek en de manier waarop je ze isoleerde uit hun omgeving. Ik
maakte een soort zoekplaatjes: rara wat is dit? Het grauwgroene water van een
Amsterdamse gracht bleek opeens tot de meest uitbundige explosies van kleuren
en vormen in staat. De simpelste dingen in mijn omgeving betrapte ik op de
prachtigste licht- en schaduweffecten: de plooien van een gordijn of een paar glazen
op een tafel konden van het ene moment op het andere opbloeien in sprookjesachtige
schoonheid.
*
Met een foto die ik op het strand maakte, deed ik een eigenaardige ontdekking. Ik
had ribbels in het zand gefotografeerd, zoals je ze ziet bij eb,
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met wat achtergebleven zeewater ertussen. Toen ik die foto toevallig ondersteboven
zag, bleek dat water tot mijn verbazing opeens veranderd in een soort gelei-achtige
massa, die over het zand heen lag, in plaats van tussen de zandribbels. Niet alleen
het reliëf was omgekeerd, maar de substantie van het water leek veranderd. Het
was geen water meer.
Hoe kon dat? Hoe kon de spiegelende gladheid van het wateroppervlak zo opeens
in een soort stroperig plastic laagje veranderen? Het is een louter visueel effect,
maar dat verandert onmiddellijk de interpretatie van wat je ziet. Ik weet dat het water
is, maar wat ik op die omgekeerde foto zie is absoluut geen water meer. De manier
waarop de dingen het licht weerkaatsen zegt ons iets over de aard van de substantie
waaruit ze bestaan. Daarop is ook het illusionisme van de stofuitdrukking in
schilderijen gebaseerd: bont, zijde, koper, steen, glas - op een schilderij uit de
zeventiende eeuw herken je ze feilloos, alsof je ze met je oog kunt aftasten. Harde
of zachte oppervlakken, gladde of ruwe, vochtige of droge: het oog herkent al die
tactiele eigenschappen feilloos aan louter visuele kenmerken. Die ook nagebootst
kunnen worden.
Maar hoe kan een visueel effect zo opmerkelijk veranderen, alleen maar door
dezelfde foto op zijn kop te bekijken? (Ik heb geprobeerd of ik schilderijen met een
verbluffende stofuitdrukking op een zelfde effect kon betrappen wanneer ik ze op
hun kop bekeek, maar zonder resultaat.)
*
Wie zich over een kaart in een atlas buigt, vraagt zich nooit af vanaf welke hoogte
het land onder zijn blik deze proporties zou hebben. De legenda vermeldt: schaal
1:100.000. Maar daarmee bereken je alleen de afstanden op de kaart.
Bij het kijken naar satellietfoto's is dat anders. Op de ‘satellietbeeldkaart’ van
Nederland die ik bezit, staat vermeld: ‘Deze kaart is samengesteld uit 4 beelden,
opgenomen op 1 en 2 november 1980, vanuit LANDSAT 2, op 920 km hoogte.’ Als
ik daarnaar kijk, weet ik precies op welke hoogte mijn blik zich bevindt. Het besef
dat het een foto betreft, maakt het kijken naar zo'n kaart anders.
Een STER-spotje van jaren geleden begon met een satellietfoto waarop, meen ik,
heel West-Europa te zien was. Terwijl je het zoemen en klikken van een camera
hoorde, werd er ingezoomd en verscheen het volgende beeld - Nederland. Bij de
volgende klik: een stuk van de Hollandse kustlijn. Bij de volgende werd ingezoomd
op laten we zeggen Scheveningen, vervolgens op een strand vol badgasten en op
de laatste opname zag je de kroonkurk die van een flesje werd gewipt: pssjt!
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Iedere keer weer fascineerde mij het effect van deze razendsnelle afdaling. De
mondiale schaal van een blik uit de ruimte, die in een paar seconden werd
teruggebracht tot de schaal waarop het menselijk leven zich afspeelt. Die
uitvergroting, die steeds meer zichtbaar maakt van steeds minder, heeft iets
paradoxaals. Verkleining van de schaal is vergroting van de details. En omgekeerd.
Hoe de details onzichtbaar worden in het grote geheel als je uitzoomt, en hoe het
grote geheel uit het zicht verdwijnt als je inzoomt. Je moet kiezen: beide tegelijk
zien is onmogelijk. Het verdwijnen in het verschijnen, en omgekeerd.
Het is vreemd te bedenken dat op mijn satellietkaart van Nederland ook miljoenen
Nederlanders meegefotografeerd moeten zijn - inclusief ikzelf, vermoedelijk
verblijvend in die zwarte vlek die Amsterdam is. Maar je ziet ze niet. Geen levend
wezen te bekennen. Evenmin als ik de ontelbare microben zie als ik naar mijn
zwetende handpalm kijk. Want diezelfde afstanden bestaan ook in het kleine.
Elektronenmicroscopen kunnen op dezelfde manier afdalen in de microwereld - en
bijvoorbeeld microben en virussen zichtbaar maken. Dus wat je ook op die manier
zichtbaar maakt - het is altijd tegelijk het onzichtbaar maken van iets anders. De
zichtbaarheid van het een impliceert altijd de onzichtbaarheid van iets anders. Dat
evengoed bestaat. Kijken is kiezen.
Dankzij de ruimtevaart en geavanceerde optische technieken kunnen we sinds kort
het onzichtbare zichtbaar maken - zowel in het onvoorstelbaar grote, als in het
onvoorstelbaar kleine. Vanuit de ruimte kunnen we onze eigen onzichtbaarheid
bestuderen, en met een elektronenmicroscoop kun je afdalen in de even oneindige
ruimte van de materie. De ruimte is mateloos en bodemloos. Aan schaal 1: 1.000.000
beantwoordt schaal 1: 0,000.001 En wat zichtbaar is op de ene schaal, wordt
onzichtbaar op een andere. Zichtbaarheid is dus een zeer betrekkelijk begrip,
gerelateerd aan de mogelijkheden van het menselijk oog. Met behulp van techniek
kunnen we de grenzen daarvan bijna eindeloos oprekken, maar is ons bewustzijn
wel tegen die oneindigheden opgewassen?
*
Starend naar de schaduw die het wijnglas onder de lamp op mijn tafel wierp, ontdekte
ik op een avond dat zich daarin iets afspeelde dat ik in het glas zelf niet kon zien.
Er zaten nog een paar slokken wijn in en dankzij het haarscherpe schaduwbeeld
zag ik hoe in de bol van het glas, boven de tot rust gekomen wijnspiegel, nog steeds
wijn terugvloeide, en hoe die beweging zich organiseerde. De stil vervloeiende
vormen van langzaam terugzakkende druppeltjes, prachtig uitgelicht, en een over
de hele linie
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steeds krimpende ‘vloedlijn’, die zich in fasen steeds verder naar beneden terugtrok.
Een toverachtig gezicht. De eerste gedachte die bij me opkwam: dit zou je moeten
filmen.
Close-up van het glas en zijn schaduw. Omdat er verder niets gebeurt, wordt je
blik vanzelf toegetrokken naar de steelse bewegingen in het schaduwbeeld, waar
de vliesdunne laag wijn aan de glaswand, in het glas zelf onzichtbaar, minutenlang
nodig heeft om zich terug te laten zakken tot de wijnspiegel. Het doet denken aan
de terugtrekkende bewegingen van een legermacht: de druppeltjes die als colonnes
uit de frontlinies naar het achterland vertrekken. Een logistiek systeem dat
voortdurend in beweging is. Een geordende beweging - stil, geheimzinnig, met
versnellingen en vertragingen. Een schitterende choreografie van lichtlijnen. Nu
begrijp ik waarom wijnkenners spreken van een wijn die ‘lekker in het glas hangt’.
*
De wereld zit vol onvermoede schouwspelen: elke seconde voltrekken zich overal
ongeziene gebeurtenissen op micro- en op macroniveau. En dan heb ik het alleen
nog maar over wat één zintuig, het menselijk oog, zou kunnen waarnemen. Wij
beschikken over een handjevol zintuigen, maar ook vissen, insecten, vogels en
reptielen hebben allemaal hun eigen, speciale zintuigen om warmte, kou, licht,
beweging, vormen, geuren en kleuren en god-weet-wat-nog-meer waar te nemen.
Zijn er niet evenveel werkelijkheden als er zintuigen zijn?
Als je dan bedenkt dat je zelfs kijken nog moet leren, en dat een leven niet lang
genoeg is om te ontdekken wat er allemaal te zien is, dan moet je wel tot de conclusie
komen dat de ongekende overdaad van het waarneembare een vorm van luxe is
die grotendeels aan ons verspild is. We zijn er eenvoudig niet tegen opgewassen.
Onze wereld is niet groter dan de aandacht die we ervoor op kunnen brengen.
*
Waarom wordt de maan zo vaak groter afgebeeld dan ze in werkelijkheid is? Als ik
haar met gestrekte arm tussen duim en wijsvinger neem, heeft ze ongeveer de
afmetingen van een erwt. Maar in films wordt er met grote regelmaat flink gefraudeerd
met dat erwtje: het wordt opgeblazen tot het formaat van een tennisbal, en soms
nog groter. Het schijnt dat het formaat van de maan inderdaad een beetje kan
variëren - maar dat dat kan in de mate die veel filmbeelden suggereren heb ik nooit
willen geloven.
Mensen wier verschijning bekend is van foto's uit de krant en beelden
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op tv blijken in werkelijkheid ook vaak kleiner te zijn dan men dacht. Alsof hun roem
op een geheimzinnige manier ook onze voorstelling van hun postuur beïnvloedt.
Zou dat psychologisch effect ook een rol spelen bij de neiging van filmers om de
maan groter te maken dan ze is?
*
Niets oefent zo'n kracht uit op de blik als de ontmoeting met een andere blik. Elkaar
in de ogen kijken - ‘het moment van de waarheid’. Elkaar ‘recht in de ogen kunnen
kijken’ wil zeggen: niets voor elkaar te verbergen hebben. De aanblik van een andere
blik - dat is een magisch moment. Hoe kort het ook duurt, het effect kan verpletterend
zijn. Misschien is het daarom not done om elkaar langdurig in de ogen te kijken. Het
verkeer tussen blikken is een flitsverkeer. En het zal ook wel niet toevallig zijn dat
de gangbare aanduiding voor de kortst mogelijke tijdspanne ‘een ogenblik’ is.
Blijkbaar wordt het als te riskant ervaren om het langer dan een halve seconde te
laten duren. Als blikken konden doden, zou de wereld snel ontvolkt zijn. Gelukkig
is de coup de foudre van liefde ‘op het eerste gezicht’ effectiever.
Ogen heten de ‘spiegel van de ziel’ te zijn en wanneer iemand de confrontatie
vermijdt, de ogen afwendt of neerslaat, dan worden daar conclusies aan verbonden.
Zo iemand heeft vast iets te verbergen, of schaamt zich ergens voor, of is op zijn
minst erg schuw of verlegen.
Op dit toernooiveld van elkaar peilende blikken is de zonnebril een spelbreker. De
zonnebril verbergt een blik. Ogenschijnlijk met een pragmatische, onschuldige reden:
bescherming tegen te fel licht. Maar het is een publiek geheim dat de zonnebril meer
is dan een bril - een sociaal signaal. Hij trekt de aandacht, juist omdat hij de blik zo
opzichtig verbergt. Een zonnebril heeft iets stoers, omdat hij de blikken van anderen
afweert (of zelfs terugkaatst) in zijn donkere glazen. Ik zie jou, maar jij ziet mij niet
- dat lijkt de boodschap van de zonnebrildrager.
De wederkerigheid in het kijkverkeer is opgezegd, en dat werkt intimiderend.
Vooral als de bezonnebrilde de enige is in zijn omgeving. Bij gebrek aan zon straalt
de drager dan zelf iets uit, dat glamour heet. Vandaar dat filmsterren en popidolen
zich graag vertonen met een zonnebril op. Sterren - het woord zegt het al - moeten
stralen. Maar als ze dat doen door hun blik af te schermen is dat toch hoogst
eigenaardig. Dat betekent ongeveer: ik ben zo'n blikkenmagneet dat ik mij tegen
jullie blikken moet beschermen. Bekijk me zoveel je wilt, maar mijn ogen mag je
niet zien. Het licht van de publiciteit, van de roem, is zo fel dat ik mezelf daartegen
moet afschermen.
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Ze bewegen zich in het brandpunt van de aandacht, en daarvan is de zonnebril het
symbool. Hij dient niet zozeer om te kijken, maar om bekeken te worden. Maar zoals
het licht van de maan slechts weerkaatst licht is - tweedehands zonlicht - zo heeft
ook de glamour van de zonnebril iets tweedehands. Dat is vermoedelijk ook de
reden waarom er toch altijd iets verdachts aan blijft kleven, iets maffioos, iets
frauduleus. Een verdenking van nauwe betrekkingen tussen glamour en zwendel.
*
Kijken wordt als zo vanzelfsprekend ervaren, dat de gedachte dat je het zou moeten
leren bij de meeste mensen nooit opkomt. Het wordt ons zelfs afgeleerd. Moderne
media als tv worden zo gebruikt dat je vrijwel geen kans krijgt iets langdurig te
bekijken. In plaats van de kijker uit te nodigen tot aandachtig waarnemen, wordt die
voortdurend afgeleid door geklets, door tekst en door snelle beeldwisselingen.
Daarom werken tv-beelden verstrooiend. Het kijken wordt gemanipuleerd en
geconditioneerd. Onze visuele aandacht wordt alleen geprikkeld ten behoeve van
de consumptie.
Maar waartoe dienen onze zintuigen anders? Kijk naar de dierenwereld: het is
eten en gegeten-worden. Biologisch gezien dienen zintuigen dienen nergens anders
toe dan om te overleven. Het opsporen van voedsel (eten) en het waarschuwen
voor gevaar (gegeten-worden). Is het dan geen vreemde afwijking, ze te gebruiken
voor het vergaren van kennis? Als die kennis ons daadwerkelijk uit die cyclus van
eten en gegeten-worden zou kunnen bevrijden, dan zou het begrijpelijk zijn. Maar
kan ze die pretentie waarmaken? Heeft kennis ons bevrijd uit de natuur?
In tegendeel: ze heeft ons er steeds dieper ingelokt. Elke ontdekking die ons in
staat stelt, haar beter te manipuleren en te gebruiken, lijkt de afstand te vergroten
en ons meer vrijheid te bieden, maar maakt ons er tegelijk afhankelijker van. Die
vrijheid is gezichtsbedrog. Al die kennis kan uiteindelijk toch alleen maar tot het
inzicht leiden dat we deel uitmaken van die oneindige gecompliceerde voedselketen
die het leven nu eenmaal is. Leven voedt zich met leven, en betekent dus ook
sterven.
Is het daarom dat ik als tv-kijker verslaafd ben geraakt aan natuurfilms? Geef mij
maar spinnen en kwallen, kreeften en krabben, vissen en vogels in plaats van al
die babbelende soortgenoten. Het blijft verbijsterend om te zien hoe oneindig
gevarieerd het leven is, welke bizarre vormen het aan kan nemen, en tegelijkertijd:
hoe oneindig monotoon het in al zijn onwaarschijnlijke vormen te werk gaat. Eten
en gegeten-worden - de circulaire formule waaraan geen levend wezen ontsnapt.
Maar waarom schuilt er dan zoveel genot in het scherpen van die zin-
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tuigen? Waartoe muziek, schilderkunst, film en danskunst? Of kookkunst en erotiek?
Biologisch geredeneerd is dat misschien allemaal een kwestie van compensatie,
van het verdrijven van de verveling. Onze zintuigen, inmiddels grotendeels ontheven
van de taak om voedsel te zoeken en gevaren te signaleren, zoeken nieuwe
bezigheden, nieuwe sensaties. En waarom zou dat ergens toe moeten dienen? Is
het niet genoeg dat we er plezier aan beleven? (Bovendien: waartoe dienen vragen
en antwoorden? Dienen ze niet alleen de fata morgana van de kennis? Alsof er iets
te weten zou zijn dat ons boven het leven zou kunnen verheffen en ons uit die
onverbiddelijke cyclus van geboorte en dood, van eten en gegeten-worden zou
kunnen bevrijden.)
Kijken geeft ons de illusie dat we afstand kunnen nemen: dat we er buiten staan,
er niet bij horen. Dat het zich allemaal voor ons afspeelt. Daarom is het oog
waarschijnlijk ons favoriete zintuig. Het zintuig bij uitstek van de kennis. Maar het
kijken zelf maakt deel uit van het leven, en de kennis die we eraan ontlenen is dus
ook een product daarvan. Iets ‘weten’ is een functie van ons organisme. En misschien
niet meer dan een (beredeneerde) ontregeling, of een anomalie, van het mechanisme
dat we bij andere diersoorten ‘instinct’ noemen.
*
Het boek Pierres van Roger Caillois (in het Nederlands vertaald als Stenen, De
Bezige Bij 1995) bevat veel gedetailleerde beschrijvingen van stenen en mineralen.
Ze zijn afwisselend heel precies en heel associatief, beeldend. Maar als je je afvraagt
of je op grond van die beschrijvingen een duidelijk beeld krijgt van wat hij precies
heeft gezien, moet het antwoord zijn: nee. Niet echt. Dat kan ook niet: het is vrijwel
onmogelijk om uit een verbale beschrijving een betrouwbaar visueel beeld af te
leiden. Dat lukt hooguit met een definitie van geometrische figuren als een cirkel,
een vierkant of een trapezium.
De mogelijkheden van de taal zijn groot genoeg, maar ze zijn zelden precies
genoeg om een visuele waarneming nauwkeurig te ‘vertalen’. Vandaar ook het
bekende probleem van de routebeschrijving: iemand vertelt je hoe je ergens moet
komen, en als je vervolgens die beschrijving vergelijkt met wat je ziet, raak je in
allerlei dilemma's verzeild: is dit dat ‘parkje’ waarover hij het had? Heeft hij dit steegje
meegeteld toen hij het had over de ‘derde afslag rechts’? Enzovoort.
Het visuele en de verbale beschrijving ervan dekken elkaar nooit precies. Blijkbaar
heeft dat iets te maken met de verschillende hersenhelften die hier in het geding
zijn. Er bestaat een aardig testje om dat te illustreren. Neem een doos kleurpotloden
(of viltstiften). Schrijf het woord
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‘oranje’ op met zwart, het woord ‘blauw’ met rood, het woord ‘geel’ met blauw,
enzovoort, tot je alle namen van kleuren hebt opgeschreven, steeds in een andere
kleur dan de naam aangeeft. Probeer vervolgens de kleuren waarin je de namen
hebt opgeschreven te benoemen. Je raakt vrijwel meteen in de war.
Alleen al de manier waarop mensen kleuren beschrijven is zo gevarieerd en
onnauwkeurig (‘roodharig’ kan ongeveer alles betekenen tussen rossig blond en
donkerbruin) dat het vrijwel uitgesloten is op grond van zo'n beschrijving de ware
kleur te treffen. Hetzelfde geldt voor vormen. Hoe abstracter en preciezer de
beschrijving wordt, hoe meer moeite het geestesoog heeft om er een beeld bij te
zien, en omgekeerd: hoe beeldender de beschrijving, hoe zekerder je ervan kunt
zijn dat het opgeroepen beeld sterk zal afwijken van de visuele werkelijkheid.

Wanneer hij op zijn lange kant wordt gezet, heeft de klomp iets van een menselijke
gestalte die in elkaar zakt, zich weer opricht of zich schrap zet. Stijve, ongelijke en
onduidelijke uitsteeksels aan de zijkant van de onvolledige torso kunnen voor
gebaren, voor beginnende armen doorgaan. Net op de juiste plaats snijdt een scheur
het profiel van een gebogen knie uit, zij scheidt een ontspannen (...) of juist
gespannen knieholte zowel van de grond als van de problematische romp.
De manier waarop Roger Caillois hier een stuk ‘gedegen koper’ beschrijft, deed
mij denken aan de beelden die ik vroeger vaak zag opdoemen uit de granitovloer
van de wc: perfecte fragmenten van lichamen, lichaamsdelen: een gezicht, een
gespierde schouderpartij met een geheven arm en de schaduw van de okselholte,
of een adelaarskop met een prachtig gekromde snavel en een deel van zijn machtig
gespreide vleugel. Ik herinner me hoe mijn oog dan zocht naar het vervolg, en de
weg kwijtraakte in het mozaïek van steentjes.
Ook sommige soorten behang bezaten die geniale kwaliteit: ze toverden nu eens
hier, dan weer daar volstrekt overtuigende beelden tevoorschijn - altijd
fragmentarisch, maar meesterlijk in het detail, met verbluffende clair-obscur effecten.
Vaak gezichten, in mijn geval, maar niet uitsluitend. Er is maar weinig voor nodig
om in de patronen van het toeval beelden te ontdekken.
Zo moeten ook de sterrenbeelden ontstaan zijn: projecties van de menselijke
verbeelding in de nachthemel. Het toont aan dat kijken geen zuiver registrerende
waarneming is. Geen eenrichtingsverkeer. Zeker bij het kijken naar chaotische,
complexe patronen wordt een ordenende activiteit ontketend die herkenbare
samenhangen schept in de chaos. En die beelden oproept, zoals een Rorschachtest
het ook doet.
Een beter bewijs voor de behoefte aan betekenis - en herkenning - die
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in de menselijke waarneming een cruciale rol speelt, is moeilijk te bedenken. Het
toeval is de regisseur van de spectaculairste ‘ontdekkingen’. Ik herinner me een
bericht dat kort na de ineenstorting van de Twin Towers op 11 september 2001 in
de krant stond: in het beeld van de explosiewolk die na de inslag in de tweede toren
ontstond, hadden visionaire geesten het beeld van een duivelskop ontdekt - compleet
met horentjes.
*
Als je loopt te praten met iemand, gaat het kijken op de automatische piloot: je neemt
alleen het noodzakelijke waar (om niet in Thales' kuil te vallen). Het alom aanwezige
mobiele gekakel moet dan ook ten koste gaan van het kijken. De aandacht die nodig
is voor het luisteren en formuleren wordt onttrokken aan de waarneming.
Het telefoonverkeer heeft trouwens ook het gesprek zelf beroofd van alle visuele
signalen die er van nature bij horen: gebaren, blikken, lichaamstaal. Een tijdje
geleden zag ik op een terrasje een meisje dat haar mobieltje tevoorschijn haalde
en begon te bellen. Ik raakte geboeid door de manier waarop haar vrije hand deelnam
aan het gesprek dat ze voerde: hij bewoog voortdurend, opende zich, keerde zich
om, stak de wijsvinger op, strekte zich bezwerend, en ging driftig op en neer op het
ritme van haar woorden. Het had iets aandoenlijks, dit eenzame, overbodig geworden
gebarenspel.
Dat hele repertoire van handgebaren dat de woorden moet ondersteunen, was
een soort loze vertoning geworden: een opvoering voor een lege zaal. Een atavisme.
Het voldeed alleen nog aan de behoefte van de spreekster zelf, die zich daar niet
eens bewust van was. Haar hand gehoorzaamde aan haar stem en voerde ongezien,
eenzaam op haar bovenbeen, half onder het tafeltje, de dans uit die bij haar woorden
hoorde, als een lijfelijke interpunctie. Dat hij alleen nog voor spek en bonen mee
mocht doen, was nog niet tot hem doorgedrongen. ‘Laat uw linkerhand niet weten
wat uw rechterhand doet.’
*
Pas als je het kunt benoemen, weet je wat je ziet. Hoe fijner de onderscheidingen
die je kunt maken op grond van de waarneming, hoe gearticuleerder het kijken
wordt: het spitst zich toe op de kleine verschillen. Maar het benoemen van die
verschillen veronderstelt een heel systeem van verbale onderscheidingen, oplopend
van de grofste tot de meest specifieke - een nomenclatuur. En zoals de een in staat
is, honderden vogelsoorten te onderscheiden, kan een ander honderden houtsoorten
herken-
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nen, of bouwstijlen, of ziektebeelden. Het kijken kan zich in alle mogelijke richtingen
specialiseren - en op die manier dingen ontdekken die voor de grote meerderheid
van ongeoefende kijkers onzichtbaar blijven.
Maar in dat kijken schuilt ook iets agressiefs. Dat afdalen in steeds kleinere details
heeft iets chirurgisch. Het is een ontleding. En het is de taal die het oog stuurt, als
de hand het scalpel. Het gespecialiseerde kijken is een instrument van de wil tot
weten, die steeds dieper in de verschijnselen doordringt. (Wat dat betreft zijn
instrumenten als de telescoop en de microscoop typische uitingen van een gewapend
kijken. Van een veroveringszucht die ten slotte, in het allerkleinste, stuitte op het
verbijsterende gegeven dat de waarneming zelf het waargenomene verandert.)
*
Er bestaat ook een andere manier van kijken. Een kijken dat niet op kennis uit is,
maar eerder het tegendeel uitlokt: de verstoring van wat je al weet. Het is een kijken
zonder agenda, zonder programma. Het wil niet weten, niet onderscheiden en
classificeren, maar zich verliezen in wat het ziet. En als dat lukt, gebeurt er iets
anders: de wereld biedt zich aan op een onverwachte manier. Opeens valt je iets
op dat je nooit eerder is opgevallen.
Dat kan alleen wanneer je je blik laat leiden door het toeval. Je bent niet op zoek
naar iets, maar laat als het ware de instelling van je blik (je innerlijke camera) bepalen
door wat je voor ogen krijgt. Het gaat om die alerte verstrooidheid die ook
‘ontvankelijkheid’ genoemd wordt. Je zit niet zelf ‘aan de knoppen’, maar laat ze als
het ware bedienen door wat op je af komt.
Vinden wat je niet gezocht hebt.
Is dat te leren? Of is het meer een kwestie van afleren?
Het dient nergens toe. Je bereikt er niks mee. Maar het mooie ervan is dat je
bereikt wordt - door een wereld die zich onttrekt aan de blikken van gespecialiseerde
kijkers. Dat is het domein van de ‘openbaring’, waarin alles van de andere kant lijkt
te komen, en zich aanbiedt als nieuw.
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Hans W. Bakx
Kijken is vergelijken
Een zelfgesprek
Laten we het hebben over kijken en beeldende kunst. Twee condities: we beperken
ons tot Westerse, tweedimensionale kunst, schilderijen en tekeningen dus, op
zichzelf al een onafzienbaar terrein, en we zijn zuinig met grote woorden en grote
denkers. Het moet een persoonlijk gesprek worden, geen literatuurverslag. Goed?
Vertel dan eerst waar je belangstelling voor beeldende kunst vandaan komt.
Ik zou het niet weten. Nou vooruit: voor een deel uit frustratie. Ik ontdekte als kind
dat ik niet kon tekenen. En dat, terwijl ik het hartstochtelijk graag wilde. Hoe ik het
ook probeerde, het leek nooit ergens naar. Omdat ik het zelf niet kon, ben ik maar
gaan kijken hoe anderen het deden.
En wat wilde je dan tekenen?
Alles. Huizen, auto's, bomen, mensen. De hele wereld. Een jaar of wat geleden
zag ik een aantal van de potloodschetsjes die Vallotton die zijn leven lang heeft
gemaakt. Hij droeg altijd een boekje bij zich dat precies in zijn handpalm paste en
daarin noteerde hij in een paar lijnen een gezicht, een houding, een gebaar. Feilloos.
Dat is precies wat ik had gewild.
Maar dan had je toch kunnen gaan fotograferen?
Nee, een foto is niet specifiek genoeg. Dan krijg je ook de omgeving, een
voorgrond een achtergrond, allerlei details die afleiden. Dat is het mooie aan een
tekening: je kunt dingen weglaten. Alles wat er op staat, staat er omdat de tekenaar
ervoor gekozen heeft, het één voor één heeft nagemaakt, het wilde namaken. Er
zit veel minder toeval in: een tekening is gericht, een foto diffuus.
Als je dat soort tekeningen had kunnen maken, wat had je er dan mee gedaan?
Niets artistieks in elk geval. Een lezer komt af en toe een zin tegen die hem treft
door zijn inhoud of formulering. Zo'n zin schrijft hij over, en op den duur wordt dat
een verzameling, waarin je kunt bladeren. Ik had graag een verzameling schetsjes
aangelegd: citaten uit de wereld.
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En tegelijk een zelfportret.
Natuurlijk.
Goed, kunstwerken dus. Wat ik zou willen weten...
Even tussendoor: laten we het niet steeds over ‘kunst’ hebben. Dat heeft zo'n
gewijde klank. Een schilderij is in de eerste plaats een door mensenhand gemaakt
ding, een lap linnen of een stuk hout waarop verf is gesmeerd. Je kunt er respect
voor hebben, maar eerbied is nergens voor nodig.
Mij best. Jij vindt dus dat je een schilderij even onbevangen moet kunnen bekijken
als, om iets te noemen, een landschap. Iedereen durft iets van een landschap te
zeggen, maar voor een schilderij schieten heel wat mensen in een kramp.
Hmm. Het tegenargument is uiteraard dat een landschap ontstaan is en een
schilderij gemaakt. Het een is tot stand gekomen via een onontwarbare reeks
toevalligheden, het ander op grond van de intentie van een maker. Maar - valt dáár
weer tegenin te brengen - hoe kun je hopen de intentie te achterhalen van een
maker die vier of vijf eeuwen geleden leefde, in een totaal andere wereld dan de
onze? Soms zijn er schriftelijke bronnen, getuigenissen van tijdgenoten, maar
daarmee kijk je nog niet in het hoofd van de maker van dit ene, specifieke werk.
Banaal gezegd: een schilderij vertelt ons alleen dat iemand op enig moment de
intentie had een schilderij te maken dat er ongeveer diende uit te zien zoals het er
nu uitziet.
Dat vind ik wel wat dun.
Troost je, er blijft nog genoeg over. Als je meerdere werken van een en dezelfde
schilder hebt gezien, kun je wel overeenkomsten herkennen. De een legt zich
opvallend toe op stofuitdrukking, een ander is kennelijk gefascineerd door
ruimtewerking, terwijl een derde wil laten zien hoe het licht op de dingen valt.
Vanwaar die voorkeur? Wie weet, omdat hij dat gewoon goed kon. Natuurlijk kom
je dergelijke voorkeuren niet in die zuivere vorm tegen. Het helpt misschien om je
een aantal naast elkaar bestaande verglijdende schalen voor te stellen, een soort
net van coördinaten waarin je, theoretisch gesproken, een schilderij zou kunnen
vangen.
Mag het een ietsje concreter?
Stel je een aantal parameters voor: vorm, kleur, de verdeling van licht en donker,
textuur. Dat zijn er vier, maar je kunt het systeem naar believen verfijnen: de
onderlinge afstemming van de kleuren, vlakverdeling, stofuitdrukking. Je kunt zelfs
immateriële waarden instellen: in hoeverre is iets gestileerd dan wel realistisch,
wordt er een stemming gesuggereerd
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of is het een zakelijk weergave, et cetera. Stel je vervolgens voor dat elk van die
parameters gekoppeld is aan een schaalverdeling die loopt van, laten we zeggen,
0 tot 10. Nu kun je een schilderij nemen en waarden toekennen voor de afzonderlijke
parameters. Wat trouwens niet betekent, ik zeg het er maar bij, dat dat cijfer ook
een waardeoordeel uitdrukt.

Maar dat is toch in hoge mate subjectief?
Niet alleen dat, het is ook relatief. Als je, om maar wat te noemen, een Eugène
Brands zet naast een Willink, dan komt er bij ‘vorm’ een laag cijfer te staan; vergelijk
je diezelfde Brands met een monochroom colourfield schilderij, dan wordt dat cijfer
opeens een stuk hoger. De enig juiste manier om een schilderij te plaatsen, zou zijn
het af te zetten tegen alle andere bestaande schilderijen, maar dat kan natuurlijk
niet. Daarom gaan we uit van een imaginair gemiddelde. We nemen bijvoorbeeld
een willekeurige History of Western Painting en bombarderen de vijfhonderd
reproducties daarin tot ons corpus, waarmee we aan de slag gaan.
Maar dan blijft toch de subjectiviteit?
Zeker, maar het gaat er ook niet om de waarden zo exact mogelijk te bepalen;
het gaat om een tendens. Bij bepaalde schilders - en bij uitbreiding: bij bepaalde
artistieke stromingen - zal het ene schuifje doorgaans een laag cijfer aangeven en
het andere een hoog. Op die manier kun je iets leren over wat dan heet ‘de artistieke
persoonlijkheid’ van een schilder.
Waar is dat voor nodig?
Beschouw het als een soort ‘kijkwijzer’. Natuurlijk, als je de nodige schilderijen
gezien hebt, denk je helemaal niet meer aan schuifjes, dan kies je intuïtief de
passende blik. Wat ik bedoel, is dat je met andere ogen naar het paneeltje van een
Leidse fijnschilder kijkt dan naar een doek van Rothko, wil je tenminste iets zien.
Dan kun je dus toch niet naar een schilderij kijken zoals naar een landschap, met
een onbevangen oog?
Ook naar een landschap kijk je niet met een onbevangen oog, dat is een fabel.
Stel je iemand voor die bij zijn geboorte in coma is geraakt. We gaan ervan uit,
hoewel dat waarschijnlijk fysiologisch onmogelijk is, dat zijn ogen zich normaal
ontwikkelen. We vervoeren hem naar een plek waar de nodige wonderen gebeurd
zijn, laten we zeggen Toscane, en jawel, hij ontwaakt. Op zijn netvlies verschijnt
een baaierd van visuele indrukken. Hij ziet geen verschil tussen onder en boven,
voor en achter, de vormen en kleuren van bomen, heuvels, akkers, huizen lopen
allemaal in elkaar over, Wat hij ziet, als je dat woord mag gebruiken, is een nacht-

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

21
merrieachtige draaikolk, waaraan hij zich zal onttrekken door zijn ogen zo gauw
mogelijk weer dicht te doen. Met andere woorden: je ziet een landschap pas, als je
het hebt leren zien. Pas als je een ijkpunt hebt, bijvoorbeeld het Hollandse
polderlandschap, kun je een ander landschap zien, dat van Toscane, IJsland of wat
dan ook. Je ziet door vergelijking.

Goed, dat wil ik best geloven, maar...
Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Dat zien leren zien is, kun je ook aardig aflezen
aan het werk van landschapsschilders die naar het buitenland trokken. In de
negentiende eeuw kwamen er op grote schaal kunstenaars uit het hoge Noorden
in Italië en Frankrijk werken. Sommigen bleven maar een korte periode, en als je
hún doeken ziet, dan wringt er iets. Ze hebben het landschap nog niet in hun vingers
gekregen, ze blijven kijken door een noordelijke bril. Wat overigens evengoed, juist
door dat afwijkende, fascinerend werk kan opleveren.
Maar een schilder of tekenaar kan toch gewoon kijken en namaken wat hij ziet?
Dat is maar de vraag. Wat is ‘gewoon’ namaken? Het vertalen van iets dat niet-verf
is en driedimensionaal naar iets dat wél verf is en tweedimensionaal; dat kan op
duizenden manieren, gewone en ongewone. Als ik nog een voorbeeld mag geven.
In de vijftiende en zestiende eeuw werden er voor het eerst sinds de Romeinen
weer exotische dieren naar Europa gebracht: leeuwen, tijgers, olifanten, kamelen.
Plaatselijke tekenaars en in hun kielzog graveurs grepen hun kans als er een
exemplaar in de buurt kwam. We weten dat een aantal van die dieren naar het
model getekend is, de kunstenaar had ze letterlijk voor zijn neus, en toch zien de
vroegste afbeeldingen er onovertuigend, soms zelfs potsierlijk uit. Een tijger wordt
een uitvergrote, gestreepte kat, een kameel een paard met knobbels, enzovoort.
Om dat te verklaren hebben we iets aan een begrippenpaar uit de gestaltpsychologie,
namelijk dat van ‘schema’ en ‘verfijning’. Als een tekenaar iets tekent, begint hij met
een schetsmatige opzet en werkt die steeds verder bij. In zijn vingers zitten schema's.
Schema's die hem tijdens zijn opleiding zijn bijgebracht of die hij door oefening
zichzelf heeft aangeleerd. Als hij nu voor een volstrekt nieuwe opgave gesteld wordt,
zal hij, bij ontbreken van het passende schema, geneigd zijn een enigszins verwant
schema te gebruiken: het paardmodel voor de kameel. In het geval van die exotische
dieren, zie je dat er maar een beperkte tijd nodig is voordat graveurs ze wél in de
ogen en vingers hebben. Oefening baart kunst: een nieuw schema is geboren. Even
terzijde: dat zou ook kunnen verklaren waarom kunstenaars zich van oudsher zo
specialiseerden. Je had landschapsschilders, dierenschilders, portrettisten,
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simpelweg omdat niemand al die verschillende schema's beheerste. Claude Lorrain
liet de figuren in zijn landschappen meestal door anderen inschilderen; als hij het
zelf probeerde, is het resultaat welhaast pijnlijk: geen mensjes maar houten poppen.
En nog een terzijde: ook op microniveau is het bestaan van dergelijke schema's
plausibel. Je ziet dikwijls dat schilders voor een beproefde oplossing kiezen, een
bepaalde manier van stileren, een vondst die ze ooit hebben gedaan en vervolgens
steeds weer herhalen. Zo'n vondst kan zelfs een handelsmerk worden, denk aan
de glimlichtjes van Constable.

Je hebt het nu gehad over schilders en hun schema's, maar wil je niet eigenlijk
zeggen dat er iets vergelijkbaars bestaat voor ons, kijkers naar hun schilderijen?
Precies. Mijn theorie is dat je als kunstkijker ook een aantal schema's in je hoofd
hebt, je zou ze ‘passieve schema's’ kunnen noemen. Al kijkende doe je die op, en
omdat er verder geen handvaardigheid aan te pas komt, kun je ze snel bijleren. Om
een voorbeeld uit eigen praktijk te geven: een jaar of tien geleden begon ik me te
verdiepen in de Duitse Nieuwe Zakelijkheid. Voor die tijd was dat, althans voor mij,
een amorfe groep schilders, iets vaags als ‘de tijdgenoten van Dix en Grosz’. Maar
begin je eenmaal te vergelijken, dan ontdek je hoe uiteenlopend die tientallen
schilders zijn die als ‘sachlich’ te boek staan - al zijn er natuurlijk overeenkomsten,
anders was de hele aanduiding onzinnig. Je blik verfijnt zich. Omgekeerd: het
ontbreekt mij nog altijd aan het schema voor Chinese kalligrafie. Ik zie het verschil
niet tussen de sierlijke slingers van een grootmeester uit de zeventiende eeuw en
het werk van een moderne prutser. Ik zou honderden van die kalligrafieën moeten
bestuderen en vermoedelijk Chinees leren, wil ik er anders naar kijken dan met een
oppervlakkig oog (‘mooi’; ‘wel aardig’; ‘niksaan’).
Begrijp ik het goed dat je een pleidooi houdt voor zoveel mogelijk kijken? Met enig
voorbehoud, ja. Hoe fijner het referentienet is waarbinnen je een schilder of schilderij
kunt plaatsen, hoe beter. Waarbij het de kunst is om tegelijk de individualiteit van
die schilder of dat werk intact te laten. Het gevaar is natuurlijk dat je blasé wordt en
te snel de ogen sluit voor het specifieke van een bepaald schilderij (‘dat heb ik al
honderd keer beter gezien’).
Laten we nog twee dingen aansnijden: in hoeverre is kennis nodig om van een
schilderij te genieten, en hoe gaat dat genieten in zijn werk? Kennis kan nooit kwaad.
Neem de iconografie: in de late middeleeuwen zie je soms dat bepaalde figuren in
een schildering een rond aureool heb-
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ben en andere een rechthoekig. Je kunt je daar lang het hoofd over breken, maar
de oplossing is simpel. Erkende heiligen kregen een rond aureool en personen die
weliswaar in een geur van heiligheid stonden, maar nog onder de levenden
verkeerden een hoekig aureool. Een weetje, dat het kijkplezier vergroot. Ander
voorbeeld: in het Rijksmuseum hangt een pastel uit de achttiende eeuw van Jean
Etienne Liotard. Het stelt een landschap voor in de buurt van Genève, gezien vanuit
het atelier van de schilder, waarbij de schilder zelf in de linker benedenhoek zit, met
de tekenstift in de aanslag. Het valt me moeilijk het Rijksmuseum bezoeken, zonder
even langs dat schilderij te lopen. Ik kan proberen te analyseren waarom het me
raakt en wijzen op de formele kwaliteiten: de geraffineerde afwisseling van lichte
en donkerder tinten, de diepte die gesuggereerd wordt, de gedurfde nonchalance
waarmee de sponning van een terrasdeur het beeld doorsnijdt, het kleuraccent van
het roze-oranje mutsje op het hoofd van de schilder. En tegelijk besef ik dat dat
gelegenheidsargumenten zijn: ik heb het schilderij in mijn hart gesloten en probeer
dat schijnbaarobjectief te rechtvaardigen. Ik kan ook verwijzen naar Liotards andere
werk, de vele honderden portretten die hij maakte van hoogwaardigheidsbekleders,
prelaten, adellijke dames, altijd prachtig van kleur, realistisch en toch gedistingeerd.
Mensen op hun best. En ik kan denken aan de eindeloze reizen die hij kriskras door
Europa heeft gemaakt, tot aan Istanbul toe, op zoek naar opdrachtgevers. Dit
schilderij heeft hij gemaakt tegen het eind van zijn leven, toen hij zich, na een
arbeidzaam leven en redelijk welgesteld, weer in zijn geboorteplaats gevestigd had.
Alles wat zijn officiële portretten uitdrukken, status, grandeur, ontbreekt. We zien
de kunstenaar en pantoufles, bescheiden weggedrukt in een hoekje, en dat geldt
ook voor zijn omgeving: het nogal rommelige tuintje met een wrakschuurtje, het
daarachter liggende landschap dat aan geen schoonheidsideaal beantwoordt, de
toevallige terrasdeur. Het geheel heeft iets volstrekt persoonlijks, een intimiteit die
je zelden in Liotards werk aantreft. Zou ik eenzelfde soort ontroering voelen, als ik
alleen dit ene schilderij voor me had en niets van zijn leven en werk afwist?

Nou?
Ik denk dat ik het dan nog steeds mooi zou vinden, maar ik geef toe,
achtergrondkennis kan je beleving intenser maken.
Wat heeft het kijken naar zo 'n schilderij je nu opgeleverd?
Een soort voldaanheid. Als ik het wat dik mag zeggen: de bevrediging van een
behoefte waarvan je niet wist dat je die had. En zo'n ervaring is ook een toevoeging
aan je kijkvocabulaire. Als je door Engeland fietst, rijd je af en toe door een
Constable, en sinds ik Morandi ken, zijn drie
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naast elkaar staande stoffige vaasjes méér dan drie stoffige vaasjes.

Je hebt het nu over figuratief werk, waarbij je beeld en ‘werkelijkheid’ (ik zet het
maar even tussen aanhalingstekens) aan elkaar kunt toetsen. Hoe zit dat dan bij
de abstracten?
Ik zou natuurlijk vroom moeten zeggen dat ik figuratief werk altijd éérst op zijn
abstracte kwaliteiten bekijk, maar dat is niet zo. Kijken is überhaupt niet iets dat
consecutief verloopt (eerst kleur, dan vorm, enzovoort). Je ziet een geheel, en
onderdelen daarvan kun je vervolgens nader bekijken. Om op de vraag terug te
komen: bij een abstract werk valt er een vergelijkingspunt weg, de spanning tussen
‘kunstbeeld’ en ‘ervaringsbeeld’ waarmee de schilder kan spelen (‘Zo ziet een boom
er niet uit!’ - ‘Nee, maar bij mij wel.’). Maar daar krijg je een bepaalde vrijheid voor
terug. Abstracte werken kunnen je het gevoel geven dat ze als het ware een blik
gunnen onder de motorkap van het schilderen. Om een voorbeeld te geven: er is
een Iers-Amerikaanse schilder, Sean Scully, die een groot deel van zijn leven alleen
maar strepen heeft geschilderd of, eerbiediger gezegd, kleurbanen. Verticaal en
horizontaal. Hij trekt die strepen uit de hand, waardoor ze een mooi soort losheid
krijgen, en bouwt ze op uit laag na laag verf. Het worden zinderende balken die
tegen elkaar aanschuren. Het zijn schilderijen waar ik goede zin van krijg. Anders
dan bij Liotard, maar niet minder verkwikkelijk. Het is ook mooi dat je met zulke
minimale middelen iets kunt maken, dat de aandacht vasthoudt.
Maar als je iets over de inwerking van kleuren op elkaar wilt weten, kun je toch ook
kijken naar, ik noem maar iemand, Veronese?
Zeker, maar bij Scully, zou je kunnen zeggen, wordt de zaak fundamenteler
gesteld. Hij onderzoekt...
Nee toch, dat klinkt waarachtig als kunstkritiek!
Je hebt gelijk. Zowel Veronese als Scully wil gewoon iets maken waar je met
plezier naar kijkt.
En waar je met plezier naar kijkt, dat weet je pas als je het ziet.
Zo is dat.
Waar heb je een hekel aan?
Aan schilders die een procédé uitmelken of die alleen maar ‘goede’ werken maken.
Altijd binnen de lijntjes, nooit eens ernaast. Laatst zag ik een heel slechte
Brusselmans, gênant en tegelijk bevrijdend: je gaat zijn beste werk meteen meer
waarderen. En wat dat eerste betreft: daarnet viel het woord ‘losheid’. Je weet dat
in de zeventiende eeuw Frans Hals beroemd
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en berucht was om zijn manier van schilderen: op een afstand was het een portret,
van dichtbij een warreling van vegen. In de loop der tijd zijn mensen die techniek
steeds mooier gaan vinden. Aan het eind van de negentiende eeuw verscheen er
een Italiaan op het toneel, Boldini, die dat ook kon en een gevierd society-portrettist
werd. Hij schilderde losser dan los en voegde ook nog kleur toe, omdat dat stemmige
zwart van Hals uit de mode was. Nu hangen die doeken in musea, als een
waarschuwing: gij zult niet andermans vinding stelen en gij zult uzelf niet eindeloos
herhalen. Dat is trouwens een interessant fenomeen: de schilder die de gevangene
wordt van zijn eigen succes. Iedereen wilde een Boldini die op de vorige Boldini
leek, dus aan ontwikkeling kwam hij niet toe. Hij werd alleen steeds virtuozer; een
vlucht naar voren.

Maar techniek op zichzelf kan toch ook mooi zijn?
Jawel, maar in geval van twijfel toch liever ‘onhandig persoonlijk’, dan
‘onpersoonlijk handig’.
Je had het daarnet zo stellig over ‘goed’ en ‘slecht’, is dat niet wat makkelijk?
Je hebt alweer gelijk. Hoe stelliger je iets beweert, hoe luider de echo klinkt van
al die ongenaakbare kunstrechters uit het verleden, die schilders ophemelden die
nu op de rommelzolder staan en anderen weghoonden die nu in de erezaal hangen.
En wat leert je dat?
Laat ik het omzichtig formuleren: dat kunstkritiek een hachelijke zaak is. Ik krijg
wel eens de indruk dat een criticus iets vindt, of vindt dat hij iets moet vinden, en
daar dan de argumenten bij zoekt. Maar wíj zijn geen criticus, wij mogen
ongegeneerd onze smaak volgen. En let wel: ‘goede’ smaak is geen smaak, maar
een bloedeloze conventie - eerder een sociale dan een esthetische categorie.
Uiteindelijk gaat het om het beeld dat een schilder of tekenaar je voorzet en dat je
vergelijkt met de ongetelde beelden in je hoofd. Klikt er iets, dan geeft dat voldoening.
Gebeurt er niets, dan loop je door.
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Lars Gustafsson
Kunst vindt in de hersenen plaats
Sigbjørn Obstfelder, de opmerkelijke Noorse schrijver, die nog maar vierendertig
was toen hij in 1900 stierf, is wellicht vooral om twee regels poëzie bekend: ‘Ik zie,
ik zie... / Ik ben blijkbaar op een verkeerde planeet beland!’ Deze regels drukken,
zoals het in de handboeken voor Noorse literatuur heet, een voor de dichter en zijn
tijd kenmerkende levensangst uit. Wat ze zo fascinerend maakt, is alleen maar dit:
de typisch wisselende meerduidigheid van het woord ‘zie’, zoals het hier wordt
gebruikt, tast al het andere aan.
Is dit ‘zie’ metaforisch of letterlijk bedoeld? Gaat het om een fysiologisch of een
cognitief proces? Of is datgene waar Obstfelder het over heeft, misschien een
synthese tussen denken en zien?
Semir Zeki, hoogleraar neurobiologie aan de Londense Universiteit, Fellow of the
Royal Society en een van de kopstukken op het snel uitdijende gebied dat zich
speciaal met het kijken bezighoudt, heeft in zijn nieuwe boek Inner Vision. An
Exploration of Art and the Brain, Oxford 1999, geen verwijzing naar Obstfelder. Maar
deze regels van de ongelukkige Noor hadden naadloos in zijn theorieën gepast.
Wanneer we Zeki volgen, is kijken in wezen een vorm van denken. De in de laatste
decennia explosief toegenomen kennis over hetgeen zich in de hersens afspeelt,
wanneer wij kijken en onze buitenwereld begrijpen, leidt onvermijdelijk tot een nieuwe
opvatting van het kijken. Kijken en begrijpen zijn niet twee verschillende processen,
maar een en hetzelfde, waarbij de hersenen in de voortdurend wisselende wirwar
van signalen uit de buitenwereld proberen verschillende, enigszins stabiele patronen
te vormen die een begrijpelijke wereld mogelijk maken. Of misschien zouden we
moeten zeggen: een tamelijk begrijpelijke en enigszins in de greep te krijgen wereld?
Dat het proces dat we kijken noemen in werkelijkheid hoog gedifferentieerd en
niet uitsluitend en alleen in de zogeheten hersenschors gelokaliseerd is, maar op
verschillende plaatsen, is niet helemaal nieuw. Een klein gebied, V4, binnenin de
achterste linker hersenhelft, werd al door de Zwitserse arts Louis Verrey met het
zien van kleuren in verband gebracht. Dat was allen bekend die zich, filosofisch of
neurologisch, met
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het verschijnsel kleur bezighielden. Enkele lezers herinneren zich misschien Oliver
Sacks' klinische anekdote over de schilder I., die na een verkeersongeluk volledig
kleurenblind werd.
Wat de ongelukkige I. na zijn ongeluk zag, was een treurige wereld, een wereld
in zwart-wit, maar niet wat wij gewoonlijk onder zwart-wit verstaan, maar iets wat
we terecht hopen nooit te hoeven zien, de ongeziene wereld die het V1-signaal te
zien geeft wanneer het geen bewerking door V4 heeft ondergaan. Hij zag, zou je
misschien kunnen zeggen, op een manier die het normale menselijke brein niet kan
volgen.
Het hersenonderzoek heeft dus al geruime tijd kunnen aantonen dat de visuele
bewerking zeer gedifferentieerd is; ze bestaat niet uit één, maar uit vele verschillende
processen. Er vindt contrastversterking plaats, fixatie, het verticale en horizontale
aflezen van het optische signaal, elke basiskleur heeft zelfs haar eigen werkterrein.
En het nieuwste onderzoek heeft nog iets opmerkelijkers kunnen aantonen: de
afzonderlijke processen verlopen niet helemaal gelijktijdig. De waarneming van
kleuren ligt bijvoorbeeld rond de 60 tot 80 milliseconden voor op de waarneming
van bewegingen. Dat zijn geen lange tijdruimtes, gemeten aan één seconde, maar
wel heel lang wanneer je ze met het elektronische tijdsverloop in een gewone
computer vergelijkt.
De filosofen hebben pas laat de betekenis van deze onderzoeksresultaten ter
harte genomen. Men is sowieso pas het laatste decennium geleidelijk in gaan zien
dat de hele psychologie die gebaseerd is op het denkbeeld van dingen die
onmiddellijk gegeven zijn, percepties, impressies, zintuiglijke gegevens of hoe ze
ook mogen heten, opgegeven moet worden. Het denken in zintuiglijke gegevens
veronderstelt dat men een soort bewustzijnsatomen invoert die het geheugen en
het verstand proberen te analyseren, te reorganiseren en te begrijpen. Maar ruw
materiaal is iets anders dan verwerking. Er zijn dus gewaarwordingen van iets
scherps, iets vochtigs, iets roods, iets blauws. En enkele van die gewaarwordingen
formeren zich tot een visueel veld.
Deze theorie kun je nu gevoeglijk bij de ideeënhistorici stallen. En dat is maar
goed ook, want ze heeft eigenlijk geen zinnige taak vervuld. Er bestaan geen
onmiddellijk gegeven gezichtsindrukken die zich in hun maagdelijkheid aan de
reflectie aanbieden. Er bestaat geen neutrale zone tussen ziel en wereld. Al het
visuele is reflectie, denken, interpretatie, al het kijken maakt gebruik van een syntaxis.
Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat men dat inzag?
We waren de gevangenen van een beeld! In dit geval is het een oud beeld, dat
op de antieken teruggaat: de camera obscura. De optische opstelling, die geleidelijk
aan tot de moderne camera zou leiden, is oorspronkelijk gewoon een kamer. Daarin
zit de waarnemer, met zijn rug
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naar een kleine, ronde opening, en kijkt naar het (op zijn kop gezette) beeld dat op
de achterwand geprojecteerd wordt. Vermeer heeft aantoonbaar bij het schilderen
een camera obscura gebruikt. De stap om deze wand door een laag van
lichtgevoelige metaalzouten te vervangen, die zich als het ware zelf afschilderen,
is natuurlijk technisch gezien een grote stap, met enorme esthetische en politieke
consequenties. Ze heeft het hele idee van een ‘visuele werkelijkheid’ veranderd.
Maar ze versterkt ook een metafoor.
De gesloten kamer kan als een beeld van het menselijk bewustzijn worden
opgevat. Het optische beeld wordt voor een centrale functie ingezet, een centraal
zintuig dat als een waarnemer op zijn stoel zit en een interpretatie geeft van het
beeld dat hem is voorgezet. Het voor de hand liggende bezwaar dat een dergelijke
centrale interpreet van de boodschap die van het netvlies komt, zelf een interpreet
nodig schijnt te hebben of, anders gezegd, dat het mannetje binnen in het hoofd
zelf een kleine toeschouwer nodig heeft, enzovoort tot in het oneindige, heeft bij de
filosofen eigenlijk nooit echt gehoor gevonden. Ook in de moderne discussie stuit
men af en toe op het denkbeeld van een soort centrale coördinate van de
verschillende visuele processen.
Maar zo'n instantie bestaat niet. Ons bewustzijn bestaat uit vele afzonderlijke
delen, zegt professor Zeki, en de visuele syntaxis, die uit de samenwerking ervan
resulteert, is niet altijd dezelfde. De visuele processen zijn heel verschillend,
afhankelijk van welke aspecten van de buitenwereld wij proberen te zien.
Wat zijn boek zo bevrijdend nieuw en interessant maakt, is dat het dit inzicht op
de schilderkunst toepast. Hij beschouwt die als uitdrukking van precies die syntaxis
van het kijken, die hij ons wil laten zien. Met dit nieuw verworven inzicht kunnen we
inzien dat de schilderkunst in werkelijkheid een directe uitdrukking van de
verschillende processen is die wij kijken noemen. En dat wij ons kijken inderdaad
op heel verschillende wijze organiseren, al naargelang we een Kandinsky of een
Picasso of misschien een centraalperspectivisch schilderij van Leonardo da Vinci
voor ons hebben.
Picasso's beslissende stap naar het analytische kubisme, Les Demoiselles
d'Avignon van 1907, is het onderwerp van een van de vele briljante analyses in
Zeki's boek. Over dit schilderij is immers al veel geschreven, uit biografisch alsook
uit kunsthistorisch perspectief. Het gaat door - waarom heb ik nooit begrepen - voor
wreed en demonisch. Het zondigt radicaal tegen het centrale perspectief. Maar wat
het vanuit Semir Zeki's visie echt interessant maakt, is dat het iets tracht uit te voeren
wat het menselijke brein voortdurend klaarspeelt: uit het gewemel van verschillende
hoeken en perspectieven het beeld samen te stellen van een samen-
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hangend, constant, materieel voorwerp. Natuurlijk bereikt Picasso geen synthese
zoals de natuur die tot stand brengt. Wij zien de jonge vrouwen in het schilderij
vanuit verschillende gezichtshoeken. Het lijkt zelfs dat we de vrouw die helemaal
rechts aan de buitenkant staat op de rug zien. Maar het komt niet tot een synthese.
Het boek biedt nog andere boeiende analyses. Tot de taken die het menselijk
brein kennelijk oplost, hoort dat het uit een verzameling heterogene elementen
diegene eruit haalt die bij elkaar horen en diegene eruit sorteert die er niets te zoeken
hebben. Hoe zich dat in een motorische situatie voltrekt, is nog altijd een onopgelost
raadsel. In de pointillistische kunst gaat het vooral om dit aspect van de visuele
grammatica. Hoe weten de hersenen dat een lijn die lang genoeg is om over de
receptievelden van meerdere verschillende cellen te vallen inderdaad dezelfde lijn
is? Of om het probleem in algemene termen te vatten: hoe weten de hersenen dat
een voorwerp in beweging op een of meerdere tijdstippen hetzelfde voorwerp is?
Elke tennisser heeft dat wel eens meegemaakt. De bal, meestal geel, houdt over
de hele afstand van degene die slaat naar zijn tegenspeler ongeveer dezelfde kleur
geel. In het begin van zijn boog beslaat hij maar een fractie van de ruimte op het
netvlies die hij inneemt wanneer het tijd is om hem terug te sturen, maar de hersenen
hebben de neiging hem te zien alsof hij aldoor even groot is.
Is kleur een eigenschap van de wereld buiten ons, of is ze een constructie die onze
hersenen tot stand brengen? Het is een oud probleem. Je kunt nog altijd op filosofen
stuiten die nooit de deur uitkomen, zoals David Armstrong, een van de bekendste
vertegenwoordigers van het neomaterialisme, die in volle ernst over kleur als
‘eigenschap van oppervlakken’ spreken. Newton, een aanzienlijk minder
materialistische denker, stelt in zijn optica dat ‘lichtstralen strikt genomen geen kleur
bezitten. In licht is niets anders aanwezig dan een zekere kracht of dispositie om
sensaties van een of andere kleur op te roepen.’ Hoe voorzichtig Newton ook in zijn
formuleringen was, zijn behandeling van het thema kleur zou tot een idee leiden
dat vervolgens dogmatisch door de ene generatie aan de andere werd doorgegeven,
namelijk dat het kleurgevoel alleen door de buitenwereld bepaald wordt. En deze
totale afhankelijkheidsverhouding - zoals Semir Zeki het uitdrukt - werd door een
code gedefinieerd, te weten de absorberende en de reflecterende spectraalfrequentie
van het waargenomen object.
Al een tijdgenoot van Newton, Gaspard Monge in Frankrijk, heeft dit idee in twijfel
getrokken, maar dat heeft weinig uitgehaald. Net zo weinig als Goethes
kleurentheorie met haar zorgvuldige observatie van nabeel-
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den, schaduwkleuren en andere fenomenen die kennelijk niet geheel en al te
verklaren zijn door van de hersenen een spectraalmeter te maken. De vraag is
filosofisch relevant, omdat ze met de aard van het bewustzijn te maken heeft. Kan
het karakter van onze innerlijke belevingen uitsluitend en alleen tot iets materieels
gereduceerd worden?
Naarmate het begrip ‘materieel’ in een wereld van waarschijnlijkheidsgolven een
steeds waziger karakter kreeg en het hersenonderzoek zich van het model van het
meten van golflengtes bevrijdde, raakten deze vragen steeds meer op de
achtergrond. Zitten de kleuren in mijn hoofd of in de bos bloemen op tafel? Een
antwoord is dat ze misschien helemaal nergens zitten. De toonsoort a-mol zit niet
in de piano en het sonnet niet in het boek. (Dat op zijn beurt niet weet dat het een
boek is.)
Het zou evenwel een heel eind in de jaren zeventig duren voordat langzamerhand
een realistischer beeld van de manier waarop de hersenen kleuren voortbrengen
werd geaccepteerd, vooral door werk van Erwin Land. Dezelfde frequentie kan
radicaal verschillende kleurgewaarwordingen oproepen, en verschillende frequenties
kunnen leiden tot een en dezelfde gewaarwording.
Het V 4-gebied in de achterste linkerhersenhelft is helemaal geen slaafse
spectraalmeter, maar het is er blijkbaar juist mee bezig van vele verschillende
frequenties een constante kleur te maken, de ongelooflijke verscheidenheid van de
buitenwereld eerder in bedwang te houden dan haar te spiegelen. Simpel gezegd
zal een roodgevoelige cel bij heel wat gelegenheden op rood reageren, maar bij
andere niet, het hangt ervan af of het licht met lange golven als het door de
oppervlakte gereflecteerd wordt een bepaalde grenswaarde overschrijdt, die per
situatie wisselt.
Deze voorbeelden geven niet meer dan een beperkt idee van de rijkdom aan
thema's en ideeën in Semir Zeki's boek. Wat hij vanuit neurologisch gezichtspunt
over verschillende kunstenaars te zeggen heeft, is steeds heel prikkelend. Hij
behandelt het fauvisme en Mondriaan, Monets kathedralenschilderijen en Wassily
Kandinsky. Steeds op basis van een inzicht, dat hij met Petrarca deelt, dat de kunst,
en misschien in het bijzonder de schilderkunst, een bron van kennis is.
Semir Zeki: InnerVision. An Exploration of Art and the Brain; Oxford University Press,
Oxford 1999.
VERTALING UIT HET DUITS (DIE ZEIT, 19/2001): J.F.
VOGELAAR
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Willem van Toorn
Uitzicht op het oneindige
De burgerlijke salon en het uitgaansleven van de burgerklasse werden in de eerste
helft van de negentiende eeuw verrijkt met twee technische vindingen die, elk op
hun eigen manier, letterlijk een nieuwe blik boden op een in hoog tempo groter en
mechanischer wordende wereld. De eerste, het geschilderde panorama, dateert
van 1788 maar bereikte het toppunt van haar populariteit tijdens de Parijse
Wereldtentoonstelling van 1900 - en ging dus ruim een eeuw mee. De tweede, de
stereoscoop, waarmee men ‘diepte’ in foto's kon zien, verscheen in 1838 op het
toneel en werd zeer snel een instrument dat in de salon een intense beleving van
verre streken, stadsgezichten en bijzondere gebeurtenissen mogelijk maakte.
‘Duizenden ogen,’ schreef Baudelaire in 1859, ‘bogen zich gretig naar de kijkgaten
van de stereoscoop, die waren als dakramen met uitzicht op het oneindige.’
Hoe lang de hallucinerende werking van de stereofoto bestand bleef tegen de
slijtage van tijd en modes, blijkt uit het initiatief van een Duitse uitgever in nazitijd,
die de grote evenementen van het Derde Rijk op stereofoto's liet vastleggen en in
grote boekwerken, met bijgeleverde opvouwbare stereokijker, verspreidde. Zo
konden de ware gelovigen van het Hitlerdom in de huiskamer de Operatie Barbarossa
van nabij meemaken, evenals de Olympische Spelen van Berlijn en andere glorieuze
happenings. Het hoogtepunt vond ik, toen ik ze onder ogen kreeg, het bezoek van
Hitler aan Mussolini; over de verbijsterende ervaring zo ongeveer met de twee
dictatoren op het balkon te staan, schreef ik in Raster 46.
‘Panorama: een gebouw waarin een schilderij, aangeduid als panorama, wordt
tentoongesteld, in die zin dat het is aangebracht op de binnenwand van een rotonde
die bedekt is met een koepel of een kegelvormig dak.
Deze schilderingen zijn een getrouwe afbeelding van hoe een plek eruitziet die
uit alle hoeken wordt bekeken, en van zover als het oog reikt. Om dat te bereiken
neemt de toeschouwer plaats op een platform of een cirkelvormige galerij die een
toren vervangen en die in het middelpunt van de rotonde staan; het licht komt van
bovenaf binnen, door een strook matglas die het onderste deel van het dak vormt,
zodat het op de schilde-

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

32
ring valt. Een reusachtige parasol, opgehangen aan de balken boven het platform
en met een grotere diameter, zorgt ervoor dat de toeschouwer in het donker staat
en onttrekt tegelijk de lichtbron aan het oog.’ Woordenboek van bouwkundige termen,
deel III (Parijs 1881/2)
Dit citaat, en veel van de gegevens die ik hierna gebruik, ontleen ik aan het mooiste
boek over panorama's dat ik ken: The Painted Panorama van Bernard Comment
(2000), een herziene en uitgebreide editie van het oorspronkelijk Franse werk Le
XIXe siècle des panoramas (1993).
In 1787 liet Robert Barker in Londen het patent registreren op wat in de
omschrijving toen nog heette ‘La Nature à Coup d'Oeil’. Pas in 1792 werd het
neologisme ‘panorama’ geboren.
‘Het is belangrijk,’ schrijft Comment in zijn inleiding, ‘zich een voorstelling te maken
van de situatie aan het eind van de negentiende eeuw: een landschap dat een
gedaanteverwisseling onderging door de Industriële Revolutie en het ontstaan van
de eerste grote metropolen, te beginnen met Londen. De stad groeide explosief,
werd ondoorzichtig, was niet meer zichtbaar. In zulke omstandigheden was er voor
het panorama een beslissende rol weggelegd.’ Volgens Comment was het panorama
voor de gedesoriënteerde burgers een manier om weer greep te krijgen op de steeds
uitgestrektere collectieve ruimte. ‘Ze keerden terug naar de denkbeeldige situatie
waarvan de beleving hen door de werkelijkheid was ontnomen. Het kan daarom
geen grote verrassing zijn dat de onderwerpen van de eerste panoramaschilderingen
de steden zelf waren waarin ze werden tentoongesteld.’ Thema's die daarna populair
werden waren de grote veldslagen die een beeld konden geven van de heldendaden
van de eigen natie, en exotische beelden van verre landen en steden. Comments
boek bevat prachtige uitklapbare reproducties van De slag om Moskou van Langlois
(1838) en het ontwerp van een panorama van Parijs door Pierre Prévost (1804).
Van dezelfde Prévost is er het ontwerp voor een adembenemend panorama van
Constantinopel, en de mooiste veldslag, als je dat zo kunt formuleren, is die van de
Tsjechen Ludek Marold en Václav Jansa, die de De slag van de Hussieten bij Lipany
schilderden in 1897. Ook Mesdags Panorama van Scheveningen staat er natuurlijk
in. Dat werd geschilderd voor een van de ondernemingen die geld verdienden met
panorama's, de ‘Société Anonyme Belge des Panoramas’; het was klaar in 1881
en werd eerst in Den Haag tentoongesteld; daarvandaan verhuisde het eerst naar
München en daarna naar Amsterdam. Het werd bejubeld door de kritiek, maar
leverde geen geld op, zodat de Société besloot het van de hand te doen. Mesdag
kocht het zelf terug, zodat het in Den Haag kon blijven.
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Panorama van Langlois aan de Champs Elysées in Parijs, 1839.

De eerste panorama's werden gemaakt voor de connaisseurs, maar om de
onderneming lonend te maken, moesten bouwers van panorama's toch al gauw
proberen groter publiek te trekken. Sommige exploitanten verlaagden hun prijzen
drastisch om in plaats van de culturele upperclass de middenklasse te trekken,
anderen reisden van de ene stad naar de andere om zoveel mogelijk bezoekers te
krijgen. Weer anderen maakten twee platforms, waarvan het onderste (dat een veel
minder spectaculair perspectief bood) het goedkoopst was. Comment citeert een
onderzoek van François Robichon (in Le mouvement social), waaruit blijkt dat in
Frankrijk tussen 1800 en 1820 ieder jaar tussen de 30.000 en 50.000 mensen naar
panorama's gingen kijken. Na een terugval in het midden van de eeuw werden het
er tussen 1872 en 1885 minstens 200.000. En wie waren de bezoekers, die zich
vergaapten aan hun eigen stad, de heldendaden van hun natie of het Panorama
van Caïro en de oevers van de Nijl? ‘Boeren en arbeiders die nog nooit de zee
hebben gezien,’ meldt een artikel in La nature, ‘de bourgeoisie en mensen uit de
middenstand, die zijn opgegroeid in kleine gemeenschappen of boven de winkel,
diplomaten die ervan dromen ooit Frankrijk in het buitenland te mogen
vertegenwoordigen, natuurliefhebbers die hunkeren naar maagdelijke wouden.’
Je ziet ze gaan, de heren met wandelstok, vest en hoed, de dames met parasols
en crinoline, de kinderen opgewonden maar rangés, de argwanend naar de grote
stad kijkende boerenmensen - om met eigen ogen te zien hoe die wereld waar je
zoveel van hoorde eruitzag. Niet alleen kennis vonden de bezoekers van het
panorama, meende Charles Dickens (Some Account of an Extraordinary Traveller),
‘maar ook morele verheffing, want doordat het panorama de niet-geletterde kijkers
werkelijkheden openbaarde die ze anders nooit zouden hebben ontdekt, vergrootte
het het bereik van hun denken, informatie, invoelingsvermogen en be-
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langstelling. Hoe meer de mens over de mens weet, hoe beter het is voor de
broederschap waar wij allen deel van uitmaken.’
De dierbare vergissing van Dickens en andere commentatoren schuilt in het woord
‘werkelijkheid’. Je hoeft maar een half uur rustig rond te kijken, letterlijk, in het
Panorama Mesdag, om de paradox te ervaren die het panorama zo populair heeft
gemaakt: je ziet niet de werkelijkheid, maar een afbeelding die zo volledig mogelijk
naar een werkelijkheid verwijst, en vooral: je ziet die nageschilderde, nagebouwde
werkelijkheid terwijl je afgesloten bent van de harde werkelijkheid daarbuiten. Je
ziet een tot en met de lichtval geordende wereld zonder gevaar.
Iets dergelijks moet gelden voor de fascinatie die uitgaat van de stereofotografie,
met als wezenlijk verschil dat de ervaring volstrekt individueel is. Op het platform
van het panorama sta je samen met andere bezoekers, en je deelt elkaar bewogen
mee dat de manden op het echte zand van het strand echte manden zijn. Breitners
paarden zijn nét echt, zeg je tegen je gezelschap, maar zijn geschilderde strand
gaat over in echt zand. Als je naar stereofoto's kijkt, kijk je volstrekt alleen. De
afzondering van de ‘werkelijkheid’ is totaal.
De optische illusie dat je ‘diepte’ in foto's ziet, heeft te maken met het feit dat elk
oog afzonderlijk als een ‘camera’ functioneert; door de afstand tussen de ogen
sturen ze beelden naar de hersenen die iets van elkaar verschillen, en die door de
hersenen worden omgezet in één beeld met diepte. In 1838 werd dat principe
geformuleerd door de Engelsman Charles Wheatstone, die ook de eerste
‘stereoscoop’ bouwde. Je ziet ‘diepte’, doordat je naar twee foto's kijkt die gemaakt
zijn met twee lenzen, met ongeveer dezelfde afstand ertussen als tussen je ogen.
Het curieuze van het beeld in de stereokijker is, dat het je het gevoel geeft in een
bodemloze diepte te kijken terwijl je zelf deel uitmaakt van het beeld - je staat er als
het ware in - maar dat tegelijk de diepte iets onwaarschijnlijks heeft, iets artificieels.
Dat komt natuurlijk doordat normaal je beide ogen naar een en dezelfde werkelijkheid
kijken, maar dat ze nu twee met nadruk verschillend gemaakte beelden te verwerken
krijgen. ‘Voor ons, honderd jaar later,’ schrijft Pierre-Marc Richard in A New History
of Photography (1998), ‘lijkt de op deze manier bereikte dieptewerking overdreven
- zoals die van de achter elkaar gezette kartonnen decorstukken op een toneel.’ Ik
denk juist dat het artificiële van de stereofotografie grotendeels verantwoordelijk is
voor de werking ervan. Deze werking wordt ook nog eens versterkt doordat op de
stereofoto alles scherp is, terwijl we in de werkelijkheid het oog scherp stellen op
wat we willen waarnemen, zodat de verte wazig wordt als we dingen dichtbij scherp
willen zien.
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Mijn vroegste ervaring met de vreemde, zuigende werking van stereobeelden vond
plaats in het Amsterdamse Koloniaal Instituut, later Tropenmuseum genaamd. Toen
ik een kind was, was Indië ondanks de schaamte van linkse intellectuelen nog
gewoon van ons. Omdat mijn vader een Multatuli-bewonderaar was en al tranen in
zijn ogen kreeg als je alleen maar de namen Saïdjah en Adinda noemde, wist ik al
vroeg dat ‘wij’ daar in Azië niks te zoeken hadden, maar dat deed niets af aan de
betovering van de prachtige mahoniehouten stereokasten in een speciale zaal. Alles
kon je daar zien alsof je er vooraan in beeld bij stond: sawahs, 's Rijks Plantentuin
te Buitenzorg, het Menangkabauws Offerhuisje, de Boroboedoer, de Tangkoeban
Prahoe, theeplukkende vrouwen in sarong, kleine jongens op enorme buffels. Ik
herinner mij de tintelende lichtval in die beelden, waarschijnlijk waren het
glasplaatfoto's waar je naar keek.
Bijna was mij jaren later een prachtige oude stereokijker en een enorme
verzameling foto's in de schoot geworpen. In de vroege jaren zestig, toen het echte
leven begon en mijn vrienden en ik plotseling deux-chevauxs of Renault-viertjes
konden betalen en met echte gezinnen in echte huizen gingen wonen, viel één zo'n
jeugdig echtpaar een fraai huis in de duinstreek toe. Ik ging het bekijken, en trof bij
de vuilnisbak aan de stoeprand in hun laantje een houten kistje vol vreemde, dubbele
foto's en een achteloos weggeworpen kijktoestel. Neergezet voor de vuilnisman. Ik
zette de hele boel op de motorkap van mijn lelijke eend en begon de foto's te
bekijken. Daar op de stoep zag ik mijn toverbeelden uit het Koloniaal Instituut terug,
maar nu niet van Indië maar uit de hele wereld, de Golf van Napels, de Vesuvius,
het Canal du Midi en het Vrijheidsbeeld, maar ook rare ouderwetse taferelen met
dames in boudoirs, hondjes in een circus, paardenrennen in Deauville. Het
krankzinnigste beeld was er een waarop je de voorsteven van een bootje zag in
een eindeloze watervlakte; boven die steven, en daar kennelijk net vanaf gedoken,
zweefde een gezette dame met een groot badpak aan juist boven de horizon. De
tekst onderin vermeldde dat we hier te maken hadden met de ‘first female ocean
diver’.
In plaats van mijn hele vondst achterin te zetten nam ik hem opgetogen mee naar
binnen, waar ik na bezichtiging van het huis de rest van de foto's wilde bekijken.
Dat had ik niet moeten doen. Mijn gastheer en - vrouw realiseerden zich, wakker
geschud door mijn enthousiasme, dat ze misschien wel iets bijzonders bij het oud
vuil hadden gezet en begonnen hun op de zolder gevonden schat voorzichtig weer
op te eisen.
‘Goh, stond dat buiten?’
‘Had jij het daar neergezet? Dat was helemaal de bedoeling niet.’
‘Sorry, dat is een vergissing.’
Ik kon de spullen moeilijk onder mijn arm nemen en er de deur mee uitrennen.
Dit had het begin van mijn verzameling kunnen zijn, maar die
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ontstond later pas en omvat nu aardig wat foto's, een aantal kijkers en twee nog
functionerende camera's. Van de foto's zijn de aangrijpendste die van het front van
de Eerste Wereldoorlog: ‘H.E. shells bursting in Mametz Wood, hotly contested with
the Prussian Guard, finally taken July 1916.’ Ze zijn uitgegeven door ‘Realistic
Travels Publishers, London, Cape Town, Melbourne, Bombay, Toronto - by Royal
Command to their Imperial Majesties King George V and Queen Mary’. Ik vond ze
in een boerenschuur in Noord-Friesland. Hoe konden ze daar gekomen zijn? Welke
nieuwsgierige boer, notaris, leergierige kleermaker of schoolmeester had ze ooit
gekocht? Dat kon de opkoper me niet vertellen.
Net als het panorama werd de stereofoto al heel snel na de introductie het product
van een wijdverspreide industrie. Onderwerpen waren zowel anekdotische huiselijke
scènes en pornografie als alle mogelijk thema's de aarde betreffende (verre streken,
vreemde volkeren, natuurverschijnselen, rampen, noem maar op). Ook oorlogen
en belangrijke gebeurtenissen zoals kroningen en vorstelijke huwelijken waren
populair. Eindeloos moet er in clubs, huiskamers, salons en scholen door
stereokijkers en in chique stereokasten zijn gegluurd. Je had gespecialiseerde
producenten, waarvan de New History of Photography er reeksen noemt, vooral in
Frankrijk. Zo richtte de firma Block zich onder andere op Het leven van Christus,
Onze dames uit de Hogere Kringen en De Theaters van Parijs, de firma Moulin op
Parijs, Naakten, Fantasiescènes en Algerije, de firma Plaut op De Pyreneeën, Parijs,
Egypte en Mexico. In de VS werden in 1864 wel 10.000 verschillende stereobeelden
uitgebracht. Het duizelt je als je je voorstelt hoeveel fotografen, ontwikkellaboratoria,
drukkers, makers van opbergdoosjes en wat niet al er bij deze industrie betrokken
moeten zijn geweest. Een mooi beeld geeft een (stereo)foto van A. Gaudin, uit 1860,
van een werkplaats waar stereofoto's worden geproduceerd. Een fikse groep mannen
en vrouwen is bezig met afdrukken, uitstansen, lijmen, snijden; op de achtergrond
hangen de afdrukken te drogen aan een lijn.
Wie denkt dat ‘reality tv’ iets geheel nieuws is, veroorzaakt door het totaal van zijn
ankers slaan van de postmoderne mens die het leven alleen nog via een alles
artificieel makend medium kan ervaren, moet niet alleen eens de eindeloze reeksen
dames in salons en heren in de sociëteit die de negentiende eeuw ons heeft
nagelaten door een stereokijker bestuderen, maar ook eens langsgaan bij de Clairière
de l'Armistice in Compiègne, nabij Parijs. Daar staat niet alleen de beroemde
treinwagon die Hitler heeft laten verslepen om er zijn capitulatie (dat wil zeggen van
de
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A. Gaudin, 1860, werkplaats waar sets stereofoto's worden vervaardigd

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

38
Fransen aan hem) te laten ondertekenen, er is ook een zaal vol stereokasten die
de Franse krijgsverrichtingen in de loopgravenoorlog met de Duitsers uit die andere
‘Grande Guerre’ laten zien. ‘Franse’ moet tussen aanhalingstekens, want een deel
van de soldaten die daar in de modder en de gaswolken werden ingezet, had met
Frankrijk niet méér te maken dan het simpele feit dat hun land door de Fransen was
gekoloniseerd. Mij is in al zijn hevige kunstmatigheid de reeks beelden bijgebleven
van zwarte soldaten, kinderen haast nog, uit ‘Frans Equatoriaal Afrika’, op weg naar
de loopgraven. Je staat tussen ze in op een modderige landweg onder een vale
regenlucht. Het zijn magere mannen en jongens. Ze hebben lange gewaden aan,
een helm op en een geweer met bajonet aan de schouder. Ze staan allemaal naast
hun fiets, alsof ze wachten op het bevel zich te gaan laten afslachten in de
dichtstbijzijnde loopgraaf. Ongeveer op de plek waar jij jezelf voelt staan, heeft een
fotograaf gestaan achter het statief van zijn glasplatencamera. Tegen de beelden
die hij heeft gemaakt kan geen enkele moderne documentaire over ons koloniale
verleden op: dit is een opstapeling van idiotieën: de gekte van de loopgravenoorlog,
de hysterie van het nationalisme, de arrogantie van de moderne techniek zoals
gemanifesteerd in tanks, gasgranaten en de eerste vliegtuigen, de bezopen waan
van het kolonialisme. In 3D. Uitzicht op het oneindige.
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Willem van Toorn
Gesprek met Hock Khoe, fotograaf

Kleine ondernemers in Kashgar 1 (orgineel in kleur)

Hock Khoe (Singapore 1950) woonde de eerste zes jaar van zijn leven in Calcutta.
Daarna verhuisde hij naar Nederland, waar hij de volgende 22 jaar zou blijven. Hij
studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte na zijn doctoraal
examen anderhalf jaar aan hersenonderzoek in het Academisch Ziekenhuis van de
universiteit, in opdracht van NWO.
In 1978 besloot hij van beroep te veranderen om meer te kunnen reizen. Hij
verhuisde naar Londen om zich te gaan toeleggen op de fotografie; om de techniek
te leren werkte hij een jaar als assistent van fotograaf John Lawrence, waarna hij
zich als zelfstandig fotograaf bezig ging houden met projecten over architectuur,
ruimtelijke ordening en visuele communicatie op straat. Zijn werk was vaak
geïnspireerd door dat van Walker Evans en door de toen nieuwe stroming New
Topographics.
In 1984 begon hij aan een serie lange reizen, voornamelijk naar Azië, waarbij hij
het grootste deel van de tijd doorbracht in de Chinese minderheidsgebieden Tibet
en Xinjiang. In Tibet bezocht hij de heilige berg Kailash toen daar een belangrijk
boeddhistisch festival (Wesak) plaatsvond. Foto's van die tochten bracht hij samen
in A Pilgrimage to Mount Kailash, Tibet.
Na de Aziatische reizen fotografeerde hij twee jaar de woestijnen in het westen
van de VS, wat resulteerde in fotoseries als ‘Desert romance’, ‘Red Rock Canyon’
en ‘The Valley of Fire’.
Hock Khoe ging in stereo fotograferen toen hij in de periode 1998-2000
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vele malen de oasestad Kashgar in het uiterste westen van China bezocht voor het
project ‘Kleine ondernemers in Kashgar rond de millenniumwisseling’. In 1999-2000
kwam een ander stereoproject tot stand: ‘Life on Mars’, foto's uit de woestijn van
Nevada.

Kleine ondernemers in Kashgar 2 (orgineel in kleur)

Hock, volgens mij fotografeerde je al geruime tijd voordat je de stereofotografie
ontdekte. Wanneer was dat? Behoorlijk laat: ik fotografeerde al twintig jaar. Ik was
bezig met een project in China, over kleine ondernemers. Maar als ik mijn foto's
zag, ontbrak er steeds wat. Wat daar aan de hand was, had een enorme dynamiek,
maar als ik dan thuiskwam en de foto's bekeek, gaven die dat niet weer. Ik heb eerst
gedacht dat ik het met video moest gaan proberen, met geluid erbij, maar dat was
het ook niet. Nu had ik toevallig een keer op een rommelmarkt zo'n stereocamera
gekocht en die had ik meegenomen op een volgende reis naar China. En toen ik
dat zag, wist ik meteen dat dit precies was wat ik zonder het te beseffen had gezocht:
die wonderlijke diepte, waarbij je letterlijk het beeld ingezogen wordt. Een bijkomend
effect is ook, dat je er langer naar kijkt doordat je zo in de scène bent. Een klacht
van veel fotografen die boeken maken is, dat mensen daar toch vaak snel doorheen
bladeren en dan zeggen mooi, mooi, mooi, mooi.
Wat is het dan precies dat je ziet? In wezen is het toch hetzelfde beeld? Ik heb het
idee dat het te maken heeft met de kunstmatigheid. Stereo zoals je in foto's maakt,
heeft niet de echtheid van stereogeluid, dat van links en rechts komt. De illusie van
diepte ontstaat in je hersenen, die geven als het ware een interpretatie van wat die
twee beelden betekenen. Ik denk dat je daardoor intensiever moet kijken.
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Je ondergaat, als je in zo'n kijker kijkt, een illusie van totale echtheid, maar als je
goed kijkt zie je dat de dieptewerking anders is dan in de werkelijkheid. O ja, het is
helemaal niet hetzelfde. Wat dat betreft verschilt het evenveel van de werkelijkheid
als de tweedimensionale foto. Daarom had ik het net ook over de werking van de
hersenen. De oorzaak van de illusie is dat je hersenen iets herkennen uit het
verleden, er zit eigenlijk een soort archief in je hersenen. O ja, zeggen die, als dit
het verschil is tussen wat het linker- en het rechteroog zien, dan moet het wel diepte
zijn. Je ziet het alleen omdat je een referentiekader hebt. Als je nog nooit stereo
had gezien in de werkelijkheid, zou je het niet kunnen zien. Het doet een beroep
op je geheugen.

Live on Mars 1 (orgineel in kleur)

Ben jij er zelf anders door gaan kijken? Ja, omdat er wat fototechniek betreft veel
verandert. Je hoeft bijvoorbeeld geen separatie te maken tussen voor- en
achtergrond. Als je met een telelens werkt voor een ‘gewone’ foto, kun je de
voorgrond scherp maken en de achtergrond onscherp, dan zie je dat iets voor iets
anders staat. Dat is bij stereofotografie helemaal niet aan de orde. Je wilt, en kunt,
alles gewoon heel erg scherp hebben. En je kunt op een heel andere manier
fotograferen. Hoe meer rommel je bij wijze van spreken op de foto hebt staan, hoe
interessanter hij wordt. Dat bleek ook te zijn wat ik qua beeld in China zocht. Het is
er zo'n rommel: iemand stalt zijn eigen rommeltje uit zonder zich van de verder
ongelooflijk rommelige omgeving iets aan te trekken. Op een gewone foto zag je
dat niet.
Wat mij fascineert is dat er iets met je blik gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld gefascineerd
gekeken naar de reeks boeken met stereofoto's die de nazi's hebben laten maken
van belangrijke gebeurtenissen in het Derde Rijk, bijvoorbeeld het bezoek van Hitler
aan Mussolini. Ik
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vroeg me steeds af: waarom zie ik het nu anders dan op de ‘gewone’ foto's waarvan
ik er duizenden gezien moet hebben. Hoe komt het dat ik nu zie dat er modder op
de laarzen van Mussolini zit, dat al die Romeinse gebouwen waar ze voor staan vol
barsten zitten, dat het plaveisel overal gescheurd is en dat een deel van het
imposante decor nep is, karton? Waarschijnlijk doordat ze veel scherper zijn, en
doordat je werkelijk met twee ogen ziet. De optelsom van wat elk oog ziet is meer
dan wat een 2D-foto kan bieden. Op een tweedimensionale foto zien allebei de
ogen precies hetzelfde. Behalve het verschijnsel van de illusoire diepte interpreteren
je hersenen waarschijnlijk op een andere manier wat er aan de hand is. Het mooie
van de driedimensionale fotografie is, dat je onderdeel van de scène bent geworden.
Het is eigenlijk vreemd, dat het niet de norm voor fotografie is. 3D-geluid is gewoon
geworden, maar voor beeld geldt dat niet, terwijl we toch heel visuele wezens zijn.

Live on Mars 2 (orgineel in kleur)

Je hebt natuurlijk wel altijd een technisch hulpmiddel nodig om het te kunnen zien,
al is het nog zo'n simpel brilletje. Daar staat tegenover dat nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog mensen eindeloos met zo'n brilletje in een boek hebben zitten kijken
naar de Operatie Barbarossa of Hitler en Mussolini op het Forum.
Er zijn heel veel systemen geprobeerd, en veel ervan zijn weer verworpen of in
onbruik geraakt. In de jaren vijftig was er ineens een opleving met die view-masters,
vooral in Amerika. Ja, je hebt een hulpmiddel nodig, maar dat heb je ook voor
videofilm of dvd, of driedimensionaal geluid.
Je moet verrassende ontdekkingen hebben gedaan, toen je met stereofoto's begon.
Ja, die eerste keer in China ontdekte ik allerlei verrassende dingen over het po-
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tentieel van de techniek. Een simpel voorbeeld: ik stond op straat naast een rioolgeul
die ze aan het graven waren. Op een 2D-foto zie je niet hoe diep die is. Op de
stereofoto zie je, met een gevoel dat je erin kunt vallen, dat hij meer dan een meter
diep is. Je krijgt dus andere informatie. Toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik
erachter dat die spionagevliegtuigen, die U2's of zo, ook in stereo fotograferen. Dat
is logisch, als je het eenmaal weet: pas op een stereofoto kun je zien hoe hoog een
object is. Ook de Marsverkenner fotografeerde in stereo. Tot mijn verrassing werd
er voor technische en wetenschappelijke doeleinden heel veel in 3D gefotografeerd.
Overigens, ik noemde net die view-masters; die hebben voor een deel de
stereofotografie een slechte naam bezorgd, door heel overdreven, sensationele
beelden vol effectbejag te bieden. Vaak dragen die beelden niet veel bij aan wat je
ziet. Je moet iemand iets laten zien waar hij wel naar toe wil.

New Kashgar 1 (orgineel in kleur)

Een foto van een giraf in 3D is op zichzelf niet interessanter dan een platte foto van
een giraf.
Het wordt interessant als je een giraf in zijn omgeving ziet. Dan moet je hem ook
niet isoleren, maar zorgen dat er veel dingen omheen zijn. Er komt dus nogal wat
bij kijken; je moet je steeds afvragen wat het kan toevoegen, en hoe je dat dan doet.
Hoe komt het dat het allemaal scherp is?
Dat is een technische kwestie. Je moet heel zwaar diafragmeren, zoals dat heet.
Als je het diafragma heel klein maakt, is de scherptediepte heel groot, dan is de foto
van voor tot achter scherp. Dat willen heel veel fotografen in 2D natuurlijk juist niet,
omdat zij het moeten hebben van de dieptewerking die je bereikt met een scherpe
voorgrond en een onscherpe achtergrond, of omgekeerd.
Men is trouwens vooral in Nederland
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vaak argwanend, men denkt dat het alleen om het effect gaat. Daarom vind ik het
een voorwaarde dat een foto ook in mono interessant is. Hij mag niet schijnbaar
interessanter worden door de stereowerking.

New Kashgar 2

Kom je die achterdocht vaak tegen? Dat mensen denken, ach, dat kunstje?
Zeker. Een paar jaar geleden was ik in Arles, daar is zo'n bijeenkomst over
fotografie, waar je met collega's over foto's praat. Ik had wat van die stereofoto's
meegenomen, maar daar wilden ze pas naar kijken als ik ze uit de kijker haalde.
Dan konden ze zien of het interessante foto's waren. Ze voelen zich vaak genept,
alsof het niet meer dan een trucje is. De ‘gewone’ foto is natuurlijk ook nep, ook een
trucje, maar dat realiseren ze zich niet meer.
Behalve in China heb je ook in Amerika, in de woestijn gefotografeerd. Daar gaat
het niet om rommeligheid. Vaak zie je maar een piepklein plantje in een totaal
onvruchtbare wereld.
Daar gaat het inderdaad juist om die minuscule tekens van leven. Een paar
druppels water achtergebleven in een scheurtje in een rots zijn vaak al genoeg om
zaad te laten ontkiemen. Op een 2D foto zie je die plantjes helemaal niet, omdat ze
wegvallen tegen de achtergrond. In 3D komen ze naar je toe.
Je hebt je veel beziggehouden met de techniek van het kijken naar stereofotografie.
Ja, dat vond ik een voorwaarde, dat je het ook groot moest kunnen zien. Dat is
toch nodig om je werkelijk onderdeel te kunnen voelen van de scène. Ik wilde dat
er forse afdrukken aan de muur zouden kunnen hangen, en dat je daar via een
kijker werkelijk in het tafereel kon komen. In Californië heb je een museum dat zich
toelegt op stereofotografie, maar ik was niet onder de indruk van wat ze daar hadden,
dus ik ben het zelf
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gaan ontwikkelen. Je moet ervoor kunnen gaan staan en het ook echt zien als je
twee werkende ogen hebt. Nu is er iets uitgekomen wat ik zelf wel mooi vind. Ik kan
foto's aan de muur hangen van een meter breed, en het systeem is zo gemaakt dat
het ook nog verder vergroot kan worden.
Wat voor andere plannen heb je nog, voor onderwerpen die per se in stereo
moeten?
Er zijn nog heel veel andere ideeën die moeten worden uitgevoerd. Voor één ervan
kan ik gewoon in Amsterdam blijven. Die heet ‘Rokende vrouwen’. Rook is fantastisch
in stereo. Rook en regen zijn twee dingen die in twee dimensies niet worden
weergegeven.
Een bril voor het bekijken van de stereobeelden kan voor € 5 besteld worden door
een brief met daarin uw naam en adres zodat het als adreslabel gebruikt kan worden
en een bankbiljet van € 5 o.v.v. No. 1106 Stereolens Typ A te sturen naar:
Peter Kaiser, perspektrum 3D-shop, Kontumazgarten 20, 90249 Nürnberg,
Duitsland. www.perspektrum.de

Stereo-installatie
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Bianca Stigter
Tijdkijken
Koffie
Ik spoel wat koude koffie door de gootsteen. Bruin op wit. Vlekken en spetters en
stippen. Een beetje koffie wordt veel koffie. Meteen vraag ik me af wat hier eerder
voor vloeistoffen te zien zijn geweest. Water. Tandpasta met water; wit op wit. Melk
ook, karnemelk, die laat zulke mooie strepen achter, als van iets gewevens.
Appelsap, urine, rode wijn, bloed. Is er wel eens bloed door het putje verdwenen,
van een gewassen nier, een geschaafde arm, een afgehakt hoofd? Er is niets van
te zien. Bleek, veel bleek, soms blijft die wel eens een paar uur liggen, om na gedane
zaken - zelfs zonder te schrobben - het weer witte te onthullen. Wit maakt wit.
Nooit kun je meer zien hoe het vroeger was. Een jaar, een eeuw, tien minuten
geleden, je kunt ze niet terughalen. Voorbij, en o voorgoed voorbij. What you see
is what you get, zei een schilder, misschien niet alleen in een poging om de symboliek
uit te bannen, maar ook om de tijd te slim af te zijn. Dit bruin, dit rood, dit wit zal in
ieder geval nooit meer veranderen. Vermeer. Malevitsj. Craquelé bewijst als eerste
hun ongelijk.

Olie
Thuis heb ik nog een ansichtkaart, zong Wim Sonneveld, waarop een kerk, een kar
met paard, een slagerij J. van der Ven. In het echt is het niet meer te zien, maar
Sonneveld heeft het bewijs in handen. Het Amsterdamse Gemeentearchief plaatste
een paar jaar geleden op billboards grote afdrukken van foto's van Jacob Olie her
en der in de stad. Je kon bijna in één oogopslag het Museumplein toen en nu zien,
in de negentiende en in de twintigste eeuw. Er graasden koeien in de De
Lairessestraat. Voeren er nog eerder Batavieren? Jammer dat de fotografie pas zo
kort geleden is uitgevonden.
Het schijnt dat er op onze wereld nooit meer atomen bijkomen, en dat dus in verse
karnemelk deeltjes huizen die ooit in Hitlers snor bestonden, en in 1945 alweer
baksteen waren, of kaas. Op een graf groeien bloemen en van botten zijn
tegenwoordig diamanten te maken. Sommige mensen vinden dat een troostrijke
gedachte. Ik ook, soms. Maar de nieuwsgierigheid bevredigt zij niet.
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Een Romeins kannetje
Door een speling van het lot blijft er soms iets bewaard dat meestal stuk gaat. Een
Romeins kannetje, al eeuwen heel, een Venetiaans glas, honderden jaren
ongebroken. Niet om hun schoonheid of hun nut, ook om hun uithoudingsvermogen
kun je de dingen bewonderen.
Dingen als zo'n kannetje hebben een voordeel ten opzichte van foto's en
schilderijen. Het zijn geen afdrukken, geen im- of expressies. Ze zijn vastgehouden,
er is uit ze gedronken, er kan nog uit ze gedronken worden. Toch zijn ze door hun
ouderdom ook weer gelijk aan foto's en andere afbeeldingen. Ze nemen nu niet
meer deel aan de werkelijkheid. Je zou er uit kunnen drinken maar bijna niemand
doe het; ze zijn opgesloten in de vitrines van een museum of staan op een chique
plank in een antiekwinkel. Het waren geen foto's, maar nu kun je er alleen nog maar
mee doen wat je ook met foto's doet. Ernaar kijken.

Aardbeien met suiker
Ook wegwerpartikelen en -verpakkingen bieden de nostalgicus soelaas. Het ene
pakje sigaretten is niet van het andere te onderscheiden. Als het op is, is de
vervanging geruststellend identiek.
Ook de natuur is soms zo toegeeflijk, zeker als je oppervlakkig kijkt. Een klaproos
lijkt bijna net zoveel op een klaproos als een pak suiker op een pak suiker. Elk jaar
zijn er weer grote en kleine, rode en donkerrode aardbeien.

Kogels
Op het gras bij Waterloo is niets te zien. Maar in het winkeltje kun je kogels kopen.
De Engelse zijn groter en grover dan de Franse.

Pijpenkoppen
Was gras ooit anders? Gras is gras. Volgens de Engelse bioloog Richard Dawkins
is al het DNA in de cellen van gras of wilgen - zijn voorbeeld - erop uit exacte kopieën
van zichzelf te maken. ‘It is raining instructions out there; it's raining programs; it's
raining tree-growing, fluff-spreading, algorithms.’ Volgens Dawkins is dat geen
metafoor. Het is echt zo. ‘It couldn't be any plainer if it were raining floppy discs.’
Pas als het fout gaat, verandert er iets. In het gras ligt een pijpenkop voor het
oprapen. ‘Dat ding is een pijpenkop,’ zegt oom. ‘Misschien ligt de steel hier ook nog
ergens.’ Oom vertelt dat de mensen vroeger, een paar eeuwen geleden, geen
sigaretten rookten, maar pijp. Zou deze een paar eeuwen geleden gebroken zijn
en daarom weggegooid of is hij weggegooid en daarna pas gebroken? Misschien
is de driehonderd jaar oude pijp pas tweehonderd jaar gebroken. We vinden geen
steel.
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De pijpenkop is genoeg. We vinden er nog een. En nog een. Ook de geschiedenis
speelt wel eens voor paashaas. De oomzegger is acht en blij. Vroeger was alles
anders. Dat betekent dat niets hoeft te blijven zoals het is.

Irréversible
In de Amerikaanse tekenfilm Toy Story II (1999) vindt een pop die nooit uit zijn doos
is gekomen, toch nog geluk bij een kind. Dat hij tijdens het spelen stuk zal gaan,
ach, het hoort erbij. Niets behoort aan de geschiedenis te ontkomen. Toy Story is
een kinderfilm; misschien bevat hij via het beproefde middel van de identificatie een
nare les voor kinderen. Ook zij zullen stuk gaan. Toy Story brengt deze boodschap
vrolijk. Een recente Franse film voor volwassenen is boos. In Irréversible (2002)
zien we een doodslag, een gevecht, een verkrachting, een feestje, een vrijpartij,
een jonge vrouw op het gras in het park terwijl er om haar heen kinderen
rondspringen. De dingen zijn in de omgekeerde volgorde vertoond. Aan het eind
van de film, vlak na het begin van het verhaal, verschijnt er nog een tekst op het
scherm: ‘de tijd vernietigt alles’.
De boosheid van Gaspar Noé is begrijpelijk. Maar wie het leven zo plomp bekijkt,
is zelfs niet tot een schijnoverwinning in staat.

Irréversible
Meetsysteem. Parterretrap. Lepel.

Altijd
Jean-Luc Godard poneerde ooit de stelling dat de cinema de dood aan het werk
laat zien, vierentwintig keer per seconde. Over foto's zijn zulke dingen al eerder
beweerd. Ze laten altijd het verleden zien.

Amsterdam
De historicus Roelof van Gelder schreef eens een boek over de geschiedenis van
Amsterdam. Hij woonde ook in Amsterdam. Hij kon niet alleen over zijn onderwerp
lezen, maar er ook in fietsen. De Westertoren is nog niets veranderd.

Dubbele stad
Op de hoek van de Spiegelstraat en de Prinsengracht worden vruchten, en wijnen,
delicatessen, koffie, thee en andere koloniale waren verkocht. In de etalage staan
meubels. Op nummer 51 van de Spiegelstraat gebeurt het weer. Het is een
vleeschhouwerij. Maar achter het raam staan glazen. Vlees wordt antiek, koffie een
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Door de niet verwijderde opschriften, moeilijk te verwijderen omdat er vroeger nu
eenmaal duurzamer materialen werden gebruikt, ontstaat bijna een dubbele stad.
In de stad is nog een stad, van oude woorden, opschriften, uithangborden,
gevelstenen. Bijschriften zonder foto.

Sint-Petersburg
In 1925 had Johan Huizinga de hoop opgegeven dat hij ooit nog de vijftiende eeuw,
of enig ander tijdperk uit het verleden, op het toneel zou zien. Een ouderwetse man,
die Huizinga. Ging hij nooit naar de film?
Op film is het verleden beter op te roepen dan op het toneel. Er lijkt minder illusie
te zijn. Aleksandr Sokoerov laat in Russian Ark (2002) een negentiende-eeuwse
Franse aristocraat dwalen door de zalen van de Hermitage in Sint-Petersburg en
de aanwezigheid van de geschiedenis die iedereen op zo'n historische plek voelt,
wordt opeens zichtbaar. De Hermitage, nu een van de grootste en rijkste musea ter
wereld, was vroeger een van de grootste en rijkste paleizen ter wereld. In Russian
Ark zien we onder meer Catharina de Grote een toneelstuk repeteren, de dochtertjes
Romanov in witte jurkjes door de zalen dwalen, Tolstojaanse dames dansen op het
laatste bal dat in het paleis gegeven is. Je zou Russian Ark een compensatie kunnen
noemen voor het menselijke gebrek aan verbeelding. Sokoerov, en velen met hem,
had aan zijn geestesoog niet genoeg. Hij doet in Russian Ark precies hetzelfde als
beoefenaars van ‘levende geschiedenis’ doen in een historisch pretpark als het
Archeon in Alphen aan de Rijn.
Lezen over gladiatoren en schilderijen zien uit de Middeleeuwen is niet genoeg.
We willen het zien, en we willen het zien bewegen. Het archeologisch themapark
is een instituut waar veel mensen lacherig over doen. Waarschijnlijk is de illusie er
niet sterk genoeg. Het Archeon is te veel van bordkarton. Sokoerov staat in hoger
aanzien, niet omdat zijn beweegredenen nu zoveel anders zijn, maar omdat hij het
beter kan. Op film verliest zo'n streven iets van zijn amateurisme. Het ziet er veel
echter uit. Tegelijkertijd houdt Sokoerov meer afstand. Ik was eens met een Rus in
het openluchtmuseum in Enkhuizen. ‘Zo,’ zei een oude vrouw die net deed alsof ze
daar in een vissershuisje woonde en heel negentiende-eeuws de was aan het doen
was. ‘Komt u uit Leningrad?’ Ze was schattig geschokt door haar eigen fout, alsof
dat ene woord de hele illusie in duigen liet vallen. Zoiets zou in Russian Ark niet
kunnen gebeuren. Sokoerov zorgt ervoor dat de Franse diplomaat nauwelijks met
de historische figuren in het Winterpaleis in gesprek raakt. Steeds wordt hij door
obers en andere bedienden weggestuurd. Het resultaat van deze weigeringen is
voor de kijker de heerlijke sensatie dat hij iets ziet dat hij niet mag zien. Het verleden
blijft verboden terrein, ook Sokoerov vangt er maar een
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glimp van op. Zo wordt Russian Ark niet alleen weemoediger dan het Archeon, maar
ook dan de gewone kostuumfilm die ons regelrecht naar het verleden transporteert
en ons rustig bij de Romanovs aan tafel laat zitten. Geef het zout eens aan.
Sokoerov heeft voor Russian Ark afgezien van veel van wat film doorgaans tot
film maakt. Hij heeft de film bijvoorbeeld niet gemonteerd. Russian Ark is opgenomen
in één take van ongeveer anderhalf uur, de gewoon geworden lengte van een
speelfilm. De film, die zich in heel veel verschillende tijden afspeelt, is opgenomen
in real time. Er is niets verdicht, er wordt niets overgeslagen. De eenheid van plaats
heeft zo toch gezelschap gekregen van de eenheid van tijd. Het is net een toneelstuk.
Belangrijker vond Sokoerov het idee dat de film een ademtocht is. Hij is, wat de
tijd betreft, als het leven zelf. Die ademtocht, dat stromen, dat ononderbroken aldoor
maar door maakt de film - met als hoogtepunt de slotscène, het bal waarop
honderden mensen gestructureerd door elkaar wervelen - toch weer tot iets anders.
Het is net een droom.

Ruïnes
Huizinga erkende het gebrek aan verbeelding dat mensen parten speelt. Als hij over
de historische sensatie schrijft, heeft hij het over vage vormen, over het zien van
ongrijpbare figuren, over het horen van half verstane woorden. Huizinga vond
eigenlijk dat je daar genoegen mee moest nemen. Hij hield niet van histoire
romancée. Het verleden kan nooit nauwkeurig tot leven komen. Je ziet alleen een
interpretatie.
Huizinga heeft gelijk, maar het is zo jammer dat hij gelijk heeft. Het is als het
verschil tussen een foto en een herinnering van een gezicht. De foto is altijd scherper.
Misschien is het verlangen naar het scherp zien van het verleden pas ontstaan na
de uitvinding van de fotografie, is het een redelijk nieuw verlangen. In zijn boek
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt schrijft psycholoog Douwe
Draaisma over de invloed van techniek op het beschrijven van bijna-dood ervaringen.
Daarover zeggen mensen nu: ik zag mijn leven als een film aan me voorbij trekken.
Vroeger hadden ze het over een panoramisch schilderij en toen ook dat nog niet
bestond over een spiegel, waarin ze allerlei gebeurtenissen uit hun leven weerkaatst
zagen.
Huizinga hield vast van ruïnes. Hij vond niet dat gebouwen zo gerestaureerd
mochten worden dat ze er weer als nieuw uitzagen. De tijd moet zichtbaar blijven.
Zo ontstaat er wel historisch besef, maar wie es eigentlich gewesen [ist], dat kun je
niet meer zien. Historici willen ook weleens van de weemoed wegblijven. Ook wat
nieuw is, wordt tegenwoordig soms oud gemaakt. Instant patina. Je kunt een eiken
vloer kopen waar de historie expres wordt ingekrast. Zelfs aan spelling kan de
geschiedenis gaan kleven. De gulden Smaeck.
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De prehistorie
Uit de prehistorie zijn zelfs nauwelijks ruïnes overgebleven. Vaak moeten we het
doen met verkleuringen in de grond. Deze grond is een beetje donkerder dan die.
Hier heeft een huis gestaan. Toch heeft de prehistorie ook een voordeel.
Reconstructies zien er niet zo snel nep uit en niemand maakt zich er druk over dat
ze er niet oud uitzien. Ze kúnnen er niet oud uitzien. In het Archeon is de
prehistorische afdeling het best geslaagd. Je kunt in een hutje zitten en het vuur
ruiken. Je kunt in een holle boomstam varen. Je hoeft bijna niet te smokkelen om
de dingen te zien zoals ze waren. Alleen de andere bezoekers hoeven weggedacht.
In Twee manen lang beschrijft de directeur van het prehistorisch openluchtmuseum
in Eindhoven hoe het was om twee maanden als in de IJzertijd te leven. Op de
Engelse televisie hebben ze zo'n experiment ook weleens gedaan, een soort Big
Brother in de prehistorie. Wat had ik daar graag aan meegedaan!
Een foto van een ouderwetse schoen met een voet erin (of kan je bij de prehistorie
niet meer van ouderwets spreken?). Die voet ontbreekt meestal in musea; meestal
ligt zo'n schoen daar in een vitrine zonder ooit nog te doen waarvoor hij gemaakt
werd. Die schoen zelf aan, het leer voelen, de bodem door dat leer voelen, in
prehistorische tred van de hut naar de rivier.
‘Vannacht vroor het. Vanmorgen was de grond nog berijpt. Een mooi gezicht!’
schrijft Boonstra in Twee manen lang. In de prehistorie had iemand het misschien
kunnen denken. Ik kijk naar de wolken.
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Piet Meeuse
Hoe het beeld uit beeld verdween
1
Voordat het beeld bestond als ding, moet het al bestaan hebben in hoofden waarvan
we nu alleen nog gereconstrueerde resten kennen; de schedels van de homo erectus
moeten beelden hebben bevat in de vorm van herinneringen, dromen en
voorstellingen, hoe vaag ook, voordat hij op het idee kwam ze weer te geven. Voordat
het beeld buiten was, was het binnen- in de onzichtbare wereld van gedachten en
herinneringen.
Een ding, een afbeelding, werd het pas toen het naar buiten gebracht werd:
geprojecteerd in de materie. Gekerfd in steen, uitgesneden in hout of geschilderd
op een rotswand. Een beeld is een nagebootste vorm. Hetzij in twee of in drie
dimensies. Die nabootsing is mogelijk zonder het voorbeeld voor ogen te hebben.
De prehistorische grotschilderingen van dieren zijn niet naar model gemaakt, toch
zijn ze heel herkenbaar. De oorsprong van alle beelden ligt dus in de herinnering.
De nagebootste vorm maakt het beeld herkenbaar als afbeelding van iets. Aan
de vorm herken je een bloem, een vogel, een stier. Een karakteristieke contour is
voldoende om het beeld daarvan op te roepen. Maar hoe komt het dan dat vrijwel
alle tweedimensionale afbeeldingen - schilderijen, tekeningen, foto's, films - ons
tegenwoordig gepresenteerd worden in een rechthoekige vorm?
Wanneer verschenen de eerste ingekaderde beelden? Ik weet het niet, maar het
valt te vermoeden dat dat gebeurd moet zijn op het moment dat de bouwkunst voor
uitgestrekte platte (muur)vlakken had gezorgd. Voor die tijd was zo'n inkadering niet
nodig: afbeeldingen verschenen waar zich een geschikte ondergrond voordeed, en
dat zal meestal een heel beperkte ruimte geweest zijn: op een stuk rots, een stuk
hout of een gebruiksvoorwerp. Ze tekenden zich af tegen een lege achtergrond en
de contour bleef de natuurlijke begrenzing van het beeld. Maar vanaf het moment
waarop zich grote platte vlakken aanboden, kun je je voorstellen dat ook de noodzaak
ontstond om een ordening aan te brengen in die zee van ruimte, om de verschillende
afbeeldingen van elkaar te onderscheiden.
Zo zou de kunstmatige afgrenzing ontstaan kunnen zijn, die bij de prehistorische
grotschilderingen en afbeeldingen op vazen of andere ge-
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bruiksvoorwerpen nog ontbrak: de vorm van de vaas, de munt of het schild fungeerde
alleen als natuurlijke begrenzing. Het was de vorm van de afbeelding zelf die volstond
om het als beeld kenbaar te maken.

2
Die inkadering zou dus alleen een ordenende functie hebben gehad. De ene
voorstelling moest onderscheiden worden van de andere, omdat ze verschillende
‘verhalen’ vertelden. Of verschillende fasen van een verhaal uitbeeldden (zoals dat
bij middeleeuwse fresco's vaak het geval is).
Maar geleidelijk begint het kader als kunstmatige begrenzing ook een andere rol
te spelen, wanneer de ingekaderde ruimte steeds vollediger benut wordt: de
afbeeldingen worden steeds gecompliceerder en samengestelder. De figuren krijgen
een omgeving, een achtergrond en het hele kader vult zich met een verbeelde
wereld. Het is alsof de formele noodzaak van de afgrenzing ook de blik van de
schilders scherper afstelt, waardoor hun afbeeldingen steeds realistischer en
vollediger worden.
Zo kreeg het beeld ongemerkt ook een andere betekenis, want het omvat dan
niet meer alleen de afgebeelde figuur of het afgebeelde voorwerp, maar ook een
ruimte waarin het wordt afgebeeld. Met het schilderen op panelen ontstaat vervolgens
de klassieke vorm van het schilderij - een rechthoek. En het schilderij, op paneel of
doek, wordt dan zelf een voor-werp. Het beeld verzelfstandigt zich als ding, dankzij
het kader.
De ontwikkeling van het centraal perspectief in de Renaissance betekende een
verdere verscherping (bewustwording) van de blik: binnen het kader van het schilderij
ontstond de illusie van een driedimensionale ruimte rondom de afgebeelde figuren,
een wereld waarin ze geplaatst zijn. Het beeld wordt een complex van afbeeldingen
dat het geheel van die afgegrensde, en perspectivisch uitgediepte ruimte opvult.
Een ruimte die volgens bepaalde compositorische principes wordt ingericht. De
schilderijlijst fungeert dan als ‘venster op de wereld’.
Toch blijft die wereld in de eerste plaats de schepping van de schilder: hij bepaalt
wat er te zien zal zijn en hoe hij alle elementen binnen die ruimte rangschikt. Het is
een zorgvuldig gecomponeerde, in zichzelf besloten wereld die zichtbaar wordt als
beeld. En die zich ook formeel (als schilderij binnen de lijst) onderscheidt van de
directe omgeving.
Die ontwikkeling betekende dus dat het beeld ingrijpend van karakter veranderde:
van de verbeelding - de projectie - van een innerlijk beeld was de geschilderde
voorstelling nu veranderd in een (willekeurig begrensd) waarnemingsbeeld. Een
beeld dat pretendeerde een optisch betrouwbare afbeelding te zijn, niet alleen van
de afgebeelde dingen, maar ook van hun onderlinge verhoudingen en hun positie
in de ruimte. Het
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kader functioneert nu als de begrenzing van het blikveld (de fictie van ‘het venster’),
maar ook als de afbakening van het speelveld waarbinnen de schilder zijn ‘eigen’
wereld schept. Hij schildert nu wel naar model en naar de natuur, maar blijft daarbij
toch de ontwerper van zijn eigen composities.
In de fotografie heeft het kader nog steeds de functie van de begrenzing van het
blikveld. En toch is de betekenis van het kader onder invloed van de fotografie ook
weer veranderd. Want in plaats van een kunstmatige begrenzing waarbinnen de
afgebeelde wereld wordt gepresenteerd als een in zichzelf besloten, autonoom
geheel, is het kader in de fotografie een louter technisch gegeven: de begrenzing
van het blikveld door de lens.
Dat is iets anders dan het kader van een schilderij, dat vooral een conventionele
betekenis had. Het schilderij als ‘venster op de wereld’ liet, hoe beperkt en klein
ook, nog een beeld zien die zijn zin en samenhang in zichzelf bezat: in datgene wat
door de schilder was uitgekozen, gearrangeerd en gecomponeerd tot een beeld.
Dat was, ondanks de optische illusie van de natuurgetrouwe weergave, nog altijd
een geprojecteerd beeld en daarom per definitie een betekenisvol geheel. Maar
door het beeldkader van de camera wordt de beschouwer zich bewust dat de foto
een willekeurige uitsluiting betekent van alles wat buiten het blikveld valt. Een foto
is per definitie een fragment.
De fotograaf die de visuele werkelijkheid wil vastleggen, kan zijn foto niet op
dezelfde manier componeren als een schilder zijn schilderij. Hij kan de positie en
de instelling van zijn camera bepalen, hij kan de belichting beïnvloeden et cetera maar wat er door zijn zoeker te zien is, wordt ten slotte mechanisch vastgelegd.
Hier komt de projectie van de andere kant: het licht van buitenaf projecteert een
beeld in de camera.
Dat betekent dat het beeld dat met een camera gemaakt wordt, wezenlijk verschilt
van het beeld dat een schilder of tekenaar maakt: het is geen zelfgemaakt,
geprojecteerd geheel meer. Het fotografische beeld is iets anders dan een
zelfgeschapen wereld (al kan een fotograaf nog heel veel kunstgrepen toepassen
om die illusie te wekken). Het is de noodzakelijk fragmentarische afbeelding van
een stukje wereld. Het beeldvlak van de foto wordt gevuld door wat voorhanden
was binnen het blikveld van de camera, niet door een eigenmachtig opererende
schilder, die weg kan laten of kan wijzigen wat hem niet bevalt. Wie fotografeert
bouwt niets op, hij vormt geen geheel, maar laat slechts iets toe - hij neemt iets op
in de leegte van een beeldkader dat bepaald wordt door zijn camera.
Strikt genomen is een foto dan ook geen beeld meer in de zin waarin
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een schilderij nog een (complex) beeld is. Het beeld is in de fotografie een opname
geworden. Het verliest de innerlijke samenhang die gegarandeerd werd door de
hand van de schilder. Het fotografische beeld is alleen nog een beeld voor zover
het iets herkenbaars weergeeft binnen een gegeven kader. En omdat het kader
bepaalt wat zichtbaar zal zijn en wat onzichtbaar zal blijven, heeft het zich nu in feite
de hoofdrol toegeëigend.

3
Onder invloed van de fotografie wordt het beeld dus noodzakelijk fragment. Dat
heeft iets paradoxaals: juist de totalitaire pretentie van dit soort afbeeldingen (niet
één ding, maar álles wat binnen het kader zichtbaar is, wordt afgebeeld) maakt een
(willekeurige) begrenzing noodzakelijk. En de meest voor de hand liggende vorm
was kennelijk die van de rechthoek of het vierkant (waarvan ook het woord ‘kader’
is afgeleid). Het kader snijdt de rest van de wereld af en sluit die uit. Daarom is het
woord opname hier passender dan beeld: de foto laat zien wat opgenomen is in het
beeldkader - een willekeurige hap uit de zichtbare wereld.
Je kunt zeggen dat dat bij een naar de natuur geschilderd schilderij ook het geval
is, maar daar is het hooguit een conventie, geen realiteit: de compositie blijft de
creatie van de schilder. Zodat het geheel geen toevallige indruk maakt. Het
geschilderde beeld heeft altijd een innerlijke samenhang en opbouw; dat is het
wezen van het beeld (vergelijk Duitse woorden als bilden en Gebilde, waarmee ook
Engelse woorden als to build en building etymologisch nauw verwant zijn. Het maken
van een beeld was een kwestie van vormen, van bouwen). Het kader van het
schilderij is dus een conventionele begrenzing, wat ook hieruit blijkt dat het bij
schilderij en van voor 1830 zelden voorkomt dat het zicht op het tafereel wordt
belemmerd door iets groots op de voorgrond.
Het jaartal 1830 markeert, grofweg, de uitvinding van de fotografie, en die speelt in
dit opzicht een doorslaggevende rol. In een uitgave van het Museum of Modern Art
in New York belichtte Peter Galassi de wisselwerking tussen fotografie en
schilderkunst in de negentiende eeuw. Hij laat zien hoe de uitvinding van de fotografie
in de schilderkunst werd voorbereid, en hoe de schetsen en studies naar de
waarneming die veel schilders voor hun eigenlijke, ‘officiële’ werk maakten een
manier van waarnemen vertonen die in de fotografie haar eigenlijke medium zou
krijgen. Deze schetsen en voorstudies laten een precieze en fragmentarische
waarneming zien: een toegespitste aandacht voor details, en vooral de willekeurige
beelduitsnijding of kadrering die typisch is voor de fotografie.
De reden waarom ze zo werkten was triviaal: het deed er eenvoudig
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niet toe - het ging om voorbereidend werk, om experimenten en detail-studies die
uitsluitend bestemd waren voor eigen gebruik, niet voor de verkoop. Daarin zie je
de blik van een waarnemer die bepaalde visuele effecten zo nauwkeurig mogelijk
wil vastleggen, zonder zich te bekommeren om een geheel, een compositie. En
deze ‘fotografische blik’ zie je pas in de loop van de negentiende eeuw ook hier en
daar verschijnen in de officiële schilderkunst.
Bijvoorbeeld bij Edgar Degas, in het schilderij van een aantal jockeys op een
renbaan. Het opmerkelijkste aan dit schilderij is de willekeurigheid van de uitsnede:
rechts op de voorgrond is de achterkant van een rijtuig te zien met een aantal figuren,
die uit het beeldkader vallen. Ook in een ander schilderij van Degas, van musici in
een orkestbak (‘Orkestmusici’, 1870-71), valt de camera-achtige gezichtshoek op
van waaruit het tafereel is gezien: van vlak achter de zwarte ruggen van de musici
zien we, over hun hoofden heen, een aantal danseressen op een podium. En in
‘Het opera-orkest’, ook van Degas, zijn de musici van opzij gezien en snijdt het
beeldkader meedogenloos de bovenkant af van een groep danseressen daarachter.
Deze beeldopbouw, in de schilderkunst tot dan toe heel ongebruikelijk, lijkt duidelijk
beïnvloed door die fotografische blik, die een uitsnede en een fragmentarische
momentopname van de werkelijkheid sugge-
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reert. En je hoeft maar naar de schilderkunst uit onze eeuw te kijken om vast te
stellen, dat een dergelijke compositie eigenlijk nog steeds ongebruikelijk is in de
beeldende kunst. Dat komt doordat de schilderkunst, ondanks de ingrijpende
revoluties die ze de laatste eeuw heeft doorgemaakt, uiteindelijk toch haar eigen,
autonome compositorische principes is trouw gebleven. Ze heeft zich afgewend van
de fotografische blik om het oorspronkelijke karakter van het beeld als een autonoom,
geconstrueerd geheel (dat niet noodzakelijk beantwoordt aan de wetten van de
optische waarneming) te laten prevaleren. Je kunt ook zeggen: de schilderkunst is
zich bewust geworden van haar eigen karakter en heeft zich binnen het kader van
het schilderij nieuwe vrijheden verworven.
Maar interessanter is het om vast te stellen dat de fotografische blik,
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die zich middels fotografie, film en tv zelfstandig heeft doorgezet, dat beeldkarakter
in feite mist. Dit soort beelden, dat voor de moderne beeldconsument maatgevend
is geworden, is geen projectie meer van de maker, maar het resultaat van
mechanisch procédés en bewerkingen. Dat rechtvaardigt de conclusie dat het
fotografische beeld - in welke technische variant ook - eigenlijk geen beeld meer is,
maar opname. De mechanische weergave van een fragment van de visuele
werkelijkheid.
Als dat juist is, moet de opkomst van het gemechaniseerde oog van de camera (met
alle technologische revoluties van dien) ook onze perceptie van beelden ingrijpend
gewijzigd hebben. Als wij elke willekeurige fotoopname als ‘beeld’ accepteren, heeft
het woord ‘beeld’ dan niet zijn oorspronkelijke betekenis verloren, namelijk dat het
een ‘Gebilde’ is, een nagebootste vorm, een geheel dat zijn samenhang ontleent
aan de visie van een maker? Valt de bodem er dan niet uit?
Natuurlijk hebben ook fotografen en filmers allerlei mogelijkheden en middelen
om van hun opnamen intrigerende en fraai gecomponeerde beelden te maken, en
dat doen ze ook. Maar die artistieke mogelijkheden van het medium vallen in het
niet bij de rol die camera's in ons dagelijks leven spelen. De mogelijkheid om letterlijk
alles wat zichtbaar is vast te leggen, te reproduceren en het resultaat daarvan te
bekijken (denk aan bewakingscamera's bijvoorbeeld) ondergraaft het besef van wat
een beeld tot beeld maakt. De innerlijke coherentie die eigen is aan het beeld als
menselijke creatie gaat verloren in de mogelijkheid om alles wat zichtbaar is te
vangen binnen het beeldkader van de camera.
Die willekeur schept overigens ook nieuwe mogelijkheden: het feit dat je altijd maar
een deel van de werkelijkheid in dat kader kunt vangen, kun je ook effectief benutten.
Bijvoorbeeld door het kader zo te kiezen dat een suggestief (misleidend) beeld van
de werkelijkheid ontstaat. Veel filmtrucs zijn gebaseerd op die mogelijkheid. We
zien iemand die op het dak van een hoog gebouw staat. We zien hem eraf springen.
In de film valt hij te pletter, maar in werkelijkheid landt hij buiten beeld op een
comfortabel matras. Het kader maakt dingen onzichtbaar, eenvoudig door ze buiten
te sluiten, en kan zo dingen die logischerwijs bij elkaar horen, van elkaar scheiden.
In de nieuwsfotografie kunnen dergelijke manipulaties volkomen verkeerde
indrukken wekken, zoals een paar jaar geleden bleek met de beruchte foto van een
Joegoslavisch ‘concentratiekamp’, met de uitgemergelde man achter het prikkeldraad
(die in werkelijkheid vóór het prikkeldraad stond). Het opnamekarakter van moderne
beeldtechniek sluit dus niet uit dat de visuele werkelijkheid op allerlei (nieuwe)
manieren gema-
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nipuleerd kan worden. En dus een beeld kan creëren. Dat wil zeggen: een projectie
van ons idee van ‘de werkelijkheid’.
Dus zijn die opnamen toch beelden?
Nee, want ze laten ons geen beelden zien in de oorspronkelijke betekenis van
het woord, maar werken wel in op de beelden die we in ons hoofd meedragen. Het
zijn geen beelden, maar ze creëren wél beelden, door middel van suggestie.
Op televisie speelt het kader intussen een nog gecompliceerder rol, doordat men,
in actualiteitenprogramma's bijvoorbeeld, verschillende kaders binnen het beeldkader
gebruikt, wanneer bijvoorbeeld vanuit de studio een gesprek wordt gevoerd met
een verslaggever ter plaatse. Dan is het kader een middel om verschillende locaties
van elkaar te onderscheiden, en te combineren in één beeld. Of een middel om
ongelijktijdige gebeurtenissen te combineren, wanneer men bijvoorbeeld een filmpje
vertoont, en in een ingezet kader de reacties laat zien van iemand die dat filmpje
bekijkt. Zo spreken kaders-binnen-kaders hun eigen meta-taal, waarmee
verschillende werkelijkheden van elkaar onderscheiden, en met elkaar in contact
worden gebracht.
Dat zijn allemaal stapjes in de evolutie van een ‘beeldtaal’ die zich voortdurend
verder ontwikkelt, en die kennelijk in de richting gaat van steeds complexer gehelen
(kaders binnen kaders, split screen, et cetera). Kijken naar beelden verandert onder
invloed van de techniek steeds meer in zoiets als het lezen en interpreteren van
signalen. Je krijgt de indruk dat men zich daarbij meer laat leiden door de
mogelijkheden van de techniek, dan door de psychologie van de waarneming.
Dezelfde techniek dicteert ook artistieke modes, zoals die van de
multimediavoorstelling, waarbij bijvoorbeeld dans of toneel met videobeelden wordt
gecombineerd. Men gaat er kennelijk van uit dat een voorstelling interessanter wordt
naarmate men meer verschillende indrukken gelijktijdig aanbiedt. De simpele
waarheid dat verdeelde aandacht verminderde aandacht is, wordt genegeerd. En
is dat niet ook een aanwijzing is voor de verminderde betekenis, en de toenemende
inwisselbaarheid van beelden?
Daarom lijkt het me niet overdreven om te zeggen dat het beeld als menselijke
realiteit, als projectie van een innerlijke wereld, ten onder dreigt te gaan in de
ongebreidelde expansie van de beeldtechniek. Camera's produceren ontelbare
beelden, maar het zijn zelden beelden die het stempel dragen van een indringende
blik. Van een intense aandacht. Al is er nog zoveel aan gemonteerd.
Dat zulke opnamen door mensen gemaakt zijn, merk je gek genoeg vooral
wanneer het louter technische aspect van zulke beelden voelbaar
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wordt, bijvoorbeeld door opzettelijk versnelde of vertraagde beelden in een film. Of
door een schokkerige cameravoering, door onverwachte of onlogische
camerabewegingen. In die laatste gevallen zijn we geneigd dat als ‘authentiek’ te
ervaren: de menselijke aanwezigheid achter de beelden verraadt zich alleen nog
door een onhandig gebruik van de techniek (wat dan ook weer als effect kan worden
uitgebuit: ‘onhandigheid’ = ‘authenticiteit’). Maar dat verandert niets aan het
mechanisch karakter van de beelden.
Alles wat binnen het leader van het tv-scherm of de foto zichtbaar is, accepteren
wij als beeld, hoewel dat in feite geen beeld meer is, maar veeleer een ingekaderde
ruimte waarbinnen alles wat verschijnt automatisch ‘beeld’ wordt. Die ruimte is nooit
leeg, Zodra de videocamera is ingeschakeld, vertoont hij ‘beeld’, ongeacht waarop
hij gericht is. Precies zoals wanneer je je ogen opendoet. De veranderde inhoud
van het begrip ‘beeld’ is ook af te lezen aan ons taalgebruik. ‘En wanneer kom ik in
beeld?’ vraagt iemand die wil weten wat zijn rol in een bepaald gebeuren is. ‘In
beeld zijn’, of ‘buiten beeld blijven’ zijn de hedendaagse uitdrukkingen die duidelijk
maken dat het beeld inmiddels vooral fungeert als een soort neutrale ontvangstruimte,
de ruimte van de openbaarheid: een podium waarop men al of niet gezien wil worden.
Van de contouren van het afgebeelde zijn de grenzen van het beeld dus verlegd
naar het rechthoekige kader van de camera. Van de bewegende, vormende hand
naar het mechanisch registrerende oog. En van de actieve verbeelding naar de
optische techniek. Het beeld heeft zich ontwikkeld tot een technische faciliteit. Niets
is tegenwoordig eenvoudiger dan het maken van beelden, maar des te moeilijker
wordt het, er iets mee uit te drukken.
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Pierre Bourdieu
Beelden van Algerije
Gesprek van Franz Schultheis met Pierre Bourdieu
Schultheis: Nu u ons de foto 's ter beschikking hebt gesteld die u heeft gemaakt
tijdens uw verblijf in Algerije, nadat ze veertig jaar in dozen hadden gezeten, zouden
we willen praten over het gebruik dat u van de fotografie heeft gemaakt in het kader
van uw werk op etnografisch en sociologisch terrein. Laten we met een heel banale
vraag beginnen. Wat voor apparaat hebt u gebruikt om die foto 's van Algerije te
maken?
Bourdieu: Het was een fototoestel dat ik in Duitsland had gekocht, een Zeiss
Ikoflex. Het apparaat ging stuk op een reis in de Verenigde Staten in de jaren
zeventig, ik heb daar veel spijt van gehad. Als ik tijd heb, snuffel ik wel eens in
tweedehandswinkels om er net zo een terug te vinden, maar ik heb me door mensen
laten vertellen dat het niet meer bestaat. Ik had het ter plaatse gekocht. Dat moet
het eerste jaar geweest zijn dat ik geld voor mezelf had (ik ben tot hoogleraar
benoemd halverwege de jaren vijftig), ik denk trouwens dat ik het clandestien over
de grens heb meegenomen... Het had een speciale lens, daarom was het zo duur,
anders ging het om het klassieke model Rolleiflex met de zoeker op de kast... Dat
was heel handig, omdat je in Algerije situaties had waarin het hachelijk was om
foto's te nemen; ik kon zo fotograferen zonder gezien te worden. Ik heb bijvoorbeeld
ook een Leica gehad. Ik had in Algerije bevriende beroepsfotografen aan wie ik
raad vroeg, omdat een van de problemen van Algerije is dat het licht er heel erg wit
is; heel scherp, heel sterk en dat beheerst het beeld volledig, dus had ik advies
nodig. Die vrienden gebruikten voor het merendeel de Leica, dat was het apparaat
van professionele fotografen, maar het veronderstelt dat je recht tegenover de
persoon staat die je fotografeert. Dat was vaak niet mogelijk: als je bijvoorbeeld
vrouwen fotografeert in een land waar dat niet gebruikelijk is. In sommige gevallen
heb ik toestemming gevraagd, zoals toen ik in de streek van Collo of Orléansville
was. Er is bijvoorbeeld een serie foto's over een besnijdenis, nogal dramatische
foto's, en die heb ik op verzoek van de vader gemaakt. Dat was een manier om mij
uit te nodigen. Ik heb de mensen daarna de foto's toegestuurd.
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Hebt u ze zelf ontwikkeld?
Ik heb een ontwikkelaar gekocht, maar pas veel later, omdat al mijn
vrienden-fotografen zeiden: een echte fotograaf ontwikkelt zelf, bij het ontwikkelen
zie je de kwaliteit en kun je nog van alles doen, zoals opnieuw afstellen. In die tijd
kon ik dat niet, maar ik had een winkel in Algiers waar ik ongeveer alles gedaan
kreeg wat ik wou, contactstroken, verkleinde afdrukken, en tenslotte vroeg ik de
meest ingewikkelde dingen aan de goede man. Omdat ik veel foto's maakte,
interesseerde hem dat en dus liet ik hem zijn gang gaan, al probeerde ik het wel
zoveel mogelijk in de hand te houden.
In zekere zin was u al van meet af aan bezeten van foto's, u deed dat graag; was
u tijdens uw verblijf al van plan systematisch van foto's gebruik te maken? Was het
een project?
Ik weet dat ik er veel belang aan hechtte, ik had tekenschriften gekocht waarin ik
de negatieven plakte en verder had ik schoenendozen waarin ik de filmrolletjes
sorteerde: ik had kleine cellofaan-enveloppen gekocht waar ik de foto's in deed,
zette een cijfer op de envelop en de corresponderende getallen in het schrift waar
de negatieven in zaten. Ik was er erg aan gehecht. Ik had één probleem: bewaar ik
alle rolletjes? Ik had de neiging veel te bewaren omdat het altijd twee functies heeft.
Er was de documentaire functie: het kwam voor dat ik foto's maakte als herinnering,
om ze daarna te kunnen beschrijven, of als het dingen waren die ik niet kon
meenemen en daarom fotografeerde; in andere gevallen was het een manier van
kijken. Er is een spontane kleinburgerlijke sociologie (bijvoorbeeld zo'n
kleinburgerlijke tweederangsschrijver in Frankrijk, Daninos) die mensen belachelijk
maakt die met een fototoestel om hun nek op reis gaan en niet naar de landschappen
kijken waar ze foto's van maken. Ik heb altijd gevonden dat het milieuracisme is. In
mijn geval in elk geval was het een manier om mijn blik te intensiveren, ik keek veel
beter en het was vaak een manier om ergens in door te dringen. Ik heb fotografen
vergezeld als ze op reportage waren en die bleken helemaal geen contact te hebben
met de mensen die ze fotografeerden, ze wisten vrijwel niets van hen. Ik had dus
verschillende soorten foto's: er is een huwelijkslamp die ik fotografeerde om later
te kunnen analyseren hoe hij gemaakt was, of een korenmolen enz. In de tweede
plaats fotografeerde ik dingen die ik mooi vond, ik hield veel van dat land, ik
verkeerde in een toestand van verrukking en ik maakte foto's van dingen die me
bevielen. Ik zie nog een foto voor me van een klein meisje met vlechten en met haar
zusje naast zich [foto 1], het lijkt haast een kleine Duitse madonna uit de vijftiende
eeuw, of een andere waar ik erg op gesteld ben, een heel klein meisje [foto 2], het
was herinner ik mij aan de rand van een achterbuurt,
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ze was niet groter dan tachtig centimeter: ze had een stokbrood gehaald dat ze
tegen haar buik gedrukt hield en dat was bijna even groot als zij. Het was een heel
kale foto, het meisje staat voor een witte muur.

Vanaf welk moment bent u begonnen systematisch foto's te nemen, na uw militaire
dienst?
Ja het was in de jaren zestig: ik wilde foto's maken van situaties die me raakten
omdat ze uiteenlopende situaties vermengden. Er is er een waar ik bijzonder op
gesteld ben: het is een foto die ik midden op de dag, het was volop zomer, in
Orléansville heb genomen, een van de heetste plekken van Algerije, waar een
reclamebord voor een rijschool op staat met een weg die midden door dennenbomen
slingert en, ernaast, een reclame voor Frigidaire [foto 3]. Dat soort combinaties
amuseerde me. Een andere foto, die ik op het omslag van het boek Algérie 602 heb
gezet, vond ik ook heel typerend. Het zijn twee mannen met tulband, traditionele
Arabieren, die op de treeplank van een auto zitten (je ziet mijn auto, een Dauphine
Renault, die een eindje verderop geparkeerd staat) en die heel ernstig met elkaar
zitten te praten [foto 4].
De vraag die bij je opkomt wanneer je naar deze foto's kijkt is de volgende: je ziet
dat het geen toeristische foto's zijn maar gerichte of geënsce-
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neerde foto's. Ze mikken ergens op, u zei dat u foto's nam om te objectiveren, om
afstand te scheppen of u zelf kortstondig buiten de tijd te plaatsen. Dan is er alle
reden om te denken dat er een intrinsiek verband bestaat tussen de manier van
objectiveren door middel van de fotografische blik en de etnologische benadering
die u bezig was te ontwikkelen. Die twee ogen, het oog van de etnoloog of
antropoloog, en het oog van de fotograaf moeten in hun selectie iets met elkaar
gemeen hebben.
Ja, u hebt waarschijnlijk gelijk. In beide gevallen was er een tegelijk objectiverend
en gevoelsmatig verband, tegelijk afstandelijk en nabij, het heeft ook met humor te
maken. Er is een hele serie foto's die ik in de streek van Collo heb gemaakt, in een
tamelijk dramatische situatie waar ik in de gaten werd gehouden door lui die over
mij en de mensen die bij mij waren het recht op leven en dood hadden, een hele
serie foto's waar mensen onder een grote olijfboom zitten te discussiëren en koffie
te drinken. Foto's maken was een manier om hun te zeggen: ‘Ik heb belangstelling
voor jullie, ik ben hier, ik luister naar jullie verhalen, ik zal anderen eens laten zien
hoe jullie leven.’ Er is bijvoorbeeld een hele serie foto's, ze hebben niets esthetisch,
die ik genomen heb op een plaats die Aïn Aghbel heet, en een andere plaats die
Kerkera heet: de soldaten hadden mensen verzameld die tot dan toe verspreid in
de bergen woonden, in huizen die naast elkaar stonden op de manier van een
Romeins castrum,
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en ik ben helemaal op mijn eentje te voet de bergen in gegaan, tegen het advies
van mijn vrienden in, naar de verwoeste dorpen en ik vond daar huizen waar men
het dak vanaf had gehaald om de mensen te dwingen te vertrekken. Ze waren niet
verbrand, maar ze waren niet meer bewoonbaar en er stonden kruiken in (iets wat
ik net aan het bestuderen was in een ander dorp, Aïn Aghbel: er zijn plaatsen waar
alles wat wij meubilair zouden noemen van aardewerk was, gemaakt en
vormgegeven door de vrouwen) die men in Kabylïe aqoufis noemt, grote kruiken
waarin men graan bewaart, met tekeningen versierd die vaak slangen voorstellen
omdat de slang het symbool van de verrijzenis is. Ik was dus, ondanks de treurige
situatie, heel blij dat ik er foto's van kon maken en dat is heel tegenstrijdig. Ik heb
foto's kunnen maken van die huizen en van die vaste meubels dankzij het feit dat
er geen dak was... Het was iets bijzonders dat vrij goed mijn ervaring typeert: ik was
tegelijk heel geschokt, heel gevoelig voor de ellende van al die mensen, en
tegelijkertijd was er ook een distantie van de waarnemer die tot uitdrukking kwam
in het feit dat ik foto's maakte.
Ik moest aan dat alles denken toen ik Germaine Tillon las, een etnologe die studie
verrichtte in de Aurès, een andere streek van Algerije, en die in haar boek
Ravensbrück vertelt dat zij in het kamp mensen zag sterven en bij elke dode een
kerf in een stok maakte. Zij oefende haar vak van etnoloog uit en zegt dat zij zich
daardoor staande hield. Daar dacht ik aan, ik zei tegen mezelf dat ik een idioot was:
in dat dorp stond die olijfboom, een plek waar de mensen op de dag dat wij
aankwamen - nee niet de eerste dag, het was de tweede dag, de eerste verliep
dramatischer, dat vertel ik niet, dat zou heldhaftiger lijken dan het was -, de tweede
dag dus, de mensen zeiden: ‘Ik had dit, ik had dat, ik had zes geiten, ik had drie
schapen’, en ze somden alle waardevolle dingen op die ze kwijt waren geraakt. Ik
was met drie anderen en ik schreef alles op wat ik maar kon. Ik legde de ramp vast
en tegelijkertijd, met een soort onverantwoordelijkheid - dat is werkelijk de
scholastieke onverantwoordelijkheid, ik besef dat met terugwerkende kracht -, had
ik mij voorgenomen dat alles te bestuderen met de technieken waarover ik beschikte
- ik zei voortdurend tegen mijzelf: ‘Arme Bourdieu, jij met je armzalige
instrumentarium, je bent niet op de hoogte, je zou alles moeten weten, alles moeten
begrijpen, psychoanalyse, economie.’ Ik heb Rorschachtests laten doen; ik deed
alle mogelijke moeite het te begrijpen - en tegelijkertijd was ik voor mezelf van plan
rituelen te verzamelen, de riten van de eerste lentedag bijvoorbeeld. En die mensen
hebben mij verhalen verteld, menseneterverhalen en spelletjes die ze begonnen te
spelen: ze hadden olijven geplukt uit de olijfboom boven hun hoofd, olijven die nog
niet rijp waren; dat was een spel, je gooit olijven in de lucht die je op de rug van je
hand moet opvan-
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gen en al naar het aantal olijven dat je mist krijg je drie of vier klappen met de vingers.
Onder die olijfboom stelde ik vragen aan die lui die tussen de dertig en vijftig jaar
oud waren en van wie sommigen een geweer onder hun djellaba verborgen hielden,
ze begonnen te spelen (als je er twee verloor, kreeg je een klap met twee vingers,
drie, drie vingers, enz.) en ze sloegen heel erg hard, ze speelden als kinderen. Dat
is typisch voor mijn betrekking met dat land. Het was heel moeilijk om over dat alles
op de goede manier te spreken: dat waren werkelijk geen concentratiekampen. Het
was dramatisch, maar anders dan men beweerde. Ik observeerde dat alles, het was
zo ingewikkeld, mijn middelen waren niet toereikend! Wanneer zij mij vertelden - ik
deed er soms twee of drie dagen over om het te begrijpen, ingewikkelde namen
van plaatsen of stammen, aantal kwijtgeraakte dieren, spullen - ik werd erdoor
overspoeld, dus nam ik het maar zoals het kwam, en op dat moment was de foto
een manier om de schok van een overweldigende realiteit op te vangen.
In een centrum daar heel dichtbij dat Kerkera heette, een enorm afgebakend
gebied in een grote moerasvlakte die de mensen van het land niet bebouwden
omdat ze geen wagens en trekdieren hadden die sterk genoeg waren, had men
mensen neergeplant, het was enorm groot, tweeduizend, drieduizend personen,
heel tragisch, een soort slum zonder stad, en daar heb ik het meest idiote van mijn
leven gedaan: een enquête naar het consumptiepatroon in de trant van Intermarkt
(een consumptieonderzoek is heel zwaar, je komt daar aanzetten met een vragenlijst
en zegt: ‘Wat hebt u gisteren gekocht?’ Kaarsen, brood, wortelen, je somt op en
vult in: ja, nee, je komt twee dagen later terug en zo kom je nog eens een keer of
drie terug.). Het was een enorm karwei om een dergelijk onderzoek in zulke moeilijke
omstandigheden uit te voeren - ik was niet helemaal alleen, we waren met z'n drieën
of vieren; dat onderzoek heeft niets bijzonders opgeleverd of het moet zijn dat in
die bevolking die eruit zag alsof de mensen totaal kapot waren, en er allemaal even
erg aan toe leken, ellendiger kon niet, toch normale verhoudingen bestonden, er
waren evenveel verschillen als bij een gewone bevolkingsgroep, een normale
versnippering.

Als we u zo horen, krijg je de indruk dat u geen concreet plan volgde, u wilde zo 'n
beetje overal heen en in korte tijd de hele sociologie bestrijken.
Ja, wat kon je anders doen? Wat wil je in zo'n geval? De werkelijkheid was zo
overweldigend, zo neerdrukkend. Ik liep natuurlijk het risico dat ik overspoeld zou
raken en dat ik in mijn overspannenheid een verslag zou uitbrengen waar ik alles
tegelijk in wou vertellen. Dat is een van mijn grote vergissingen geweest die ik
begaan heb, ik heb geen dagboek ge-
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houden, ik had alleen wat slordige aantekeningen. Toegegeven, het was zwaar; je
had geen tijd, het was vermoeiend.
Een concrete vraag: als u geen dagboek had, dan ben ik er theoretisch bijna
zeker van dat als u de foto's bekeek, u snel alles weer voor ogen had en betrouwbaar
genoeg om als het om dat meisje ging dat op de grond zit te zeggen: ‘Dat was daar
en daar’, is het niet? Dus zijn het geheugensteuntjes.
Ja, dat weet ik: ‘Dat was in Orléansville en dat was in Cheraãa...’

Dat is toch heel belangrijk, zulke geheugensteuntjes, en een tweede keer zie je
dan...
Zo had het horen te gaan... maar ik had de fut niet, ik was aan het werk, het was
onvoorstelbaar, van zes uur 's ochtends tot drie uur 's nachts, Sayad was de enige
die overeind bleef, de anderen gingen allemaal voor de bijl, het was heel hard.
Om nog een keer terug te komen op de kwestie van het kijken, dat draait toch om
gevoel, en daarna komt de breuklijn die voor u zo belangrijk is, een breuklijn die
loopt door een wereld die onder de bekende en gebruikelijke vormen aan het
verdwijnen is, en een nieuwe wereld die snel de overhand krijgt. Dus de
ongelijktijdigheid van de dingen. Wat in uw boek
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Travail et travailleurs en Algérie (1964) de sociologische blik structureert, is kennelijk
de verschuiving tussen tijdsstructuren en economische structuren, dan zou je kunnen
zeggen dat dezelfde leidmotieven terugkeren in de foto's, in de fotografische blik
die op de sociale wereld gericht wordt...
Er is een foto [zie foto 5], een voor mij heel typerende foto die ik op het omslag
heb gezet van Travail et travailleurs en Algérie, het zijn landarbeiders op de vlakte
van de Mitidja, in de buurt van Algiers. Ze vormen een keten, ze zijn sulfaat aan het
sproeien en ze zitten aan elkaar vast met een slang die hen met een machine
verbindt die het sulfaat vervoert en met z'n vijven, zessen of zelfs meer gaan ze
vooruit. Dat laat goed zien hoe die mensen moeten werken en toont tegelijk de
industrialisering van de landarbeid op de grote koloniale boerderijen die ver voor
lagen op de Franse landbouw. Ik had korte gesprekjes met die mensen die een
karig loontje verdienden als landarbeiders en daarnaast vaak hun eigen lapjes grond
bewerkten aan de rand van de grote kolonisatiegebieden.

Naar aanleiding van wat u vertelt over de manier waarop u deze foto's bedacht en
gemaakt hebt, vragen wij ons af hoe je ze het beste kunt bekijken en laten zien. De
bedoeling is een verband te leggen tussen het etnologische aspect van uw onderzoek
- in verschillende van uw boeken vertelt u hoe u begonnen bent als sociologische
en etnologische autodidact - en deze foto's, waarop nogal wat onderwerpen die u
onderzocht hebt terugkeren. Het lijkt daarom voor de hand liggend tussen beide
aspecten een direct verband te leggen. Toch schrikken we daar enigszins voor
terug, juist omdat het op het eerste gezicht voor de hand ligt in uw teksten naar
beschrijvingen van situaties te zoeken die doen denken aan wat er op defoto's te
zien is.
Het is normaal een verband te leggen tussen de inhoud van mijn onderzoekingen
en mijn foto's. Een van de dingen die mij in Algerije het meest geïnteresseerd hebben,
was wat ik de ‘economie van het gebrek’ of ‘de economie van de armenwijk’ heb
genoemd. Ik wilde zien hoe de mensen erin slaagden te overleven, en vooral hoe
ze het klaarspeelden sociaal te overleven, zonder hun eer te verliezen, buitenspel
te raken enz., doordat ze bijvoorbeeld een of ander beroep uitvonden dat hen voor
werkloosheid behoedde. Op heel veel foto's gaat het precies daar om: huis-aan-huis
verkopers, straatventers, lui die een hele hoop spullen op de grond uitstallen en te
koop aanbieden. Dat vond ik ook in esthetisch opzicht interessant, omdat het een
heel barok beeld was, dingen die je anders niet ziet, daardoor ontstonden
ongelooflijke beeldcomposities. Er waren van die apothekers die ik vragen stelde,
die verkochten allerlei middeltjes uit de traditionele magie, afrodisiaca, waarvan ik
de namen opschreef, enzo-
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voort. Het verschil met een beroepsfotograaf is dit: een stel slagers met grote,
driehoekige houten staken waar stukken vlees aan hangen; zulke plaatjes zien er
pittoresk uit, een typisch onderwerp voor een fotograaf dat beantwoordt aan zijn
idee van wat schilderachtig en exotisch is. Daarentegen had ik steeds hypotheses
in mijn hoofd over de ruimtelijke indeling van de markt, net zoals ik geïnteresseerd
was in de plattegrond van een dorp of een huis, en ik vroeg mij af of je dezelfde
structuur ook op de markten terug kon vinden. In de vlakverdeling van de markt
herhaalde zich inderdaad globaal de structuur van de Kabylische voorwerpen, zoals
bijvoorbeeld de slagers in een hoek van de markt, omdat het lui waren die
maatschappelijk geminacht werden. De rangschikking was dus niet toevallig maar
beantwoordde aan een sociale hiërarchie. Dat deed me denken aan een foto die ik
op een kerkhof had genomen: op een anoniem graf stond een pot vol water. De
zevende dag nadat iemand gestorven is, moet men water op het graf zetten om de
vrouwelijke ziel vast te houden: in dit geval ging het om een kookpot waarin een
varken zat dat taboe was...

Terug in Frankrijk bent u heel snel begonnen met studies over de foto (zie: Un art
moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, met L. Boltanski e.a.,
Parijs, Minuit, 1965). Hoe kwam u op dat idee, is het van buitenaf geëntameerd?
Ik weet het niet goed meer en ik wil liever geen onzin uitkramen. Ik weet dat het
met het feit te maken had dat Raymond Aron mij het algemene secretariaat had
toevertrouwd van een onderzoekscentrum dat hij net had opgericht; ik was niet zo
zeker van mezelf en ik dacht dat ik me zelf financieel moest zien te bedruipen: als
ik domheden beging, zou het niet zo erg zijn... Ik heb daarom een contract met
Kodak gesloten. Fotografie was een onderwerp dat mij interesseerde. Ik had blijkbaar
het idee dat de enige bezigheid met een artistieke kant die voor iedereen toegankelijk
is de fotografie was en het enige universeel geconsumeerde cultuurgoed dat was
ook de fotografie. Langs die omweg kon ik dan tot een algemene esthetische theorie
komen. Men zegt nogal gemakkelijk dat populaire foto's vreselijk zijn enzovoort, ik
wilde om te beginnen begrijpen waarom dat zo was. Ik wilde bijvoorbeeld
doorgronden waarom op die foto's alles van de voorkant wordt getoond. Toen ben
ik een verzameling foto's gaan analyseren van een jeugdvriend, Jeannot; ik heb ze
een voor een bekeken en ben er helemaal in opgegaan, ik geloof dat ik in die
schoenendoos veel dingen heb gevonden.
Maar al toen u in Algerije foto's maakte, hebt u gezegd dat u beroepsfotografen
geobserveerd hebt en dan zei: ‘Ik zou niet dezelfde foto genomen hebben’ of ‘Ik
zou hem anders genomen hebben’, en soms ‘Ik zou het net zo gedaan hebben’. Al
toen it gebruik maakte van de foto hebt u erop
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gereflecteerd en daar ligt dus als het ware het begin, een vertrekpunt voor de
reflectie...
Dat is waar. Ook al maakten de beroepsfotografen wel eens foto's die ik graag
had gemaakt - hoe bizar ze ook waren -, ze maakt veel foto's die ik niet zou hebben
gemaakt, alleen maar pittoreske plaatjes. Ik denk dat het voor hen niet gemakkelijk
is om, behalve bij toeval, een ongewone kijk op onze maatschappij te hebben,
zonder ander raster dan de categorie van het pittoreske: wever aan het werk,
vrouwen die van de put naar huis gaan. Een van mijn meest ‘typische’ foto's is er
een van een gesluierde vrouw op een scooter, die zij waarschijnlijk ook hadden
kunnen maken. Dat is het meest ‘gemakkelijke’ aspect van wat ik probeerde vast
te leggen. Ik heb een anekdote die mijn ervaring met dat land goed weergeeft (een
bizar land, waar ik onophoudelijk een tragisch gevoel ondervond - ik was erg bang,
ik droomde er 's nachts van... en toch zag ik er almaar rare dingen waar ik om moest
lachen of glimlachen), een verhaaltje dat heel goed die dubbelzinnige ervaring
uitdrukt... Een keer kwam ik uit een parkeerplaats, een jonge vrouw met een sluier
die zag dat ik aarzelde haar met mijn auto voorbij te rijden, draaide zich naar mij
om en zei van onder haar sluier: ‘Hé schat, rij je me plat?!’
Het hele gesprek (gevoerd 26 juni 2001 in het Collège de France) staat in het boek
Images d'Algerie. Une affinité élective, dit jaar (door Actes Sud in samenwerking
met Camera Austria) uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling van de
foto's van Bourdieu in het Institut du Monde Arabe in Parijs. Vanaf 14 november
2003 worden de foto's tentoongesteld in Graz.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Jacq Vogelaar
Waarnemer
Terugblikkend op de tijd dat hij als aankomend socioloog in Algerije werkzaam was,
wijst Bourdieu op de dubbelzinnigheid in zijn positie van betrokken onderzoeker.
Kijken met de camera maakte een objectievere blik op mensen en dingen mogelijk,
en zo het al geen afstand schiep, het maakte hem bewust van zijn plaats. In het
gesprek hierover merkt hij op: ‘Ik was tegelijk heel geschokt, heel gevoelig voor de
ellende van al die mensen, en tegelijkertijd was er ook een distantie van de
waarnemer die tot uitdrukking kwam in het feit dat ik foto's maakte. Ik moest aan
dat alles denken toen ik Germaine Tillon las, een etnologe die studie verrichtte in
een andere streek van Algerije, en die in haar boek Ravensbrück vertelt dat zij in
het kamp mensen zag sterven en bij elke dode een kerf in een stok maakte. Zij
oefende haar vak van etnoloog uit en zegt dat zij zich daardoor staande hield.’
Die vergelijking maakte hij niet toen hij veldwerk verrichtte, ook niet bij het
nadenken daarover - hij verontschuldigt zich zelfs door te zeggen dat de situatie in
Algerije niets met een concentratiekamp te maken had -, het was omgekeerd
Germaine Tillons opmerking over het nuttige effect van haar beroepsafwijking die
hem aan zijn eigen veldwerk deed denken: door ook in het kamp de rol van
waarnemer op zich te nemen werd zij buitenstaander. De distantie heeft met het
kijken en zeker met een registrerende manier van kijken te maken, maar niet alleen:
zodra iemand in een groep een speciale functie vervult, neemt hij een aparte positie
in. Bourdieu herkent dat, maar beseft tevens dat die distantie de onderzoeker een
zekere bescherming biedt; een slecht geweten hoort erbij.
Mij deed de door Bourdieu geciteerde opmerking van Tillon weer denken aan een
passage in het boek van de Poolse schrijver Gustav Herling, A World Apart, over
zijn verblijf insovjetkampen in de jaren 1939-1942. De titel had die van een
etnografisch verslag kunnen zijn over mensen in onbekende streken. Herling
ontleende zijn titel Aantekeningen uit het dodenhuis van Dostojevski, een van de
eerste ooggetuigenberichten over strafkampen, het verslag van een participerend
onderzoeker.
Bij zijn arrestatie in September 1939 was Gustav Herling twintig. Hij had, toen
Polen door het Duitse leger verslagen werd, zijn universitaire

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

73
studie onderbroken om tegen de Duitsers te gaan vechten. Bij de grens tussen
Litouwen en de Sovjet-Unie werd hij gearresteerd, door Russische soldaten die hem
- vanwege zijn nieuwe laarzen, die zijn zuster hem had meegegeven, en zijn naam
die Russen als Gerling uitspreken, en dat was de naam van een veldmaarschalk
van de Duitse luchtmacht - voor een Duitse spion aanzagen. Laat nu net Stalin met
Hitler een verdrag gesloten hebben, dus was vechten tegen de nazi's hetzelfde als
vechten tegen de sovjets. Na verhoord te zijn in de gevangenis van Grodno, zat
Herling vijf maanden vast in Vitebsk - beide plaatsen lagen toen in het door de
Sovjet-Unie bezette Oost-Polen, thans de republiek Belarus oftewel Wit-Rusland.
Eind oktober pas kreeg hij te horen waartoe hij veroordeeld was: vijf jaar kamp. In
november kwam hij na een treinreis van een week in Leningrad aan en belandde
hij in een doorgangsgevangenis, samen met 68 anderen in een cel die voor twintig
gevangenen was bedoeld. Daar hoorde hij dat er in de gevangenissen van Leningrad
op dat moment veertigduizend mensen zaten, in de zijne alleen al tienduizend die
op transport naar de werkkampen wachtten. Deze cijfers kwamen niet van het Rode
Kruis of van de bewakers, de berekeningen waren gebaseerd op observaties en
vergelijking van diverse gegevens door gevangenen. Dat geeft Herling de volgende
kanttekening in: ‘Een van de verbazingwekkendste en wonderlijkste kenmerken van
het schamele intellectuele leven van de gedetineerden in deze “dodenhuizen” is de
buitengewone vaardigheid in het observeren die ervaren gevangenen ontwikkeld
hebben. Elke cel bezit op z'n minst één statisticus die wetenschappelijk onderzoek
verricht naar het gevangenisleven, iemand die dag en nacht een ingewikkelde puzzel
in elkaar zet uit verhalen, flarden van gesprekken die hij in de gangen heeft
opgevangen, stukken oude kranten die hij in de plee gevonden heeft, orders van
de administratie, bewegingen van voertuigen op de binnenplaatsen, en zelfs de
geluiden van naderende of weggaande voetstappen bij de ingang; uit die verspreide
waarnemingen weet hij een compositiebeeld samen te stellen van de feitelijke
omgeving.’
De autoriteiten in het kampwezen waren door bewakers en verklikkers meestal
goed op de hoogte van wat zich in de kleinste uithoeken van gevangenis en kamp
afspeelde, de gevangenen van hun kant hadden hun eigen netwerk. Meestal wisten
zij precies wat hun boven het hoofd hing, maar ook hoe het raderwerk waarin zij
vermalen werden in het groot werkte. Maar de jonge Herling weet op dit moment
van het hele kampsysteem niet meer dan wat hij in de maanden voorarrest beleefd
heeft. Tot voor kort was dat uitsluitend in gezelschap van Polen, pas op het laatst
heeft hij in Vitebsk met Russen kennisgemaakt, jonge criminelen van rond de vijftien
die een schrikbewind in de cellen uitoefenden; nu zit hij in een dichtbevolkte
Russische gevangenis, in een cel met generaals
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die voor hoogverraad ter dood veroordeeld zijn en een stel zware criminelen. Dat
er werkelijk in elke cel een waarnemer zit, kan hij uit eigen ervaring nog niet weten,
het is niet meer dan een hypothese, gebaseerd op de getallen die de ronde doen
en die de optelsom zijn van de oplettendheid van velen. De constatering dat er altijd
wel een observator is, lijkt zo vanzelfsprekend, omdat we alles wat we over het
leven in kampen weten aan zulke mensen te danken hebben, een type dat gezegend
is met een scherpe blik, een nieuwsgierigheid die ook blijft bestaan wanneer zo
iemand genoeg gezien heeft, en vooral behept met belangstelling voor anderen bijna elk kampverhaal demonstreert zulke vaardigheden; daar zijn ze niet minder
uitzonderlijk om. Zit er in elke schoolklas, elke fabrieksafdeling, elke treincoupé
iemand die goed kijkt en die wat er gebeurt ook nog eens kan navertellen? Ik betwijfel
het. Wat de kampen en gevangenissen betreft, vertelt natuurlijk niemand wat hij
niet, half of slecht gezien heeft, hooguit dát hij niet goed (meer) zag en er steeds
minder van begreep. En het is al helemaal hoge uitzondering wanneer van mensen
die over kampervaringen berichten gezegd wordt dat ze hun verhaal slecht vertellen
- expliciete opmerkingen daarover ben ik alleen bij Semprun tegengekomen; als
overlevende mocht hij dat zeggen.
1
Wat heeft Herling toen hij tien jaar later zijn kampervaringen te boek stelde , ertoe
bewogen op die plaats in zijn verhaal, nog voordat hij de goelagkampen in het hoge
noorden bereikt had, een opmerking over het observeren te maken, van gevangenen,
zoals je uit deze passage mag opmaken, die elk uur van de dag bezig zijn met om
zich heen te kijken? Deskundigen waren er genoeg, ervaren gevangenen te over
in een gevangenissysteem waar vijf jaar de minimumstraf was, toch komt uit zijn
beschrijving maar één gedetineerde voor de rol van permanente waarnemer in
aanmerking: Herling zelf. Hij beroept zichzelf op die post, als je het zo mag
formuleren; in elk geval doet hij dat, gezien het verdere verloop van zijn kamprelaas,
op een precair moment. Alles wat de student overkomt is nieuw - de arrestatie, het
verhoor en het vonnis op grond van beschuldigingen die met ‘absurd’ nog sjiek zijn
aangeduid, het transport en de kennismaking met Russische gevangenen van allerlei
snit, waaronder politieke zoals hij. Wat is er voor nodig om in zulke omstandigheden
aandacht op te brengen voor iets anders dan jezelf? De een zal blind van woede
zijn, de ander slaat dicht of sluit zich af, kiest de egelstelling of past zich lijdzaam
aan. Er zijn kampverhalen van mensen die uitsluitend vertellen wat hun van dag tot
dag is overkomen, en het is maar goed dat er zulke beschrijvingen met het
vergrootglas zijn: er zijn details die alleen iemand die ze aan den lijve ondervonden
heeft, kan weergeven. Opmerkelijk aan andere kampverhalen is nu juist de aandacht
die de verteller voor medegevangenen heeft, zoals een tekenaar waar hij ook zit
onmid-
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dellijk mensen om zich heen gaat schetsen. Ook Herling schrijft voortdurend
portretten - en afgezien van hun feitelijke betekenis, bewijzen die portretten hoe
verschillend mensen op dezelfde omstandigheden reageren, iets wat geen statisticus
vastlegt. Hij schrijft dit na de oorlog, zeven jaar nadat hij is vrijgekomen, maar als
hij tijdens zijn gevangenschap niet al met een zekere distantie naar zichzelf in die
situatie had gekeken, als een van velen, zou hij er naderhand ongetwijfeld anders
over verteld hebben: óf hij had deze periode kort afgehandeld als tussenstation naar
het echte kampleven, óf hij had deze scènes breder uitgemeten als kennismaking
met - of zelfs inwijding in - een volkomen vreemde wereld. In beide gevallen zou de
beschrijving om hem gedraaid hebben, terwijl hij nu goeddeels buiten beeld blijft;
het perspectief is het omgekeerde van wat je zou verwachten: centraal staat zijn
blik en als hij zelf meedoet dan als figurant op een toneel waar anderen de
belangrijkste rollen vervullen. Van meet af aan heeft hij oog voor het grotere geheel
van het goelagsysteem, dat hij vooralsnog meer van horen zeggen dan uit eigen
waarneming kent. Zo vroeg in het boek kan de lezer nog niet weten wat Herlings
rol zal zijn. Ik weet nu hoe lang hij gezeten heeft, in welke kampen, wat hij
meegemaakt en hoe hij het beleefd heeft. Hoewel zijn eigen wederwaardigheden
stof genoeg voor een boek hadden geboden, is hij al die tijd als een etnograaf bezig
geweest die aparte wereld in kaart te brengen.
Uit het vervolg weet ik daarom dat Herling in de passage over de waarnemer zijn
eigen functie omschreven heeft, ik zou zeggen: op het juiste moment, op de juiste
manier. De andere betekenis van ‘waarnemer’ speelt hier nog niet direct mee, alleen
in de praktische zin dat hij een functie waarnam, die van betrokken observeerder;
de in het verlengde daarvan liggende betekenis dat hij schreef namens anderen die
het niet konden navertellen, was pas achteraf van toepassing. Op die plaats wil de
opmerking vooral zeggen dat iemand het moest doen. Het waarnemen deed hij er
als het ware bij, zonder zichzelf weg te cijferen, zozeer was het waarschijnlijk al zijn
tweede natuur. Een staaltje daarvan geeft hij wanneer hij terloops het verschil
beschrijft in het sterven van Poolse en Duitse communisten: de overwegend joodse
Polen ‘stierven plotseling, als vogeltjes die bij strenge vorst van een tak vallen, of
als diepzeevissen die door een druk van binnenuit openbarsten wanneer ze uit de
oceaan naar boven worden gehaald’; daarentegen was het een crime om het
eindeloze delirium van de Duitsers aan te moeten horen.
De veronderstelling dat er altijd wel een registrerende getuige zou zijn, was in die
situatie gerechtvaardigd. Ook in het voorgeborchte van de goelag bestond de
bevolking uit het typische mengsel van gewone gedetineerden, beroepsmisdadigers
en politieke gevangenen, onder wie de nodige intellectuelen. Een intellectueel beroep
voorziet iemand nog niet
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automatisch van een studieuze of sociologische blik, en zeker niet van een
synoptische blik als die van Herling, het vermogen om tussen groot en klein te
schakelen, tussen een analytisch macroperspectief en microscopische beschrijving
van details, tussen subjectieve beleving en analytische beoordeling. Zo'n blik ontstaat
niet vanzelf. Waaruit ze ontwikkeld wordt is moeilijk te benoemen. Een besluit als
dat van sommige kampbewoners om wat ze zien voor de buitenwereld vast te
leggen, is geen garantie voor een juist perspectief. Het gespitste oor en de
gescherpte blik zijn de instrumenten van de aandacht, maar waar is het perspectief
de instelling, de houding (om de glijdende schaal van objectief naar subjectief aan
te geven) op gebaseerd? Het verraste me nauwelijks dat Herling in de jaren tachtig
vanuit Italië nog even aandachtig naar Polen en de wereldpolitiek keek. Zijn ideeën
waren allang niet meer die van de vurige socialist, zijn instelling leek me dezelfde.
Een juiste instelling (van de lens) levert niet automatisch een overtuigende visie;
goed kunnen kijken wil nog niet zeggen dat iemand goed kan vertellen of schrijven.
Waar precies plaatst Herling zijn opmerking over de altijd aanwezige waarnemer?
Kort na een beschrijving over de criminelen in spe: de opgeschoten jongens, bijna
vertederend ‘thuislozen’ geheten, die de sovjetautoriteiten als het enige echte
proletariaat beschouwden, niet zoals alle volwassenen belast met de erfzonde van
2
de contrarevolutie. Het is een kleine veldstudie die in een paar pagina's iets vertelt
wat je nergens anders vindt.
Als je zou willen, kun je de pagina's die onmiddellijk na de opmerking terzijde over
de waarnemer komen, als illustratie ervan lezen. Een keer stuit de groep gevangenen
uit cel 37, waar Herling deel van uitmaakt, in een gang op een andere troep uit
tegengestelde richting. De twee groepen houden halt, daar staan de gevangenen,
allen met het hoofd gebogen; de bewakers voeren overleg en besloten wordt dat
de groep waartoe Herling behoort moet uitwijken. Daarvoor wordt een ijzeren poort
naar een zijvleugel geopend, waarachter zich een luxueus paviljoen blijkt te bevinden:
de gang helder verlicht, met grote ramen, en waar elders muren en gesloten deuren
zijn, glijden hier hekwerken over rails. De cellen zijn leeg, de bedden keurig gedekt
en op de nachtkastjes staan familiekiekjes, op tafels liggen stapels boeken, kranten
en schaakborden; aan de muur een portret van Stalin. ‘Om onze verbazing bij het
zien van een Stalinportret in een gevangeniscel op z'n juiste waarde te schatten,
moet je begrijpen dat in Rusland de gevangenen als het ware geëxcommuniceerd
zijn van het politieke leven en niet aan de liturgie en gewijde rites mogen deelnemen.
De periode van berouw en boete moet men het stellen zonder god, dus ook zonder
de voordelen van het gedwongen politieke atheïsme. De gevangenen mogen niet
de lof zingen van Stalin, maar ze mogen hem
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ook niet loochenen.’ In het licht van het waarnemerschap maakt het enig verschil
dat in de Engelse versie ‘mijn verbazing’ staat, terwijl de Franse vertaling, hoewel
die naar de Engelse is gemaakt, het over ‘onze’ heeft, wat zelfs als de verteller het
gevoel heeft ook namens anderen te spreken, er net naast zit: het is teveel gezegd
dat de hele groep zich over het Stalinportret verbaast. Het ging om de gevangenis
van Intourist, schrijft Herling, een soort Potemkin-gevangenis waar vermoedelijk
auteurs van enthousiaste boeken over Rusland en reportages over het
sovjet-gevangenissysteem werden rondgeleid. In het voorbijgaan maakt hij een
praatje met een gevangene die aan het schoonmaken is en komt zo te weten wie
daar gevangen zitten en waarvoor; ‘ons winterpaleis’ noemt de gevangene het, en
de toevallige bezoeker krijgt een lesje in het verschil tussen een bytovik, een huis-,
tuin- en keuken misdadiger, en de oerka, de doorgewinterde crimineel.
Wat hij in een paar minuten al niet te weten komt - door zijn ogen de kost te geven
en door vragen te stellen. Daar zou iemand die alleen door zijn eigen ongeluk
3
gepreoccupeerd is geen aandacht voor hebben opgebracht. Meteen daarop vertelt
Herling zijn eigen verhaal: hoe hij in cel 37 terecht gekomen was. Omdat zijn naam
niet op de lijst stond, vanwege de in het Russisch niet bestaande letter H, mocht hij
zelf kiezen; uit alle cellen kwam een vreselijk kabaal, alleen in cel 37 was het op
dat moment stil, dus koos hij die. De rest van het hoofdstuk bestaat uit een
beschrijving van de generaals en criminelen in cel 37, met onder meer een scène
hoe een oerka bij het kaarten de jas van een politieke gevangene inzet: als hij verliest
komt de gorilla zijn pand bij de drager ophalen; het dreigement dat hij de man anders
zijn ogen zal uitsteken, zou hij niet hebben kunnen uitvoeren, want hij mist zijn
rechterwijsvinger; zelfverminking was een probaat middel om een tijdje in de
ziekenbarak te komen.
Door alle informatie die Herling in korte tijd vergaart - niet toevallig in deze
gevangenis, want juist de doorgangskampen en -gevangenissen waren ook de
overslagplaatsen van alle mogelijke nieuwtjes - is het eerste hoofdstuk toch een
soort inwijding in het sovjetkamp, van de Poolse student én van de lezer. Aan het
begin van een boek als A World Apart zijn schrijver, verteller en lezer in een gelijke
positie - zo lijkt de afspraak. Over de voorgeschiedenis van degene die een nieuw
leven in een totaal andere wereld opgedrongen krijgt, is in dit soort verhalen meestal
weinig bekend; over wat hem in het kamp te wachten staat, weet de gevangene
weinig meer dan de lezer. Dostojevski doet in zijn Aantekeningen uit een dodenhuis
een suggestie wat een gevangene bij aankomst in het kamp en de lezer die zijn
verslag leest met elkaar gemeen hebben: vooroordelen. Het boek van Dostojevski
uit 1862 bevat niet zijn herinneringen aan Si-
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berië, maar is een roman die bestaat uit enkele door de schrijver ingeleide
hoofdstukken uit een manuscript van een adellijke grootgrondbezitter over de tien
jaar dwangarbeid waartoe hij wegens moord op zijn vrouw veroordeeld was. Herling
ontleent niet alleen de titel van zijn boek aan de roman van Dostojevski; toen hij het
boek in het kamp te leen kreeg van een vrouw wier leven zowat van de roman
afhing, was de lectuur ervan een ervaring die zijn beleving van de gevangenschap
ingrijpend beïnvloedde. In het begin van Dostojevski's roman staat de dwangarbeider
in zijn aantekeningen uitvoerig stil bij de eerste drie dagen hi het strafkamp. Nu zou
je verwachten dat voor iemand die een volkomen andere wereld als die van het
Siberische strafkamp binnengaat op het eerste gezicht alles angstwekkend vreemd
zal zijn. Aleksandr Petrovitsj Gorjantsjikov, Dostojevski's hoofdpersoon, stelt in het
hoofdstuk ‘Eerste indrukken’ vast dat het omgekeerde eerder waar is: het vreemde
is dat alles hem juist zo vertrouwenwekkend bekend voorkomt. ‘Ik weet nog heel
goed wat mij bij de eerste stap die ik in het tuchthuisbestaan deed het meest trof:
het feit dat ik daarin niets treffends, ongewoons, of liever gezegd niets verrassends
ontdekte. Ik had dit alles voordien al vaaglijk in mijn verbeelding meegemaakt, toen
ik op weg naar Siberië mij een voorstelling trachtte te maken van het lot dat mij
wachtte.’
Om maar meteen een forse oversprong te maken: wie een aantal kampverhalen
gelezen heeft, zou, wanneer hij weer eens zo'n tekst onder ogen krijgt, als hij eerlijk
is, hetzelfde kunnen zeggen. Vanaf de arrestatie komt hem het vervolg bekend voor:
van transport in stikvolle treinen, het opeengepakt zitten in de barakken tot
martelingen, vluchtpogingen, isoleercel enzovoort. Wie een paar verhalen over
kampen gelezen heeft, ze kunnen nog zo verschillend zijn, de kampen en de
verhalen, weet genoeg - de globale feiten. Hoe mensen ze beleefd hebben, is een
ander verhaal. Dostojevski's romangevangene begint als hij een beetje gewend is,
steeds meer dingen vreemd te vinden; dan pas, en sommige ervan blijven hem ook
na tien jaar nog een raadsel. ‘Ik moet bekennen dat die verbazing gedurende heel
mijn lange tuchthuisperiode niet van me geweken is; ik heb me er nooit bij neer
kunnen leggen.’ Misschien is het laatste de bron van zijn permanente verbazing,
die zeker ook een vorm van opstandigheid was. Wat hem overkwam, was niet
vanzelfsprekend en onontkoombaar; het tegendeel van wat hij aanvankelijk dacht:
‘Mijn eerste indruk die ik bij het binnenkomen in het tuchthuis kreeg was meer dan
voldoende om mij weerzin in te boezemen, maar desondanks - hoe bevreemdend!
- kwam het me voor dat je in het kamp gemakkelijker zou kunnen leven dan ik me
dat zo op weg hierheen had voorgesteld.’
Om één ding te noemen dat hij bij nadere beschouwing leert, is dat er een kwelling
is die hij erger vindt dan vrijheidsberoving en gedwongen
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arbeid: het feit dat hij nooit één minuut alleen is, en bovendien dicht op anderen
moet leven met wie hij dat uit vrije wil nooit zou doen. Pas nadat ik dit bij Dostojevski
gelezen had, zag ik dat zoiets in latere kampverhalen ook wel gezegd wordt, maar
heel sporadisch en meestal een beetje besmuikt. Wie langer in het kamp verwijlt de lezer net zoals bijvoorbeeld de gevangene van Dostojevski - zal op een gegeven
moment vaststellen dat in het kamp alles anders is dan in de gewone wereld. Met
die constatering begint de reflectie en ontpopt de gevangene zich als fulltime
onderzoeker.
Als Gustav Herling al in het begin van zijn kampleven het beeld van een
waarnemer schetst, is dat misschien ook het moment waarop hij voor zichzelf ontdekt
dat hij niet alleen maar slachtoffer is: als waarnemer is hij voor een deel
buitenstaander, in de marge die daardoor vrijkomt is er ruimte voor verbazing en
voor vragen. Jevgenia Ginzburg begint haar tweedelige verzameling verhalen over
de goelagkampen Kroetoj Marsjroet (waarvan het eerste deel in 1967 vertaald is
als De raderen van de willekeur) met een korte beschouwing over achttien jaren
gevangenschap, waarin het begrip verbazing voorkomt, maar in feite heeft zij het
over stomme verbazing, verbijstering: ‘Ik denk dat het juist deze verbijstering is
geweest die mij hielp er levend uit te komen: het feit dat ik mij daardoor tegelijk in
de positie van slachtoffer en van toeschouwer bevond.’

Eindnoten:
1 In het Pools wordt zijn naam geschreven als Gustaw Herling-Grudzinski (1919-2001). Zijn boek,
geschreven in 1949-1950, werd voor het eerst in het Engels gepubliceerd onder de titel A World
Apart met een voorwoord van Bertrand Russell. Latere uitgaven en vertalingen hadden steeds
veel met de politieke verhoudingen in de betreffende landen te maken. Het boek verscheen in
het Frans pas in 1985, als Un monde à part met een voorwoord van Jorge Semprun. Vanaf 1955
tot zijn dood in 2000 woonde Herling in Italië. Minstens even belangrijk zijn de dagboeken die
hij vanaf 1971 schreef en waarvan in het Duits (1995) een keuze is gepubliceerd onder de titel
Tagebuch bei Nacht geschrieben.
2 De kampleiding had bij de ingang het bordje kunnen plaatsen dat ik een dezer dagen bij een
Overijsselse boerderij zag staan: Verboden voor ontsmetten.
3 In juli 1941 kregen, toen er alsnog oorlog tussen Rusland en Duitsland uitbrak, Poolse
gevangenen amnestie, behalve degenen die door de Russen niet als Poolse onderdanen werden
beschouwd zoals joden. Daar kwam Julius Margolin pas in de winter van 1941-1942 achter,
nadat hij een half jaar dagelijks gehoopt had dat zijn naam op de lijst van vrij te laten gevangenen
zou staan. ‘Tot dan,’ schrijft hij in zijn boek uit 1949, La condition inhumaine, ‘had ik mij ten
aanzien van het kamp gedragen als een waarnemer, een vreemde, een schrijver, een man die
later een boek over dit onderwerp zou kunnen schrijven. Maar deze winter begreep ik dat het
gemakkelijker was erin te geraken dan eruit te komen. Het kamp was voor mij geen object van
observatie meer. Ik observeerde niet meer, ik ging dood.’
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K. Michel
Als bootjes in het donker
Midden in de hal van het Centraal Station tussen de door elkaar haastende mensen
merk ik dat mijn linkerschoenveter los zit; gevaarlijk want de tegelvloer is glad. Terwijl
ik buk hoor ik voor mij een luid getik, er komt een man aangelopen die breed voor
zich uit tast met een witte stok en zo ruim baan maakt.
Omdat ik op één knie zit zie ik hem door een wirwar van voorbijschietende benen
maar ik zie ook een paar meter verderop een andere man stilstaan met in zijn hand
net zo'n stok en de riem van zijn hond. De man houdt zijn hoofd een beetje schuin
opgeheven, hij staat zich te oriënteren met zijn oren. De hond laat zijn tong uit zijn
bek hangen en kijkt naar de naderende man met de zwaaiende stok, uit zijn blik
spreekt wantrouwen. Ondertussen vinden mijn vingers de veter en leggen vanzelf
een knoop. Dan lost het moment op.
Als bootjes in het donker bewegen we langs elkaar heen.
Ja, maar welk donker?
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Willem van Toorn
Sonsbeek, stereo-photographie
Verglaasde lagen tijd achter elkaar,
troebel van afstand, zodat ik meer vermoed
dan zie: wegglippen van je voet
achter groen langs het pad, je haar
opgaand in gouden herfstdraden. Er moet
een hoek zijn die dit voorgoed leesbaar maakt.
Op deze ansichten nog tergend vaag:
De Belvédère. Op de Zwanenbrug.
Van Lorentz tot de Grote Waterval
plekken vergaard. Maar ieder beeld wijkt terug
in dubbele onleesbaarheid. Er valt
geen leven te ontwaren in zoveel sepia.
Ik moet iets met mijn blik doen. Als ik staar
zonder verwachting klikt alles op zijn plaats.
Diepte. Het peilloos park haarscherp. Je staat
bij het Paviljoen. Voeten kuis naast elkaar.
Zes zilveren knopen aan je winterjas.
Je bontmuts op, een ernstig klein gelaat
daaronder. Je handen op je rug.
Uitstapje van voor haast tachtig jaar.
Daar staat het kind dat toen al in zich droeg
wat het niet kon vermoeden: het grote
meisje, de vrouw, de bruid, de moeder
die het zou worden. Adembenemend vergroot
zie ik de glimlach komen die je pas
weer had in de seconden voor je dood.
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Esther Polak
Kijken in de ruimte
Voorbereiding op het nationale beelddictee, les 2
In mijn arrogantie dacht ik dat ik kon kijken. Die hoogmoed heb je nodig als
kunstenaar. Maar in een periode dat ik regelmatig met vogelkenners in bos en hei
wandelde, bleek ik geheel opnieuw te kunnen beginnen met leren kijken. Mijn
landschap werd voor altijd veranderd, want nu gevuld met vogelnamen. De vraag
drong zich aan mij op: Wat zie ik nu niet? Hoeveel beroepen en bezigheden bestaan
er die een eigen kijk-grammatica kennen? Leeft iedereen in een wereld waarin hij
meer niet dan wel ziet? En zijn kunstenaars daarop een uitzondering? In een poging
een antwoord op deze vragen te krijgen organiseer ik nu een serie lessen in het
kijken.
Op een mooie zondag in het voorjaar van 2003 organiseer ik les twee van de
voorbereidende cursus op het nationale beelddictee. De deskundigen die ons op
deze dag in een nieuw kijkdomein zullen inwijden zijn Jan Visser (initiator van de
tentoonstelling ‘kijken in het donker’) en Frank van de Ven (danser/choreograaf)
Deze les neemt de vorm aan van een informele excursie naar Velsen en naar de
duinen.

Zondag Mei 2003
10.00 uur
Als de draagvleugelboot vanachter het Amsterdamse Centraal Station vertrekt
richting Velsen geeft dat het gevoel van een opstijgend vliegtuig. Met het stralende
weer en de hooggespannen verwachtingen krijgt deze excursie zo meteen het
gevoel van een ware reis. Zeven man telt het gezelschap. Wij zitten op het puntje
van onze stoel en genieten van het uitzicht op de westelijke havens van Amsterdam.
Dit is de reden dat we aan de linkerkant zitten, hier heb je het beste zicht op de
machtige havenarmen die aan ons voorbijdraaien. Eén van ons, Cleem, probeert
er toch overheen te kijken en de toren van Ruigoord te spotten. Wanneer dat lukt
bezorgt het kleine puntje hem een groot genoegen. De anderen kijken naar de
koekblikken van de olie-industrie of de knalrode kranen van de nieuwe overslaghaven
die sinds hun oplevering weinig anders te doen hebben dan de horizon ten westen
van de stad te sieren. Wachters van de stad: kostbare techniek. Verder zien wij:
dobberende zwanen, de Hempont, de ontluchtingstorens van de Velsertunnel,
vrachtvaart, een roeiboot, bomen, fietsers...
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Dan is het allemaal voorbij, wij zijn binnen dertig minuten in Velsen. Onze fietsen
worden afgeladen, en wij pakken meteen een volgende boot, de pont naar
Velsen-Noord. Nu is het een klein ritje naar onze bestemming.

11.00 uur
Kijken in het donker. In een geheel verduisterde ruimte gaan wij een ontdekkingstocht
maken met behulp van tast, gehoor en reuk. Jan Visser verwelkomt ons. Hij heeft
de wereld gebouwd die wij zullen betreden. Bij de ingang bereiden wij ons voor als
op een kleine expeditie. Hinderlijke tassen worden weggeborgen, telefoons en
horloges met lichtgevende onderdelen zijn taboe. De moeizaam bevochten totale
duisternis in de voormalige kerk mag door niets verstoord worden. Het kleinste
lichtpuntje biedt immers de mogelijkheid tot visuele oriëntatie en zal ons afleiden
van het werkelijke doel: kijken in het donker. Wij krijgen ieder een witte stok van de
juiste lengte aangemeten. Die stok is nu, in samenwerking met onze handen, een
nieuw zintuig. ‘Jullie moeten niet denken in het komend uur het wezen van de
blindheid te zullen ervaren, dat kan niet zo snel,’ zegt Jan die vandaag zelf onze
gids zal zijn, ‘maar jullie zullen wel meer dan ooit attent raken op de rijkdom van de
overige zintuigen: gehoor, reuk, tast, evenwicht en voorstellingsvermogen.’
Ik ben er helemaal klaar voor. Ik stap zonder aarzeling, via een ingenieuze
lichtsluis, onbekommerd de stroperige duisternis in. Totale donkerte. Ik weet meteen
niet meer waar ik ben. Om precies te zijn: ik ben onmiddellijk nergens. De ruimte
om mij heen stopt bij mijn lichaam. Ik realiseer mij dat een volledige duisternis
zeldzaam is. Misschien heb ik het nog nooit meegemaakt. Dit voelt nieuw. Niets,
maar dan ook niet het minste lichtpuntje. We tasten om ons heen en klampen ons
zelfs aan elkaar vast. Gelukkig heb ik ook nog mijn stok en probeer wat ruimte om
mij heen te creëren door een voorzichtig maaien. Ik adem rustig door. Onder mijn
voeten is tastbaar en hoorbaar grind. Aan mijn linkerhand voel ik iets vezeligs: een
rij coniferen, besluit ik in samenwerking met vingers en neus. Ik probeer de
opkomende claustrofobie de baas te blijven. Wonderlijk genoeg blijven de coniferen
die ik voel grijs. Ik herinner mij wat Jan heeft gezegd, en blijf proberen mij op mijn
overgebleven zintuigen te concentreren. De oren: uit luidsprekers klinkt vogelgezang.
Om mij af te leiden benoem ik de soorten: specht, merel, fitis, tjiftjaf, winterkoning.
Ik weet niet of de rest van het gezelschap op deze namen zit te wachten, maar ik
heb ze nodig om een sprankje ruimte en zonneschijn terug te vinden.
De voormalige kerk voelt grotachtig kil. Er kan nog zoveel grind liggen,
vogelgezang klinken en conifeer geuren, de afwezigheid van zon en
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de aanwezigheid van het vele steen zijn onloochenbaar. Is illusie eigenlijk mogelijk
zonder beeld?
Mijn gedachten worden gesmoord. Nu gaan wij werkelijk op pad. Het voortbewegen
vergt alle aandacht. Jan helpt ons, stelt gerust, wijst ons op de details van zijn park.
Ter linkerzijde van het pad staat bijvoorbeeld een beeld. Ik probeer samen met Floor
uit te zoeken wat voor beeld het is. Na lang tasten en wat hulp van Jan komen wij
er achter dat het een kabouter met een driewieler moet zijn. Maar ik kan voelen tot
in de eeuwigheid, ik krijg geen werkelijk idee van het beeld. Kijkt die kabouter
vriendelijk? Zou ik het mooi kunnen vinden? Is het eigenlijk klein, middelmatig of
groot? Hoe zou het zijn om te proberen dit beeld te tekenen en daarna, als de
tekening af is het beeld te onthullen? Hoe anders zou het in werkelijkheid zijn?
Hoezo werkelijkheid, is dit dan geen werkelijkheid, is het beeld werkelijker dan de
tast?
Een week geleden heb ik nog een man ontmoet die ik alleen van de telefoon
kende. Zijn gezicht zag er geheel anders uit dan ik mij voorgesteld had. Het
wonderlijkst was misschien wel dat ik daarvoor het gezicht geheel niet miste, zo
overtuigend had ik het mij voorgesteld. Maar dat missen voel ik nu wel. Ik blijf
proberen een beeld van het gevoelde te vormen, er een eenheid van te maken,
maar het is tevergeefs. Ik stel me voor dat het misschien zo is om afasie te hebben.
Op een van de vorige kijklessen vertelde de filosofe Marjolein Degenaar ons over
het probleem van Molineux. Het is een zeventiende-eeuws gedachte-experiment:
‘Stel een blindgeborene krijgt op volwassen leeftijd opeens, als door een godswonder
een perfect gezichtsvermogen. Deze voormalige blinde wordt voor een tafel gezet
waarop een bol en een kubus liggen. Hij kent de vormen op de tast en kan ze
gewoonlijk ook benoemen. En nu wordt hem gevraagd met de handen op de rug
voor die tafel te gaan zitten en te kijken. Is hij in staat de bol en de kubus te
benoemen?’ Sinds de formulering van dit probleem heeft menig filosoof, bioloog en
later ook neurowetenschapper er de tanden op stuk gebeten. Marjolein Degenaar
heeft deze commentaren bestudeerd en er een dik proefschrift over vol geschreven.
Terwijl ik dat las heb ik mij op allerlei manieren proberen voor te stellen hoe zo'n
wonderlijke genezing zou kunnen zijn. Maar op het geniale idee om het omgekeerde
uit te proberen was ik niet gekomen. Om als ziende plotseling, als door een
godswonder mijn gezichtsvermogen te verliezen. En nu sta ik hier, tastend aan een
sculptuur, als een soort binnenstebuiten gekeerde blinde van Molineux.
Wij vervolgen zoekend en aarzelend onze weg. Over een brugje, naar het marktje
waar verschillende stallen met koopwaar staan. Dit doet nog het meest denken aan
het gedachte-experiment van Molineux. Een tafel, gevuld met bekende objecten
die ik, gewapend met mijn nieuwe zintui-
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gen zal proberen te benoemen. Ik pak een balvorm die op één van de stallen ligt.
Zwaar, maar niet werkelijk zwaar. Koel en iets rubberachtig. Twee lichtelijk afgeplatte
zijden. Wat is dit? De wereldbol? Dan houd ik hem voor mijn neus. Een bitterzoete
geur. Ik voel een woord opkomen. Ik probeer toegang te krijgen tot het object, ik
probeer het een naam te geven. Ik voel op de tafel meer objecten. Iemand spreekt
het woord ananas uit, kokosnoot... En dan weet ik het. Wat ik in mijn handen heb
is een grapefruit. Ik voel mij trots als een kind en heb de onweerstaanbare neiging
mijn vinger op te steken. Meester Jan: ik heb uw puzzel opgelost. Ik ben knap. Ik
klamp mij aan de grapefruit vast. Maar wat heb ik eigenlijk om mij aan vast te
klampen? Hoe zeer ik ook van mijn gelijk overtuigd ben, er blijft een muur tussen
mij en de vrucht staan. Hoe simpel de vorm ook is, dit object wordt geen
werkelijkheid, maar blijft een kille optelsom van eigenschappen die zonder
tegenspraak tot de determinatie grapefruit leidt.
Is dit vergelijkbaar met wat Molineux's blinde voor ogen staat? Die bol en kubus
kan hij misschien wel leren benoemen, herkennen. Maar kan hij ze ook werkelijk
zien? Zijn ze er dan echt?
Ik ben zo lang bij de grapefruit blijven hangen dat ik alleen achter dreig te blijven
in deze eenzame wereld van optelsommen. De anderen zijn inmiddels bezig met
de volgende uitdagingen: een straatweg oversteken, de stoeprand volgen en twee
geparkeerde fietsen passeren. Wanneer ik bij de fiets aankom ontdek ik
trommelremmen. Ik kan ze voelen, maar besef meteen hoe nutteloos het in deze
donkere wereld is om zo'n onderscheid te kunnen maken omdat ik als blinde nooit
een eenpersoonsfiets zal kunnen berijden. Zo moeten er voor de blinde veel objecten
zijn die hij wel leert herkennen, maar waar hij niets aan heeft: Foto's, boeken,
horloges, gebruiksaanwijzingen, een potlood of ander schrijfgerei, prijsstickers, een
kompas. De wereld zit vol herkenbare maar onbruikbare objecten. Het moet zoiets
zijn als voortdurend dvd's en cd's kado krijgen maar geen spelers bezitten.
Dan voel ik een deur. Ha! Daar kan ik, blind en wel, prima doorheen. Maar ik mag
niet te vroeg juichen: Jan herinnert mij er aan dat ik eerst de bel moet zoeken. Daar
heb ik nu effe geen geduld meer voor en ik open de deur onaangekondigd. Een
hond begint vervaarlijk te blaffen, en op de achtergrond hoor ik het triomfantelijk
gegrinnik van Jan die deze val voor ons, ongeduldige tentoonstellingsbezoekers,
heeft gezet. Verder gaan wij, strompelend, giechelend, aarzelend. Aan het eind van
de tocht belanden wij in een nagebouwde kroeg. Zachte muziek klinkt en ik maak
met Cleem een klein dansje in de duisternis. Met het licht lijkt ook onze kleding te
zijn vervluchtigd. De tastzin lijkt al aan territorium te hebben gewonnen in mijn brein.
Als organisator van deze excursie moet ik mijn

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

86
hoofd koel houden en ik stort mij in een volgend avontuur: ik bestel een Chocomel.
Zonder rietje, met een glas. Moeilijkheidsgraad 2. Van Jan mag dat, als ik beloof
het eventuele geknoei zelf op te ruimen. Inschenken is een meesterproef maar het
lukt. De Chocomel smaakt grijs.
Ik tast naar een stoel en ga met het glas bij de anderen zitten. Gekluisterd aan
de veiligheid van zo'n plek hoeven wij elkaar niet meer vast te pakken en zijn weer
in staat tot een volwassen gesprek. Jan, met het zelfvertrouwen van de ervaren
blinde, blijft cool staan. Hoe weet ik dat eigenlijk? Hij vraagt of de dingen die wij
hebben gezien voor ons toch kleur hebben. Dat is eigenlijk bij niemand het geval.
Dat valt mij van mijzelf tegen. Normaal heb ik toch een rijke synergetische beleving,
maar vandaag was daar geen ruimte voor. Alles is grijs of zwart en vooral heel
dichtbij. Alleen de lichamen van mijn medemensen hebben met hun warmte, een
soort kleur behouden.
‘Waarom zit je toch zo met je hoofd naar beneden, Esther?’ Vraagt Jan. Ik lach,
betrapt... Natuurlijk zegt hij dit om ons te imponeren en het lukt. Maar ik begrijp ook
dat, voor wie de geluiden goed leert lezen, de ruimte weer wat groter kan worden
dan de lengte van een stok.
Jan vertelt zonder moeite over de wereld waarin hij leeft. ‘Al loop ik een vaste
route vele malen, ik moet altijd alert zijn dat er een kleine verandering kan zijn die
op het verkeerde been zet of waar ik mij aan stoot. Veel dingen kan ik horen, maar
niet alles veroorzaakt een verandering van geluid, en daarom moet ik altijd alert
blijven. Gedachteloos een ommetje maken zit er niet in. Iedere stap moet ik steeds
opnieuw aftasten.’
Toch heeft het Jan niet weerhouden deze tentoonstelling op te bouwen. Zelf de
steiger op te gaan, zelf de cirkelzaag te pakken, zelf uit te rekenen wat hij nodig
heeft bij de Gamma. Wij bewonderen zijn ondernemingslust en inventiviteit. Hij
vertelt dat hij van jongs af aan een onderzoeker en knutselaar is geweest. Ook toen
hij als elfjarige een in de duinen gevonden granaat uit elkaar probeerde te halen.
Het laatste dat hij heeft gezien...

12.30 uur
Tijd om verder te gaan. Wij zoeken onze weg naar de uitgang en komen in een
ruimte met getemperd licht om te acclimatiseren. Eenmaal buiten zijn het licht en
de ruimte overweldigend. Het korte tochtje met de pont verwent ons met glinsterend
water, knalblauwe lucht, vrolijke fietsen en de stralende rookpluimen van de
hoogovens. Dan fietsen wij de duinen in, jolig als op een schoolreisje. Het zonlicht
filtert door het meigroen en geeft warmte, de zeewind ruikt fris en geeft koelte, de
overgang kan haast niet extremer. Op een rustige plek onder een boom zijgen wij
neer voor de lunch.
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Ondertussen lees ik een fragment uit de autobiografie Touching the rock van John
Hull, een man die op vijfenveertigjarige leeftijd langzaam blind wordt door grauwe
staar. Hij beschrijft hoe het voor hem is om in een park te zitten en hoe de dingen
voor hem verdwijnen en verschijnen door de geluiden. Als hij op een bankje zit, vlak
naast een pad, ontstaat dat pas wanneer er een hardloper langs komt en met zijn
stappen de tegels doet verschijnen. De dingen zijn er alleen als ze activiteit vertonen.
De dingen in rust, in stilte, bestaan voor hem niet. Op het moment dat ik het voorlees
komt er juist een hardloper langs over het knerpende schelpenpad. Wij kunnen
genieten van de luxe hem te horen en te zien. Dit gebrek aan aanwezigheid is voor
John Hull een groot gemis.
Op een zekere dag staat hij mijmerend in zijn tuin. Hij kent alle hoekjes, de planten,
het gras, het pad, de schutting. Maar zolang hij op één plaats blijft staan en de
dingen niets doen, zijn ze voor hem niet aanwezig. Dan begint het plotseling te
regenen. Alle oppervlakten worden aangeraakt door de druppels. Het gras, de tegels,
de zinken gieter, alles heeft zijn eigen klank en het gehele concert toont het tafereel
van de tuin. ‘Oh,’ denkt Hull, ‘regende het maar eens in de kamer. Dan zou ik die
ook eens in zijn geheel kunnen overzien’

13.30 uur
De boterhammen en thermosflessen worden weggestopt. Wij gaan het gebruik van
onze zintuigen nu verfijnen met behulp van een dansoefening. Frank neemt ons
mee een duinpad op.
Als we op een goede plek zijn gekomen vertelt hij wat we gaan doen. De oefening
zal ongeveer twintig minuten gaan duren. Gedurende deze tijd lopen wij rustig achter
Frank aan, de langste van ons eerst. We laten onze ogen op onze grote voorganger
rusten. Die blokkeert dus ons zicht. Maar dat is juist de manier waarop wij meer
zullen leren zien. We gaan ons juist concentreren op het beeld in de periferie van
ons blikveld. Dat stuk van het netvlies dat min of meer onscherp ziet. En dat blijven
we doen, al lopende. Frank zal naar de grond kijken en opletten of er geen obstakels
zijn die ons kunnen doen struikelen. ‘Probeer je zoveel mogelijk in de breedte te
concentreren. Sommige dingen zullen jullie zeker afleiden, voorbijgangers,
rondrennende honden, gedachten... het zal niet steeds lukken, maar begin dan
gewoon weer opnieuw.’
Wij hebben het begrepen en stellen ons als jonge, volgzame ganzen achter Frank
op. Daar lopen wij dan, gedurende twintig minuten (die veel langer lijken) door het
bos. Zwijgend. Ook als er, inderdaad, mensen met kinderen langskomen. Ook als
er, inderdaad, commentaar geleverd wordt. Wij zijn een performance, al gaat het
ons om de beelden in ons eigen hoofd. Ik laat mijn ogen op het achterhoofd van
Lies rusten en probeer er omheen te kijken. Na enige pogingen begint het te lukken.
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Aan het eind van de twintig minuten gaan wij op een prettige plek zitten. De reacties
komen los. Pieter is het opgevallen dat de wandeling, hoewel we langzaam liepen,
uiterst dynamisch was. Overal bewoog het, de hobbels van het lopen, de
verplaatsing, de veranderingen in het licht. Ook mij is opgevallen hoezeer de
ongelijkmatigheid van het lopen door deze manier van kijken zichtbaar is. Het zag
er allemaal uit als een film, vanaf de schouder gedraaid. Ik begrijp eindelijk hoe het
komt dat die beelden er zo bizar hobbelig en onnatuurlijk uitzien. Door mijn oog
steeds op een vast object te fixeren zijn mijn hersens in staat het gehobbel van mijn
loop weg te filteren. Ik vergelijk deze ervaring met computerspelletjes waar rijkelijk
gebruik wordt gemaakt van ‘bumping’ en het perspectivisch voorbijdraaien van
gebouwen en omgeving.
Cleem steekt een verhandeling af over de beelden die verschillende cameralenzen
opleveren, en de verschillende manieren van kijken die dan nodig zijn om tot een
goede compositie te komen. Maar naast deze klinische observatie spreekt hij ook
van: een hallucinerende ervaring.
Dan breekt die heerlijke maar voorspelbare discussie los over aangeleerd of
aangeboren gedrag. Wat is onze natuurlijke manier van kijken, gedetailleerd, of juist
niet gedetailleerd, met welke blik kun je het best jagen, met welke blik kun je het
best een vijand aan zien komen... Waarom filteren de hersenen bumping uit en
hoeveel energie kost dat? Blijkbaar heeft deze middag in ons de padvinder
losgemaakt, en hebben wij het verlangen in ons op voelen komen om zelfstandig,
of althans in kleine groepen, te kunnen overleven in het oerwoud.

7-5 14.00 uur
Terug in de stad. Omdat ik mijn nieuwe wandelschoenen wil inlopen laat ik een paar
dagen de fiets staan. Om de tijd te doden probeer ik de beide
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oefeningen van afgelopen weekeind onderweg in de praktijk te brengen. Aan de
ene kant beoefen ik het niet gedetailleerd kijken van danser Frank, aan de andere
kant probeer ik de mogelijkheden van mijn overige zintuigen zoveel mogelijk te
exploreren, zoals onze gids in het duister Jan ons opdroeg.
Ik begin mijn wandeling bij het atelier, en loop van daar, met ruim bemeten
gezichtshoek en rijk aan vele zintuigen, via de Overtoom de stad in. Op de één of
andere manier versterken de oefeningen elkaar. Om de cirkel van onscherpte die
met de oefening van Frank ontstaat, komt nu nog een nieuwe buitenwijk te liggen:
het geluid, de geuren, het gevoel van de wind en het plaveisel onder mijn voeten...
Hypergevoelig loop ik voor mij uit te staren door het Leidse Bosje. Het voelt machtig
en goed. Nog even en achter mij zullen de perceptietentakels elkaar raken, dan
groeien ogen (of iets dat op ogen lijkt) in mijn rug... en heb ik 360 graden zicht. Hoe
koninklijk dit vermogen ook voelt, het is toch gebaseerd op een geconcentreerd
weigeren enige hiërarchie aan te brengen. Ik probeer de input van al mijn zintuigen
gelijk te schakelen, gelijkwaardig binnen te laten stromen. Ik kan mij goed oefenen
op een passerende zwerver: zijn zwabberend geschuifel deint langs mij heen, zijn
gemompel klinkt als muziek in mijn oren en zijn geur komt ongecensureerd
binnenstromen. Amen.
Daar zwenk ik de hoek om. Hoewel ik in het geheel niet sneller beweeg dan
normaal, levert deze manier van waarnemen zoveel dynamiek op dat ik de tocht
beleef als een virtuele achtbaan. Ik zoef langs Americain, tussen de wachtende
trams door en voor ik het weet vloei ik soepeltjes de Leidsestraat in. Nu bevind ik
mij in de kolkende toeristenmassa: ik passeer drie joelende Amerikaanse meiden,
een toerist in rode broek steekt vlak voor mijn neus diagonaal over, een digitale
videocamera zwenkt rond en achter mij passeert een tram in zuiver gespiegelde
richting. Het voelt als een uitgebalanceerde choreografie op de klank van piepende
rails en hortend gehoest van een voorbijganger. De Leidsestraat is een zuigende
pompende stroom mensen in zinvolle samenhang. En ik realiseer me dat deze
mensen hier waarlijk niet zomaar lopen. Het is een historisch gegroeide stroom, die
begon met het afsluiten van deze straat voor auto- en fietsverkeer om zich zo, in
langzame evolutie, te vormen tot deze speciale mensenstroom op deze dag, op dit
uur. De stadstoerist is immers de autoloze consument bij uitstek en langzaam maar
zeker heeft de commercie in de straat zich op deze doelgroep gericht. Vermeldingen
in toeristengidsen, reclame voor de hier aanwezige winkels, wie weet wel in Milaan.
En als makke schapen zijn ze gekomen. Gepredestineerd in hun aanwezigheid.
Vroeger moesten de Amsterdammers nog wel eens worden bekeurd als zij hier
door de verboden straat fietsten, maar de dynamiek van de stad heeft zijn
zelfregulerende werk gedaan: fietsen is hier
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domweg onmogelijk geworden. Alles loopt, alles draagt een kleine rugzak, een korte
broek, alles heeft een half litertje mineraalwater in de hand... en ergens zit een
portemonnee.
Al deze gedachten en observaties, dit bewustzijn van de Grote Historische
Samenhang der Leidsestraatstroom leiden mij in het geheel niet af van mijn
experiment. Dit is juist een heel goede techniek om de drukte te verdragen: aan de
ene kant ben ik meer dan intens aanwezig in het hier en nu, aan de andere kant
sta ik erbuiten, glijdt de werkelijkheid van mij af. Ik zie het camerastandpunt kantelen
als ik de bocht omga, ik voel mijn evenwichtsorgaan kriebelen, ik hoor de geluiden
wegdraaien... dat alles is mij werkelijk nooit eerder opgevallen bij het simpelweg
lopen van een bocht.
Oeps, daar doemt de universiteitsbibliotheek op. Fietsende studenten, nieuwe
geuren en bewegingspatronen... In de rij bij de balie wordt ik weer mens. Ik haal
mijn boek op en loop naar buiten. Onbedoeld ga ik nu door met de oefening. De
gracht is een nieuwe omgeving, die met zijn bomen, auto's en fietsers een gulle
bron van dagelijkse rijkdom blijkt te zijn. Geur van water, een vleug van een bakkerij,
laag over mijn hoofd suist een duif als een raket. Wouw, ik kan nog net wegduiken.
Het gevoel van een computerspelletje komt nu sterk over mij. Mijn score stijgt,
evenals mijn energy level en de gezondheid.
Op de Elandsgracht komen dan ook weer nieuwe inzichten tot mij. Alle objecten
in de straat lijken met elkaar samen te hangen alsof ze met onzichtbare draden zijn
verbonden. En hoe langer ik hier ben, hoe aanweziger die draden lijken te worden.
Aanwezig? Nee, dat is het niet, het gaat juist om de plek waar die draden zouden
kunnen zijn, maar waar juist dat heel bijzondere aanwezig is: het niets. Beweging
en ruimte ervaren, dat is eigenlijk niets anders dan leren kijken naar het prachtige
niets. De plek waar geen dingen zijn. De leegte, kortom de ruimte. Het grote
onderwerp van de beeldende kunst, de architectuur, de typografie, ja zelfs van het
pottendraaien. Het zich steeds vernieuwend verbazen over de soepelheid waarmee
ruimte zich om objecten plooit en voegt, zijn troostrijke arm om alles heenlegt. Een
fluwelen regenbui die alles altijd aanraakt en die ik, dank zij het licht in mijn ogen,
iedere dag weer, mag zien.
Eerdere lessen in het kijken werden georganiseerd bij STROOM, Den Haag
www.stroom.nl en als onderdeel van Urban Planning RAI congrescentrum, Amsterdam
www.urban-planning.nl. Wie op de hoogte gehouden wil worden van volgende
kijklessen kan een mail sturen naar epolak@dds.nl o.v.v.
nationaal-beelddictee-mailinglijst.
Voor meer informatie over de tentoonstelling Kijken in het donker www.wakan.nl
Literatuur:
John Hull: Touching the rock (zie hiervoor ook: K. Schippers: Eb)
Marjolein Degenaar: Het probleem van Molineux
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Johanneke van Slooten
Kijken, luisteren en muziek maken
Het geestesoog van de componist
Een componist ziet de muziek voor zich, als in een visioen. In één oogopslag vertoont
zich een beeldvoorstelling, tijdloos en nog niet omschreven hoorbaar. Hij staat ervoor
open, invallen te ontvangen. Zijn hoofd, broeinest van dualiteiten, heeft een groot
absorptievermogen. Door het innemen van al het bruikbare materiaal ontstaat de
wrijvingswarmte die nodig is om de geest op de juiste temperatuur te brengen. De
gedaante van de toekomstige compositie, zoals die zich aan zijn geestesoog heeft
voorgedaan, ligt eerst nog te sluimeren in embryonale toestand. Pas als de ideeën
tot uiting komen en hun neerslag vinden op de flexibele basis van de pianotoetsen,
worden zij voorshands gematerialiseerd door op papier hun eerste vaste vorm te
krijgen. Dan kan de muziek gemaakt worden.
Voor Louis Andriessen is het componeren een combinatie van rationele en
irrationele processen, een samenspel van zijn analytisch vermogen tot het bedenken
van de structuur en zijn gevoelsmatige ‘inzichten’. Zo zal hij bij het construeren van
een compositie een evenwicht proberen te bereiken tussen intellect en intuïtie.
Aangezien hij zowel streng als meeslepend wil zijn, streeft hij in zijn meeste werken
naar muziek die heftig klinkt maar in feite gereserveerd is, naar een gloeiend hart
en een ‘hoofd van steen’.
Wanneer Andriessen bij het componeren gebruik maakt van zijn architecturale
methode, begint hij met grafische ontwerpen voor de bouwconstructie van het te
maken stuk. Zijn ‘Geluidssculpturen’ kunnen zich zowel aftekenen in de ruimte als
in de tijd. Zo richten monumentale verticale akkoorden ruimtescheppende pilaren
op van geluid in de kathedraal van zijn stuk Hadewijch, deel II van De Materie, ze
vormen de steunpunten van de compositie. Om zijn ideeën hard te maken is het
nodig ze hoorbaar, zichtbaar en grijpbaar te maken. Vervolgens moet de ware klank
‘verdiend’ worden, zich door zorgvuldige bewerking weten te ontwikkelen. Zoals
een foto ontwikkeld wordt en het oorspronkelijk geziene beeld langzaam te voorschijn
komt, zo kan de intern gehoorde muziek geconcretiseerd worden in het notenbeeld,
en zo krijgen ook het visioen van de mystica Hadewijch en haar hartstochtelijke
erotische wens zich met God
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te verenigen een muzikale gestalte in de naar ongekende hoogte stijgende
bewegingen van de sopraanaria.
Lange en energieke lijnen worden er getrokken door de breed uitgemeten stemmen
in deel III De Stijl. Dit stuk is gewijd aan de abstracte schilderkunst van Mondriaan,
zijn composities als strenge geometrisch gebonden constructies. In De Stijl is door
het ensemble in verschillende groepen op te delen een analogie gecreëerd met de
ongelijkvormige kleurvlakken van Mondriaans schilderij Compositie met rood, geel
en blauw. Dit soort ‘visualiseringen’ in de muziek van Andriessen komen voort uit
zijn methode van componeren volgens het analogiemodel. Dat is zijn manier om in
een muzikale taal iets te zeggen over andere disciplines.

Componeren van vormen en kleuren
Arnold Schönberg ondernam een zoektocht naar nieuwe expressiemiddelen in de
muziek. Hij was behalve componist ook schilder en hij zag schilderen als een
equivalent van muziek componeren. In beide kunstuitingen zocht hij naar de ultieme
uitdrukkingsvorm van zijn innerlijke roerselen. Zijn schilderijen: Portretten, Impressies
en Fantasieën geven als expressionistische uitingen van zijn persoonlijke gevoelens
een intiem realistisch beeld van de geportretteerden; meestal schildert hij zichzelf.
In zijn Blikken, Kandinsky noemde ze Visioenen, vervagen de contouren van de
realiteit. De priemende blik in zijn ogen wordt allengs schrikwekkender, vlammend
rood omrand of met blikkerend oogwit, tot er één starend oog in de ruige vlakte van
wang en voorhoofd overblijft. Uiteindelijk schilderde hij alleen nog maar ogen. ‘Ik
heb deze blikken geschilderd,’ zo zei hij: ‘want door de ogen kijkt men in de ziel.’
Schönberg wilde zich zowel in de muziek als in het schilderen uitdrukken in
kleuren. Door het oude onderscheid tussen melodie en harmonie te laten vervallen
en doordat hij zich na het loslaten van de bepalende functie van de grondtoon meer
ging toeleggen op klankvelden en kleuren, ontstond zijn Klangfarbenmelodik en
gingen de klankkleuren een wezenlijke rol spelen in een compositie. Met deze
ontwikkeling verkreeg hij, door kleurwisselingen in variabele sterkte en verdichting
over verschillende stemmen te verdelen en ze in muzikaal logische volgorde te
rangschikken, een nieuw, aan de toonhoogte-melodie gelijkwaardig expressiemiddel.
En wat de muzikale textuur betreft, vond hij voor het mechanisme van spanning en
ontspanning, in ritmische patronen een vervanging voor de oude
dissonant-consonantoplossing. Het expressionistische idee dat de kleuren
verschillende gevoelens representeren, komt voort uit de theosofische theorieën
die toen zowel Schönberg, als zijn geestverwant Kandinsky interesseerden. Met
Kandinsky voerde hij een uitgebrei-
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de correspondentie over hun verwantschap in opvattingen over de constructie, vorm
en inhoud van een kunstwerk en de versmelting van beeldende kunst en muziek
als essentieel overeenkomstige uitdrukkingswijzen. Geïnspireerd door Schönbergs
Theorieën schreef Kandinsky een Muziektheaterstuk Der Gelbe Klang in zes Beelden.
Beiden experimenteerden met de mogelijkheden muzikale ideeën zichtbaar te maken
ze zochten naar een grafische voorstelling van emoties, en probeerden met kleuren
het innerlijk van mensen te tonen. De kleuren hebben een vaste connotatie en zo
waren bepaalde kleuren verbonden aan speciale karaktereigenschappen. Sensualiteit
is rood, kilte blauw en de liefde is groen. Met dat oogmerk schilderde Schönberg
gezichten in verschillende kleuren, zoals zijn bonte Kritiker. De bovenkant van de
hoofden is altijd geel, dat zijn ‘de gedachten’. Een schilderij heet Das Denken, daar
komt het geel vanuit de bovenkant van de schedel naar buiten. De mond is fel rood
geschilderd en het middendeel groen en blauw. Het waren experimenten om
geschilderde en muzikaal vormgegeven gevoelens en sensaties ook weer bij de
toeschouwer op te roepen.
Het ‘spel van vormen en kleuren’ in zijn muziekdrama Die Glückliche Hand noemde
Schönberg ‘muziek maken met de middelen van het toneel’. Voor dit
Gesamtkunstwerk schreef Schönberg behalve de muziek ook het libretto compleet
met regieaanwijzingen voor de bewegingen van de zangers. Ook ontwierp hij de
kostuums, het decor en de belichting. Hij behandelt gebaren, bewegingen en licht
op dezelfde wijze als tonen. Uit de afzonderlijke lichtwaarden en kleuren ontstaan
figuren, vormen en motieven, op dezelfde manier als in de muziek. In deze mini-opera
zijn scènes waarin het licht op het toneel in overeenstemming met het
klankenpatroon, met versnellingen en vertragingen steeds van de ene kleur in de
andere overgaat. Deze kleuren geven uitdrukking aan de gemoedsbewegingen van
de hoofdpersoon. De kleurveranderingen zijn heel precies in de partituur aangegeven
en dat lichtspel van wisselende stemmingen mondt uit in een kleurencrescendo van
geel naar oranje tot rood.

Kleurenorgel
Ook de negentiende-eeuwse Russische, romantisch-expressionistische componist
Skriabin, die samenwerkte met theatermakers en regisseurs als Stanislavski, streefde
naar een synthese van de verschillende kunsten. Hij ontwikkelde een eigen
klankentaal en construeerde een lichtklavier of kleurenorgel. Het was een apparaat
dat bestond uit een aantal gekleurde lampen op een roterende tafel met een
lichtklavier dat met een schakelbord bediend werd. In de ontwikkeling van zijn
kleurentheorie, het overeenkomen van akkoorden met heel specifieke kleuren, die
door het
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bespelen van zo'n kleurenorgel tegelijkertijd getoond worden, vindt men in de
twintigste-eeuwse Franse componist Olivier Messiaen een gelijkgezind kleurrijk
instrumentator in diens audition colorée - het zien van de kleuren die horen bij de
klanken. Zij hadden beiden het ideaal een zowel mystieke, etherische, sensuele als
extatische klankwereld te scheppen en een neiging tot maniërisme en onmatigheid.
In plaats van een strak metrum is er sprake van vrije, gedifferentieerde ritmes, van
verdichtingen en uitdunningen, van hoger en lager zwevende of van lichter en
donkerder tonen.

Notenbeelden
De Roemeense componist György Ligeti begint zijn werk met het maken van een
schets, in zwart-wit of in kleur. Met deze eerste schildering van het notenbeeld begint
voor hem al het ware componeren. Een dergelijke aanzet voor de constructie van
een compositie, toont in horizontale en verticale figuren de tijdsduur, de toonhoogte
en de harmonie van de te spelen muziek. In deze ruimtelijk-grafische notatie, kunnen
de contouren van het exacte notenschrift vervagen. Als hij in dit soort visuele
partituren kleuren gebruikt, is dat onder meer om complexe ritmische processen te
onderscheiden. Ligeti zegt te dromen in Technicolor en verklaart dat het toepassen
van kleuren hem door zijn sterk ontwikkeld kleurbewustzijn bovendien een zintuiglijk
genot geeft. Zijn muziekuitgeverij Schott honoreerde de esthetische waarde van
deze bladen door een gesigneerde verzameling als Kunstmappe mit Notenbilder
uit te geven.
De schilderkunst is voor Ligeti een belangrijke inspiratiebron. Optisch bedrog
zoals dat te zien is in het werk van de graficus Maurits Esscher transponeert hij naar
auditief bedrog door te werken met langzaam van kleur veranderende klankmassa's
en met gelijktijdig over elkaar heen schuivende ritmische lagen zoals in zijn
‘micropolyfonie’. Met deze ritmische verschuivingen wekt hij de illusie dat de muzikale
lagen zich in verschillende snelheden tegelijk bewegen; een textuur van nauwelijks
hoorbaar van elkaar te onderscheiden microscopisch kleine bewegende kleurrijke
klankfiguurtjes die in het polyfone weefsel steeds geleidelijk van gedaante
veranderen.
Voor de beeldende werking van ‘doldwaze’ scènes in zijn muziektheater keek
Ligeti naar stripverhalen en naar cartoons als van Saul Steinberg. Technieken
waarmee Popart-kunstenaars muziek in beeldende vorm vertaalden, inspireerden
hem bij het maken van karikaturen voor zijn operapersonages. Werkend vanuit de
traditie benaderde hij het symfonieorkest op een eigenzinnige wijze door voor de
instrumentalisten individuele solopartijen te schrijven en dramatische
stemmingssferen te creëren.
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Györgi Ligeti

Om aan de angstaanjagende werkelijkheid van alledag te ontsnappen, wilde Ligeti
in de ‘bevroren tijd’ van zijn ‘statische muziek’, de tijd bezweren en betoveren. Hij
wilde vanuit de continuïteit van de tijd naar buiten kijken, zodat hij vanuit een venster
gedurende een afgebakende periode de door hem uitverkoren muziek kon
beluisteren, ook al zou die later weer onhoorbaar worden. Met deze poëtische illusie
was hij op zoek naar een tijdloos onschuldig land. Ligeti schilderde zelf ook. Als
kind ontwierp hij zijn imaginaire eilandenrijk Kylwyria, waarin hij zich in zijn
dagdromen kon terugtrekken en waar geen scheiding bestond tussen waan en
werkelijkheid, tussen droom en dag. In tere tinten schilderde hij uiterst gedetailleerd
de topografie, de dorpen, wegen, rivieren, meren en bergen. En hij ontwikkelde voor
de inwoners van zijn droomland een muzikale taal van de emoties, een uitgewerkte
grammatica met het vermogen voor zo'n affectieve expressie en een kleurrijke
mythologie. Dit geheimzinnige land vormde het uitgangspunt voor zijn eerste
operalibretto. Het werd een muzikaal theaterstuk waarin de emotionele ver-
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houdingen tussen mensen volgens een intuïtieve logica ritmisch en melodische
werden verklankt.
Voor het componeren van zijn opera Le Grand Macabre, waarvoor Ligeti ook het
libretto schreef, blies hij restmateriaal uit de hele muziek- en operageschiedenis
nieuw leven in, en transformeerde muzikale elementen uit zijn eigen voorafgaande
stukken. Hij werkt graag met citaten als toespelingen op de traditie. Ze hebben vaak
een diepere betekenis en verwijzen naar herkenbare stijlen en afzonderlijke
muziekstukken. Hij heeft ze goed verstopt. Soms zijn het schijncitaten die net als
de andere in het verborgene opereren en als thematische elementen opgenomen
zijn in de grote vorm. Het drieluik De Tuin der lusten van Bosch biedt een overvloed
aan afzonderlijke gestalten, en toch vormt het als geheel een eenheid, één grote
compositie die alle elementen met elkaar verbindt. Zo'n schilderachtig spektakel
heeft Ligeti in zijn muziek en in het samenspel van de bonte verzameling figuren
die zijn opera bevolkt tot stand willen brengen.

Kijken in de partituur
De componist ziet zijn muziek voor zich als in een visioen, óf concreet als totaalbeeld
in grote trekken óf direct al in finesses, en wanneer hij daarna zijn ideeën noteert,
in een globale schets of gedetailleerd, kan hij dat doen als grafische notatie of in
het gangbare notenschrift. Aan dat notenbeeld ziet hij of de compositie op papier
er net zo uit ziet als de muziek die hij in zijn hoofd heeft.
Wanneer hij een polyfone orkestpartituur geschreven heeft, met simultaan boven
elkaar geplaatste muzikale bewegingen, zal hij de gelijktijdigheid van uiteenlopende
melodische lijnen en ritmische patronen overzien. Of zoals in de ruimtelijke verdeling
van een schilderij uit dicht bij elkaar geschilderde veelkleurige stipjes vormen te
voorschijn kunnen komen, kan hetzelfde gebeuren in muziek wanneer uit een massa
korte nootjes motiefjes ontstaan die daaruit opklinken. Melodische figuren met
vertragingen en versnellingen, de puls en ritmische markeringen als syncopen, zijn
op papier goed te volgen.
Als een componist het effect wil bereiken dat een noot een bepaalde tijdsduur
volmaakt, zal hij die noot niet lang aanhouden, maar maakt hij de lengte die een
noot moet duren hoorbaar en zichtbaar door een snelle opeenvolging van
staccatonootjes. Want een melodie die met zeer hoge korte sterke tonen in exact
hetzelfde tempo gespeeld wordt als in een lage zachte, legato uitvoering, lijkt langer
te duren.
Zo kan de componist ook een gevoel van ruimte creëren: vlugge nootjes klinken
dichterbij dan langzame. Een ander ruimte scheppende afstand ontstaat door de
werking van de echo; en dissonerende akkoordfor-
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maties die het ritme scanderen kunnen het verticale effect neerzetten van omhoog
rijzende kolommen in de horizontale uitgestrektheid van de muziek.
Een concreet ruimtelijk effect wordt bereikt wanneer het orkest ‘spatiaal’ in de
ruimte staat opgesteld. Ook dat is af te lezen aan de partituur, want de muzikale
structuur, de plaatsing van de instrumenten, de afstand tussen de solisten die zich
voor en/of achter het publiek bevinden en de positie van het ensemble en de dirigent
kunnen precies aangegeven worden in het notenbeeld, onder meer in verschillende
soorten schrijfstijlen. De toegevoegde termen en tekens die in een partij staan dragen
een boodschap uit; ze staan erin voor de musicus die het stuk uit gaat voeren. Ze
moeten hem zodanig aan het denken te zetten dat deze extra dimensie zijn
interpretatie van een fragment stuurt. Kijkend in de partituur ziet de componist of
zijn stuk tijdens een repetitie of een concert zo gespeeld wordt en dat het zo klinkt
als de muziek die hij in gedachte hoorde.

Repeteren: het uitbeelden van muziek
Voor het stuk Grabstein für Stephan van de Hongaarse componist en pianist György
Kurtág staat het orkest ruimtelijk opgesteld in de zaal en op de balkons. Centraal
staat de piano. Dirigent Reinbert de Leeuw repeteert met het Haags
Conservatoriumorkest. Met gekromde armen staat hij met zijn neus in de partituur
en probeert dan om zich heen spiedend en met felle gebaren alle orkestleden te
bereiken. Hij roept naar de slagwerker achterin: ‘Bij de lange slagen geef ik je aan,
vóór het koper.’ De slagwerker kijkt op en knikt naar de dirigent als hij de klappen
uitdeelt. Reinbert zingt mee in de volgende passage: ‘tiaola, en stop!’ Maar ze spelen
door; hij gromt: ‘Kijk naar me! Kijk dan naar me! Er staat een komma, jullie maken
die laatste noot veel te lang.’ Even later bespeelt hij links opzijbuigend een virtuele
viool en geeft met veel vibrato van zijn hand op de luchtsnaren aan hoe gedreven
het moet klinken: ‘whoeahdiëm’ en tuit de lippen: ‘Dolce!’ Hij kijkt de violiste
indringend aan: ‘Je kan het zoveel mooier spelen!’
Kurtág, die in de zaal zit komt naar voren naar de bok, de opengevouwen partituur
van waaruit hij steeds meeleest in de hand, en zegt tegen de sologitarist: ‘Je moet
ervan doordrongen zijn dat jij de grafsteen bent’ en wijst op de noten: ‘Kijk het is
één continue beweging die je moet volgen’ en maakt een lange golvende
armbeweging, steeds maar door. Dan richt hij zich tot Reinbert met vragende blik,
die antwoordt: ‘ Ja, dat had ik ook gevraagd.’ Na een explosie van koperklanken en
slagwerk, spreidt hij de armen, draait zich om zijn as om alle musici in zijn blikveld
te vangen en roept: ‘Let op!’ en wijst naar de gitarist. ‘Stop! Ho - stop!’ en slaat af.
‘Kijk in je partij, iedere noot die Kurtág schrijft telt, die is extreem en
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vraagt het uiterste. Daar speelt de ervaring om samen te spelen een rol, maar ook
de beheersing van je instrument. Je moet goed lezen, naar elkaar luisteren en naar
elkaar kijken om te weten waar de geluiden en al die effecten precies geplaatst zijn.
Dat moeten jullie allemaal bevechten.’
Kurtág begon zijn muzikale loopbaan als pianist. Als kind behandelde hij de piano
als een stuk speelgoed; hij onderzocht het instrument door het te strelen en aan te
vallen. Zijn belangstelling voor de muziek kwam pas echt tot leven door het spelen
van dansen als de tango, de wals en marsen. Samen met zijn moeder speelde hij
gedurende de winters quatre mains en ontdekte de transscripties van symfonieën
en opera's, 's Zomers danste hij zijn geliefde dansen met zijn moeder in de Kursalon.
Later trad hij in haar voetsporen en legde zich toe op een pantomimeachtige vorm
van gymnastiek. Daarin ontwikkelde hij zijn hoekige, springerige én intens
geconcentreerde stijl, die ook in de beweeglijke gestiek van zijn muziek terug te
vinden is.
Verschillende jaren achtereen gaf Kurtág in Nederland series masterclasses, als
composer in residence. Een keur aan uitvoerende musici trekt aan hem voorbij.
Eerst luistert hij aandachtig, zijn mimiek loopt steeds vooruit op wat hij verwacht te
gaan horen, dan staat hij gehaast op, nestelt zich achter de piano en legt
gepassioneerd, al spelend en zoemzingend, tot in de kleinste details uit waar de
muziek die net gespeeld is over gaat en wat er gebeurde tijdens het voorspelen. Bij
een levendige Beethovenpassage, springt hij op, weg van de vleugel. Lachend zingt
hij voor hoe vrolijk het moet klinken, ‘alsof de noten weg kunnen zweven’; zijn handen
vliegen door de lucht, dwarrelend om vrolijkheid uit te drukken. Dan benadrukt hij
de harmonie: ‘Ti todi, tsja pám! Als je de tijd niet neemt om na de heftigheid het
zachte voor te bereiden, dan verarmt het.’ Hij springt op, danst het contrast van felle
akkoorden en zachte tedere riedels, schiet terug achter de piano en zingt de hoofdlijn
boven het turbulente spel. Even verder: ‘het subito forte gebeurde alleen in je handen
- niet in jou. Je hele zijn moet erbij blijven. Tsjóm pa di vrrrrrrroemanoeroem, niet:
tsjompá di. Als vuur dat door de noten woedt, niet zo netjes de 16e spelen; wild
laten gaan, beweeglijk: het gaat om het idee!’ Bij een zachte passage legt hij zijn
vingers tegen de lippen: ‘Hier heb je vriendelijke dingen te vertellen.’ Dan speelt
een meisje een pianostuk van Kurtág zelf. Hij is heel streng, ze wordt steeds
zenuwachtiger. ‘Er zit geen spanning tussen de noten, het wordt alleen maar steeds
stiller.’ Hij kijkt in de partituur, wijst op foute noten en zegt tegen de pianiste: ‘Als je
niet begrijpt wat de algemene melodie is, dan wordt iedere noot onzin en ga je fouten
maken. Probeer te begrijpen waarom ik deze noten heb bedacht.’ Hij speelt het
voor, veel ritmischer, geciseleerd, de noten separerend en laat clusters als
explosieven van de piano spatten. ‘Kijk, staccatissimo!’ Hij
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gaat naast de piano staan en houdt de handen als hakt hij met een scherp beiteltje
in een denkbeeldig beeldje. De pianiste speelt, maar mist de intensiteit. ‘Je bent
niet geconcentreerd. Voel je thuis bij je piano, hij is niet je vijand. Hij kan je vriend
worden, hij is groter dan een baby, maar neem hem in je handen!’ Het is tijd. De
masterclass is ten einde. Kurtág geeft het meisje een aai over haar wang.

Blikken van verstandhouding bij het improviseren
Een instant-componerend, improviserend musicus heeft tijdens het spelen en meestal
al van te voren een ritmeschema en harmonisch schema in zijn hoofd, of hij kan in
bewegende beelden en kleuren, muzikale figuren voor zich zien die hij ter plekke
al spelend uitwerkt. Ook worden in een al dan niet uitgeschreven jazzcompositie
de leidende thema's, de sfeer en stemmingswisselingen al eerder vastgelegd. Aan
een gestructureerde solo ligt vaak een choreografisch beeld van notenpatronen of
de architectuur van de constructie ten grondslag. Ook met gesloten ogen ziet de
muzikant wat hij speelt en kan hij met enkele treffende noten uit een akkoord een
melodische lijn laten ontkiemen. Door in het ensemblespel je oren en ogen open te
houden en door in saamhorigheid in te gaan op andermans ideeën, de individuele
expressie en het persoonlijke geluid, kan er in een collectieve improvisatie een
compositie ontstaan die sluitend is. Het kijken naar elkaar tijdens het spelen vervult
vaak een inspirerende en opbouwende rol. Het versterkt de samenhang en is
onontbeerlijk voor de muzikale ontwikkeling van een stuk. Zo zie je of de ander hoort
waar je heen wil, waar je gaten kan laten vallen en wat voor effect je noten hebben;
waar je in moet zetten, waar je tekeer kan gaan, met wie je gelijk op kan spelen,
waar je het muzikale gevecht aan zal gaan, waar en hoe de spanning flink
opgedreven kan worden, of waar de rust juist weer moet keren. En ten slotte zijn er
de blikken van verstandhouding bij het maken van een mooi slot.
Het observeren van jezelf vindt op een onbewuster niveau plaats. Het instrument
is vaak niet meer dan een oriëntatiepunt voor de ogen, het zien met een
controlerende blik. Maar het kan ook uitgroeien tot een trouwe metgezel of een
kwaadaardig attribuut. Kijken in een solosituatie valt haast samen met voelen, het
visueel aftasten van de gevoelswereld.

Orkest onder toezicht
Terugkomend van één van zijn tournees door Europa, schreef jazzpianist, componist
en orkestleider Duke Ellington zijn compositie Harlem: ‘Echo's van een zwarte stad
in de grote stad New York’. Het werk ontstond in opdracht van Arturo Toscanini en
het New York Symphonic Orchestra. Bij de eerste uitvoering werd dit honderd man
tellende symfo-
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nieorkest gecombineerd met het twintig man sterke jazzorkest van Duke Ellington.
Door deze samenwerking, waarbij de door Ellingtons musici gespeelde jazzgedeelten
werden afgewisseld met symfonische passages, werd een ware ‘jazzsymfonie’
gerealiseerd.
In het blad Rhythm schreef Ellington een artikel over de noodzaak van een sterk,
consequent en dwingend ritme, en van een ordening in onafhankelijke
ritmisch-harmonische lijnen, zodat de spanningsverhouding hiertussen goed te
volgen is. De orkestleden moeten zó goed op elkaar afgestemd zijn en elkaar zo
goed in de gaten blijven houden, dat zij op elkaars muzikale gedachten kunnen
anticiperen en flexibel in kunnen spelen op de opzettelijke onregelmatige accenten
en tempowisselingen. Duke Ellington componeerde in zijn orkestwerken vaak ook
de partijen voor specifieke solisten, waardoor een onmiddellijk herkenbare,
genuanceerde klank ontstond. Kenmerkend zijn de glansrijke saxofoonpartijen en
de lichtvoetige ritmesectie met een belangrijke positie voor de bas. Aan het
eindresultaat van zo'n compositie ging meestal een periode van improvisatie vooraf
op een door hem bedacht thema. Ellington koos daaruit dan de beste ideeën, die
goed pasten in de totaalklank. Zo distilleerde hij uit die improvisaties het materiaal
voor zijn uiteindelijke ‘arrangement’, de harmonie, de instrumentatie, de volgorde
van de soli, de ritmen en het tempo.
De solisten zijn doorgaans ondergeschikt aan het ensemblespel maar voor
sommige partijen selecteerde hij grote jazzpersoonlijkheden die hij
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solistisch volkomen vertrouwde, zodat hij hun solo's integraal kon overnemen. Voor
zijn ‘jazzsymfonie’ schreef hij voor trompettist Cootie Williams het thema voor de
solo: een steeds in vele variaties terugkerende langgerekte kreet in dalende lijn:
‘Hàààr-lemmm’.
Als orkestleider zag Ellington zijn piano niet als solo-instrument, maar als
verlengstuk van zijn dirigeren. Ook tijdens zijn piano-intermezzi, waarin hij een
harmonische ondersteuning gaf aan de improviserende solisten en hij door middel
van korte cadensen en wat loopjes de verbindingen tussen solopassages of tussen
verschillende toonsoorten legde, hield hij scherp toezicht over zijn orkest. Bovendien
keek hij al pianospelend en dirigerend met zijn fluweelzachte blik steeds de zaal in
om het contact met het publiek te onderhouden.
In Harlem schildert Ellington in complexe en vindingrijk geconstrueerde
klankbeelden het leven in de zwarte stad met echo's van straatgeluiden, gevechten
en amoureuze scènes. Er klinken flarden muziek van een cabaret, van de typische
Harlem-jazz en van gospelsongs tijdens een kerkdienst. In een geleidelijke versnelling
naar het slot eindigt het stuk in uptempo, als de chaos van de stad. Nog eenmaal
weerklinkt lankmoedig de kreet van de hese trompet: ‘Hàààr-lemmmm’.

De dirigent
‘Hef de noten op, ondersteun ze met het hele lichaam.’ De Russische dirigent Valeri
Gergiejev heft zijn borst met de handen vanuit zijn middel omhoog. ‘Het diminuendo
veel explicieter maken.’ Waakzaam voorovergebogen en met een grote
verscheidenheid aan kleine gebaren geeft hij verschillende nuances aan:
vingertrillertjes, een opgeheven duim, gekromde handen voor hoekige passages,
of vleugelwiekbewegingen. Hij dwingt het Rotterdams Philharmonisch Orkest tijdens
een repetitie op zachtmoedige wijze in de richting die hij uit wil. Gespitst op grote
dynamische contrasten vraagt hij meer onderscheid te maken tussen forte en piano
subito en het dolce wil hij licht hebben, maar met een grote intensiteit. Fluisterend
tegen zijn wapperende vingers om lichtheid aan te geven proeft hij de klank. Met
bliksemde ogen biologeert hij de orkestleden die hij als marionetten bespeelt als hij
de armen heeft opengevouwen en de vingers gespreid. Ook tijdens een gesprek
illustreert Gergiejev zijn woorden al pratend eveneens met genuanceerde gebaren.
‘Mijn taal ligt in mijn handen, in mijn ogen, in mijn motoriek. Ik wil dat er niet gewoon
muziek gemaakt wordt, maar dat de klank boven het orkest uitstijgt. Er moet een
werkelijk intens gevoel te horen zijn en heel duidelijke ritmen. Dat is waarschijnlijk
mijn Russische benadering, want bij onze componisten komen die elementen ook
sterk naar voren. Ze zijn heel expressief, ook in de impressionistische stukken.’
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De musici
De spelers kijken vanuit een ooghoek steeds even op van hun partij naar de dirigent,
dit om in de maat te blijven, goed in te zetten en zijn interpretatie van de sfeer van
de muziek, de spanningsbogen en het gevoelsmatige en ritmische krachtenspel in
de harmonische of kakofonische samenklanken op de juiste wijze te volgen.
Als een musicus van bladmuziek speelt en even wil kijken wat er staat, kan hij er
eerst een keer vlug doorheen gaan, of hij zal de noten aandachtig lezen om het stuk
in te studeren. Daarna ziet hij alleen nog het globale notenbeeld als houvast, als
leidraad van de muziek, soms kijkt hij bij lastige passages alsnog gedetailleerd. Ook
als hij een stuk daarna uit zijn hoofd speelt, blijven de dynamiek, de gemoedstoestand
en de contouren van de noten met hun betekenis voor zijn geestesoog zweven. De
frasering en het beeld van het ritme, toonhoogten en contrasten staan hem letterlijk
voor ogen.
Een speler die zich in zijn kleine territorium op het podium temidden van de andere
orkestleden geïnstalleerd heeft met zijn partij op de lessenaar, zal zijn instrument
vaak even nauwlettend inspecteren. Eventueel werpt hij dan al bladerend een blik
op de noten die hij thuis gestudeerd heeft en waaruit hij virtuoos nog wat moeilijke
riedels oefent. Het instrument zal goed functioneren, daar moet de speler op kunnen
vertrouwen, dan kan hij zich wijden aan zijn techniek en de muziek.
De improviserende zangeres, violiste Iva Bittová, provoceert haar viool door hem
te bekloppen te strelen en zijn gevoelige snaren te beroeren; haar stem bespeelt
ze als een instrument. In de intimiteit met haar compagnon bestrijkt ze met haar
stok de diepere emotionele lagen. Met haar lippen dicht tegen zijn bast vertelt ze
hem verhaaltjes. Op fluistertoon vertrouwt ze hem haar geheimen toe. Ze kirrrrt,
klakt met haar tong tegen de tanden, tsjilpt en kwettert als een vogeltje en
beantwoordt die tere geluidjes met het aantokkelen van de snaren, door zachtjes
met de strijkstok te vegen en de vingers vederlicht te verplaatsen langs de hals
waardoor flageoletten hoog opstijgen. Dan resoneren donkere bromtonen in het
lichaam van de altviool die via de klankgaten opborrelen vanuit zijn binnenste. Bittová
bekijkt haar instrument en spreekt het toe als een wezentje dat rust op haar schouder.
Met haar beweeglijke mimiek toont ze het angstige kind dat steeds dezelfde
krasserige motiefjes herhaalt en dat stug blijft volhouden. Ze zingt haar viool toe
met sussende, zacht slissende woorden als van een wiegeliedje. Plotseling opent
ze haar mond en zet een keel op, een heksengekrijs barst los. Haar hese stem gaat
tekeer en verschiet van kleur, tot ze in een demonische bezweringszang afdaalt
naar de duistere regionen waar de klankzinnen gorgelend ten onder gaan.
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Samenspelen
In een grotere groep of orkest is de oriëntatie op de spelers in de omgeving
essentieel. Soms vooral binnen de secties, maar er wordt ook gekeken naar wat er
gebeurt in de andere instrumentgroepen, want het orkest mag niet uit elkaar vallen
in afzonderlijke delen. Als in een compositie die opsplitsing juist de bedoeling is,
moet dat ook duidelijk te horen zijn.
In kleine groepjes kan het samenspel zo intensief zijn dat het in die intimiteit de
kunst benadert als die van het bedrijven van de liefde. Maar wanneer een speler
verstikt is door minnenijd kunnen de fraaiste klanken algauw omslaan in schrijnende
dissonanten. In kwesties van waardering en afkeuring kunnen de emoties hoog
oplopen en worden er veelbetekende blikken naar elkaar geworpen. Iemand die
trefzeker speelt of het hoogste lied zingt, oogst bijval en als iemand in een solopartij
uiterst zacht de diepte ingaat, kijkt hij misschien met een speelse blik opzij of ze wel
zien hoe mooi zacht hij worden kan. Loepzuiver gespeelde hoge noten of een
gewaagde mooie solo krijgt van een collega een trommelend applausje met de
vingertoppen op de knie, maar foute noten, een haperende adem of vals gekras
wordt genadeloos afgestraft.
Zeker bij het spelen zonder dirigent is het kijken naar elkaar van groot belang.
Het volgen van de motoriek van de medespelers maakt dat de individuele stemmen
zich voegen in een hecht samenspel. Zo moeten ze op elkaar letten wanneer ze
een gelijke inzet hebben of in hetzelfde tempo moeten blijven en goed op elkaar in
willen spelen. Het naar elkaar luisteren én kijken biedt een grotere garantie om met
elkaar in overeenstemming te komen over één muzikale opvatting.

Zien spelen
Pas met de aanwezigheid van het publiek in een zaal, wordt muziek maken een
concert. Dat publiek luistert anders wanneer het de musici ziet spelen, dan kan het
geconcentreerder en gedifferentieerder luisteren. Je hoort andere verhoudingen en
andere aspecten. Een geoefend luisteraar zal ook als hij muziek via opnames hoort,
de klanken visualiseren en de musici in beelden vatten en voor zich zien spelen.
Maar de presentie van een musicus met zijn persoonlijkheid en eigenaardigheden,
zijn speeltechniek en ook het uiterlijk, beïnvloedt en kleurt het luisteren. De
toehoorder die zijn aandacht op een speciale melodielijn vestigt, een bepaalde
passage eruit pikt, een instrument of de bespeler op de voorgrond stelt, verschuift
daarmee de muzikale betekenissen.
Een dirigent kan zijn musici en toeschouwers bezweren, inspireren en intimideren,
zo kan hij met grote gebaren zijn machtspositie uitspelen en de muziek groots en
romantisch laten klinken zoals Von Karajan, met danspassen en swingende heupen,
ingewikkelde ritmische figuren accen-
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tueren als Chailly, de pathetiek tonen als Haitink, of hij kan als Ton Koopman met
zijn klank in pasteltinten, met vloeiende lijnen, ronde vormen en spaarzaam
gedoceerde felle accenten al klavecimbel spelend, meezingend en iedere noot met
een hoofdknikje beklemtonend, barokmusici en publiek meevoeren in zijn gedreven
stijl.
Wanneer een solist de afstand naar het publiek niet kan overbruggen, verliest hij
de aandacht. Maar wanneer de toehoorders getuige zijn van een zinderend en
geconcentreerd samenspel en hun gemoed in een directe overdracht van emoties
door hemelse of helse kunsten bespeeld wordt, zuigt dat alle ogen naar zich toe en
dwingt het tot luisteren. Zowel bij een klassiek concert als in de bij uitstek fysieke
jazzmuziek is de presentatie van de musicus zeer belangrijk. Er zijn musici die de
zaal bespelen met veel uiterlijk vertoon, of lichamelijk hun bewogenheid tonen, zij
die zich volledig richten op de techniek en in koelen bloede naar extreme geluiden
en het sterkste ritme zoeken, of zij die het spelen zien als een strijden op het scherpst
van de snede. Sommigen zijn tamelijk bewegingloos, anderen werken zich in het
zweet of laten zich in vervoering brengen door hun innerlijk gehoorde en geziene
klanken en buiten hun instrument uit met elke ademtocht. Het publiek zal anders
reageren op een musicus met neergeslagen ogen en een naar binnen gekeerde
expressie dan op iemand die met montere blik in de verte staat te spelen of gericht
mensen in het publiek uitzoekt als oriëntatiepunt. De wisselwerking die vanaf het
podium tussen kritische of enthousiaste toeschouwers en de musici ontstaat, bepaalt
in grote mate het verloop van een concert.
Na afloop wanneer de muziek vervlogen is, wordt het applaus in ontvangst
genomen. De een zal zich al buigend afvragen: ‘Hoe liep het concert? Wat vond
het publiek van de muziek?’; een ander prakkiseert terwijl hij zijn medespelers
gadeslaat: ‘Wat vonden zij ervan?’; en weer een ander tuurt de ruimte in: ‘Wie zit
er in de zaal? Wie was erbij? Wat zullen ze van het concert onthouden?’
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Piet Schreuders
De puinsprong
We kijken naar een vierkant stukje gelamineerd karton, bedrukt in de kleuren zwart
en rood. Op de reproductie van een zwartwitfoto zien we vier jongens uitgelaten in
de lucht springen. De fotograaf heeft op de knop gedrukt precies op het moment
dat ze stil lijken te hangen, armen en benen alle kanten op. De vier figuren komen
los van de achtergrond, die bestaat uit een grijze lucht, bovenkanten van
schoorstenen, een afbrokkelende muur, losse stenen en een ketting.
Het is nu veertig jaar geleden dat de wereld werd verrast, overrompeld en verrukt
door het explosieve succes van The Beatles. In het jaar 1963 doorliepen zij stap
voor stap alle stadia van een plaatselijk rock-'n-roll-bandje tot wereldidolen. Die
ontwikkeling werd gevolgd, gevoed en mogelijk gemaakt door de massamedia. De
groep verscheen op de televisie, ze kregen een eigen radioserie, de muziekbladen
en kranten publiceerden goede recensies. Ook tijdschriften voor tienermeisjes
drukten strips, pin-upfoto's en interviews met de Beatles af. Uitgever Sean O'Mahony
begon in de maand juli zelfs met een maandelijkse glossy geheel gewijd aan de
groep: het Beatles Monthly Book. Dat tijdschrift heeft het tot 2003 uitgehouden.
De Beatleshysterie verspreidde zich als een soort vogelpest over heel Engeland.
Betrof het in de lente van '63 nog plaatselijke uitbraken, in oktober was het een
nationale happening waarvan alle kranten in Fleet Street zich meester hadden
gemaakt. Aan het eind van het jaar waren de Beatles niet meer weg te denken uit
de media.
Precies in het midden van dat veelbewogen jaar, in het midden van die zomer,
verscheen het EP-tje Twist and Shout (een EP is een plaatje van vinyl op
‘single’-formaat, af te spelen op 45 toeren, niet met twee maar met vier of meer
nummers erop.). Hoewel alle liedjes op deze Extended Play afkomstig waren van
de eerste Beatles-LP Please Please Me - een plaat die dertig weken lang, van mei
tot november, bovenaan de album-hitparade bleef staan - werden er van Twist and
Shout meer exemplaren verkocht dan van de meeste singles. Op 13 augustus werd
Twist and Shout de eerste EP ooit waarvan 250.000 exemplaren over de toonbank
gingen: een zilveren plaat.
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Het fotograferen van mensen die in de lucht springen, precies op het moment dat
ze stil lijken te hangen, was niets nieuws. Het was anno 1963 zelfs een cliché, waar
fotografen niet alleen The Beatles maar menig ander bandje probeerden in te passen.
Zo liet Dezo Hoffmann, huisfotograaf van Record Mirror, The Beatles in maart 1963
net zulke capriolen uithalen op de Allerton Golf Course in Liverpool. In juli liet hij ze
één voor één vanaf een stenen muurtje de lucht in springen in Weston-super-Mare.
En in oktober liet hij hen het trucje herhalen op het toneel van het Prince of
Wales-theater in Londen.
(Hoffmann zou later beweren dat hij op het idee van de luchtsprongfoto was
gekomen doordat hij vroeger filmer was geweest. 't Zou kunnen. Vast staat dat het
springcliché in de geschiedenis van de fotografie kan worden getraceerd tot 1887,
toen vier jonge Parijzenaars door amateurfotograaf Albert Londe werden vastgelegd
terwijl ze achter het Salpêtrière Hospice een luchtsprong maakten.)
‘This photo became the cover for Twist and Shout,’ verklaarde Dezo Hoffmann
begin jaren tachtig, doelend op zijn springserie uit maart '63. De heer Hoffmann
heeft zijn hele leven gebrekkig Engels gesproken, met een zwaar Slowaaks accent,
en dit kan de reden zijn dat hij zich in dit geval wat onzorgvuldig uitdrukte. Bedoelde
hij misschien: ‘Dit idee is later gebruikt voor de hoes’? Zo ja, dan heeft menigeen
die bedoeling gemist. In veel boeken wordt de EP-hoesfoto sindsdien toegeschreven
aan Hoffmann. Maar Hoffmann was niet de fotograaf; wie dan wel?
In The Evening News and Star van dinsdag 22 oktober 1963 probeert een journalist
de fenomenale opkomst van de Beatles te analyseren in een
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artikel getiteld ‘How they battered their way to the top’. De illustratie is een foto van
vier uitgelaten jongens die ergens in de lucht hangen. Dit is 'm. De foto is
toegeschreven aan The Boy Friend magazine.
Boyfriend was een weekblad vol flauwe artikelen, strips en foto's, bestemd voor
het marktsegment van tienermeisjes. Het loont de moeite om de exemplaren van
Boyfriend eens gedetailleerd door te spitten op zeldzaam en uniek Beatles-materiaal.
Hoe knullig het blaadje ook was, ze hadden dan toch maar de beschikking over een
(amateur)fotograaf die exclusieve plaatjes van de Beatles kon schieten, waaronder
dus een foto die door EMI waardig gekeurd werd om als hoesfoto te dienen. De
meeste Beatlesfoto's uit Boyfriend lijken genomen door een man of vrouw die
onbekend is met de eerste beginselen van de fotografie, iemand die toevallig een
filmpje vol schiet met bewogen opnamen van jongemannen die met van alles bezig
zijn, behalve in de lens kijken. De hoesfoto kan een toevalstreffer geweest zijn, maar
een foto als deze vereist toch de nodige planning en organisatie. Kortom, hoe zat
het?

Ontdekking I
Boyfriend van 5 oktober 1963 bevat op de middenpagina's een prachtige pin-upfoto
van de Beatles ergens op straat, leunend tegen vier betonnen paaltjes op een trottoir
geplaveid met kinderhoofdjes. Aan de overkant van de straat worden panden
gesloopt. Het is bij een kruispunt; het stoplicht staat op rood, een vrouw steekt over.
Het tafereel is duidelijk in Londen, niet Liverpool, maar waar precies?
Al zit de foto vol intrigerende details, hij biedt weinig herkenbaars. Al-
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leen de straatlantarens meende ik eerder te hebben gezien tijdens een wandeling
door een gebiedje in het Londense postdistrict NW 1, dat bekend staat als Somers
Town: de omgeving van Gower Street en Euston Road. Ik besloot daar nog eens
een kijkje te nemen en nam de Underground naar de halte Euston Square.
Aangekomen op straatniveau was het eerste wat ik zag: de betonnen paaltjes.
Zelden werd een zoektocht zo snel en met zoveel succes volbracht.
Euston Square Underground Station ligt precies onder het kruispunt Euston
Road/Gower Street. De uitgang is in een gebouw op de zuidoosthoek. Op de
zuidwesthoek bevindt zich een inrit naar een ondergrondse parkeergarage; op de
uitgespaarde hoek van de straat is een soort pleintje ontstaan, geplaveid met
kinderhoofdjes en afgesloten met een serie paaltjes. De parkeergarage hoort bij
een hoog kantoorgebouw van glas en staal, genaamd Hobson House, dat hier rond
1960 neergezet moet zijn in de nieuwbouwrage die ook London Wall, het Barbican,
het nieuwe Euston Station en de ‘verbreding’ (lees: sloop) van Euston Road met
zich meebracht.
Op de noordwesthoek, aan de overkant van de drukke Euston Road, staat sinds
het midden van de jaren tachtig een wanstaltig kantoorgebouw bekleed met
spiegelend glas. Alleen de gevels van North Gower Street, van de noordoosthoek
gezien naar het noorden, zijn nog te herkennen van de foto uit 1963. Ook de typische
straatlantarens staan er nog.
(Sinds juni 2002 is deze situatie weer veranderd. Er staan nu nieuwe gebouwen
op deze hoek, de paaltjes zijn verdwenen.)

Ontdekking 2
De publicatie Beatles Pictorial - A Boyfriend Extra (verschenen in het najaar van
1963) bracht op de voorpagina een kleurenfoto van de Beatles waarop ze wat staan
te lummelen voor een moderne kantoorgevel. Geen van de vier kijkt in de lens, de
foto lijkt ongemerkt genomen. Opnieuw zo'n intrigerend beeld dat de fantasie prikkelt:
waar is dit, wat zijn de omstandigheden? De aanwijzingen zijn ditmaal minimaal.
Staan ze misschien bij de ingang van het redactiekantoor? Boyfriend werd uitgegeven
door City Magazines Ltd., gevestigd op 167-170 Fleet Street. Dat kan het niet zijn.
De realisatie dat het hier ook om een adres op Euston Road gaat, kwam toen ik
ontdekte dat het gebouw dat in de weerspiegeling van de ruiten zichtbaar is, een
en hetzelfde is als Hobson House (235-245 Euston Road). Lichtstralen, vertrekkend
van de ramen van nummer 235 in noordoostelijke richting, vallen op de ruiten van
o

nummer 222, maken daar een hoek van 45 (hoek van inval = hoek van
terugkaatsing) en komen terecht in de lens van onze anonieme
tienermeisjesweekbladfoto-
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graaf. Conclusie: de Beatles stonden te lummelen op de drempel van het pand 222
Euston Road, op de noordhoosthoek van de kruising met Gower Street. Dit gebouw
herbergde in 1963 de National Union of Mineworkers. Wat deden de jongens daar?

Ontdekking 3
Nog zo'n obscure publicatie van City Magazines Ltd is Big New Beat (A Boyfriend
Extra), verschenen in juli 1963 en aangekondigd als ‘the first authentic photo book
about the Northern raves’. Op de voorpagina zien we de vier Beatles staan op een
rommelige hoop stenen. Nergens anders is deze foto ooit afgedrukt.
In 1989 was ik bezig met onderzoek dat zou leiden tot The Beatles' London, een
gids voor London gewijd aan locaties met Beatles-associaties. Ik schreef dat boek
met twee mede-auteurs, Mark Lewisohn en Adam Smith.
Op woensdag 2 augustus 1989, om 15.57 uur, ontving ik van Adam Smith een
fax - de snelste manier van schriftelijk communiceren in die tijd - waarin hij schreef:
‘De Twist and Shout-puinsprong ziet eruit als dezelfde locatie als de cover van Big
New Beat (vergelijk de kleren).’
Inderdaad, de kleren kloppen. Ringo: een donker corduroy jasje, overhemd en
das, donkere broek, laarzen. George: bruin corduroy jasje, blau-
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we pullover over overhemd met das, laarzen. Paul: donkerblauw colbert met fluwelen
kraag, vest, spijkerbroek, lage schoenen. John: donkerblauw pak met fluwelen
kraag, zwarte coltrui, laarzen.
Waar er bij het EP-hoesje nog wel enige onzekerheid kan bestaan of de foto van
de luchtsprong eventueel op de foto van het Londense puin gemonteerd is, is er bij
de voorpagina van Big New Beat geen twijfel mogelijk: de vier jonge muzikanten
staan, van onderen gefotografeerd, met hun gelaarsde voeten stevig op het puin en het is absoluut hetzelfde puin als op de hoesfoto.
De combinatie van deze drie ontdekkingen uit de late jaren tachtig levert ons de
historische achtergrond van de Twist and Shout-springfoto. Het ging niet om drie
fotolocaties die toevallig dicht bij elkaar in de buurt blijken te liggen, maar om een
welbewust geplande sessie voor een hoesfoto. Dit verklaart ook waarom ze er op
die foto's op 222 Euston Road zo ongeïnteresseerd uitzien. Ofwel de springsessie
was juist achter de rug, ofwel ze stonden daar te wachten terwijl de fotograaf zijn
spullen aan het opstellen was op het puin, bij de slooppanden die zichtbaar zijn op
de achtergrond van de paaltjesfoto, achter de schutting van T.E. Scudder Ltd.
De sloopfirma T.E. Scudder Ltd (‘Demolition with Safety, Speed and
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Efficiency’ volgens hun folder), om inlichtingen gevraagd, kan niet meer vertellen
dan dat zij inderdaad in deze periode actief waren aan deze kant van Euston Road.
Mark Lewisohn (fax van 4 augustus 1989, 14.47 uur): ‘In the 222 Euston Road
photos, the Beatles' trousers are very creased, in a way typical of a long train journey
(Lime Street, Liverpool to Euston Station?). And they are carrying their coats. If they
had a van or car nearby, they would have left the coats there.’
Inderdaad: in de loop van 1963 werd het voor de Beatles steeds vaker nodig
tussen Liverpool en Londen heen en weer te reizen. Eerst logeerden ze nog in
hotels, maar tegen het eind van het jaar woonden ze alle vier in hun eigen Londense
flats, in chique buurten. Voor de Britse pers bleven het lange tijd kwajongens die
uit ‘het noorden’ kwamen. Aardige jongens - maar wel uit het noorden.
Het was voor de pers aantrekkelijk om dit imago zo lang mogelijk in stand te
houden. Het was weer eens iets anders. Het armoedige, industriële noorden, zwaar
gehavend door de oorlog, kon daar iets goeds vandaan komen? Ja: een frisse,
jonge sound, die een nieuw tijdperk inluidde. Het geluid van de straat, brutaal, recht
op de man af, compromisloos. Fotoredacteuren probeerden dit imago over te brengen
door de Beatles bij voorkeur af te beelden in achterafstraatjes, stegen, tegen de
achtergrond van slooppanden of zelfs letterlijk tussen de puinhopen. De vraag die
een fotograaf met een Beatles-opdracht zich dus diende te stellen, was: zijn er
ergens in de buurt sloopwerkzaamheden aan de gang?
De EMI-fotograaf die op 1 juli 1963 een paar minuten de tijd had om de Beatles
buiten de platenstudio te fotograferen, koos een krakkemikkig stenen muurtje aan
de zijkant van Abbey Road Studios als achtergrond. Daardoor kon zijn foto later
worden afgedrukt met het onderschrift: ‘Back Street Boys’.
Dezo Hoffmann had de hele volgende dag, 2 juli, uitgetrokken voor een
fotoreportage over een dag uit het leven van de Beatles. Om de hoek van zijn studio
op 29 Wardour Street, letterlijk op enkele meters afstand, bevindt zich een morsige
steeg genaamd Rupert Court. Hij fotografeerde de Beatles daar ‘to catch the
sordidness of Liverpool’, zoals hij later verklaarde.
Ook de Boyfriend-fotograaf hoefde in de omgeving van Euston Station niet lang
te zoeken naar fotogenieke puinhopen en slooppanden. Het tijdschrift drukte de
puinsprongfoto af in het nummer van 13 juli 1963 - de releasedatum van Twist and
Shout - onder de kop ‘The Day They Took Off’: de dag dat ze loskwamen van de
grond.
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Koos van Zomeren
Een verdrietige gier
De blik van een sperwer op een boomtak in de bosrand, Gronsveld.
Twee vrouwen liepen onder hem door. Ze waren te druk in gesprek om naar
boven te kijken. De sperwer bleef zitten.
Ikzelf stond helemaal aan de andere kant van een bolle akker. Ik zag hem met
mijn Leitz Trinovid 10x40B. Hij zag mij met het blote oog. Hij aarzelde geen seconde.
Hij wipte op en vloog weg.
Dieren vinden het niet prettig om gezien te worden. Je wordt gezien, je wordt
gegrepen, zo gaat het in de natuur maar al te vaak. En dan die ogen van een
verrekijker, zo groot, zo hol en koud.
De blik van een steenuiltje in een knotwilg aan de dijk, Driel.
Het steenuiltje heeft zich in de nachtploeg laten indelen om overdag lekker in het
zonnetje te kunnen zitten. Ogen dicht. Doet hij ze open, dan zie je het felst denkbare
geel, een geel dat hem in combinatie met een suggestie van gefronste wenkbrauwen
een strenge gelaatsuitdrakking geeft.
En hij ziet jou, je kijker.
Wat? Staat daar iemand naar mij te kijken? Ongeloof aan de ene, verontwaardiging
aan de andere kant.
Zijn emoties spreken overigens niet alleen uit de ogen, hij toont ze ook, nogal
overdreven, met geschokte bewegingen van kop en lijf. Acteren zonder misverstand,
Ko van Dijk in zakformaat.
De blik van een rotgans bij Bart Ebbinge op schoot, Terschelling.
Rotganzen overwinteren hier. Ze werden gevangen onder een net dat met behulp
van mortierbuizen werd gelanceerd. Vervolgens werden ze in een donker tentje
gezet tot ze aan de beurt waren: ringen, seksen, meten en wegen, het bekende
werk.
Je zag niets bijzonders bij een dier dat aan de beurt was. Je ziet niets aan het
gezicht van een gans, niets in zijn ogen. Geen angst, geen paniek - en ook geen
flegma.
Je kon beredeneren dat er angst of paniek moest zijn, maar je miste dan toch de
urgentie. Wat je verstand ook zegt, je gevoel denkt bij dit gemis eerder ‘dom’ dan
‘bang’.
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Bart hanteerde zijn ganzen intussen met grote omzichtigheid. Hij sprak ze
voortdurend zachtjes toe. Praten helpt. Praten geeft rust, aan het dier, aan jezelf,
aan het dier.
De blik van Wouter Helmer bij een verhaal over een beer en een boer, Mook
Wouter was in Griekenland geweest. Hij zat daar op een berghelling en zag op
de tegenoverliggende helling een beer lopen. Die beer ging naar beneden. Over
hetzelfde pad kwam op dat moment een boer naar boven. De beer die naar beneden
ging, de boer die naar boven ging, het leek wel een gedicht van Paul van Ostaijen.
Maar net voordat zij elkaar zouden mogen begroeten, week de beer af zijn route.
Hij verdween in het kreupelhout en kwam pas weer te voorschijn toen de boer voorbij
was. Beiden vervolgden zij hun weg, de beer die naar beneden ging en de boer die
naar boven ging.
Wouter vond het een prachtig verhaal om te vertellen. Zijn ogen schitterden van
plezier. Want die beer was wel een boer tegengekomen, maar die boer geen beer.
Zo vergaat het ons in de natuur.
De blik van Mama bij een bezoek van Jan van Hooff, Arnhem.
Je had toen dat chimpanseevolkje in Burgers Zoo. Mama was veruit de tanigste.
Ze had het lijf van een oud vrouwtje en ze genoot het respect van een oud vrouwtje,
wat als een teken van beschaving kan worden opgevat.
Aan de sociale organisatie van dit volkje werd onderzoek gedaan door studenten
en promovendi van prof. Van Hooff uit Utrecht. En zoals dat gaat, in het begin kwam
hij geregeld kijken, daarna minder en minder en op den duur nauwelijks meer.
Ik zat destijds bij dat chimpansee-eiland voor een reportage in een weekblad. Op
zekere dag, zeker moment, zag ik Mama langzaam overeind komen. Ze keek strak
naar een bepaald punt achter mijn rug en werd als aan een touw in deze richting
getrokken.
Tot de rand van de gracht, verder kon ze niet. Nog steeds volledig in de ban van
dat ene punt, liet ze zich op haar achterwerk zakken. Ze boog zich iets over het
water heen om er toch maar zo dicht mogelijk bij te komen en keek, en keek.
Daar tussen de struiken stond Jan van Hooff.
Je ziet dieren wel vaker denken, maar zelden zo intens, zelden zo getroffen. De
basis van Mama's gedachten lag onmiskenbaar in de herkenning. Mijn God, je bent
het. Je leeft! Waar was je al die tijd?
De blik van een varken in het slachtbedrijf van Dumeco, Boxtel.
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Ze werden met zeven of acht tegelijk, betrekkelijk rustig wel, grotendeels door de
druk van mechanisch bestuurde stangen, in een liftkooi gedreven - hek dicht, kelder
in, kooldioxide, en weer naar boven, bewusteloos het slachtproces in.
Hij leefde nog, hij keek nog, hij zag mensen staan, die eeuwige, ietwat onzekere,
bijna beschaamde varkensblik in zijn ogen: man, wat overkomt me toch, weet jij hoe
ik in deze positie verzeild ben geraakt, kun jij niks voor me doen?
Dit is, geloof ik, de smartelijkste blik die me ooit vanuit het dierenrijk werd
toegeworpen.
De blik van een kalf in het slachtbedrijf van ESA, Apeldoorn.
Dappere dieren toch, allemaal even jong en onervaren. Als ze zich zorgen maken,
zie je dat eerder aan hun oren en hun neusvleugels dan in hun ogen. Grote ogen,
poelen van verdronken daglicht.
Ze stonden in een wachtruimte en er was maar één uitweg, het pad tussen stangen
omhoog naar de schietkooi. Een klap, een zucht, de dood.
Eén bepaald kalf ging die weg, bereikte de schietkooi en keerde onverrichterzake
terug. Het dier schuifelde achterwaarts dat smalle pad weer af en draaide zich,
zodra dat kon, om naar de andere. Zij kwamen aan zijn snuit snuffelen.
Gesproken werd er uiteraard niet, maar je kreeg stellig de indruk dat er wel degelijk
informatie werd uitgewisseld. Die ene keek een beetje verlegen, afwerend. Ja, ik
weet het ook niet hoor, niks te beleven daarboven.
De mannen van de schietkooi waren gaan schaften. Dat zou een halfuur duren.
De blik van een koe in het weiland, Rosnay.
Ik herinner me dit voorval uit Frankrijk, maar op de Hollandsekade was het
welbeschouwd precies hetzelfde: je loopt langs een weiland, er grazen koeien in
dat weiland en van die koeien is er één die jou ziet aankomen. Die kijkt. Die blijft
kijken. Als je na een tijdje omkijkt, zie je dat ze je staat na te kijken.
Een kennis van me deed onderzoek aan koeien in een natuurgebied. Er zaten
ook vossen in dat gebied en zij hadden een vos altijd eerder in de gaten dan hij.
Daar was maar één verklaring voor: ze kijken met z'n allen.
Ook als er maar één kijkt, kijken ze met z'n allen. Die ene die jou voorbij ziet gaan,
kijkt in commissie. De hele kudde weet ervan.
De blik van een koe in de sloot, Woerden.
Meestal laat op een zomeravond, na zonsondergang zelfs, als het hoog tijd werd
de polder te verlaten. Dan bleef de hond met een zekere hard-
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nekkigheid achter een rijtje elzen hangen en dan lag daar een koe in de sloot. Ze
keek je ongelukkig aan. Soms hief ze bovendien haar hoofd op en dan brúlde ze je
aan.
Andere koeien, de kudde, liepen een eind verderop. Die hadden hun belangstelling
voor het geval allang verloren. Koeien geven geen hulp aan koeien. Koeien
verwachten ook geen hulp van koeien. Koeien verwachten hulp van jou.
De blik van koeien op een doek van J.H. Wijsmuller, thuis.
Jan Hillebrand Wijsmuller, gestorven in 1925, wordt tot de kleinere meesters uit
de nadagen van de Haagse School gerekend. Het is inderdaad een braaf landschap,
maar de koeien zijn goed gedaan.
Op de voorgrond liggen twee verrukkelijk rugpartijen. Verderop zijn een paar
beesten net overeind gaan staan. Van elke koe drukt de houding aandacht uit, alle
ogen zijn gericht op een punt in het weiland en als je goed kijkt, zie je op dat punt
een figuur in een blauwe kiel aankomen.
Je vraagt je af wat wij in koeien zien. Vroeg of laat begin je je dan ook af te vragen
wat koeien in ons zien. Bij dit schilderij van Wijsmuller kwam ik op de gedachte: wij
nemen hun melk, wij zijn hun onbegrijpelijke kinderen.
De blik van mijn hond als hij je ziet eten, thuis.
Volgens het rassenboek heeft de borderterriër een ‘doordringende’ manier van
kijken. En dat klopt. Als Stanley eetbare of bejaagbare dingen ziet, neemt zijn
belangstelling obsessieve vormen aan.
Buiten deze momenten zou ik zijn manier van kijken eerder ernstig noemen. Deels
is dit karakter (deze hond is nu eenmaal nogal afstandelijk), deels is dit anatomie
(die ogen zitten nu eenmaal zo in zijn kop). Ons valt het dan moeilijk de balans te
vinden. Onze radar is van nature meer op karakter ingesteld. Wij kunnen nauwelijks
geloven dat een dier ernstig kijkt zonder ernstig te zijn. Vooral dát hinderde me in
het begin bij Stanley: ‘Je kunt niet zien of-ie vrolijk is.’
Op den duur hecht je je aan een hond en je kunt je onmogelijk aan een hond
hechten, zonder je ook aan de blik in zijn ogen te hechten. Je leest er genegenheid
in, zelfs als hij het eten uit je mond probeert te kijken.
De blik van een steenarend op mijn hond, Grindelwald.
Het was begin september, op de flanken van de Männlichen, zo tegen de
boomgrens. We liepen half in de wolken, half in de regen: die nacht zou de eerste
sneeuw vallen.
Het pad maakte een flauwe bocht en daar streek een enorme vogel neer in een
spichtig sparretje. Zijn eerste zorg gold zijn evenwicht. Steenarend!
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Wij bleven ademloos staan, de hond, die zoals het een hond betaamt meer aandacht
voor de aarde had dan voor de lucht, liep door. Het was Rekel nog. Hij scharrelde
onder die boom heen en weer, argeloos.
De arend keek naar ons, toen naar de hond, nog eens naar ons, weer naar de
hond. De hond, besliste hij, was interessanter. Hij boog zich voorover en keek recht
op hem neer. Hij nam hem de maat. Hij bekeek hem met het koele oog waarmee
de slager een lap vlees bekijkt.
Ik denk nóg wel eens: als die arend toen honger had gehad... Hij had hem natuurlijk
geen kwaad gedaan, hij zou hem alleen maar hebben opgegeten.
De blik van een gems die een gems zag aankomen, Gran Paradiso.
Ik zat daar met mijn telescoop, eigenlijk voor de luchtshow die elke avond stipt
om acht uur werd opgevoerd door een steenarend. Hoog boven het dal graasde
een gems, een wijfje.
Met de telescoop kun je een onwaarschijnlijke vergroting bereiken, zo
onwaarschijnlijk dat er vrijwel geen dieren meer zijn die terugkijken. Je zag het
voedsel in haar mond, de adem in haar neus. Je zag dat ze haar achterpoot langs
haar lijf naar voren stak om even aan het hoefje te knabbelen.
Op zeker moment ging ze naar beneden staan kijken. Er kwam nog een gems
aan. Twee gemzen nu, een kijkende en een klimmende en die kijkende wist wel
van de klimmende, maar die klimmende niet van de kijkende. Zij hield zich stil, één
en al aandacht, professionele aandacht.
Dezelfde belangstelling heb ik zelf eens ondervonden van een steenbok, toen ik
achter de Mettenberg in Grindelwald, hoog boven een gletsjer, een bij nader inzien
toch wel riskant sneeuwveld overstak. Hij maakte zich los uit de groep, kwam wat
omlaag en ging staan kijken - hoe ik dat deed.
De blik van een aspisadder die een zandhagedis heeft opgegeten, Obsteig.
We waren net gearriveerd. We hadden onze kleren uitgehangen, de bergschoenen
klaargezet. Kom, even achter de boerderij het bos in, een slingerweggetje op. De
eerste orchideeën: grote muggenorchis, bergnachtorchis, rood bosvogeltje.
Toen we wilden terugkeren (wat later zou het inderdaad gaan regenen), zagen
we die slang liggen. Er zat een merkwaardige knoop in zijn lijf. Ik dacht dat hij was
aangereden en in de berm geslingerd. Maar weldra kwam het kopje te voorschijn
en daarin was zojuist het kopje van een hagedis verdwenen, de rest spartelde nog
wat.
Hoe vaak zie je een hagedis? Hoe vaak zie je een adder? Hoe vaak zie je een
adder eten? Aan één hagedis heeft een adder voor weken genoeg.
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Je zag hem achter zijn kaken geleidelijk opzwellen. Millimeter voor millimeter werkte
hij zijn prooi naar binnen. Na de verdikking van de hulpeloze achterpoten, werd het
staartje uiteindelijk als een spaghettisliert opgeslurpt.
Het eten was gedaan, de adder kreeg weer oog voor andere dingen. Hij richtte
zich een weinig op, lang niet genoeg om ons in het gezicht te kunnen kijken. En
daar kwam het listig gevorkte tongetje voor de dag. Het begon in hoog tempo de
lucht op te likken.
Toen draaide adder zich helemaal om. Hij rechtte zijn rug en verdween in de
vegetatie. We waren wel degelijk gezien.
De blik van een vale gier in Artis, Amsterdam.
Hij zat met zijn rug naar het publiek, zijn machtige schouders een beetje kouwelijk
gekromd. Hij boog zijn lange nek, hij hield zijn kop scheef, hij keek met één oog
naar de lucht, nee, hij keek naar de huismus die zomaar wat heen en weer hipte
op het gaas van zijn kooi. De aandacht van die grote vogel voor een kleintje. Je zou
gezworen hebben dat je een traan zag opwellen in dat oog. De vrijheid is altijd in
een ander.
De blik van een oehoe, ergens.
Hij gleed van de ene kant van de mergelgroeve, waarvan wij zojuist de wand
beklommen hadden, naar de andere. Je zag hem op zijn rug. Het is al wonderlijk
een kleine uil te zien vliegen, maar zo'n grote (twee maal ransuil) is ronduit
verbluffend. Wij zijn gewend dat beweging geluid maakt, dat een beweging op dit
formaat véél geluid maakt. Maar geen zuchtje.
Aan de overkant ging hij pontificaal, prachtig getekend verenkleed, in een acacia
zitten. Oranje ogen. Oranje met de fonkeling van avondzon. Een juwelier had hem
zo in de etalage gezet.
Het was net Spanje.
Het was net de dierentuin.
Hij wist natuurlijk dat hij gezien werd (de Leitz inmiddels vervangen door
Swarovski). Hij keek in alle rust terug. Hij keek in alle rust om zich heen. Zijn
boodschap: dat dieren het niet prettig vinden om gezien te worden, is een verhaal
voor de kleintjes, te kinderachtig om serieus te nemen. Zijn boodschap: jullie
aanwezigheid laat me siberisch. Zijn boodschap: hier telt alleen de oehoe. Of
helemaal geen boodschap dus.
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Ria Loohuizen
Foerageren in de 21ste eeuw
De meeste mensen gaan pas zoeken als ze iets kwijt zijn, terwijl ik juist ga zoeken
naar iets dat ik nog niet heb, maar dat ik, als ik het eenmaal heb, nooit meer zal
kwijtraken, althans niet in de zin dat ik er weer naar zou hoeven zoeken. Het is iets
wat ik graag wil vinden, maar waar ik niet altijd naar op zoek ben, omdat het zoeken
ernaar niet altijd zin heeft. Als ik het ga zoeken, weet ik met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dat ik het zal vinden. Eigenlijk zoek ik dus naar iets
dat ik al heb. Eigenlijk ga ik niet zoeken, maar vinden. Toch houdt mijn zoeken meer
in dan vinden wat ik al had, anders zou er geen sprake zijn van zoeken.
Het is heel goed mogelijk dat ik er, zeker in het begin, overheen kijk, dat ik niet
meteen zie wat ik zoek. Het is elke keer opnieuw niet alleen een kwestie van de blik
op scherp stellen, goed zoeken dus, maar wat ik zoek kan van plaats tot plaats ook
nog eens een ander voorkomen hebben. Grootte, kleur en hoeveelheid verschillen
elk jaar weer van het voorgaande jaar. Daardoor kan het zoeken langer duren dan
strikt noodzakelijk is, maar er staat tegenover dat het zoeken, dat eigenlijk vinden
is, toch spannend is en niet een kwestie van er linea recta op aflopen.
Wat ik zoek, en vind, is namelijk iets dat groeit, de paddestoel, en daardoor
onderhevig aan seizoen en weer en plaats. Vooral de eerste keer van het jaar dat
ik ga zoeken, als ik er redelijk zeker van ben dat ik wat zal vinden, ga ik vol
verwachting en vol visioenen van bruine of beige koepels, van oranjegele snippers,
van grijze uitstulpingen of witte vlekken de deur uit: zijn ze even trouw als vorig jaar
aan hun standplaats? Zijn ze er weer met ‘zovelen, zovelen’ dat het lijkt alsof ze ‘de
aarde zullen beërven’, zoals Sylvia Plath het verwoordt in haar onvergelijkelijke
gedicht ‘Mushrooms’? Zijn hun groeiplekken - meestal specifieke bomen waarmee
ze een vruchtbare vriendschap hebben gesloten - met rust gelaten door de maniakale
manicuurmanie, aan mode onderhevige natuurverbeterings- of herprofileringsdrift
van de plaatselijke bosbeheerders, de enige natuurlijke vijand van de
paddestoelenzoeker?
Het zoeken krijgt op die manier een extra dimensie, je zoekt bij wijze van spreken
ook naar paddestoelen die er niet meer kunnen zijn, die je nooit meer zult vinden,
omdat het hen onmogelijk is gemaakt gevonden
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te worden. Zo zijn er in mijn betrekkelijk korte carrière als paddestoelenzoeker al
vele vaste standplaatsen verloren gegaan onder provinciale nieuwbouwwijken die,
ironisch genoeg, als de spreekwoordelijke paddestoelen de grond uit komen. En
kan ik niet langs een bepaald pompstation rijden zonder te denken aan de
lariksbomen die voor de bouw ervan gekapt zijn en de symbiotische oogst
lichtslijmerige, helgele lariksboleten, die mij altijd vanaf de overkant van de rijweg
tegemoet lonkten. Ook de aanleg van zo'n modieuze, epidemische rotonde in een
zeker noordelijk dorp, waar elk jaar opnieuw prachtige eekhoorntjesbroden groeiden
(de Fransen zeggen heel toepasselijk ‘duwden’) onder de eik voor de ingang van
de supermarkt, heeft geleid tot het kappen van een flink aantal eeuwenoude bomen
met aanverwant mycelium.
Aan de andere kant vind je ook paddestoelen die je niet zoekt. Met al je zintuigen
op de vochtige, rottende grond gericht, in wat Boris Pasternak ‘de ribben van het
donker’ noemt in zijn gedicht over mijn favoriete bezigheid, terwijl het water je al in
de mond loopt bij de gedachte aan de maaltijd van die avond, kun je ook wel eens
terechtkomen in het rijk dat er mede de oorzaak van is dat zoveel mensen om al
die delicatessen in het bos heenlopen (als ze ze tenminste niet vertrappen). Je hoeft
daarvoor niet eens een buitengewone verbeeldingskracht te hebben, heksenkringen
en duivelseieren lokken je dat rijk, die letterlijke onderwereld, ogenblikkelijk in. Heel
even laat je je verleiden en begeef je je op zweverig terrein en verlies je als het ware
de vaste grond onder je voeten. Dan neemt je neus het weer over en zorgt de sterke
kruidige, notige geur ervoor dat de gedachte aan die maaltijd weer gaat overheersen.
Gauw nog even naar De Boom, waar het record-cantharellenplukken is: een paar
jaar geleden leverde hij veertien kilo in één seizoen.
Terwijl de meeste mensen klaar zijn met zoeken als ze gevonden hebben waar
ze naar zochten, begint voor mij het werk pas als ik gevonden heb wat ik ‘zocht’. Er
moet gedetermineerd, schoongemaakt en gekookt worden en, niet te vergeten,
gezocht worden naar de beste (lekkerste) manier om de verschillende soorten
paddestoelen voor consumptie te bereiden. Zo wisselen zoeken en vinden, vinden
en zoeken elkaar af.
Als ik paddestoelen aan het zoeken ben, komt het vaak voor dat mensen mij vragen:
‘Bent u iets kwijt?’ Mijn antwoord is steevast: ‘Nee, ik zoek iets dat ik al heb
gevonden.’

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

122

Wim Hofman
Van die onvergetelijke ogenblikken
Mooi weer was het, in september 1944. Ze woonden in V. in de Kerkhofstraat, zijn
moeder, zijn broertje en hij. Het kerkhof was niet ver. Daar lagen kinderen wier
handen als dorre takken boven het graf uitgroeiden, hetgeen een akelig gezicht
moest zijn. De handen waren van kinderen die hun moeder geslagen hadden.
Ongedoopte kinderen lagen een stukje verder, achter een muur, op een apart
ongedoopte kinderenveldje. De zieltjes van die kinderen dwaalden als lichtjes voor
eeuwig en altijd rond over de heide. Je moest nooit achter die lichtblauwe
wriemelende lichtjes aanlopen: dan kwam je in de moerassen terecht waar je tot
aan je mond inzakte en waar je nooit meer uitgetrokken kon worden. In het moeras
woonden griezels, moeraslarven met slangenvoeten en er groeiden vleesetende
plantjes, en in het water van de vennen zaten bloedzuigers die gek waren op
kinderbloed.
Naast het huis aan de Kerkhofstraat was een open plek. Daar werd een gat gegraven,
een graf, groot genoeg voor wel tien kinderen zoals hij. Het was oorlog, dat was het
altijd al, maar nu moesten zij de kuil in als de tanks en de pantserwagens kwamen.
Het lawaai dat ze maakten werd steeds harder en kwam met het uur dichterbij. Het
geluid wat hem vooral opviel was het schieten (het was geen onweer, had zijn broer
gezegd). In de verte onploften ook bommen. Het gat werd steeds dieper en dieper.
Eerst kwam er zwart zand uit, dan wit en donkergeel zand. Het gele zand vond hij
het mooiste zand van de wereld. Misschien had hij het niet mogen zien, maar nu
zag hij het wel.
Zijn moeder nam hem op een avond mee naar buiten. Het was donker. Ze trok hem
van achteren zacht aan zijn haar en dwong hem zo naar de lucht te kijken. De hemel
zat vol sterren. Tussen die sterren bewoog iets, een streepje licht. Dat was niet God
of een van zijn engelen, al zou hem dat toen niets verbaasd hebben. Zijn moeder
legde hem uit dat dat lichtstreepje een vliegende bom was, die, als hij naar beneden
kwam vallen wel tien huizen tegelijk kapot kon maken. Het was beter geweest als
hij toen toch God had gezien of een van zijn engelen in plaats van een V-2. Dat
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zou stukken beter geweest zijn, maar zoiets komt eigenlijk nooit voor.
Toen een granaat een gat in de muur van het huis sloeg, zat hij met zijn broer onder
de tafel. Dat moest. De moeder had matrassen om de tafel heen gezet, zodat het
een gezellig huisje leek, maar door de klap vielen een paar matrassen om en er
klonk gerinkel van glas. Stukken steen en stof en gruis vlogen door de kamer en
kleine stukjes ijzer lagen te roken, begonnen gaatjes in de planken vloer te branden
en maakten donkerbruine schroeiplekjes in de matrassen en op de deken van het
bed. Zijn moeder liep jammerend en grienend rond. Met een steelpannetje goot ze
dan eens hier dan eens daar een plensje water over de gloeiendhete
granaatscherven. Hij vond het gesis en de dampwolkjes die dat maakte leuk om te
zien. Hij had dat soort dingen natuurlijk niet leuk moeten vinden.
In de schuilkelder was het donker en warm. Over de kuil waren palen en
takkenbossen en graszoden gelegd. Buiten hoorde je een voortdurend zwaar gebrom
van vliegtuigen en er klonken harde dreunen. In de kuil klonk bidden. Wees gegroet
Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen.
Zand viel af en toe tussen de takken uit. Op zulke momenten moet je niet kijken,
ook niet als je schrikt, want dan krijg je onherroepelijk zand en stof in je ogen. Bij
het bidden moet je trouwens ook je ogen dicht houden. Hij had moeten bidden en
niet moeten huilen omdat hij moest plassen en omdat hij zo moe was en om al dat
zand in zijn ogen. Dat had hij moeten doen, bidden. Als hij harder had gebeden was
het zand vast niet uit de takkenbossen in zijn ogen gekomen. Ja, hij had harder
moeten bidden, met zijn ogen stevig dicht: bid voor ons, zondaars, nu en in het uur
van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade en zo maar door.
Het was moeilijk om met een deken in je armen het hol uit te kruipen en rennen was
ook lastig. Zijn beentjes waren dik en hij was nog maar drie. De anderen liepen veel
harder: donkere figuren langs de huizen van de Kerkhofstraat. Zijn moeder droeg
baby Adje van de buren. Hij zag de schoorsteen van de lijmfabriek. Er kwamen nu
geen rookwolken uit, maar een grote sliert van oranjegeel vuur. In de fabriek zaten
reuzen die vuur door de pijp bliezen! Zijn moeder riep hem, hij moest niet blijven
staan, maar lopen, lopen! Hij trapte op de tippen van de deken en hij viel. Hij had
harder moeten rennen. Nu zag hij hoe dakpannen van de daken kletterden en huizen
in brand stonden. Miljoenen vonken vlogen omhoog tot bij de lichtbanen in de lucht
en tot in de ogen van de sterren en misschien nog hoger. Hij had harder moeten
rennen met die dikke beentjes, dat had hij moeten doen.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

124
In de ruimte onder de muziekkiosk op het marktplein was het druk. Veel mensen
waren daarheen gevlucht. Hun olielampjes gaven maar weinig licht. Bij het trapje
van de uitgang waren soldaten aan het schieten. Kleine Adje huilde verschrikkelijk
en wilde geen taptemelk drinken: zijn moeder had hem per ongeluk heel de tijd
ondersteboven gehouden! Later liep een donkere streep van de treden van het
trapje. Hij dacht dat het de melk was die zijn moeder aan de soldaten had gegeven,
maar zijn broer zei: dat is geen melk, joh, dat is bloed. Melk was wit, dat wist hij ook
wel, bloed is donkerder. Hij keek naar het bloed op het trapje en naar zijn knie waar
hij op gevallen was. Uit zijn knie liep een klein straaltje bloed, maar dat stelde niet
veel voor. Kom hier, zei zijn moeder, die niet graag had dat hij naar het bloed op
het trapje keek. Met een zakdoekje depte ze een beetje bloed van zijn knie. Kniebloed
was helderder rood dan trapbloed. Soldatenbloed was donkerder dan kinderbloed.
Hij had toen niet op dat bloed moeten letten.
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Peter Winnen
Renner in landschap
Toen Lance Armstrong tijdens de Dauphiné Libéré demonstreerde er weer helemaal
‘klaar’ voor te zijn, klonken er in de pers hier en daar morrende geluiden op: de
spanning is er nu al uit, Armstrong wint gewoon zijn vijfde Tour de France; geef hem
nu maar vast de gele trui, en schaf de wedstrijd af. Hoe dan ook heb ik verwonderd
en verbijsterd voor de televisie gezeten toen Armstrong weer met dat pietluttige
versnellinkje de cols bestormde. Verwonderd en verbijsterd, omdat het toerental
dat Armstrong met zijn benen bereikt in feite een onmogelijkheid is. Uit eigen ervaring
weet ik dat een ‘koffiemolentje’ het hart-long samenspel hopeloos over de kling
jaagt. Voor het geval Armstrong heb ik dan ook maar één verklaring: die man moet
nog gigantisch veel over hebben. Dus blijf ik zitten en vergaap me aan hem.
Ook Indurain - vijf Tourzeges - werd ervan beticht consequent de spanning uit de
Ronde te halen. Maar met Indurain in beeld maalde ik niet om spanning. Ik zag een
machine die uitsluitend in de tijdritten het verschil maakte. Een machine die rustig
anderhalf uur lang boven de vijftig per uur voort koerste. Vijftig per uur bereiken, en
die snelheid slechts twee seconden vasthouden, dat presteerde ik vroeger alleen
op mijn allerbeste momenten. Ik weet dus wat daar voor nodig is.
Ach, die marmeren benen van Indurain. Zo zijn ze voor hem en na hem niet
gemodelleerd. Bovendien was Indurain de enige renner die een klassieke god bleef
ondanks zijn ruimtehelm met donker vizier, en ondanks zijn op een
maanlandingvoertuig gelijkend vehikel. Indurain was een type zonder praatjes, hij
roerde slechts zijn benen. Hoofd, fiets en lichaam, een onlosmakelijk geheel. Eigenlijk
hoorde die man in het Louvre thuis.
De huiskamerbank is in de maand juli mijn belangrijkste werkplek. Ik beoordeel
(of veroordeel) de koers in het ‘weten wat er voor nodig is’.
Indurain en Armstrong, ze lijken met de fiets tussen de benen geboren. Alles
klopt. De macht straalt je tegemoet. Je hoeft geen auralezer te zijn om dat op te
merken. In feite is iedereen in het profpeloton met de fiets tussen de benen geboren.
Het is pas na een jarenlange natuurlijke selectie dat men in De Tour de France
terecht komt. Als ik in de auto zit en ik zie
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op het fietspad een wielrenner trainen, dan zie ik van een afstand of ik te maken
heb met een recreant, een wedstrijdfietser, of een professional. Het verschil zit hem
in de ‘coup de pédale’. De tred van de professional is schijnbaar moeiteloos,
machinaal, en zonder haperingen. De amateurwielrenner zie je iets meer duwen,
en de recreant heeft over het algemeen zo'n hulpeloze slag dat je nauwelijks over
pedaleren kunt spreken. Bovendien bespringt me bij de laatste de behoefte een
inbussleutel te grijpen om zadel en stuur in een effectievere positie te stellen.
De charme van de Tour de France (en alle grote wedstrijden) is nu dat in de
uitputtingsslag het peloton zich begint te scheiden in recreanten, wedstrijdfietsers
en professionals. Alles relatief natuurlijk, het zit hem in kleine details. Gestrekt op
de huiskamerbank verveel ik mij geen seconde. Al moet ik drie uur kijken naar een
en dezelfde eenzame koploper, ik bestudeer aandachtig de verschillende stadia
van het ‘kapot vallen’. Een opwindende bezigheid - soms lijd ik mee.
Helemaal een lust voor het oog zijn de bergetappe's. Ik lees soms dat Touradepten,
meestal schrijvers, terugverlangen naar het radiotijdperk. Toen kon de verbeelding
nog zijn gang gaan. Als ex-wielrenner zeg ik: er kunnen niet genoeg camera's in de
koers zijn. Hoe meer studiemateriaal hoe beter. Ik wil de koers lezen. Ik wil
overzichten uit de helikopter. Ik wil shots van tandwielen. Wie rijdt er op welke
versnelling? Ik wil dat er wordt ingezoomd op benen want de coup de pédale is de
belangrijkste aanwijzing voor iemands status. Ik wil de koppen meer dan levensgroot
op mijn scherm. De meer of minder gepijnigde gezichtsuitdrukking en de mate van
scheelzien levert andere belangrijke informatie op. En niet te vergeten de
gelaatskleur: hoe bleker en grauwer, dus hoe minder bloed in het hoofd, hoe meer
bloed de benen voor zich opeisen in de krankzinnigheid van de inspanning. Bleekheid
betekent dat de rek er uit is. Eén demarrage van de concurrentie en de boeken
kunnen dicht. (Er bestaat ook een grauwsluier die aan de dood verwant is. Die kom
je in een kopgroep niet tegen. Net voor de bezemwagen bevinden zich deze
maskers.)
Wielrenners in de koers bestuderen elkaar op soortgelijke wijze. ‘Bestuderen’ is
niet helemaal het goede woord. Van een denkproces is geen sprake. Het is eerder
‘zien’. In een flits. Een intuïtief of instinctmatig zien. De beslissing tot een demarrage
is niet het product van een redenering, het is een impuls. Alleen de superman bezit
de kalmte en de overmacht om iets van een strategie te bedenken.
Niets menselijks is een wielrenner vreemd. Strijden in een kopgroep is als het
voeren van zakelijke besprekingen. Bluf en simulatie worden beleden zowel met de
mond als met het lichaam. Als een coureur als een zoutzak op zijn zadel hangt en
klaagt over krampjes, wil dat niet direct zeggen dat de kaars uitdooft. Geloof een
wielrenner pas als hij als een
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naakt vogeltje in het vacuüm achter de kopgroep spartelt. Een niet gering aantal
koersen is gewonnen door de beste toneelspeler.
Sommige wielrenners zijn onpeilbaar. Altijd een makkelijke tred. Ze winnen of ze
lossen in grootse stijl.
Gisteren kwam de meteropnemer van Essent de meterstanden van gas, water en
elektriciteit noteren. Of ik niet terugverlangde naar de actieve periode, vroeg hij.
Neen, heimwee heb ik niet. Nooit gehad ook. Genoeg zure regen gezweet. Laat
anderen het nu maar opknappen. Toch blijft het feit dat ik nog altijd met een been
in het verleden sta. Ook voor mij blijft het adagium geldig: eens een wielrenner, altijd
een wielrenner. Ik lijd aan een niet te genezen beroepsdeformatie: ik denk nog altijd
met mijn benen.
Wanneer het peloton als een bonte sliert door de Franse landschappen trekt, dan
herken ik die landschappen, ik herinner me ze, ik voel ze. En ik herken, herinner en
voel met mijn benen. Zien jullie wel wat van de omgeving, werd me vroeger vaak
gevraagd. Natuurlijk stapt een wielrenner onderweg niet af om op zijn gemak van
een machtig vergezicht te genieten. Toch houd ik staande dat een wielrenner veel
meer opneemt dan Jan met de caravan in de Vercors (die bovendien een fotocamera
nodig heeft om later de vakantieherinneringen op te roepen). Noodzakelijkerwijs
ploegt de renner zich door het landschap. Het hecht zich vanzelf aan de spiervezels,
het dringt erin binnen. Voeg hieraan toe dat die vezels tegelijkertijd worden
aangevreten door de diverse obstakels onderweg, dan komt het landschap, en in
een ongunstig geval, de gesel van een niet-coöperatief klimaat, wel erg dichtbij. Er
is heel wat voor nodig om een geliefde in fysiek opzicht even dicht te laten naderen.
Een renner zit niet alleen in het landschap, het landschap zit in hem. In zijn benen
om precies te zijn. En hoe lastiger de coureurs het elkaar maken, hoe meer erin
terecht komt.
Wielrenners spreken vaak tot ons via hun benen: ik had stront in de poten vandaag,
ik had lubberbenen, ik had superbenen, ik had geen benen meer, ik had drekdijen,
enzovoorts. Het totale organisme wordt gereduceerd tot enkel de benen. De benen,
aandrijfmechaniek, hersenkwab, zintuig, zetel van het ego: ik ben mijn benen. Soms
neemt de wielrenner afstand van zijn benen. Na een dramatisch verlopen koers
bijvoorbeeld. ‘Ik wilde wel, maar die klotebenen niet’. De benen krijgen de schuld,
alsof ze een afzonderlijke persoonlijkheid bezitten, alsof ze iemand anders zijn.
Sommigen houden hele gesprekken met hun benen. Om ze op te peppen, om ze
te vervloeken, om ze te verleiden. Er valt ook heel wat af te lachen met de benen.
Maar over het algemeen zit het ego hecht beneden verankerd.
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Meer over benen. Een goed soigneur die al duizenden benen op de massagetafel
heeft gehad, tast de spieren af en voelt terstond hoe de vlag erbij hangt.
Tegenwoordig zijn het de ploegartsen die de medische onderhoudsbeurten plegen,
maar er is een tijd geweest dat het de soigneur was die enkel op grond van zijn
tastzin tot een voorstel kwam voor de noodzakelijke geneeskrachtige maatregelen
als olieverversen of de bougies afstellen. De echte toppers onder de soigneurs
behoefden trouwens alleen maar een vluchtige blik op het onderstel te werpen.
Een goed soigneur is tevens zielenherder. Wanneer hij bezig is de kapot gereden
spierstrengen met zijn handen weer tot een malse bundel te boetseren, wekt hij
tegelijkertijd het aangeslagen ego - dat woont in de benen, zagen we - weer tot
leven. Af en toe een zacht uitgesproken woord ter ondersteuning van de handen,
en de renner komt als herboren van de massagetafel. Is het nog nodig te vermelden
dat het aandeel van de soigneur in het succes onschatbaar is?
Gebeurt er eigenlijk nog wel wat in het hoofd van een wielrenner wanneer zijn
benen zijn persoonlijkheid uitmaken? Denkt hij na, bijvoorbeeld? Laat ik het zo
formuleren: er gebeurt van alles in het hoofd van de renner, maar op het moment
dat hij begint na te denken is het spel naar de vaantjes. De grootste
wielerkampioenen waren geen denkers maar zieners. Jan Raas, exponent van het
betere stoempwerk op de Vlaamse en Noord- Franse kasseien was misschien wel
de meest verlichte ziener uit de wielerhistorie. Hoe Jan Raas zag. Een gefingeerd
voorbeeld:
Jan Raas rijdt in de kopgroep. Het is de dag van Parijs-Roubaix. De laatste
kasseistrook is genomen. Tien kilometer glad asfalt resten. Jan Raas monstert zijn
benen - de benen blijven onveranderlijk de basis. Het is vlees nog vis. De afstand,
de kasseistroken, de wind en de ijsregen hebben hun heilbrengende werken verricht.
Maar in de diepte gromt de overwinningsnood als een dolle hond.
Jan Raas monstert de concurrentie. Twee man elimineert Raas terstond als
concurrent. Slappe aflossingen, geen benen meer die lui. X daarentegen vormt een
serieus probleem. X heeft een onweerstaanbaar eindschot in de benen. Met X naar
de streep rijden betekent onherroepelijk klop krijgen. X speculeert trouwens duidelijk
op zijn eindschot. Hij doet geen trap te veel. Hij spaart zich, en heeft er alle belang
bij dat de kopgroep niet uiteen valt.
Y is mogelijk nog gevaarlijker. Y heeft maar één doel: het doen verliezen van Jan
Raas. Iedereen mag winnen vandaag behalve Jan Raas. Zeven jaar geleden heeft
Raas Y een leep tactisch kunstje geflikt en hem een klassieker ontnomen. Zeven
jaar heeft Y gewacht op een moment van wraak. Dat moment is nu aangebroken.
Als een bloedzuiger zit hij aan Raas' achterwiel gekleefd.
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Z is de meest stabiele verschijning in de kopgroep. Zijn benen malen onverstoorbaar
een grote versnelling rond. Geen spoor van sleet valt in zijn pedaaltred te ontwaren
ondanks de bemodderde kuiten. Hecht in het zadel ook. Heel wat evenwichtiger
dan Y die ondertussen helemaal naar de punt is gekropen. Frisse kop nog, Z - hoe
bestaat het. Zonder meer de sterkste man in koers.
Dit alles ziet Jan Raas in een fractie van een seconde. In dezelfde fractie overziet
hij de toekomst met zijn vele ongemanifesteerde mogelijkheden. In die toekomst is
er maar één wenselijke winnaar en die heet Jan Raas. En in dezelfde fractie van
een seconde zet Jan Raas de door hem begeerde toekomst in werking. Met een
knipoog.
Jan Raas knipoogt naar Z. Deze begrijpt het signaal: Jan Raas is vandaag mijn
bondgenoot. Dit is Z's uitgelezen kans om zelf de overwinning te grijpen in
Parijs-Roubaix na het rijtje tweede plekken in de laatste vier jaren. Z tilt zijn gat van
het zadel, demarreert, is weg - en goed ook. Sprinter X, ook niet gek, wendt zich
met een zeer aantrekkelijk financieel voorstel tot Y. Y moet de kloof naar Z dichten.
Y hapt onmiddellijk toe. Wie is er geen opportunist? Jan Raas doen verliezen en
ook nog een zak geld mee naar huis nemen, wie had dat tevoren kunnen bedenken!
Y begint op kop te sleuren. Hij geeft zich volledig. Hij nadert Z tot op vijftig meter,
maar dan blaast hij zijn motor op. Hierop is sprinter X, geheel tegen zijn zin en tegen
zijn strategie in gedwongen de laatste meters naar Z zelf te overbruggen, want Raas
weigert ook maar een centimeter op kop te komen.
De door Raas geziene toekomst ontwikkelt zich stap voor stap en feilloos. X, Y
en Z happen naar adem. Dan plaatst Jan Raas zijn niet eens zo splijtende
demarrage. Onbedreigd gaat hij solo op weg naar Roubaix. De benen jubelen.
Later krijgt Z naar oud gebruik een schappelijk bedrag betaald voor bewezen
diensten. Ook mooi, vind Z, maar achteraf bekeken plaatste hij die demarrage toch
een kilometer te vroeg. Helaas zag Z een stuk minder ver in de toekomst dan Jan
Raas.
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Tijs Goldschmidt
Een teken voor het oog
Het is nog een urenlange wandeltocht door het regenwoud voordat je vanaf de rivier
Dairam Kabur het boomhuizengebied in de Korowai (Papua) bereikt. Over het
bezoek aan zo'n rumah kaki, of boomhuis, in 1995 noteerde ik: ‘Had de nadruk dat
er niemand thuis was, maar dat was een misvatting. De mensen hadden ons (mijn
reisgenoot, enkele lokale dragers en mijzelf) allang in de gaten, maar ze hielden
zich aanvankelijk schuil. Eén voor één kwamen ze te voorschijn, eerst de mannen,
pas daarna de vrouwen, nog geen kinderen. Een van deze vrouwen klauterde langs
een dunne boomstam, waarin bij wijze van traptreden inkepingen waren gehakt,
razendsnel omhoog. Onder haar rechterarm hield ze een varkentje geklemd. Zodra
ze boven was aangekomen, verdween ze in het huis dat zachtjes heen en weer
bewoog op de wind. Het duurde enkele uren voordat ik zelf moed vatte om acht of
negen meter omhoog te klimmen langs die wankele trap. Bang om mijn evenwicht
te verliezen, ging ik op mijn knieën de schemerige ruimte binnen die aan “de veranda”
grensde. Achterin het vertrek zaten enkele mannen die me verwelkomden en daar
stond ook het varkentje, vastgebonden aan een kort touw. Het had nog oranjebruine
camouflagestrepen, kwispelde en liet zich gewillig achter zijn oren krabben. De
pleegmoeder van het varkentje was nergens meer te bekennen. Vermoedelijk bevond
ze zich in het vrouwengedeelte van het huis. Boven een van de haardplaatsen was
een mand vol zwartgeblakerde varkenskoppen bevestigd en aan het plafond hingen
met rotan aan elkaar vastgeknoopte varkenskaken en een rattenschedel. Achter
de horizontale latten waarop de dakbedekking rustte, waren tientallen voorwerpen
gestoken die een mooi contrast vormden met de lichtbruine kleur van palmblad:
groene en rode veertjes van papegaaien, een dolk die werd gesneden uit het dijbeen
van een casuaris, een schildpadschild en een stukje karton met rode letters.
Langzamerhand dringen er ook in dit nog altijd extreem geïsoleerde gebied
voorwerpen van buiten door. Een vork stond verticaal met de tanden omhoog achter
zo'n horizontale lat geplant. Daarnaast waren drie hagedissenschedels op een rij
vastgeklemd, het begin van een verzameling. Ruim een meter lager vormde een
S-vormig segment uit de wervelkolom van een slang het begin van een nieuwe
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voorwerpregen langs zo'n lat: kleurige veren, een prop papier en een aluminiumbord.
Ik kon het geheel niet in één blik overzien, maar was geneigd het te lezen als een
tekst die op palmblad werd geschreven. Langs deze houten regels die met de noklat
evenwijdig liepen, van links naar rechts en van rechts naar links. Ik probeerde wat
ik zag te laten wat het was, maar kon niet uit mijn hoofd zetten dat lezen ooit zo
begonnen moest zijn. De voorwerpen waren niet willekeurig in het dak gestoken
maar met beleid en het resultaat ervan was een beeld dat op weg leek taal te worden.
Daar stak een staart tussen de regels, ontbrekende lettergreep van een
hagedissenschedel twee latregels hoger. Grasgroene veertjes stonden als
voorzetsels in de buurt van een Indonesisch bord dat tijdens maaltijden gebruikt
werd en dan tijdelijk uit beeld verdween. En op verschillende plaatsen sprongen de
vuurrode scharen van rivierkreeften als cursief geschreven woorden uit de
voorwerpcollage naar voren naar voren. Zat er in de regels een systeem verscholen?
Kwam rood steeds na wervels, verschenen veertjes consequent na een intacte vorm
zoals een slakkenhuis? Al was de betekenis me niet duidelijk, dát de rangschikking
van voorwerpen betekenis had, voelde zelfs een buitenstaander. Dit beeld-taal-beeld
leefde met de nog altijd schriftloze bewoners van deze boomhuizen mee als een
begeleidend weefsel, onderwijl voortdurend veranderend. Voltooid zou het wel nooit
worden. Toen ik vroeg waarom die voorwerpen in het dak werden gestoken, werd
er gelachen en kreeg ik als antwoord: “Tanda mata, een teken voor het oog.”’
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Piet Meeuse
Portretten van de wind
De zeiler
De ervaren zeiler is een ziener. Met een hand aan het roer, in de andere de schoot
van het grootzeil, laat hij zijn blik het wijde water afgrazen. Hij leest in het boek van
het water, spelt het komende uit het nerveuze handschrift van golfjes. Van ver ziet
hij een windvlaag aankomen die zich aftekent in een patroon - een donkere vlek die
als een rilling over het water glijdt. Om ervan te profiteren verlegt hij zijn koers een
beetje. Viert de schoot en is klaar voor ontvangst.
Nu!
Met een krachtige ruk haalt hij de schoot aan. De boot helt en springt als een
hinde vooruit over de golven. En het hart van de zeiler springt mee, als een luipaard
die in hinderlaag heeft gelegen en nu zeker is van zijn prooi. Met zijn volle gewicht
hangend in de wind snijdt de zeiler het water open, dat bruist van verrukking.
*

De schrik van paraplu's
In de stad speelt hij graag met hoedjes en jurken. Maar liever nog met paraplu's.
Hij maakt hol wat bol is, en bol wat hol is - binnenstebuiten keren is zijn lust en zijn
leven.
Geen mooier beeld van ontsteltenis dan een omgeklapte paraplu: ze schrikt zich
wild als de wind haar onder haar rok grijpt en met een doffe ruk haar baleinen
omklapt. Haar zedig strak gespannen hoepelrok, die droogte en bescherming bood,
spert zich open als een gillende mond. Plotsklaps ontbloot, van al haar waardigheid
ontdaan.
Ontwricht tot spichtigheid in pure paniek, als een wildwiekende vleermuis die
ergens aan vast blijft haken. En als ze zich los weet te rukken, rolt ze holderdebolder
met vreemde manke sprongen weg over het natte asfalt - uitzinnig van schaamte.

*
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Straatveger
De ochtend na het volksfeest, als de straat een verlaten slagveld is vol
gesneuvelde bierblikjes, vertrapte papieren en half leeggegeten plastic bakjes, is
hij als eerste wakker. En terwijl iedereen zijn roes ligt uit te slapen, veegt hij de
straten.
Hij gaat niet erg systematisch te werk; vat het op als een spel. Als een uitgelaten
joch voetbalt hij met de blikjes en jongleert met plastic bekertjes tegen de stoeprand.
Voor de grap verstoort hij de rust van een vermoeide krant en jaagt een
samenscholing van weggeworpen reclamefolders uit elkaar. Hij heeft het rijk alleen
en amuseert zich. Maar als straatveger deugt hij niet (te veel plezier, te weinig
rendement).
Als de mensen wakker worden, klagen ze over de rotzooi. Het zal hem een zorg
zijn. Hij is niet in dienst bij de gemeentereiniging. Maar tegen de tijd dat de andere
straatvegers verschijnen, gaat hij lekker liggen. Hij wil ze niet voor de voeten lopen.
*

Wasgoed
Die lange lijnen volgehangen met vochtig wasgoed - waar zijn ze gebleven?
Sokken, onderbroeken, jurken, overhemden, lakens, theedoeken, slipjes, jeans,
bh's - bonte guirlandes, gespannen door de achtertuin of over de volle lengte van
een balkon. Grillige slingers die geen feestdag afwachten om de bloemetjes buiten
te zetten.
Als de wind een geheugen had - maar dat heeft hij niet - zou hij hun geleidelijke
verdwijning betreuren en met weemoed terugdenken aan de dagen waarin ze alle
achtertuintjes en balkonnetjes sierden met de ijzeren regelmaat die zo in tegenspraak
was met de vrolijke anarchie van hun verschijning. ‘Dat droogt wel aan de mast!’
riepen de moeders in die dagen, als je soms iets aan moest dat niet helemaal droog
was. Vervlogen wijsheid - opgeslokt door het nijdig gezoem van droogtrommels.
Wasgoed wist van wapperen en flapperen - flirten met de wind. Wanneer hij geen
haast had en zomaar wat door de tuinen dwaalde, had hij er plezier in zich te
verstoppen achter het traag bollende zeil van een laken, of met de mouw van een
overhemd ongegeneerd het décolleté van een bont zomerjurkje te betasten. Maar
hij herinnert zich niets, de wind - dat is zijn geluk.
*

Windkracht II - een luchtgevecht
Wanneer het bijna onmogelijk is naar zee te kijken omdat je ogen dicht-
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gestriemd worden door stuivend zand - dan is hij op zijn mooist: een kokende massa
van dansende waterbergen die zich als zwaarlijvige buikdanseressen hullen in
zwiepende witte sluiers van opspattend en verstuivend schuim. Het geraas en
gebulder in je oren en het woeste gedrang om je heen, waartegen je je schrap moet
zetten om overeind te blijven, wekken de lust op om je in te vechten bij een
voorstelling waarvoor allang geen kaartjes meer te krijgen zijn.
Een onzichtbare, joelende menigte probeert je terug te drijven tot achter de duinen,
weg van dit al te wulpse geweld - alsof die opzwepende wals van losgeslagen
kolossen op de dreunende dansvloer daarginds niet voor jouw ogen bestemd is.
Opgesodemieterd! Wegwezen! De lucht ranselt erop los, grijpt je bij je haren en rukt
aan je kleren als een horde ziedende Maenaden. Maar je wilt niet weg. Je knijpt je
ogen tot spleetjes en werpt je volle gewicht in de strijd tegen die oprukkende, wild
geworden massa die de strandzaal uitstroomt. (Wordt de zaal ontruimd, uit vrees
voor ongeregeldheden? Te laat: overal wordt al gevochten.) Her en der breekt een
eenzame toeschouwer door de linies en worstelt zich door striemende zandvlagen
heen naar het grote podium, om niets te missen van dit donderende feest.
*

Het handschrift van de wind. Een grafologisch rapport
Zelden zagen wij een handschrift dat zo'n rijkdom aan vormvariaties bevat. Dat
maakt de analyse niet eenvoudig.
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de windveren in de heldere lucht boven een
strand bij eb, waar hier en daar nog wat water is achterbleven in de zandribbels,
dan worden we getroffen door de sierlijke symmetrie, de spiegeling van de vormen.
Dat wijst op een open, speelse geest, die genoegen schept in imitatie en herhaling.
Beschouwen we daarentegen de donkere bladzijde van de zee onder een
dreigende hemel, dan zien we hoe hij regel na regel schuimbekkend neerschrijft in
een striemend, wat slingerend maar nog altijd zeer leesbaar handschrift: driftig en
gedreven, maar zeker niet onbeheerst. En de nerveuze precisie waarmee hij zijn
handtekening zet in een scheefgewaaide bomengroep is ronduit
bewonderenswaardig, net als de ritmische curven waarmee hij zandwoestijnen
beschrijft - een kalligrafisch meesterwerk als de Sahara wijst op grote artistieke
gaven.
Hoe meer wij dit handschrift bestuderen, hoe dieper wij onder de indruk raken van
deze schrijver: de plastische kwaliteiten van dit schrift, dat zich moeiteloos aanpast
aan het materiaal waarin het zijn sporen trekt, zijn ongeëvenaard.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

135
Neem bijvoorbeeld het rikketikken van de touwen aan de vlaggenmast - de ritmische
interpunctie van die razende wappering in de vlag: snel, strak, woedend. Maar daar
verderop, in dat tarweveld, vlaagt hij in lange, sissende, kurkdroge golven door het
graan: een prachtige, deinende beweging, die door de rij populieren daarachter dan
weer vertaald wordt in een beheerst wiegen, dat bij nadere beschouwing blijkt te
bestaan uit de miljoenvoudige hysterie van hun o zo nerveuze blaadjes.
Maar dit virtuoze handschrift verraadt ook snelle stemmingswisselingen: van het
ene moment op het andere kan de strakke curve van een gespannen zeil veranderen
in slap geklapper. Dan wordt de ritmiek van de beweging onzeker. Besluiteloos, ja
lusteloos ritselt een oude krant, probeert even zijn vleugels uit te slaan, maar zinkt
dan weer moedeloos terug. De fut is eruit, en het kan dagen duren voordat dit
onzeker dwalende uit zijn schrift verdwijnt.
Om een nieuw ritme te vinden heeft hij ruimte nodig: velden met hoog opgeschoten
gras of een rij soepele boomkruinen. Of de lege pagina van een zeearm. En plotseling
is het er dan weer: met herwonnen zekerheid stuwt hij de golven naar het strand in
strakke deining en kroont ze spelenderwijs met schuimkoppen, legt zijn zweep in
sierlijk knallende lussen over het helmgras en gaat zich te buiten aan knetterende
drumsolo's als hij kieren vindt - deuren en ramen die op een haakje staan - of
loszittende deksels of dekzeilen.
En als hij zich ten slotte na zulke creatieve uitspattingen ontspant in de lome
beweging van een opbollend gordijn en ergens diep in een huis voor de grap een
deur dichtslaat, dan is het of hij er een punt achter zet: genoeg geschreven voor
vandaag.
Dit alles wijst op een zeer complex, flexibel en temperamentvol karakter. Zij het ook
nogal labiel en onbestendig. Is zeer vormgevoelig en heeft beslist artistiek talent.
Kan doortastend zijn en doelgericht, maar ook erg aarzelend en onzeker. Een
boeiende, maar onbetrouwbare persoonlijkheid.
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Wim Hofman
Lezing met lichtbeelden
1
Oktober 1944. Tijdens zware beschietingen van Vlissingen door de geallieerden
krijgt bij een nooddoop het negende kind (een dochter) van de familie Van Belzen
voorlopig de naam die begint met de negende letter van het alfabet: Ina. De familie
heeft dan al sinds enkele dagen zijn intrek genomen in het systeem van gangen dat
zich al meer dan een eeuw of nog langer in en onder de bolwerken van de steeds
weer door oorlogsgeweld geteisterde stad bevindt. Haar vader, een los werkman,
weet ondanks beschietingen, streng straatverbod van de kant van het Duitse gezag,
niettegenstaande rommelasperges en kilometerslange rollen prikkeldraad op het
strand, een kleine hoeveelheid vloedwater uit de Westerschelde te scheppen. Als
dit doopwater over het hoofdje van het kind wordt uitgegoten blijkt dat het emmertje
behalve zeewater ook een Kleine Zeenaald bevat, aanleiding om Inaatje die, haar
hele leven verder aan de dunne kant zal blijven, ook Naaldje, of soms uit pure
plagerij Naadje Nep te noemen.

2
Tien jaar later woont de familie Van B. echter nog steeds in het gangenstelsel onder
de boulevard, vanaf landzijde toen nog bereikbaar door een opening bij de oude
bakstenen wenteltrap die tevens toegang geeft tot de oude toren van de stadspoort
die ook wel Bomvrije of Gevangentoren wordt genoemd of door een toegang in een
stukgeschoten en totaal uitgebrande woning aan de voormalige Paardenmarkt.
Naaldje slaapt als baby in een zinken wasteil of in een kinderwagen, later in de lade
van een kast, of op een rechtstreeks op de grond geworpen matras.

3
Het koken van was en de maaltijden gebeurt door de moeder op een open vuur,
hetgeen meestal veel rook en dikwijls een gevaar voor het kroostrijke gezin oplevert.
Op een avond duwt een groot aantal nog levende Noordzeekrabben die in een
wanhopige haast menselijke toestand verkeren het deksel van de hete kookpan
omhoog. Het sop onderin begint namelijk al te bewegen en te borrelen.
Begrijpelijkerwijze werken de on-
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derste krabben zich met wilde bewegingen van schouders en tengels zich uit alle
macht tussen en over hun soortgenoten omhoog. Enkele krabben weten zelfs sissend
en blazend onder het deksel uit te kruipen en vallen daarbij jammerlijk in het
opflakkerend houtvuur. Als de kleine Naaldje zo'n ongelukkig dier wil grijpen verbrandt
ze haar linkerhand. De pink blijft er heel zijn leven vreemd uitzien en is buigzaam
in alle richtingen, raar, alsof er nauwelijks nog botjes in aanwezig zijn.

4
De kinderen zingen veel en door elkaar heen en begeleiden zich daarbij op
instrumenten die zij zelf uitvinden. Zo hebben zij een blaasinstrument dat is
ontwikkeld uit een oude stofzuigerslang en dat lage olifantsgeluiden maken kan.
Soms zien we de oudste zoon bezig met slagwerk, waarbij hij met
metaalbewerkershamers op stukken spoorstaaf elektriciteitsbuizen of kleine plaatjes
schroot slaat hetgeen doordringend en meer dan welluidend kan klinken in de
woonruimte van de familie Van B. Zij doen echter ook andere spelletjes. Als de
magere Naaldje op elfjarige leeftijd opeens een buikje blijkt te vertonen, doet haar
vader navraag. Dat is verwonderlijk omdat de vader zelden of nooit spreekt hetgeen
in de familie als grote wijsheid wordt beschouwd. Hem antwoorden de kinderen dat
zij wel eens hondje-hondje gespeeld hebben. Zijn weerwoord: ‘Zijn jullie nu een
helemaal een haartje!’ levert slechts gegiechel op. U weet hoe kinderen zijn.

5
Zuster Priester is in Vlissingen lange tijd en ook in die tijd maatschappelijk werkster,
een opvallende en populaire persoon, die in strak, zwart leder gehuld een motorfiets
met een ver doorklinkend, laag bij de gronds geluid, berijdt. Het voertuig heeft zij
nodig om zich snel en behendig door de nauwe straten van de stad te kunnen
verplaatsen. Zij is dan eens bij de noodwoningen in Havendorp te zien en dan weer
op het Eiland, bij het Militair Tehuis in de Hellebardierstraat of bij het gezellig druk
bevolkte Ambonnezenkamp te vinden. Zij bezorgt noodlijdende moeders, ongezien
hun overtuiging, molton luiers en afgedankte overjassen, een enkele maal met de
bontkraag er nog aan, en lappenpoppen en kinderwantjes die door een koord met
elkaar verbonden zijn. Soms komt ze op de proppen met luizenkammetjes of flesjes
ammoniak, lysol, geest van zout. Ook de kinderen Van B. worden door haar onder
handen genomen: met een tondeuse worden ze in een handomdraai kaalgeknipt
zodat ze eruitzien als een stel dwangarbeiders uit de Oekraïne. Ze moeten één voor
één in een teil om met harde hand en harde borstel ter bestrijding van schurft
afgeschuierd te worden. Naaldje neemt zij echter daarna mee, achter op haar
motorfiets.
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6
Van het jonge dochtertje van Naaldje bestaan geen kleurenopnamen. Zij vertoont
als kleuter al een opvallende bos rood haar, dat als een laaiend kampvuurtje op
haar hoofd staat. De felrode kleur verbaast de familie Van B. enige tijd, omdat er in
de verste verte geen rood haar in de familie voorkomt.

7
De familie Van Eenennaam neemt de jonge moeder en haar kindje uit zuiver
christelijke motieven op. Voor elke maaltijd wordt er door mijnheer Van Eenennaam
vrij improviserend hardop gebeden. Naaldje wordt geleerd van een bord te eten en
de pot met aardbeienhuishoudjam met een broodkorstje leeg te poetsen, hetgeen
volgens mevrouw Van Eenennaam al in de bijbel voorkomt. Zij leert Naaldje haar
kind dat begint te luisteren naar de naam Roosje luiers aandoen met behulp van
een veiligheidsspeld die Naaldje eerst uit dwarsigheid vuiligheidsspeld noemt.
Mevouw Eenennaam legt tevens uit dat bijles niet altijd, maar wel dikwijls betrekking
heeft op bijbelles en dat het leuk kan zijn op de zondagschool, waar gezongen wordt
en waar verhalen worden verteld over Mozes die in een rieten mandje op de rivier
drijft en die zorgt voor een aanwas van ontelbare kikkers en sprinkhanen, en verhalen
over Jezus waar erg lang bij stilgestaan wordt.

8
Vlissingen kent in de jaren vijftig meer kerken dan nu. Het Engelse kerkje dat eruitziet
als een enorme koningskroon en dat dan naast de Nutskleuterschool staat wordt
echter al snel afgebroken. Het terrein voor de kerk en tegenover de Rijks Hogere
Burger School, dat in de volksmond Kalahari wordt genoemd en nog onbebouwd
is, krijgt pas in de zestigerjaren het bij de bouw al achterhaalde gemeentehuis
waarvan de kern van de architectonische idee een deemoed afdwingende trap is.
Hier en daar staan nog wel stukken van oude kerken. De muur van de ooit in brand
gevlogen Oostkerk, twee zijmuren van de rooms-katholieke kerk die omdat daar,
volgens de heer Van Eenennaam, een vloek op rustte, in 1939 werd gesloopt. Bij
de bouw was zeewater gebruikt, waardoor later brokken gips en stucwerk, bij
voorkeur tijdens het Marialof of de Nachtmis, losraakten en van grote hoogte op de
roomsen neerkwamen. De belangrijkste kerk is echter de gotische Sint Jacobskerk
met de toren waarin de jonge Vlissingse Michiel de Ruyter ooit geklommen is om
naar de schepen op zee te kunnen kijken. De kerk is ook belangrijk, omdat van
daaruit met zo'n groot succes de opstand tegen de Spanjaarden wordt gepreekt
(zoals bekend op Paasdag 6 april 1572) dat Don Pacheco en de zijnen bijna de-
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zelfde dag nog voor het gerechtsgebouw (waar nu de reptielenzoo is) als ordinaire
misdadigers worden opgeknoopt en zo hun einde vinden. Naaldje kerkt meestal in
deze Jacobskerk.

9
1964. Eenmaal goed en wel verpleegster vaart onze Naaldje met de Mecklenburg
van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland richting Harwich, Engeland, en gaat twee
dagen later wederom scheep in Portsmouth om dan na het leegeten van enkele
potten stemgember, hetgeen volgens haar een goed middel is tegen zeeziekte, via
Malta en het Suezkanaal zonder zeeziekte in een heet Dar es Salaam (Tanzania)
aan te komen. Bij zich heeft zij onder andere een zwarte koffer met het kruis van
roze pleisters. Erin zit de gitaar waarop ze evengoed ‘See you later alligator’ (van
Robert Guidry), ‘Opent uwe mond’ (psalm 81), of ‘St James Infirm'ry’ (slow blues,
with intensity ) als haar zelfgecomponeerde lied: ‘Vlissingse vissen weten niet wat
vissen is’ kan spelen. Haar handelsmerk als het ware is het glijdende en klaaglijk
jankende geluid op de hoge e-snaar dat slechts met behulp van haar unieke en
specifiek gevormde pink kan worden voortgebracht.
(Vlissingse vissen weten niet wat vissen is.
Vlissingse vissen weten wel wat vissen zijn,
Maar niet wat vissen is, vissen is, vissen is, enz.)

10
Alcohol is gezond en doodt de wormen en voortdurend roken verjaagt de muggen.
De dispensaire in de buurt van Mwanza (Tanzania) is nog maar voor de helft
afgebouwd. Als het vrachtwagentje te bruusk optrekt komt een golfplaat tegen een
bovenbeen van de zwarte bouwvakkers aan en maakt daar een vleeswond. Zuster
Naaldje reageert prompt door repen van haar witte japon af te scheuren en die als
verband aan te leggen. De openstaande wond doet haar aan een uit een boom
gevallen pruim denken. De jonge bouwvakker is trots op zijn verband en kan alweer
lachen. Het eerste woord Nederlands dat zij de werklieden leert is: opschieten! Zelf
staat zij nog voor zessen op om te luisteren naar het geluid van de duizenden vogels
die hun ochtendlied zingen. Bewondert 's avonds vanaf de veranda van de
dispensaire ‘het symbool van de zonsondergang’. Nog laat kan men haar zien zitten
bij haar petroleumlamp die, zo gauw hij wordt aangestoken myriaden vliegende
insecten aantrekt, en wiens schijnsel juist genoeg is om uit katoengaren hoofd-,
knie- en elleboogverband te haken, scrabble te spelen of met een sigarettenpeukje
de teken van haar benen te schroeien.
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11
Als het nieuwe in de zon blikkerende dak op de dispensaire ligt en voorzien is van
een groot, slechts van bovenaf goed zichtbaar, met menieverf geschilderd kruis,
krijgen de bouwvakkers van haar stukjes mango aangeboden, waarbij ze er zich
op betrapt even vluchtig aan blokjes jonge kaas te denken. Haar heimwee is echter
van korte duur. Er is ook bananenbier dat luidruchtig door rietjes uit een kalebas
wordt gezogen (een kalebas is een vrucht met een harde schil die eerst door middel
van een mes en daarna door het schudden van harde steentjes kan worden uitgehold
en dan als recipiënt kan worden gebruikt). De feestelijkheid wordt onderbroken door
het bericht dat een zwarte mamba het gebouwtje is binnengedrongen. Nadat het
kopje van het dier tot moes geslagen is en het bloed eruit loopt, wordt het dode dier
met een touwtje aan een paal opgehangen als afschrikkend teken voor andere
gifslangen, die een voorkeur hebben voor de douche- en toiletruimten, en wat erger
is, de behandelkamer.

12
Zij rijdt met haar motorfiets die beladen is met medicijnkoffers over de smalle rode
kronkelpaden van de savanne en ploetert door troebele stroompjes en gaat op
bezoek in afgelegen dorpen waar zij met behulp van een zwart flanelbord en uit
reclamekarton geknipte figuren les geeft in hygiëne en geboorteregeling. Zij
inspecteert de kinderanusjes, waar maar al te gretig vliegen op afkomen, bet ze af,
deelt stukken zeep en wormtabletten uit en zingt tot slot van haar komst enkele
stichtelijke en daarnaast ook enkele vermakelijke liederen (onder andere Old Mac
Donald) waarbij zij zich begeleidt op haar onafscheidelijke gitaar. Zij hoeft maar in
een dorp aan te komen of er vormt zich meteen bij haar motorfiets een lange en
ongedwongen rij moeders met kinderen die ze willen laten inenten. Het komt
herhaaldelijk voor dat zij moeders moet wegsturen die al eerder een prik kregen.
Zij denken waarschijnlijk: hoe meer prikken hoe beter! Ondanks haar aansporingen
om naar haar camera te lachen blijven toch veel kinderen huilen en snotteren of zij
nu ingeënt zijn of niet. Het huilen is aanstekelijk.

13
Met het oog op gezelschap en veiligheid schaft zij zich twee honden aan die zo
gauw er een roofdier zich in de buurt van de dispensaire ophoudt, wild tekeer gaan,
janken of soms zwaar, haast hoestend blaffen. In de nacht liggen ze echter meestal
rustig op de veranda en happen daar naar insecten. Het dichtklappen van de
hondenmuilen noemt zij in een brief een geruststellend geluid. Veel brieven schrijft
zij echter niet.
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Op een nacht slokt een python een van de honden op. Omdat de arme Tarzan aan
de ketting pleegt te liggen en een slang geen ketting vermag door te bijten wordt
de volgende ochtend door haar verbaasde boys een dikke slang met bruine vlekken
omgeven door zwarte contouren gevonden, die aan de ketting lijkt te liggen. De
ketting komt echter duidelijk uit de bek van de slang. Een oude Winchester maakt
een einde aan het lange en gulzige leven van het dier.

14
Na enkele jaren verblijf in de tropen houdt zij in haar geboorteplaats een lezing met
lichtbeelden en vertoont opnamen van medewerkers van haar dispensaire, de
nieuwe behandelkamer met veelkleurig planbord, de lange dokter Harry Murray die
wel eens langskomt, de boys, haar motorfiets met lachende kinderen, opnamen ook
van de oevers van het Victoriameer bij zonsondergang, van haar honden, van
grasvlakten met hoog geel gras en met daarop hier en daar apebroodbomen met
hun brede, gedrongen stammen, daarboven een strakke blauwe lucht met zeer
hoog drijvende witte wolken en een opname van een python die aan een ketting
lijkt te liggen. Haar dochter, die na veel vijven en zessen de lezing toch bijwoont,
blijkt een opmerkelijke aandacht te hebben voor deze dia, hetgeen haar moeder,
die de ketting ogenblikkelijk psychologisch weet te duiden, een gevoel van troost
bezorgt.

15
Het ziekenschip Dolores vaart regelmatig op het Victoriameer in de buurt van Mwanza
rond. Het is in oorsprong een oud Duits schip dat ondanks de steeds weer
opgebrachte witte verf toch gauw dan eens hier dan eens daar roestvlekken vertoont.
Het schip is uitgerust met een zware Dieselmotor. Volgens sommigen is het horen
van de naam Diesel voor Zuster Naaldje aanleiding geweest om het vaartuig (met
giften onder meer van een bepaalde kerkelijke gezindte in haar geboorteplaats) aan
te schaffen. Diesel springt in 1913 op weg naar de Verenigde Staten voor de kust
van Vlissingen overboord. Men vind zijn kleren, hoed en wandelstok op het dek,
maar zijn lichaam wordt nooit teruggevonden. Dat Diesels naam voortleeft in de
talloze motoren die je over de hele wereld aantreft is voor Naaldje een aantrekkelijke
gedachte waarin zij een uitzonderlijk diepe betekenis vermoedt. De zieken liggen
op het dek onder gestreepte linnen zeilen die hen zowel tegen het withete Afrikaanse
zonnetje, als de oliesmook die soms uit de schoorsteenpijp van de Dolores komt,
moet beschermen. Onderzoeken en kleine ingrepen vinden op het achterdek plaats
waar Naaldje steevast te vinden is en toeziet op het op haast potsierlijke pootjes
staande keteltje waarin het te ontsmetten
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verband wordt gekookt. Aan riempjes om hals en schouder: Leica en Kodakcamera.

16
Het Victoriameer is 67.483 vierkante kilometer groot en lijkt derhalve op een
binnenzee. Het water is echter zoet. Er drijven al eeuwenlang eilanden van papyrus
op de wind heen en weer. Bij een poging om eens zo'n rieteiland van dichterbij te
zien en de in een hecht kluwen drijvende wortels onder de voeten te voelen wordt
zij aangevallen door een zwerm agressieve zwarte wespen, waarbij er voor haar
niets anders opzit dan het water van het meer in te duiken. Het is niet onwaarschijnlijk
dat zij op dat moment daarbij haar bilharziasis oploopt.
(Bilharziasis, ook wel schistosomiasis genoemd naar de tropische parasitaire
worm de ziekteverwekker Schisostoma die in het menselijke bloed leeft; zie Dr.
Gottfried Koller, Dr. Fritz Anders en Dr. Ralph Buchbaum: Zoöflagellaten, 1938).

17
1974. Om redenen van gezondheid naar Vlissingen teruggekeerd, wordt zij dikwijls
gesignaleerd als haar dochter, die inmiddels de naam Van Eenennaam heeft
aangenomen haar in haar rolstoel door het park naar het Bethesda Ziekenhuis duwt,
dat op dat moment weer eens verbouwd wordt. Daarnaast zoekt zij in toenemende
mate en misschien omdat haar ouders inmiddels zijn gestorven, in het nog steeds
vervallen Vlissingen naar voorwerpen en plekken van haar jeugd, zoals:

18
De gietijzeren fontein met aan twee zijden in reliëf de portretten van Betje Wolf en
Aagje Deken die regelmatig groen wordt opgeschilderd maar zelden spuit.

19
De vissershaven waarin geen enkele botter meer te vinden is. Bij laag water krijgt
men daar de bodem van de haven te zien, bestaande uit een hoeveelheid
bruingroene modder waarin een betonijzer als een groot vraagteken steekt. De
aanblik van een oude kinderwagen die in de modderhaven ligt en die de kleur van
de slijmerige havenmodder heeft aangenomen brengt haar op het idee de plek van
haar geboorte en de woonplaats uit haar prille jeugd op te zoeken.

20
Zij kan haar dochter overtuigen van het historisch-emotionele belang van
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de plek voor haar zowel als voor de dochter en laat zich naar de Verlorenlandstraat
duwen en vandaar naar een merkwaardige hoek in een muur onder aan de Vlissingse
boulevard, waar zij na het uitgraven en wegwrikken van enkele bakstenen een
smalle toegang tot een gewelfde gang weet te vinden. Omdat zij door haar ziekte
en verschillende fatale ingrepen broodmager is geworden, kan zij zich met de hulp
van haar dochter naar binnen werken om zo in een muffe donkere ruimte terecht
te komen waar zij op goed geluk met haar Kodak enkele flitsopnamen maakt.

21
1974. Op haar zwarte kist is op haar verzoek met hansaplast een kruis geplakt. Bij
de afscheidsplechtigheid is onder andere de burgemeester van Vlissingen aanwezig.
Natuurlijk zien we daar ook haar dochter die nu zachtjes huilt en een donkerblauw
hoedje draagt en bijna al haar broers en zussen: Adrie (al een tijd terug maar nog
steeds vol van Korea), Bernhard, Charlotte, Daan, Elly, (Frans is afwezig: na het
doorlopen van de zeevaartschool is hij radio-officier geworden en vaart) Gerrie,
Hendrik, die, omdat hij niet bereid is tegen het Oostblok te vechten, dienst wil
weigeren, verder Jopie, Ko, Luns, Marinus met baard. Het echtpaar Van Eenennaam,
nu grijs, ja haast wit geworden, maar nog steeds zelfverzekerd en met rechte rug
zingt psalm 42: ‘Het hijgend hert der jacht ontkomen’. Naaldjes dochter legt de
gitaarkoffer op de doodskist. Daardoor worden sommige van de aanwezigen
bekropen door de gedachte dat een gitaarkoffer sterk op een doodskist gelijkt en
de gitaar op een dood lichaam (dat weer tot leven komt als er iemand op tokkelt!).

22
De crematie vindt, omdat Vlissingen niet over een crematorium beschikt, in stilte
plaats in Rotterdam. De zwarte met zilverkleurige franjes afgezette wagen van de
begrafenisonderneming die Rotterdam inkomend rechts in plaats van links afslaat
komt eerst bij een kinderboerderij die De Kooi genoemd wordt terecht. Vanaf de
kinderboerderij naar het crematorium is het echter nog maar een steenworp.

23, 24, 25
Bij het afhalen van de diafilm bij foto Dert aan de Nieuwendijk blijkt dat de laatste
opnamen vooral die van grote holle ruimten zijn, met wat stoffig puin op de grond
en enkele grijze betonnen kolommen, een touw of snoer (of spinrag) dat van de
zoldering hangt, maar ook, heel duidelijk in het licht van de flits een zinken wasteil.
Wij gaan ervan uit dat onze Ina van Belzen tijdens het fotograferen dit voorwerp
heeft herkend. Er zijn mensen die beweren dat, wanneer een mens sterft hij zijn
leven in een
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flits aan zijn ogen voorbij ziet trekken om zich zo gemakkelijk van het begin tot het
einde van zijn bestaan een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit ervan. Het
heeft er alle schijn van dat onze Naaldje met de camera in de hand iets dergelijks
ten deel is gevallen.
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Alfred Schaffer
Gesprekken
Start en finish
Tot je bent uitgeraasd: de krachten vloeien weg en de daken zijn
geverfd in alle kleuren. Rood, oranje, groen en paars. Nieuwbouw.
‘Zou ik je nu iets mogen vragen?’ Het oog blijft willekeurig rusten
op een hoek met beugels, riemen, pennen, haken. Het probleem
van een vaag omschreven ontmoetingsplek. ‘We zijn toch geen
namen vergeten mag ik hopen?’ Wie is er te geloven op een woord,
wie kent niet het menselijke slaapgeluid? ‘Graag zou ik op mijn vraag
een antwoord hebben.’ Je moest maar maken dat je wegkwam, gauw,
stoelen, tafels, de menigte die zich uitbreidt als een olievlek, zang
en dans. Een zet met wit, een zet met zwart. ‘Hier zou het moeten zijn.’
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Durf en grootte
Als een ongewenste gast de ruimte innemen, bezetten.
‘Doe of je thuis bent!’ Maar één verkeerde beweging en.
Kijk naar boven, kijk naar beneden, schat de afstand in.
‘Was dat daar een wonder, of een komeet?’ En maar wijzen
en lachen. Na de zoveelste toespeling is geen oppervlak nog
te vertrouwen, hoe vredig ook. We hangen aan je lippen.
Achteraf moet je vaststellen dat ingrijpen weinig tot niets
heeft geholpen, je kunt zo de straat weer op. Toe, je kunt 't,
blijven zitten of opstaan en heen en weer gaan lopen tot
iemand de vraag zal herhalen. ‘Nee, zo is het niet gegaan.’
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Proloog en epiloog
De reis die maar geen reis zou worden, terug ook naar het huis,
groen uitgeslagen. ‘Het is belangrijk dat je dit verhaal vertelt.’
Tafelmanieren, de kamers ontruimen, nu en dan met het hoofd
in de handen rusten onderaan de trap, voor het raam gaan staan
waar maar niemand voorbij wilde komen, waar niets is te zien.
Waar luister je naar? ‘Het wil me niet lukken.’ Een nieuw gevaar,
onbeschermd als in een onbeschermde vlakte. ‘Mag ik je zoenen?’
Het bijpassende geluid van schuren en schaven, kloppen, boren,
verwoede schoonmaakbewegingen. ‘Ik heb niemand gehoord.’
Wie er oog voor heeft. ‘Jij had de sleutels?’ Verloren, gevonden.
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Tijd en plaats
‘Dus het is waar?’ Een kleine auto hobbelt over een landweg,
een trillend middelpunt vanuit een ooghoek waargenomen,
plukjes watten boven het groene dal. ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet!’
Rondrijden en verdwalen tot zich een oplossing voor zou doen.
En was dit nu maar zichtbaar te maken: de moeizame terugtocht,
hoe laat het werd, de eenmalige scherpte van een overweldigend
decor, het dode gewicht. Vastgenageld. ‘Nou moet jij vragen wat!’
Opstaan of blijven liggen, liggen of blijven opstaan, ook 's nachts
hield deze wonderbaarlijke vermenigvuldiging niet meer op,
pak vast m'n hand. ‘Hallo?’ De kracht van de herhaling. ‘Halló?’
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Eb en vloed
‘Ruilen?’ De dagen lengen, de uitdaging bleef, iedere fout is
fataal. ‘Ik weet zo snel geen diagnose.’ Zonder beeldmateriaal
slaat onmiddellijk de blindheid toe, veel tijd voor een besluit
resteert je niet. ‘Zul je me zeggen wat je denkt?’ Voorzichtig
lopen als het donker is, trap niet op benen, armen, slapende
gezichten - is dit kinderspel? De landerijen vol bedrijvigheid,
werk in overvloed. ‘Zou je dat nog één keer kunnen herhalen?’
In overmatig licht mag alles bewegen, in stilstand ontroeren,
zelfs nooit hebben bestaan. ‘Kom eens bij me staan.’ Een golf,
nog een golf en het is voorbij. ‘Ah, daar ben je dan eindelijk!’
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Hoogte en diepte
‘De kinderen komen hier makkelijk over de vloer, de deur
staat altijd open.’ Hoe lang gaat dit gesprek nog duren?
Noem het een foutloze reactie. Warm eten, warme bedden.
‘We kunnen niet meer doen dan ons uiterste best.’ Veilig nu,
achter de dijken. Dit kon zo niet door blijven gaan, veel lichter
zal het tenslotte ook niet worden rond deze tijd van het jaar.
Een kangoeroe die snel wegspringt door een vuurzee, de aanblik
van een dor weids veld. Korenhalmen reikend tot aan de hals.
‘Neem gerust wat meer, het staat ervoor!’ We kwamen niet zo
maar uit de lucht vallen. Een maaltijd, daar waren we aan toe.
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Charl-Pierre Naudé
Gedichten
'n Deur na binne
Jy sê, vriend,
dat openheid nodig is
sodat waarheid kan gedy,
en eerlikheid vra glo
om deursígtigheid.
Dúidelikheid.
En hélderheid.
Líg, ja líg
vir die snelweg na Damaskus.
Gun my die verskil:
wat nóu nodig is,
is heimlikheid,
en 'n duister wil ...
Segment vir segment
kruip die eerlikheid
in diskreetheid.
Werklik,
waar vlêrmuise onwelkom is
kan niks goeds van kom nie.
Selfs die Goeie moet 'n oog kan toemaak.
En waar die rede sluimer, word die skone gebore.
Selfs die alledaagse word eers merkbaar
as dit oorgeblaas is in duisternis:
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'n nuwe spesie skoenlapper,
ontdek in 'n stikdonker habitat.
Tweeduisend fame onder die see.
In 'n duikboot,
op die bo-arm van 'n bootsman
getatoeer;
en in 'n kluis,
die wêreld se oudste skatte,
vyf ronde knoetse goud
so oud soos die Farao:
'n bak skitterende lemoene,
net gister gepluk.
Die dag sélf
het donkerte nodig om lig af te gee:
'n binnehof,
'n deur wat uitloop op 'n geslote patio,
wat nooit gesluit word nie
en altyd oop staan.
Eeue lank reeds
word die ganse universum
deur dáárdie deur gesmokkel.
Diewe weet dit nie.
En die polisiehelikopter daarbo,
sien dit ook nie raak nie;
'n deur na binne:
horisontaal verbloem;
vertikaal versteek.
Oop, soos die nag.
In die geheim
van die dag.
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Vampiere
Vampiere in Malawi, berig die koerant.
Die president reik selfs 'n verklaring uit:
‘Wys my 'n vampier, dan stop ons hom in die tronk.’
Maar wie behoef bewyse, as die lyke daar is?
'n Meisie van so agttien, léég gesuig en styf
soos 'n stok, twee slagmerke in haar nek;
haar hande onnatuurlik groot en benerig
rus soos valkvlerke op haar wydogige borste.
En die hoofman se seun in sy kruis geknak
teen 'n ploegskaar, toe niemand gekyk het nie bene wat invou óm die uier van sy fallus,
en nie 'n druppel bloed oor in die res van sy lyf nie!
Drie weermagjeeps van Lilongwe haas dié kant toe
na 'n dorp, nog drie sóóntoe na 'n noodgebied:
om wag te hou in die nagte, maar tevergeefs.
Die vampiere sluip deur, altyd nog 'n lyk in die môre;
soms nie eers merke nie, net 'n pubis wat bult
soos nuwe piesangs; of 'n buik wat staan soos 'n dier se skrik.
Waar is die lyke? vra die rondgaande kommesaris.
Hulle word onmiddellik begrawe, as beswering,
fluister die priester en kriskras sy bors.
Die soldate bevestig dit; van hulle sterf ook,
een het so op sy stewels ineengesak,
arms om sy RI gevleg soos 'n wingerdstok,
of 'n slang om die Hermesstaf van geneeskunde.
Selfs die VN se VIGS-kliniek word oornag 'n teiken.
Om deure te grendel of toe te spyker
help ook nie, die vampiere loop deur mure.
Vampiere: sommige sonder tande, met spuitnaalde;
hulle trek bloed en loop weg daarmee in sakkies.
Die mense aanvaar dit al, sê die hulpwerker;
sien selfs uit daarna, met 'n groeiende begeerte.
Snags land sy op my dak en hurk daar naak, sê 'n man;
van onder af sien ek die varkleerbeursie
wat sy vasknyp in haar mik, déúr die sink...
‘Sy wag haar oomblik af en ek wag vir haar.’
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'n Kerkhoffie met kerse flakker soos 'n verjaardagkoek.
'n Troue, maar net een staan voor die kansel:
'n visgraat van 'n meisie wat smoorverlief is
op háár vampier, 'n bruidegom in absentia.
Al hoe meer lanterns dwaal sonder mense,
'n stat het net 'n hond, maar iémand voer hom snags.
Fluisterings dryf: ‘kan nie wag nie’ en ‘waarom môre...’
terwyl jonges glimmend dans in 'n dorpsaal
soos maskers op stokke in 'n ou, ou karnaval.
En soos in verre noorderstreke
waar die mense lang seisoene van donkerte ingaan,
gaan die lewe voort,
in die ryk van die skimme.
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K. Michel
Twee gedichten
Jan op feb af
maart staart april wil
droomde dat ik het nieuwe kabinet
moest fotograferen
op de trappen van het decemberpaleis
in diverse formaties
gezichten met knikkerogen
gestuukte kaken
een stapeling van schouders
rijtjes rijtjes
grijs zwart gebroken wit
als vroeger op het schoolbord
de tafels tot tien
de volledige vervoeging van het werkwoord moeten
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Na de hausse
lage landen gouden bergen
boter tulpen boter trofee
droomde dat ik met mijn jetski
naar de bank van lening ging
achter het loket zat te verbolgen
om te rijmen de oude Vondel
maar we hebben toch op de Oost
op werkelijk overal gevaren
desondanks blijven ze jagen
op meer en groter wild
de captains of industry
en blijven de kleine luyden
zuchten naar kastelen in Spanje
waarom herinnert niemand zich
de reusachtige geweien
die verspeeld
op de bodem van de Zuiderzee liggen
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Franco Loi
Gedichten
Jij, God die kijkt, vergeef me als het leven
mij laat huilen en geen plezier meer geeft,
als ik beef voor niets, als ik mijn leven
met me meesleep als een last die mij verstomt...
Er is iets wat verloren is, en mijn handen
zoeken in de lucht de draad van het verdriet,
en ik sta midden in de dorens en als de honden
besnuffel ik de hoeken van de straten en pis ik medelijden...
Jij, God, die het hart van de naïevelingen vuur inblaast,
breng wat licht in het water, zeg me de waarheid,
eet met ons in deze lucht van angst.
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Wat houd ik van de wereld! Van zijn adem, van de wind!
Van de bomen, het gras en de zon, de huizen, de steden,
van de maan die steeds verandert en de klimop die tussen de huizen klimt.
Ik houd van het zout van de zee, de dwaze dommigheden,
Het proosten tussen vrienden, de sparren in de wind,
en van al Gods dingen, zelfs de kleinigheden,
van de schittering in de vensters van de tram die langs je rijdt,
van de haastige schouders die lopen met de blik omlaag,
van de vrouw die verwarrende gevoelens achterlaat:
hij is híer de wereld, die van jou te verwachten lijkt,
dat jij naar hem luistert, dat jij naar hem kijkt,
want hij is er altijd, maar je vergeet hem zo gauw,
je valt in slaap, raakt in gedachten afgeleid...
Maar is de schaduw van de avond daar, dan roept de wereld jou,
hoe groot wordt de hemel die zich over je spreidt,
en zich weerspiegelt zonder leugens in haar ware schoonheid,
zodat jij van kleur verschiet voor jouw volkomenheid.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

159
Traag een lijkstoet over een witte straat
achter de stappen schommelen de slaperige mensen
met de last van de herinnering die hen kwelt:
de doodgravers eerst met zwarte mantels
al schommelend lachen zij vet en rood,
dan de kaarsendragers en de band die speelt,
de priesters die mompelen met zwarte paraplu,
en het overijlde gehuichel van de gezichten week
van het huilen en van de kletsende vlaggen...
Achter aan de wagen de bloemen, een krans,
en de bruine kist met zilveren franje
met daartegenaan het groepje vrouwen, de mannen,
de dikke moeder, de vrouw, de verwanten...
De sneeuw bedekt alles, de vuile straat,
de hoedjes, vlaggen, wagen, gevoelens,
het Miserere slecht gespeeld
dat het hart doet zwellen en de vrouwen hun adem ontneemt...
Bid voor ons... en de vuile straat
is wit en geel en gaat schuil onder de zuchten...
... nu en in het uur van onze dood, amen...
De kist in de sneeuw van de stad
gaat langs als de schaduw van zijn bestaan.
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Er ligt een zogenaamde krant tussen de witte handen van mijn vader
en een scheef getrokken glimlach op zijn gezicht...
Ook zijn kraag is wit en wit zijn de tegels
van de keuken en dat witte gewicht
van de vermoeide tafel in de heldere spiegel van het glas
en dat trillen van zijn bril waarachter een droom verborgen ligt...
Niet dat hij leest of dat van achter het glas zijn ogen kijken naar iets,
terwijl de tijd verstrijkt, kijkt hij in het niets,
het duurt maar even dat hij zijn adem en de verdoving staakt,
een steek in het geduld van het wachten
op een leven dat in de geest verloren lijkt geraakt.
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Wie zal ons leven terugbetalen
als we uit woorden geen zin kunnen halen?
We zeiken het dansdeuntje van de poëzie
en die eikels kennen niet eens de melodie!
Ze behandelen haar zelfs niet als mest! En vol stront
halen ze hun neus op als voor het geblaf van een hond.
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Er zijn van die momenten als de avond bijna is verdwenen
dat de bladeren geen bladeren meer zijn aan de takken,
dat de zon rook wordt en je tussen de stenen
stappen hoort als bladeren die de wind heeft te pakken,
daar is de vorm van de zon binnen in een wolk
en rondom in het blauw de schaduwen die gaan
tussen de verre lichten op de daken waar het lot
van mijn leven verbleekt in Milaan.
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Een vrouw hebben we nodig, haar stem
die als ze spreekt onze gevoelens streelt
en in de open lucht brengt waar de stem
van ons is en van haar en het praten één,
vrienden hebben we nodig, verliefd zijn
mensen die jou kennen, en tijdens het denken
beweegt in ons de schoonheid van de onschuld,
de engel hebben we nodig, zijn licht
dat onbekend in de schaduw stem wordt
en het stille water brengt van zijn zee.
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Met vrouwen ben ik in slaap gevallen tot mijn spijt,
niet om hun kut die altijd aantrekkelijk is in de kou
en de leegte die bang maakt als men zwijgt,
maar omdat ik van ons in de spiegel hou,
zo mooi als de natuur een geheel met ons is
en je in het wit van het bed te verliezen op zoek naar elkaar,
want later slaap ik wat en in de duisternis
zijn dromen niet eens daar... Ik kijk graag
door de klare ogen, wijd open, met vaste hand,
de verre tekens, de geuren, en ik luister later
naar die grote stilte die uit de hemel daalt
en uit de mooie stemmen van vrouwen die weten te praten.
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Ik heb de wereld gezien, ik heb kinderen, ik heb lief gehad.
Ik sta hier met wel vijfhonderd gaten in mijn zak
en wanneer ik mijn handen erin steek, vind ik niets...
Om niks krimpt mijn hart ineen, soms brengt een gezicht
mij tot tranen... zomaar... voor een spel van de wind...
Maar soms sta ik hier als een steen, een rotsscherf
en alles schijnt me een scherts, een knoop van niets
waarin ik vast lijk te zitten, maar we worden gedroomd,
gedroomd door de bomen, door de slissende slangen,
meeuwen die vliegen, door het tuig
dat tijdens het pissen zijn gevoelens leegt,
door onze gedachten gedroomd, door het ellendige web
van de geschiedenis en de herinnering, je oorsprong
die je bedekt als een tafelkleed
dat het hout verbergt en berooft van het geloof...
Dus probeer ik onder de tafel te kijken,
tussen mijn stoelen en de schoenen, want het geduld
van de voeten, in de waarheid van het hout, maakt de tafel sterk.

VERTALING: ASTRID DE VREEDE

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

166

Franco Buffoni
Gedichten
Oorlog
*
Met vlees als voer
Worden de schildpadjes
Slecht en stout
Worden ze vleeseters,
Je ziet ze wegspringen
Achter uit de tuin
Als je het ze daar voorzet
Op de tegelvloer in plaats van het
Plakje banaan
Het blaadje sla...

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

167

Sinds Lévi-Strauss tegen Sartre zei dat men een begin moest maken met
het bestuderen van de mens zonder bijzondere voorrechten.
In Patagonië verblijven de zeeleeuwen
Twee maanden per jaar op de stranden,
Dan werpen de leeuwinnen.
De leeuwen wegen zowat vierhonderd kilo,
De leeuwinnen honderd. Dat maakt alle strijd onmogelijk.
Een paar dagen na de worp, die ik achteraf bijwoon,
Overkomt het een leeuwin, terwijl ze nog zoogt,
Dat ze begeerd wordt door een autre leeuw
- Vrouwelijke betrokkenheid bestaat
Slechts metterdaad En gescheiden van de kleine, die op zijn beurt
Voorwerp wordt van de aandacht van een andere leeuw.
Hier verdubbelt zich de scène op de oever,
Aan één kant de leeuwin, met geweld vastgehouden
Door de eerste van de leeuwen, aan de andere de kleine
In de macht van de tweede die hem naar believen afrost.
Op die leeftijd - is het commentaar van de journalist Gebeurt het al gauw dat een jonge leeuw
De kleine voor een vrouwtje houdt.
Een paar uur later is de kleine ontzield.
Natuurlijk wilde de leeuw hem niet doden Als dat zijn bedoeling zou zijn geweest
Had hij dat in een seconde kunnen doen Het was slechts onervarenheid,
De tol die de soort betaalt voor haar groei.
De moeder - bevrijd - bergt intussen het lijkje.
Ook ik heb grote katten pasgeborenen zien vreten
Hun eigen kleinen zelfs, en ik weet dat het bij haaien
Gebeuren kan dat de grootste
Zelfs nog voor de geboorte zijn broertje verslindt
In de moederschoot.
Sedert de dag dat echt, gerecht en altaar
De mensenbeesten het ontzag aanzegde
Voor zichzelf en de ander...
Ik denk aan het kind van zes maanden
In Turijn doodgeslagen
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Door zijn drieëntwintigjarige vader
Omdat het huilde, hem uit de slaap hield.
Ik denk aan die moeder, van haar kinderen gescheiden
Bij de ingang van het kamp,
Hoe hebben ze het klaargespeeld die van haar weg te rukken
Vroeg het overlevende broertje zich af.
Ik geloof dit, één zeeleeuw is genoeg
Ter bevestiging van het feit dat één wortel van het kwaad
Zoölogisch is. Het kwaad dat
Een rat van enig volk overkomt
Indien binnengevoerd in het territoir
Van een ander rattenvolk. IJzingwekkend.
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*
Eerst waren ze tevreden met de oren
Als bewijs voor gedode Indiaan, de estanceros,
Om de prijs, een gouden pond, uit te betalen,
Maar sinds het begin van de waarneming
Tussen Rio Grande en Ushuaia
Van Selknam Indianen zonder oren,
Eisten zij de testikels.
Toen was het dat zich gelden liet de Schot Alex MacLennan
Bijgenaamd ‘Chancho colorado’, het rode zwijn
Bevriend met Sam Islop
De fabrikant van Indianenlederen riemen
En met de Roemeen Julius Popper
Die in Habsburgs uniform klopjachten hield
Op de mens in Vuurland.
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*
‘Zijn dat oesters, commandant?’
Vroeg met een blik op de mand naast de tafel
De jonge luitenant,
‘Twintig kilo Servenogen,
Gift van mijn manschappen,’ antwoordde met een glimlach
De kolonel. Hij bewaarde ze op kantoor
Naast zijn tafel. Door de Kroaten bij de gevangenen uitgerukt.
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*
Stoppen van oranje katoen
Op het rode Lodève-pilo
Van jouw infanterie-uniformbroek
In vitrine bij het museum als
Voorbeeld van tenue vervaardigd
Uit plaatselijk textiel. Bijzonder hel
De klunzige haastige
Stop in het kruis
Over de naad door jou gemaakt
Voor de slag bij de Marne.
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*
De ruimte in de onderzeeër
Waar de kok kookt for the boys
Is twee bij twee meter met vier pitten
En opzij van de spoelbak
En zes britsen. Boven elkaar
Eén vijftig samen.
Niet van bidden spreken de zwarte stangen
Maar van platheid van de verlangens
Hindernis voor pogingen van denken
Aan het onmiddellijk ricochet
Van het naar de boeg gerichte projectiel
Op zestig centimeter van de voeten.
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Oorlog dood roem zege
I
Oorlog dood roem zege
Op kroonlijsten steunende pseudo-vorstpannen
In de vorm van vrouwenhoofden
Bevestigd met dakloodgietsel
Ontsproten aan bossen acanthus...
II
Van de trappentoren uit de dakloggia
Boven drie andere nog
Hakenkruis zwart het uniform
Langzaam afdalend,
De Loire op de achtergrond.
En de koorzangers worden doorschoten martelaren
Niet langer met fresco' s achter zich.
III
De grote grothangar bij de Mas d'Azil
Heeft fletse lampen voor de verlichting
Van propellers van naziverkenners
Voor het fond van rotstekeningen:
Op de horens genomen gewonde bisons
Koppen tegen elkaar...
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*
Zo schrikt in pijn de berggestalte op
Haar puntig tandje waarin cariës
Grothol metaalsmidse
Zonne-incisie stenen gietvormen
Voor smeltwas hergebruikt.
Niet toevallig vermijdt de gems voortaan
Ginds over de rotsen te slippen.
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De antinomie van de leugenaar
MacAlisters zoon ving een vis en sneed daarvan uit de buik een blokje
vlees om aas voor zijn angel van te maken. Toen gooide hij het verminkte
lijf, levend nog, in zee.
- Virginia Woolf, Naar de vuurtoren
Levend nog het verminkte lijf in zee
Overgelaten zonder orders
Zonder filologieën
Als de injectie van Akense artsen
In de ogen van een levende baby
Dienend als Ariërtest;
Als een korrel voor de gleuf
In het vlees dienend voor productie
Millennia later van de parel
Van geheim huilen;
Als de kooi met aas
In de spoelbak gegooid
Om zonder viezigheid
Het dier te verdrinken dat de korrel steelt;
Als die gave gebitten
En die verzorgde nagels
Aan de ideologie uitgeleverd
Op de marmeren tafels;
Als Zaccaria's adder
Om het stokje gekronkeld
Met geweld ondergedompeld
In de fles spiritus;
Als de sigarettenbrandwonden
En de toevallige breuken
Met correctiemiddel veroorzaakt
In het reëel verleden van een zesjarige
Antinomie van de leugenaar
Die zegt dat het niet de moeite
Zegt dat het de moeite waard is.

VERTALING: KAREL VAN EERD
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Cees Nooteboom
Tweeluik voor Gerrit Kouwenaar
Men
Men was iemand die ik nooit gekend heb,
men was de denktrant van een andere dichter
in een totaal witte kamer, sprekend van
elckerlyc,
in zinnen van argwaan en liefde.
Het was daar
een landstreek van hoger zoemen
waarnaar ik keek uit de verte,
verbaasd over zoveel veenbrand in weinig
verbluft bij het zien
hoe zo iets gebeurt:
de tovenaar stil als een wijze
zonder retorten en kolven,
en toch
de gewoonste woorden
van inkt en van potlood
veranderd in marmer:
scheikunde,
hoger beroep.
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Scheikunde
De zee
onafzienbaar
waarin iemand
verdwenen.
Op de glanzende
vlakte
de eenzame
roeier.
Komt hij
of gaat hij?
Mengt zijn tijd
met zijn woorden,
ment
dat voortdurende tweetal.
niet in die
van de meesten,
juist
in de zijne,
in die gedichten
van zelf en van wereld
is het al
tijd.
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Willem van Toorn
Groninger lezingen over poëzie III
Het gedicht over het gedicht
In mijn vorige lezing probeerde ik, daarin gesteund door Paul Rodenko, aannemelijk
te maken dat in de moderne poëzie taal, de taal waar het gedicht van is gemaakt,
een essentiële rol speelt. Het gedicht, zou je kunnen zeggen, onderzoekt vaak
zichzelf. Ik eindigde toen met recente gedichten van Kouwenaar en Gerlach waarin
het gedicht, het dichten zelf, centraal staat. Gedichten over gedichten, daar wil ik
het vandaag over hebben. Degenen van u die naar mijn eerdere lezingen luisterden,
merken dat ik het alweer wens op te nemen voor een niet zo luidruchtig genre. Men
heeft stokpaarden of men heeft ze niet.
De behoefte bij dichters het in het gedicht over het gedicht zelf te hebben, is van
alle tijden. Eén voorbeeld uit vele: een van Shakespeares beroemdste sonnetten,
nummer 18, gaat bijvoorbeeld over zichzelf. ‘Shall I compare thee to a summer's
day?’ vraagt de dichter aan zijn geliefde - zal ik je vergelijken met een zomerdag?
In het gedicht dus. Dan volgt een reeks argumenten waarom die vergelijking geen
zin zou hebben: de geliefde is lieflijker, de zon schijnt soms té heet in de zomer, en
het gouden aanschijn van dat jaargetijde gaat steevast voorbij als het herfst wordt.
Maar de eeuwige zomer van de geliefde gaat niet voorbij als zij (of hij) vereeuwigd
wordt in de regels van het gedicht. ‘So long as men can breathe or eyes can see, /
So long lives this, and this gives life to thee.’ Zolang er mensen zijn die ademen en
ogen die kunnen zien - zo lang bestaat dit, het gedicht, en dit schenkt jou leven. Dat
is nogal wat om vierhonderd jaar later te lezen, in het besef dat je als lezer dus weer
even een leven schenkt aan de geliefde van de dichter.
In die vorige lezing gebruikte ik het gedicht ‘Voor wie dit leest’ van Leo Vroman
als illustratie van de poging van de dichter door het papier heen te breken om de
lezer te bereiken: ‘Gedrukte letters laat ik u hier kijken / maar kan mijn hand door
dit papier niet steken’. Bij Vroman, zegt Paul Rodenko, is in ‘Voor wie dit leest’ het
vers ‘een instrument van waarneming, een zintuig, een lichamelijkheid - de
gelijkstelling van het gedicht met het gedrukte gedicht op papier, de mógelijkheid
van deze gelijkstelling is eveneens op het lichamelijk ervaren van het gedicht geba-
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seerd - een zelfstandig zintuig, maar tevens lichamelijk met de dichter verbonden,
zodat hij zich er ook geheel en al mee identificeren kan: hij kan “een en al gedicht”
zijn, zoals hij een en al oor, een en al oog kan zijn’. Ik zou dat voor het type gedicht
waar ik het vanavond over wil hebben, het gedicht over het gedicht, willen vertalen
als: een dichter die niet op een gegeven moment doordrongen raakt van de
krankzinnige, onmogelijke onderneming waar hij mee bezig is - daar, op papier,
door middel van taal even de afstand tussen zichzelf en de lezer overbruggen - dat
is een dichter die wel degelijk mooie, geestige of ontroerende dingen kan doen,
maar die aan de verbijstering, de rand van de afgrond, de grens van denken of
ervaren volgens mij niet toekomt.
Het gedicht kan op veel verschillende manieren over het gedicht gaan. De dichter
kan de lezer deelgenoot maken van het ontstaansproces van het gedicht dat voor
hem ligt. Dat is natuurlijk een spel, want het gedicht is klaar, het staat in een tijdschrift
of bundel - maar toch. Hans Faverey ziet bijvoorbeeld vaak kans de lezer - de lezer
die ik ben althans - van de eerste regel af mee te laten doen aan het denken over
het gedicht. Hij doet dat door een leegte te creëren waarin het gedicht nog moet
ontstaan: ‘Vergeten ben ik,’ zegt hij, ‘wat ik hier moest doen.’ En de lezer die ik ben
kan niks anders doen dan meehelpen die leegte te vullen. Want de dichter zegt:
juist omdat ik dat vergeten ben blijf ik hier. Ik begin met een leeg hoofd, tabula rasa,
in de hoop dat van alle dingen die ik ooit wou doen, er wel eentje moet lukken. Hij
biedt dan in het gedicht de lezer een aantal beelden aan (dat mocht je van Faverey
niet zeggen, dan zei hij: het zijn geen beelden maar woorden, maar voor de lezer
zijn het onvermijdelijk beelden in zijn hoofd): een groengazen stilstaande libelle;
een achteruit zwemmende vis, en dan, met haast een gevoel van triomf, een
circusmeisje met een bal. Het gaat zo:
Vergeten ben ik
wat ik hier moest doen.
Daarom blijf ik hier ook.
Van al die dingen
die kunnen worden gedaan,
en die zich zullen doen,
moet er zo nu en dan eentje
mij er lukken nog:
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zo'n groengazen stilstaande
libelle; een achteruit zwemmende
vis. Een circusmeisje, van haar
bal gemoeten en er meteen
weer opgestapt - Gelukt:
daar staat ze: zij opent haar armen,
haar benen zijn dun. Ik adem op;
het lukt: de wereld valt stil.

Dat is een gedicht over het gedicht. De dichter laat de lezer stap voor stap, beginnend
met niks, meebeleven hoe het gedicht erin slaagt even, in de verbeelding, in beelden
die van taal zijn gemaakt, de wereld stil te zetten.
Op een heel andere manier dichtte Lucebert over het gedicht. Ook hij kent, net
als Shakespeare, het gedicht (het lied noemt hij het in het gedicht dat ik op het oog
heb) het eeuwige leven toe. In een wereld die vol is van tekens van een naderend
einde, geeft alleen het gedicht, het lied, hoop. De tijd is oud, de vogels sneeuwen,
de stemmen zijn verstard.

Het einde
oud de tijd en vele vogels sneeuwen
in de leegte in de verte
wordt men moe en de stemmen
staan stijf om zelfs de zuiverste lippen
ruw en laag wandelt de regen
waarheen zijn de lichte dagen gegaan
waar zijn de wolken gebleven
alles is stom en van steen
alleen die in zijn engte de elementen telde
buigend bevend als geselslagen
geeft het laatste geluid: het lied
heeft het eeuwige leven

Trouwens, in zijn beroemde ‘Het proefondervindelijk gedicht’, ook een gedicht over
het dichten, dat door velen als het credo van de Vijftigers is gelezen, zet Lucebert
achteloos de fundamentalistische rubriceerders van de poëzie op hun nummer:
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de zoeker naar de aard van een gedicht
van des gedichts dichter
hij zal doof zijn voor het ijlingse
loven en laken van modejager & modeverguizer
de dichter hij eet de tijd op
de beleefde tijd
de toekomende tijd
hij oordeelt niet maar deelt mede
van dat waarvan hij deelgenoot is

Misschien een aardige les voor Lucebert-discipel Pfeijffer.
Toch gaat Leo Vromans ‘Voor wie dit leest’ veel verder dan gedachten over het
gedicht meedelen aan de lezer, zoals Lucebert, hoe meeslepend van taal ook, in
feite doet. Waar Hans Faverey de lezer al deelgenoot maakt van het ontstaan van
gedicht, heeft Vroman de lezer nodig. Hij zegt: ‘leg uw hand op dit papier: mijn huid’.
En de lezer moet de woorden op het papier ‘wakkerlezen’. Zonder lezer geen gedicht.
Op dat beeld van een huid, een vlies, een scheidingswand tussen dichter en lezer
- en die ondoordringbare scheidingswand, dat onoverbrugbare tussengebied dat
toch overbrugd moet worden, is dan het gedicht zelf - kom ik dadelijk nog terug.
Een verwant maar toch ook wezenlijk ander beeld vind je bij Nijhoff, in een gedicht
over dichten: ‘Het kind en ik’. Daarin is ook sprake van een dunne laag, een soort
vlies - maar in dit geval zit het vlies niet tussen dichter en lezer, is het de dichter die
door dat vlies moet breken om het gedicht te vinden, het gedicht dat nog geschreven
moet worden. De dichter, moedeloos gestemd, gaat naar het water om te vissen
en maakt met zijn hand ‘een wak in het kroos’; dat wateroppervlak, en de laag kroos
daarop, zijn dat andere vlies, tussen dichter en gedicht. Wat de dichter onder die
laag even mag zien, is het gedicht:

Het kind en ik
Ik zou een dag uit vissen
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos.
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Er steeg licht op van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.
Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel
herkende ik, was van mij.
Maar toen heeft het geschreven
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.
En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en werd het uitgewist.

Nijhoff stelt deze ervaring in het gedicht voor als een werkelijkheid: zo is het gebeurd,
dit is een beschrijving van iets dat een. ‘ik’ heeft meegemaakt. Maar de ervaring
doet natuurlijk eerder aan een droom denken dan aan iets ‘echt gebeurds’.
In een gedicht uit de jaren zestig speel ik een spel met dat besef: dat je wil dat de
taal van het gedicht je kan behoeden voor het ergste: voorbijgaan, reddeloos in het
niets vallen, doodgaan - terwijl je tegelijkertijd weet dat de taal daartegen niets
vermag. Van alles kun je aandragen in het gedicht, maar het blijven woorden. Het
gedicht werd ingegeven door een flits van herinnering, dertig jaar later, aan een
beeld dat ik als jongen uit het raam van een schoollokaal zag: een leidekker op een
plank aan touwen, werkend aan een torenspits. Ik voelde weer de alles
overspoelende duizeling van een plaatsvervangende hoogtevrees. En zo heet het
gedicht ook:

Hoogtevrees
Te zien uit het raam hangt een man
aan de kerktoren. Dat wil zeggen:
een plank hangt er, waar de man
op zit, doodbedaard, een leidekker.
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Schrik hier. Zoëven zette
hij zich af en zweefde
blinkend enkele meters
om de spits, beentjes uitstekend
dun als iets van insecten.
Dus verschijnt het woord bang.
Want al maakt het gedicht een man
die 100 m hoog hangt,
verwacht er geen wonder van.
Ik doe wat ik kan: een lijn
van goed nylon, haken, een plank.
Maar wat als hij dadelijk klein
als een mier beneden belandt,
tussen de regels verdwijnt?
Geen woord dat hem opvangt.

Een vergelijkbaar spel met wat het gedicht, met zijn taalinstrumentarium, wel en
niet kan, vind je bij Gerrit Kouwenaar in het prachtige gedicht ‘het ogenblik: terwijl’.
Precies op dit ogenblik, zegt het gedicht, terwijl het gedicht ontstaat, ontstaat
tegelijkertijd het besef dat het gedicht weliswaar nu wordt geschreven, maar dat het
ook óver moet, omdat het altijd maar het voorlopige gedicht is:
het ogenblik: terwijl
Na het ogenblik het ogenblik: terwijl de vogel
opschrikt ontstaat zij: een vogel
het gegeven horloge verplettert het ei
daarboven geen letter, de lucht is vrij
een lichaam lang snelle stilstaande regels, terwijl
de vorm zich ontvalt, het eten zich eet
terwijl het schrijfblok zich uitvindt
staat er te lezen: dit boek
heeft men nooit geschreven, overdoen
moet men dit leven -
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U wilt mij wel weer geloven als ik zeg dat ik deze bloemlezing eindeloos zou kunnen
uitbreiden - maar omwille van de helderheid zal ik mij beperken; ik ga u, ter illustratie
van ‘het gedicht over het gedicht’ nog maar één dichter voorstellen, de in 1986
overleden Engelse dichter W.S Graham. Ik beperk mij tot hem, omdat hij naar mijn
mening de absolute meester van dat genre was.
Eerst iets persoonlijks. Toen er jaren geleden (eind jaren zeventig/begin jaren
tachtig) wat gedichten van mij in het Engels waren vertaald, werd ik uitgenodigd om
voor te lezen in Keats' House in Londen. Na het lezen kwam er een wat verwaaide
oude heer naar mij toe, die zei: ‘I immensely enjoyed your reading.’ En daarna
verdween. Een vriend vertelde mij wie hij was, en gaf mij zijn Collected Poems:
W.S. Graham. Ik had nog nooit van hem gehoord, en bladerde op de boot terug wat
in de bundel. Ik moet zeggen dat de eerste reeksen geen grote indruk op mij
maakten. Zo'n traditionele Engelse natuurdichter, dacht ik, in de voetsporen van
Dylan Thomas. Daar ken ik er genoeg van. Tot ik ineens stuitte op een bundel (in
die Verzamelde Gedichten dus) die mij zo ongeveer de adem benam: die hele
bundel ging over de poëzie zelf, maar dan op een manier die ik nooit eerder had
gelezen. Het was alsof de dichter Graham plotseling, in een flits als Saulus die
Paulus werd, had ervaren wat hij aan het doen was als hij poëzie schreef; daar, op
het papier, woorden neerschrijven die in het hoofd van een lezer zouden moeten
klinken. Dat dat iets onmogelijks was dat tóch geprobeerd diende te worden. Anders
geformuleerd: hij ontdekte ineens dat er tussen dichter en lezer een soort
niemandsland bestaat - en over dat niemandsland gaat daarna al zijn poëzie, in
een verbluffende veelheid van vormen. Hij stelt dat boodschappensysteem via een
‘medium’ tussen dichter en lezer voor als bijvoorbeeld het buizenstelsel in een
gevangenis, waarlangs de ene gevangene (de dichter) de andere (de lezer)
boodschappen probeert te sturen. Of hij roept een beeld op van de
achttiende-eeuwse fluitspeler en componist Johann Joachim Quantz, die fluitles
geeft aan een veelbelovende leerling. Wat tussen fluitist en luisteraar (dichter en
lezer) in zit, zegt Quantz, is stilte. En de fluitist die goed heeft begrepen wat
fluitspelen wezenlijkis, gaat het avontuur aan die verschrikkelijke stilte te vullen met
klanken - voor de toehoorder.
In een ander gedicht vraagt de dichter zich af, hoe de woorden zich in hemelsnaam
zullen gedragen als hij ze heeft losgelaten: ‘Benaderingen van hoe ze zich gedragen’.
Ik zei het al: van dat moment af zijn al Grahams gedichten ‘gedichten over het
gedicht’, maar van een passie en een bezetenheid waarbij de ontroering zo ongeveer
van het papier af spat.
Ik vertaalde eerst die fluitlessen van Johann Joachim Quantz, en publiceerde die
als bibliofiele uitgave. Ik stelde voor dat Graham zou worden
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uitgenodigd voor Poetry International, en correspondeerde met hem over verdere
vertalingen. Toen kwam het bericht van zijn overlijden.
In overleg met zijn vrouw stelde ik een kleine tweetalige bundel samen, die heette
Benaderingen van hoe zij zich gedragen (Querido 1987) en waarin ik vooral zijn
gedichten over dat ‘tussengebied’ opnam.
Omdat Grahams gedichten zo kristalhelder zijn, en zo verbluffend laten zien
hoeveel bewogenheid, intelligentie en beeldenrijkdom gedragen kunnen worden
door een schijnbaar zo aan het papier en de schrijftafel gebonden genre als het
poëticale gedicht, wil ik eindigen met een aantal van zijn gedichten, zonder verder
commentaar.
Eerst het slotgedicht van de korte reeks ‘De geheime naam’ (‘The secret name’),
een gedichtje dat in de kern Grahams hele ontdekking van het gedicht als medium
tussen dichter en lezer verwoordt. Een medium, maar vaak een schrikwekkend
medium, ‘de vreselijke vormen van de stilte’, ‘de vreselijkste wind van de wereld’.
De vreselijkste wind van de wereld
Waait van woord naar woord, van oor
Naar oor, van naam naar naam, van geheime
Naam naar geheime naam. Jij wist misschien
Niet dat je nog een andere klank
Had, een teken dat jou betekent.

En dan de hele reeks ‘Benaderingen van hoe zij zich gedragen’, die waarmaakt wat
de titel belooft. In vijftien gedichten speelt de dichter met voorstellingen van het
mogelijke gedrag van de woorden die hij in het gedicht in de richting van de lezer
heeft laten vertrekken.

W.S. Graham
Benaderingen van hoe zij zich gedragen
1
Wat maakt het uit of de woorden
Die ik kies, in de volgorde waarin ik ze kies,
Zich begeven naar een stilte waar ik
Niets van weet, om daar te worden
Binnengelaten en vermaakt en betoverd
Buiten hun meesters gezag? En toch
Zou ik graag zien waar ze heen gaan
En hoe ze zich gedragen zonder mij.
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2
Spreken is moeilijk en je probeert
Precies te zijn en toch niet
Zo precies dat je doodmaakt wat je bedoelde.
Aan de andere kant moet de verschijningsvorm
Van de dingen niet een ander ding
Gaan betekenen. Het is een soort triomf
Ze te zien en ze op te schrijven
Als wat ze zijn. De ontoereikendheid
Van de levende, dierlijke taal drijft
Ons allemaal tot de metafoor en tot een poging
De ruimten te ordenen waarvan we denken
Dat we ze tussen de woorden hebben aangebracht.

3
Het slechte woord en het slechte woord en
Het woord dat mij verleidt door snel
Een gezicht te trekken opdat ik het
Zal laten vertrekken om ongeveer
In jouw richting over te steken, houdt
Er misschien niet van, zo totaal weg te gaan
Naar een andere stilte die niet de zijne is.

4
Voor ik het weet zijn ze weg,
Drijvend op de stroom die ze verkilt.
Dan haal ik, neem ik aan, de beste eruit
En laat de andere in slagorde gaan
Als ijsbergen om een konvooi tot zinken te brengen.

5
Eén woord zegt tegen zijn kameraad O
Wij passen geloof ik niet bij elkaar.
Doen wij hier iets dat deugt
Waarom zijn wij nu ineens opgeschreven?
De kameraad blij met de aanspraak
Kijkt op van de regel eronder
En zegt nou die dubieuze god
Die ons heeft opgeschreven weet lang niet zeker
Hoe wij op eigen kracht de prins of de dame
Die ons binnenlaat onder hun kin zullen kietelen.
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6
De donkere begeleider is een ster
Zeer aanwezig als een donker gedicht
Dat ver en onleesbaar drijft
Net buiten de grens van dit gedicht.
Het is niet min of meer een donker
Begeleidergedicht van het gedicht.

7
Taal is kostbaar als
We willen paraderen, ons in de stilte
Luid van ons beste kant laten zien.
Goedemorgen. Dat is een mooi gewaad
Van werkwoorden dat je draagt met de papaver
In dezelfde zon als de mijne.
Je draagt je kleed als een prins maar
Prins van een land dat ik niet ken.
Door de kieren in je lyrische jas
Vangt mijn oor een koninklijke glimp op
Van vaag vlees, onverwoord lichaam.
Was er iets dat je me wilde zeggen?
Ikzelf kleed me in wat ik me kan veroorloven
Op 's heren wegen. Onder
Mijn overjas van tijdgebonden bargoens
Draag ik, zo modieus als het maar kan,
Het grafkleed van mijn gulle meesters.

8
En wat word jij geacht te zeggen
Vroeg ik een nieuw woord maar het zei niks.
Ik had heimelijk altijd bewonderd
Wat ik dacht dat zijn zin hier was.
Maar toen ik het opzocht tussen
Kleurig karton had ik het mis. Het zei
Iets wat ik waarschijnlijk nooit
Van mijn leven kon gebruiken in een vers.

9
Het goede woord zei ik heb alle
Tijd. Ik heb de hele vingerhoedskruiddag
En alle dagen van mijn gebruiker om je
Mijn aandacht te schenken. Wenkt de gehoede vinger
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In de diepte van de digitalis.
Kies mij. Kies mij. Raad eens welk
Woord ik hier ben als ik mij zelf
Het beste noem. Als je me niet kunt
Inpassen in je beeld: liggend tussen
De vingerhoedstorens van dit ogenblik, zeg
Dat ik meer van jou ben hoe meer je me gebruikt.
Morgen zelfde plaats zelfde tijd bel me.

10
Achterstevoren is het gedicht even goed.
Wij menselijke engelen schrokken
Als we lezen achterwaarts lezend de woorden op.
Als we het gedicht toestaan
Een herkenbaar landschap voor te stellen
Waarin groen opschiet of groen met al
Zijn liefdesgewicht zich laat hangen naar
De lieve genegenheid van de zwaartekracht,
Is het aars-versa hetzelfde ding,
Ook al lijkt het laatste woord dan eerst
Te hebben gezongen, of zingt de leeuwerik
Van bij het ontbijt nu van de zeebodem.

11
Het gedicht is geen snoer met knopen
Gelegd om betekenis te hebben in een andere tijd
Een ander land, onleesbaar en toevallig
Gevonden. Geen hunebed het gedicht
Of stenen hoofd ontdekt op Paaseiland
Of kerfstok in gebruik bij vroege onbekende
Volkeren. De woorden die wij in- en uitademen
Zijn onze gereedschappen door de droom
Omlaag het mangat in. Doe het deksel weer dicht.

12
De woorden zijn van mij. De gedachten zijn
Jou graag gegund waar ze zich voordoen achter
Het knipperen van je grote ongeziene ogen.
Deze woorden zijn zoals je ze hier ziet
Neergezet op een doodstil blad. Ze vermogen
Niets dat hun staat te boven gaat.
In stilte is hun staat precies bepaald.
Wat jij doet met ze gaat geen mens wat aan.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

189

13
Toen ik vanmorgen licht over de taal
Heen liep in het schuin, katterig
Fluitend licht van het raam, struikelde ik,
Mijn voeten vastgelopen in het hele
Schema van vormen dat Kunst is.
Ik was alleen van plan geweest
Voor mijn plezier wat rond te hangen
Tussen het denkbeeldige en het
Tegenovergestelde van denkbeeldig.
Met een gedachte of wat achter de hand.

14
Is het woord? Ja Ja. Maar ik hoor
Een geluid zonder woorden van iemand
Anders die ik niet zien kan bij mijn elleboog.
Een zucht om trots op te zijn.. Jij? Ik?

15
Omdat ik eerst de stilte moet construeren
Waarin ik spreken kan, realiseer ik mij
Dat zelfs de stilte daar aan mijn oor
Zweeft met een karakter dat ik
Niet eerder heb ontmoet. Hallo
Hallo schreeuw ik maar die stilte
Blijft rustig zweven, laat zich niet vastleggen
Door een willekeurige kreet. Om de een
Of andere reden weigert ze nu verbroken
Te worden door wat ik het zeggen waard vond.
Als ik even wacht, als ik kijk
Naar de zware gulzige roeken
Op de muur buiten, lost ze op. Nu construeer ik
Een nieuwe stilte die ik hoop te verbreken.
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Over de medewerkers
Hans W. Bakx is auteur en vertaler
Franco Buffoni (1948) woont in Rome en is dichter en hoogleraar Engelse taal- en
letterkunde. Recente publicatie Del maestro in bottega (gedichten, 2002)
Karel van Eerd is classicus en vertaler, voornamelijk in het Italiaans. Hij stelde onder
meer een bloemlezing uit de moderne Italiaanse poëzie samen, Een tak van denken
(1989)
Tijs Goldschmidt (1953) is bioloog en schrijver. Hij publiceerde Darwins hofvijver
(1994) en Oversprongen (2000). Hij maakte verschillende reizen naar Papoea
Lars Gustafsson (1936) is dichter, romancier en hoogleraar filosofie aan de
universiteit van Texas, Austin. Bij De Bezige Bij verscheen in 1999 Een
raadselachtige verdwijning. Een keuze uit de gedichten 1950-1996
Wim Hofman (1941) is auteur en beeldend kunstenaar. Onlangs vertaalde hij
gedichten van Jacques Prévert die in twee bundels door Querido werden uitgegeven
(Voor jou mijn lief en We schilderen een vogel, resp. 2000 en 2001)
Franco Loi (1930) dicht in het ‘Milanees’, dat hij voor eigen gebruik ge- of vervormd
heeft. In het Nederlands verscheen Hemel zonder gezicht (gedichten, 2001) vertaald
door Willem van Toorn en Sabrina Corbelini
Ria Loohuizen is vertaalster en schrijfster van een reeks boeken over eten uit de
natuur. Recente publicaties Zwam in de pan (i.s.m. Elizabeth Mollison, 2000), Vlier
in de fles (2002) en Van de kastanje (2002)
Piet Meeuse (1947) is schrijver, vertaler en redacteur van Raster. Recente publicatie:
Oud nieuws (essays, 1999)
K. Michel (1958) is dichter en redacteur van Raster. Recente publicatie Waterstudies
(gedichten, 1999)
Charl-Pierre Naudé (1958) is dichter. Recente publicatie Die nomadiese oomblik
(gedichten, 1995)
Kees Nieuwenhuijzen (1933) is grafisch ontwerper en redacteur van Raster
Cees Nooteboom (1933) is romancier, essayist, dichter. Recente publicatieAllerzielen
(roman, 1998), Zo kon het zijn (gedichten, 1999)
Esther Polak (1962) is beeldend kunstenaar. Ze houdt zich bezig met technologisch,
cultureel en sociaal bemiddelde waarneming. Recente project: Kijkmachine
Amsterdam Real Time, recente publicatie Het lezen is de vijand van het kijken
(essay, 2003)
Alfred Schaffer (1973) is momenteel als fellow verbonden aan de universiteit van
Kaapstad. Recente publicaties: Dwaalgasten (poëzie, 2002) en de bi-
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bliofiele bundel Definities en Hallucinaties (met tekeningen van Judith Veldhoen,
2003)

Piet Schreuders is grafisch ontwerper. De eerste druk van The Beatles' London
verscheen in 1994 bij Hamlyn Books, Londen. Een tweede druk is in voorbereiding.
Johanneke van Slooten (1948) studeerde filosofie, is publiciste en programmamaker
radio en televisie; schreef essays over moderne literatuur en muziek
Bianca Stigter (1964) is redacteur van NRC Handelsblad. Recente publicatie Goud
uit stro (essays, 2003)
Willem van Toorn (1935) is schrijver, dichter en redacteur van Raster. Recente
publicaties: De rivier (roman, 1999); Haarlem station (novelle, 2000) en Gedichten
1960-1997 (2001)
Jacq Vogelaar (1944) is schrijver, dichter, essayist en redacteur van Raster. Recente
publicaties: Inktvraat (gedichten, 1998); Meer speelruimte. Terugschrijven 3 (essays,
1998); Bebuquin (vertaling, 1998); Taats onder de mannen (verhalen, 2001)
Astrid de Vreede (1981) is vertaalster uit het Duits, Italiaans en Nieuw Grieks.
Peter Winnen (1957) was van 1980 tot 1991 profwielrenner. In de Tour de France
eindigde hij drie maal bij de eerste vijf en won belangrijke bergetappes. Na zijn
sportcarrière begon hij te schrijven voor o.a. de Volkskrant en NRC Handelsblad.
Publicaties: Van Santander naar Santander. Brieven uit het peloton. (2000) en Valse
start, Sportstukken (2003)
Koos van Zomeren (1946) is schrijver. Recente publicaties De man op de middenweg
(roman, 2001), De clown die uit de lucht kwam vallen (columns, 2002) en Het
complete Rekelboek (2002).
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[Nummer 104: Denkoefeningen]
Redactie
Bij dit nummer
De term ‘vrijdenker’ heeft een belegen klank; hij dateert uit de tijd waarin het nog
een waagstuk was om tegen het gezag van kerk en geloof in te denken. Maar als
het geen historische aanduiding was, zou het een aardig synoniem kunnen zijn voor
‘essayist’, want temidden van alle gepatenteerde denkers die politieke,
wetenschappelijke of religieuze denkbeelden uitdragen en standpunten verdedigen,
is de essayist iemand die op persoonlijke titel denkt; hij is minder geïnteresseerd in
standpunten en stellingnames dan in de vragen die zich opdringen wanneer hij zich
in iets verdiept, en in de mogelijkheden en de verbanden die hij al denkend ontdekt.
Zijn denken is een voortdurende oefening in alertheid.
Vandaar de titel van dit nummer, Denkoefeningen, dat een hommage wil zijn aan
het ‘essayisme’ - het ongebonden denken dat geen zekerheden kent en er zelfs
niet voor terugschrikt, zich af en toe in tegenspraken te verstrikken. Het laat zich
leiden door persoonlijke interesse en betrokkenheid en is er niet zozeer op uit om
te overtuigen als wel om te onderzoeken of ter discussie te stellen.
Het essay is het literaire genre bij uitstek waarin dit denken alle ruimte krijgt om
zich, niet gehinderd door ge- of verboden, te ontplooien. Vandaar ook dat het
nauwelijks vormvoorschriften kent en alle mogelijke gedaanten kan aannemen. Het
is, zoals Enzensberger vaststelt, een nomadisch genre, dat geen eigen plaats heeft
in de boekhandel, maar overal zo'n beetje tussendoor fietst. Een vrijplaats waar de
bespiegelende geest zich naar believen kan bedienen van anekdotes of citaten, en
onbekommerd persoonlijke herinneringen vervlecht met diepgravende analyses of
commentaren; nu eens beschrijvend, dan weer vertellend of betogend, maar altijd
op weg naar een nieuw inzicht of een volgende vraag. Zo ontwikkelt elke essayist
het type essay dat het beste past bij zijn persoonlijke stijl van denken.
Omdat het essay ook bij de lezer een zeker plezier in denkoefeningen veronderstelt,
heeft het altijd maar een beperkte groep lezers kunnen bekoren, met als jammerlijk
gevolg dat zelfs het werk van de beste essayisten maar zelden herdrukt wordt. De
redactie wil deze gelegenheid dan ook aangrijpen om de aandacht nog eens te
vestigen op het werk van een paar alweer bijna vergeten essayisten, zoals Dick
Hillenius, Simon Vestdijk en Sem Dresden. Een andere weinig bekende essayist,
die nooit eerder in het Nederlands werd vertaald, kan bij dit rijtje aansluiten en wordt
hier voor het eerst gepresenteerd: Georg Simmel, ingeleid en vertaald door Hans
W. Bakx.
Verder treft u nieuw werk aan van een hele serie actieve essayisten. Willem van
Toorn besluit zijn reeks poëzielezingen met een beschouwing over de vraag hoeveel
‘harde werkelijkheid’ de poëzie kan verdragen en Anneke Brassinga begint in dit
nummer met een lezersjournaal.
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Hans Magnus Enzensberger
Nomaden in de boekenkast
Waar zetten we dit? Dat is een vraag die elke boekhandelaar zich moet stellen
wanneer hij een nieuwe essaybundel aangeleverd krijgt. Hij kijkt rond in zijn
goedgesorteerde ruimtes. Volmaakte orde alom. Alle boekenplanken dragen keurig
beschreven bordjes waarop te lezen staat: REIZEN, VROUWEN, ROMANS, BIOGRAFIEËN,
KINDERBOEKEN, ESOTERIE, en als hij het bijzonder goed voorheeft met de literatuur
- ja, ook zulke boekhandelaars bestaan nog - dan zijn er achter in de winkel een
paar vakken met KLASSIEKEN, KUNST, THEATER en LYRIEK. Maar naar een vaste plaats
voor ESSAYS zal hij, net als zijn klanten, vergeefs zoeken.
Dat is in orde, want het essay is het buitenbeentje par excellence. Voor de kranten
is het te lang; de uitgevers, door bittere ervaring wijs geworden, pakken het slechts
met fluwelen handschoenen aan; de recensenten werkt het op de zenuwen - maar
daarover later; en wie zich er desondanks niet van af laat houden essays te schrijven,
wordt in de regel slecht betaald.
Dat klinkt allemaal als een klaagzang, denkt u misschien. Het is allerminst mijn
bedoeling het publiek lastig te vallen met klachten, zelfs al zou ik daar reden toe
hebben. Die heb ik niet. Want afgezien van het feit dat gejammer de stijl bederft, dat het essay nergens goed in past, niet in een kwartet en niet in een bestsellerslijst,
dat is juist wat mij opgewekt en optimistisch stemt. Er zijn niet veel producten van
de menselijke hand en de menselijke geest waarvan je kunt zeggen dat ze spotten
met de wetten van de markt. Naast de poëzie geniet alleen het essay zo'n enorme
immuniteit. Zich te beklagen over een dergelijk privilege zou niet alleen ondankbaar,
het zou onzinnig zijn
Ik zou ook nog over een paar andere voortreffelijke eigenschappen van het essay
kunnen spreken. Het zijn vooral die welke hem met een nooit aflatende ijver worden
verweten. Men mist het eenduidige standpunt, een heilige eik die in ons land op
Germaanse wijze vereerd wordt. Men maant aan tot consequentheid die ontbreekt,
tot wetenschappelijke grondigheid, tot filosofische strengheid. Triomfantelijk toont
men aan dat de essayist zich tegenspreekt, stel je voor: tegenspraken! Nu zal ieder
weldenkend mens toegeven dat niets storender is dan tegenspraken en dat het
uiterst
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betreurenswaardig is, zo weinig als de wereld zich gelegen laat liggen aan de eisen
van de logica. Wat dat betreft aarzel ik niet, de recensent gelijk te geven, en wel
volledig.
Want in zulke bezwaren valt de stem van de recensent te vernemen. Ik neem aan
dat u allemaal weet hoe je een recensent van een criticus kunt onderscheiden. Niets
is eenvoudiger. De recensent is iemand die het er druk mee heeft iedere week iets
anders te bespreken. Dat is geen benijdenswaardig lot, en het valt mij zwaar om
over hen die het te dragen hebben iets onvriendelijks te zeggen, bijvoorbeeld dat
het doorgaans weggelopen academici zijn die aan onze hogescholen hebben geleerd
om slecht te schrijven. Het pleit in elk geval voor hun karaktervastheid dat hun
meningen vaststaan en dat hun steeds datgene invalt wat ze daarin moet bevestigen.
Daarom weten ze, nog voor ze, aan de schrijftafel gaan zitten, ook al wat het resultaat
van hun inspanningen zal zijn.
Dat onderscheidt ze van de stamvader van alle essayisten, die, zoals hij zelf niet
moe wordt te verklaren, niet het geringste vermoeden had waarheen zijn luim hem
voeren zou als hij aan het werk ging, en van een van zijn briljante navolgers, die
beweerd heeft: ‘Mijn gedachten zijn mijn hoertjes.’ In tegenstelling tot de bomen
hebben Montaigne en Diderot het innemen van een vast standpunt vermeden.
Derhalve kan hun logica in geen geval voldoen aan de strenge eisen die de
journalistiek stelt. Michel de Montaigne gaat zich met de grootste koelbloedigheid
te buiten aan tegenspraken. Gedachten, citaten, verhalen en voorbeelden steelt hij
waar hij ze maar aantreft, als een ekster die zijn nest bouwt. Zijn Essais zijn één
groot patchwork, en hij zit er helemaal niet mee om in één en hetzelfde boek te
schrijven over de onzekerheid van onze oordelen, over reservepaarden, over
kannibalen, en over pedanterie. Wat hij van de pedant vindt, kunt u zich wel
voorstellen. Ik zou onze recensenten, als ze ooit aan zo'n verzoeking blootstaan,
de lectuur van Montaigne dringend willen afraden.
De criticus daarentegen - wat een zeldzame, anachronistische verschijning! Hij
leest, hij verdiept zich in de tekst tot in de laatste plooi. Nooit zal hij hem goed of
slecht ‘bespreken’ als een wrat. Pas bij het schrijven, en door het schrijven ontdekt
hij namelijk wat hij te zeggen heeft. Met andere woorden: de criticus is een essayist.
Als u voorbeelden zou willen horen, dan zou ik, en dat niet om reden van etiquette,
bij voorkeur Ernst Robert Curtius noemen, maar ook een schare anderen die, net
als hij, helaas niet meer onder de levenden verkeren: Valéry misschien, Edmund
Wilson, Benjamin, Nabokov, Sartre, Viktor Sklovsky en Borges - een tamelijk bonte
reeks, zoals het hoort bij essayisten. Helemaal uitgestorven zijn ze niet, de critici ik noem slechts: George Steiner, Lars Gustafsson, John Updike, Michael Maar:
Evoë! De criticus als es-
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sayist behoort tot een kleine minderheid, en minderheden zijn zoals men weet,
behoorlijk taai en bijna niet uit te roeien. Bijna zou ik graag zeggen - maar nee, ik
zeg het liever niet...
Een paar jaar geleden verraste mijn broer Christian zijn gasten met een
geïmproviseerde toespraak waarvan het onderwerp ongewoon eenlettergrepig was.
Die ging namelijk enkel en alleen over het Duitse woordje fast (bijna). Nu is mijn
broer Christian een man die mij in geleerdheid verre overtreft. Als anglist bezette
hij een Duitse leerstoel; hij heeft een beroemd essay geschreven, het ‘Grösseren
Versuch über den Schmutz’; sinds de universiteit hem te dom is geworden, houdt
hij zich bezig met de natuurfilosofie die, zoals hij vindt, nog uitgevonden moet worden.
Kortom, men zou hem, met een achttiende-eeuwse uitdrukking, een zelfdenker
kunnen noemen. Zijn rapsodie over het woord fast was één groot loflied op de
onvolledigheid.
Als filoloog wist hij natuurlijk, ook al zei hij het niet, dat het woordje waarover hij
sprak, zijn kuren heeft. Fast is namelijk het door klankverschuiving gevormde bijwoord
van fest, en dus heeft het oorspronkelijk het precieze tegendeel betekend van wat
we er tegenwoordig mee willen zeggen. De ouden gebruikten het als empathische
versterking, ons daarentegen dient het ter afzwakking. Luther bijvoorbeeld verlangde
naar een toestand waarin ons de prikkel om nieuwe en veel boeken te schrijven
‘nicht so fast steche.’ Een vermaning, niet gericht tegen al te luie maar tegen al te
vlijtige auteurs. De woordbetekenis is dus niet alleen veranderd, ze is volledig
omgekeerd. We hebben te maken met een soort etymologische ironie.
Maar omdat mijn broer Christian het niet nodig acht, elk van zijn ingevingen in
druk te doen verschijnen - Luthers waarschuwing is wat hem betreft geheel overbodig
-, kan ik niet zweren dat ik hem goed begrepen heb en ik weet niet of hij het zou
goedkeuren dat ik zijn lof overneem. Wat hij zijn toehoorders in overweging gaf was
geen these, maar een houding.
Wie voor het approximatieve kiest, ontbreekt het aan de zekerheid van het ware
geloof; hij verlaat zich liever op het detail dan op de totaliteit. In geval van twijfel, en
wanneer zou dat geval zich niet voordoen, geeft hij de voorkeur aan de voorlopigheid.
Men zou hem voor bescheiden kunnen houden, misschien zelfs voor een mens die
tot resignatie geneigd is. Maar dat zou een vergissing zijn. Men heeft veeleer te
maken met een overmoedige, met iemand die zijn grenzen niet kent. Elke waarheid,
ook de geringste, heeft in zijn ogen een limiet, een onbekende grenswaarde. Die
te achterhalen is zijn bedoeling en zijn genoegen. Dat hij dat doel altijd slechts bijna,
maar niet helemaal kan bereiken ligt in de aard der zaak. Haast altijd faalt hij haast.
Dan onderneemt hij, zonder zich te ge-
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neren, de volgende poging. U ziet waar dat op uitloopt: op de toenadering tot het
essay.
Alsof deze afdwalingen nog niet volstaan, zou ik u nu nog met een andere
overweging willen lastig vallen. Die betreft de formele kant van de zaak. Om een
beroep te doen op een ietwat hoogdravende uitdrukking - het gaat om de poëtica
van de genres, een taaie aangelegenheid. Ondanks de beroemde breuken en
verwerpingen van de moderne kunst handhaven zich in het literatuurbedrijf allerlei
hardnekkige, diep in de traditie gewortelde voorstellingen. Men zou haast denken
dat de bevoegdheden op dit gebied net zo pijnlijk precies verdeeld waren, en net
zo fel verdedigd worden als in de bureaucratie van een ministerie. Lyrici, bijvoorbeeld,
gelden nog altijd als gevoelsspecialisten; zodra ze beginnen te denken, wat zelden
genoeg voorkomt, draagt men ze na dat ze ‘cerebraal’ zijn, alsof de hersenen niet
ons belangrijkste zintuig en gevoeligste orgaan zijn. Van de romanschrijver wordt
een product verwacht dat ik de roman-roman zou willen noemen. Hij moet krachtig
vertellen en verder helemaal niets. Over de dwaze categorie van het zogeheten
non-fictieboek zou ik liever zwijgen. Onwrikbaar houdt men vast aan het onderscheid
tussen fictie en non-fictie. Men zou de voorvechters ervan bijna benijden om de
kennistheoretische naïveteit die daar in het spel is. En wat het essay aangaat, dat
slaagt er maar niet in, zo is mijn indruk, althans bij ons, om zijn academische
eierschalen kwijt te raken. Het is toch zonderling wat voor diepe behoefte aan netheid
hier heerst. Aan overtredingen van de genrevoorschriften heeft het toch ook in
Duitsland sinds Jean Paul en Heine nooit ontbroken. Nog in de twintigste eeuw was
er aan de grenzen tussen literatuur en journalistiek, tussen vertelling en feitenrelaas,
essay en reportage sprake van een turbulent verkeer. Joseph Roth en Franz Jung,
Döblin en Kracauer, Musil en Benn hebben zich eertijds vrijheden gepermitteerd
waarmee vergeleken de opstellen van tegenwoordig een schuchtere indruk maken.
Ik veroorloof mij het vermoeden dat de toekomst van het essay, voor zover het
er een heeft, ligt in het overschrijden van het eigen genre. Het zal zich van zijn fixatie
op het stellingnemen los moeten maken en opgewekt moeten bekennen dat het
een bastaard en een omnivoor is in wiens grote maag plaats is voor al het mogelijke:
de autobiografie en de polemiek, de wetenschap en het reisverhaal, de filosofie en
de reportage. Het lijkt er immers sterk op dat alleen hybride teksten nog opgewassen
zijn tegen een wereld die steeds hybrider wordt. Ik zou zelfs willen beweren dat de
toekomst van het essay, zoals ze mij voor ogen zweeft, al is begonnen en het
zichtbaarst is in de Angelsaksische wereld, maar niet uitsluitend daar.
In plaats van te verdwalen in het labyrint van de literatuurtheorieën,
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wil ik u liever een reeks auteurs noemen die, naar ik geloof, het essay een krachtige
impuls hebben gegeven: Bruce Chatwin, V.S. Naipaul, Joan Didion, Tom Wolfe,
Stanislaw Lem, Italo Calvino, Joseph Brodsky, James Fenton, Ryszard Kapuscinski,
Ian Buruma en Michael Ignatieff. Deze lijst, die zich moeiteloos laat uitbreiden, is
even heterogeen als de manier van schrijven van de genoemden. Wie het al te
precies neemt, zou hen en mij natuurlijk kunnen vastnagelen met de tegenwerping
dat het hier feitelijk helemaal niet meer gaat om essayisten in de eigenlijke zin van
het woord. Voor mijn part, zou ik antwoorden, maar dat is een kwestie van definitie,
en definities zijn onvruchtbaar.
Vergunt u mij tot slot nog een woord over de kwestie van de competentie. Om
het kort te houden: een essayist kan nog zo gewetensvol zijn, tot expert zal hij het
nooit brengen. Alleen al zijn neiging tot nomadendom voorkomt dat. Specialisten
kunnen niet bestaan zonder hun eigen onderzoeksgebied, hun eigen claim af te
bakenen. Zij leven van hun grondbezit en moeten het territorium waarop zij zich
vestigen als het nodig is tegen iedere indringer verdedigen. Zo'n levenswijze heeft
voordelen die de maatschappij en haar media zonder moeite weten te waarderen
Men weet waaraan en aan wie men zich te houden heeft wanneer geval X zich
voordoet, namelijk aan professor Y, de alom bekende deskundige. Een zekere
neiging tot gelijkhebberij, die de expert mogelijkerwijs nagedragen wordt, geldt
daarbij niet als een gebrek, maar als aanbeveling.
In vergelijking daarmee maakt de essayist een vluchtige indruk, want hij is altijd
in beweging. Al bij de oude Littré, die als maker van woordenboeken tot
onvruchtbaarheid, dat wil zeggen tot definities verdoemd was, heet het onder het
lemma essai: ‘ouvrage dans lequel l'auteur traite sa matière sans la prétention de
dire le dernier mot.’ Zelfs daar waar hij driest zijn nek uitsteekt en zich apodictisch
uitdrukt, kan en wil de essayist niet per se gelijk krijgen. Nauwelijks is hij klaar of hij
ruimt het veld en laat het aan de anderen over, in de hoop dat zij de draad op zullen
nemen, de zaak verder uitzoeken, hem tegenspreken, hem naar believen corrigeren
of leegplunderen. Is het teveel gezegd als ik daaruit de conclusie trek dat het essay,
geheel in tegenstelling tot andere literaire producties, een uitgesproken
democratische uitingsvorm is?
Wees niet bang, ik houd niet vast aan dit vermoeden. Ik ga nu over tot belangrijker
zaken, namelijk de plicht en het genoegen om u, de stichters en juryleden van de
Ernst Robert Curtius Prijs te danken. Dat kan niet achterwege blijven, ook al heb ik
u in plaats daarvan bijna een essay over het essay aangedaan. Maar om de
beroemde zin van een vroegere prijswinnaar te variëren: het gaat er niet om u te
overtuigen, maar u te sparen.
VERTALING: PIET MEEUSE

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

10

Cyrille Offermans
Fundamentalisme, populisme, essayisme
Een laudatio voor Sem Dresden
Sem Dresden wordt hier geëerd als wetenschapsman en essayist, ongetwijfeld
terecht, hoewel ik eerlijk gezegd niet geloof dat die twee zo duidelijk uit elkaar zijn
te houden. Voor mij is Dresden essayist in hart en nieren. Wat hij heeft geschreven
doet zich vrijwel altijd voor als ‘probeersel’, een woord dat hij vaak gebruikt, onder
meer in de laatste alinea van zijn onderzoek naar de essentie van creativiteit, een
onderzoek dat hij trouwens al in de eerste zin van de inleiding als een onmogelijkheid
beschrijft, een geval van afschuwelijke overmoed die onvermijdelijk in een mislukking
zal eindigen. Creativiteit houdt ‘een soort bewegen’ in ‘dat in geconcentreerde
aandacht zichzelf tot object krijgt’ (staat in een van de slotalinea's) - maar dat
principieel open, onafsluitbaar, oneindig is. En dat bepaalt ook de bewegingsvrijheid,
ja de bewegingsnoodzaak van de essayist. ‘Want vaste bewoordingen zijn misplaatst
wanneer het gaat om bewegende mogelijkheden, waarde ligt uitsluitend besloten
in vragen en verder vragen.’
Logisch dus dat alles in Dresdens werk omzichtigheid en voorlopigheid ademt;
zekerheden, of het verlangen daarnaar, komt men bij hem niet tegen. Dat blijkt
allereerst uit zijn stijl: het is altijd enerzijds/anderzijds, na elke bewering volgt een
maar, na elke stelling een tegenstelling. Hij schrijft bovendien een taal die dicht bij
de spreektaal ligt, inclusief de omslachtigheid daarvan - veel beleefdheden, veel
omhaal van woorden, veel herhalingen, veel relativerende tussenzinnen van het
soort ‘zou men kunnen zeggen’ of ‘als die opmerking geoorloofd is.’
Alleen al daardoor verwijdert Dresden zich maximaal van de academische
pedanterie, die zo beschamend duidelijk spreekt uit de pogingen tot
verwetenschappelijking van de literatuur- en kunstbeschouwing zoals we die vooral
in de jaren zeventig hebben beleefd. Ik zou wel eens willen weten hoe Dresden
indertijd heeft gereageerd op de speciale uitgave van Forum der Letteren (1979),
waarin zijn vijfenzestigste verjaardag werd opgeluisterd met grotendeels onleesbare,
soms zelfs met formules en grafieken jonglerende verhandelingen over het onderwerp
lezen en interpreteren. Als geïnteresseerd lezer van die feestbundel krijg je het
gevoel mensen met imponerende gereedschapskisten te zien zeulen zonder dat ze
ook maar een idee hebben wat ze daarmee aanmoeten.
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De essayist Dresden doet het in elk geval zonder zo'n kist; kennis is voor hem niet
geconcentreerd op procedures, op richtlijnen voor het denken of regels voor het
onderzoek, kennis telt bij hem alleen als ‘vermogen’, als iets wat men zich al doende
heeft eigen gemaakt, en dat vervolgens ongeprogrammeerd en fragmentarisch in
een volgende denkbeweging kan worden geactualiseerd. Dat denken is altijd een
waagstuk, omdat het zich op geen enkele autoriteit, ook geen methodologische,
kan of wil beroepen. Het is ook niet gericht op een resultaat; de opbrengst ligt eerder
in een toegenomen scepsis ten aanzien van de mogelijkheid van onbetwijfelbare
en volledige kennis dan in het ophopen van die kennis als zodanig, eerder in een
toegenomen inzicht in de complexiteit van het probleem dan in de gevaarlijke illusie
van een definitieve oplossing.
In Wat is creativiteit?, maar ook in andere geschriften, gebruikt Dresden het beeld
van de kannibaal om aan te geven wat hij met dat vermogen bedoelt, en wel in de
context van de renaissancistische imitatio-opvatting. Onder imitatio verstond men
indertijd niet het eenvoudigweg nadoen, bij gebrek aan fantasie of lef, nee, het ging
om meer. Imitatie is ‘handelen zoals de Romeinen de Grieken nabootsten, dat wil
zeggen: door de beste Griekse auteurs na te doen, door zich in hen te transformeren,
door hen te verslinden en, na ze goed verteerd te hebben, om te zetten in eigen
bloed en voedsel’ (waarbij Dresden citeert uit een manifest van Du Bellay uit 1549
en, in een noot, verwijst naar een vrijwel gelijkluidende passage bij een door hem
veelgeciteerde twintigste-eeuwse auteur: Paul Valéry.) Imitatie ‘veronderstelt en
eist een gedaanteverandering, een persoonlijke transformatie en vooral incorporatie,
die tot resultaat hebben dat het geïmiteerde niet alleen van ons wordt en iets dat
wij bezitten, maar als geïntegreerd deel van ons verschijnt en iets dat wij zijn.’
Het zijn formuleringen die we bij Dresden vaker tegenkomen. Ook lezen, intensief
lezen - als bijzondere vorm van imitatie - kan zo'n uiting van kannibalisme zijn,
voorzover de lezer namelijk door de lectuur verandert, wijzer, menselijker wordt.
Die formuleringen maken duidelijk dat de door imitatie bewerkstelligde verandering
het domein van de literatuur te buiten gaat, dat ze ook repercussies heeft voor het
dagelijkse leven. Maar het is de vraag of Valéry en Dresden op dit punt niet ietwat
anachronistisch beginnen te worden, of die vorm van verslindende, verterende,
verrijkende imitatie nog wel zo vanzelfsprekend is.
Met de komst van het modernisme, en in het bijzonder van de historische
avant-garde, brokkelde immers niet alleen het gezag van de traditie af maar ook
het idee van de vooreerst gretig achterwaarts gerichte kunstenaar, die zich aan en
door die traditie verrijkt voor hij met iets nieuws en eigens voor de dag durft te komen.
En niet veel later geloofde niemand
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meer dat je door het lezen van literatuur een beter of wijzer mens zou kunnen
worden. Het lijkt me typerend voor de positie van Dresden dat hij die humanistische
opvattingen, zoals we nog zullen zien, nooit helemaal heeft prijsgegeven.
Dresden heeft over de meest uiteenlopende auteurs uit de meest uiteenlopende
tijdperken geschreven, over Zola en Levi, over Van Lennep en Vestdijk, over Proust
en Robbe-Grillet. Wat opvalt is dat hij drie uitvoerige essays, alledrie als afzonderlijk
boekje gepubliceerd, heeft geschreven over zestiende-eeuwse auteurs, over
Erasmus, over Rabelais en over Montaigne, drie van de grootste humanisten van
hun tijd. En in alledrie de gevallen zit hij de auteurs dicht op de huid: Dresden, dat
is onmiskenbaar, voelt zich met hen verwant. Het meest van al, denk ik, met
Montaigne.
Zijn grote essay over Montaigne stamt uit 1952. Het heet De spelende wijsgeer,
een titel waarmee Dresden al vroeg ook zijn eigen distantie tot het serieuze
academische bedrijf aangaf. Het verrast niet dat Dresden speciaal geïnteresseerd
lijkt in Montaignes afwijzing van de conventionele wetenschap. Daarbij komt hij tot
formuleringen die verrassend veel lijken op die waarmee hij decennia later het
renaissancistische imitatio-idee uit de doeken zou doen.
Wetenschap, zegt Dresden in navolging van Montaigne, is iets wat de geleerde
vreemd blijft, iets wat hij heeft geleend, niet gekregen; wetenschap ‘behoort ons
niet toe en is niet van ons’. Dat wordt geïllustreerd, vervolgt hij, door Montaignes
afkeer van ‘de manie der uittreksels en het commentaar’, een zin die uit de mond
van zowel Montaigne als de met hem instemmende Dresden overigens nogal curieus
klinkt, aangezien beider werk voor een groot deel bestaat uit commentaar. Maar
van die tegenspraak is hij zich uiteraard bewust, zoals ook blijkt uit een korter essay
van Dresden over Montaigne uit 1967, waarin hij het ontstaan van het essay uit de
geest van het commentaar in de marge schetst. Want toen Montaigne zich in 1571
uit het openbare leven terugtrok, begon hij, zoals alle humanisten uit zijn tijd, met
het leveren van commentaar bij spreuken en opmerkingen die hij links en rechts bij
de antieken aantrof. Gaandeweg veranderde die opzet en als in 1580 de eerste
uitgave van de Essais verschijnt, ‘is er iets geheel nieuws in de Franse en zelfs de
Europese cultuur gebeurd: “C'est moi que je peins.” Van het commentaar (...) is het
essai geworden tot een zelfportret.’
Daarmee wordt inderdaad een nieuw genre gecreëerd. In het essay worden
beweringen niet getoetst aan eerdere beweringen van anderen, maar primair aan
de eigen ervaring. Die anderen zijn wel volop aanwezig - als bron van inspiratie, als
mede- of tegenstander, als aanleiding of
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voorbeeld, maar nooit als onaantastbare autoriteit. ‘De titel die Montaigne voor zijn
werk gekozen heeft,’ zegt Dresden, is, ‘zeker in die tijd, raadselachtig en volkomen
nieuw. Maar desondanks is het zeker dat voor hem het “proberen van de mens”,
het nagaan wat de mens is en hoe hij in deze wereld bestaat’, het enige is waar het
op aankomt.
Dat is een adequate formulering: ‘het proberen van de mens’. De formulering
verwijst naar een ontdekking: de mens is niet langer een vaststaand gegeven; wat
er van hem kan worden, zal nog moeten blijken. Dat is, gezien de tijd waarin
Montaigne leefde, een ontdekking die niet kon uitblijven.
Europa bevond zich in een overgangstijd. De pest had miljoenen slachtoffers
geëist. De ontdekking van de Nieuwe Wereld ging gepaard met grootschalige
gewelddadige excessen. In Europa woedde, naar het latere woord van Hobbes, de
oorlog van allen tegen allen, langdurige godsdienstoorlogen verscheurden hele
bevolkingen. Heilige teksten verloren hun absolute gezag, maar niet zonder slag of
stoot: met grof geweld liet de inquisitie zien wat afvalligen te wachten stond, de late
zestiende eeuw was ook de tijd van de heksenvervolging. Zeker is dat de feodale
orde uit haar voegen barstte en dat ‘de’ mens in stukjes en beetjes uiteenviel en
gedwongen werd zonder veel houvast te leren leven.
Maar Montaigne verkeerde in de gelukkige omstandigheden dat hij afstand kon
nemen van het geweld. Hij stelde er een eer in van zijn kasteel bij Bordeaux een
vrijplaats te maken, ‘een plek die van bloedvergieten en plundering is gevrijwaard’.
In 1572, toen tijdens de Barthelomeusnacht in Parijs en elders twintigduizend
Hugenoten werden vermoord, dicteerde hij in de toren van het kasteel zijn eerste
essays.
Montaignes voorouders waren rijk geworden met de invoer van haring uit New
Foundland en de export van wijn en wede, een verfplant, naar Noord-Frankrijk en
de Nederlanden. Zijn vader gaf de handel op en probeerde tot de adel door te
dringen, maar zogezegd op een ongelukkig moment: ridders waren niet meer in tel,
de opkomende staat ontnam de landadel haar privileges. Heel Zuidwest-Frankrijk,
ook Bordeaux, rebelleerde in 1548 toen de stad zoutbelastingen werden opgelegd
ter financiering van de legers, de aanleg van wegen en de koninklijke feesten in de
nieuwe kastelen aan de Loire. Zoals gebruikelijk werd die opstand bloedig
neergeslagen. Niettemin bleef Montaignes vader, sinds 1553 burgemeester van
Bordeaux, zich tegen de centralistische eisen uit Parijs verzetten.
De zoon, inmiddels raadsheer en rechter in Bordeaux, werd op diplomatieke
missie naar Parijs gestuurd, waar hij in contact kwam met humanistische hervormers,
les politiques, mannen die probeerden te bemiddelen tussen de extremen, tussen
protestanten en katholieken, de centraliserende staat en de aan hun autonomie
hechtende regio's, tussen het volk en
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de heersende klasse. In die diplomatieke dienst liggen de wortels van Montaignes
latere ‘proberen van de mens’, zijn pogingen iets van zijn eigen dubbelzinnigheden
te begrijpen en te ontdekken hoe te leven.
Die laatste zinnen klinken niet speciaal zestiende-eeuws. Montaigne lezen geeft al
gauw iets vertrouwelijks, de afstand tussen de late zestiende en de vroege
eenentwintigste eeuw lijkt bedrieglijk klein. En dat geldt zeker als we Montaigne
lezen door de ogen van Dresden: tussen citaat, parafrase en commentaar bestaan
geen stilistische, idiomatische of ideeënhistorische breuken, in menige passage
versmelten hun stemmen zozeer dat je het gevoel krijgt dat er maar één auteur aan
het woord is. Dat zegt natuurlijk iets over Dresdens kannibalisme, over de mate
waarin hij Montaigne heeft geïncorporeerd. En misschien ook: over zijn gebrek aan
afstand; in een historische, maatschappelijke en politieke contextualisering van
Montaignes werk lijkt Dresden minder geïnteresseerd.
Maar ik zei al: die eenheid is ook bedrieglijk. Er gaapt wel degelijk een enorme
kloof tussen de zestiende en de twintigste eeuw, tussen Montaigne en Dresden, en
ik denk dat we van Dresdens essayisme niet veel begrijpen als we niet proberen
althans een blik in die kloof te werpen. Via een schetsmatige historische uitweiding
over de lotgevallen van het essay en, meer in het algemeen, de essayistische
mentaliteit, kom ik straks terug op Dresden. Dan zal blijken dat met het productieve
beheer van diens intellectuele erfenis meer dan alleen academische belangen zijn
gediend.
Het essay wordt vaak gedefinieerd als een hybride, een synthese van literatuur en
filosofie. De essayist krijgt dan iets van een ketter, iemand die zich niet kan schikken
in de gangbare scheiding van de disciplines, iemand die weigert te erkennen dat er
een definitieve breuk bestaat tussen het denken over de wereld en over zichzelf,
tussen theorie en kunst, tussen de cognitieve argumentatie van het betoog en
zelfexpressie. Dat lijkt nog steeds een houdbare definitie, maar het is wel van belang
dat we ons realiseren dat het er een is uit de negentiende en de twintigste eeuw,
die geldt voor Novalis en Musil, voor Valéry en Barthes, voor Paz en
Gonzalez-Crussi, voor Kierkegaard en Sloterdijk, voor Multatuli en Rodenko. Voor
Montaigne golden andere condities, al was het maar omdat die scheiding der genres
in de zestiende eeuw nog helemaal niet bestond. In die zin moet Montaignes
onderneming als uniek worden beschouwd, hoe onmiskenbaar het ook is dat hij
aan het begin van een traditie staat.
Maar die traditie is er een met grote breuken en discontinuïteiten. In Frankrijk
wordt het rommelige en onsystematische essay als gevolg van het succes van
Descartes' rationalisme al gauw onmogelijk gemaakt; in
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1676 komt Montaigne zelfs op de Index. Pas in de tweede helft van de achttiende
eeuw zou het essay, nota bene via de omweg van het Engelse empirisme en uit de
geest van de Encyclopedische wetenschap, glorieus herrijzen. Locke en Voltaire,
Diderot en Condorcet hebben geen redenen meer zich tegen de wetenschap te
verzetten, integendeel, zij leven in een tijd dat de successen van de wetenschap
de hoop op grote maatschappelijke veranderingen, op vooruitgang óók in morele
zin, beginnen te voeden.
Wat is gebleven is de essayistische mentaliteit: de onderzoekende geest, de
nieuwsgierigheid, vaak ook (in het bijzonder bij Diderot) de toon van de
onopgesmukte conversatie, de ironie en de zelfironie. Wat is gebleven - en wat mij
cruciaal lijkt voor het essayisme door de eeuwen heen - is het gebrek aan eerbied
voor heilige teksten, voor de galmende toon en de idealistische geest van het
anti-individualisme en de zelfopoffering.
Vanaf Diderot zijn de grote essayisten bijna per definitie atheïsten, iets wat van
Montaigne niet gezegd kan worden, evenmin als van Rabelais, Erasmus, Pico della
Mirandola of andere grote tijdgenoten. Er is geen sprake van - lezen we ook bij
Dresden - dat de eerste humanisten het christendom integraal verwerpen, eerder
doen ze een poging het te verrijken met elementen van Plato en hetplatonisme.
Montaigne profiteert van het fideïsme, een in de vijftiende eeuw aan de Universiteit
van Padua ontwikkelde denkrichting die de rede scheidt van de godsdienst, zodat
er voor het eerst domeinen ontstaan waarin het denken zich vrij kan bewegen,
zonder dat de waakhonden van de katholieke reactie, de inquisitie en de jezuïeten,
daar invloed op kunnen uitoefenen. Montaigne aanvaardt het christendom maar
laat theologische problemen aan anderen over, wat niet wegneemt dat veel van zijn
denkbeelden, bijvoorbeeld zijn alles doordringende opvatting over de ijdelheid van
het menselijk bestaan, moeiteloos met het christendom combineerbaar zijn.
Maar beslissend is dat Montaigne invloeden uit alle richtingen aanvaardt: het
christendom, het epicurisme, het stoïcisme, het scepticisme, het humanisme - en
dat geen van die richtingen ooit a priori als belangrijkste wordt beschouwd. Het
essayistisch denken in het spoor van Montaigne is een onderzoekend denken dat
geen bron heilig verklaart - en dus is het ook nooit in abstracte zin moraliserend,
het schrijft niets voor maar geeft slechts inzicht in de eigen beweegredenen.
Toch had Montaigne de ambitie niet alleen een zo eerlijk mogelijk zelfportret maar
ook een portret van de mens in het algemeen te schetsen. Met groot gemak schakelt
hij over van de eerste persoon enkelvoud naar de eerste persoon meervoud, zijn
eigen inzichten generaliserend tot, op zijn minst, die van de beoogde lezers. Maar
daar behoorde natuurlijk niet
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iedereen toe. Montaigne schreef niet voor de massa (die er in de zestiende eeuw
helemaal nog niet was), ook niet voor een stedelijke burgerlijke bovenlaag (die er
evenmin was), maar voor zijn ‘verwanten en vrienden’, ofwel: voor een elite van
bourgeois gentilshommes. En dat kon ook niet anders: zijn essayistiek veronderstelt
een geestelijke vrijheid die alleen bij het bevoorrechte deel van de bevolking te
vinden is. Alleen wie niet verstrikt is in de strijd om het bestaan kan het zich
permitteren in alle rust verschillende mogelijkheden te overwegen. Vrijheid van
geest - het is een aloude materialistische waarheid - kan alleen ontstaan op basis
van fysieke en materiële vrijheid. Beschaving is luxe, en ook een gevolg van luxe,
hoewel zeker niet een noodzakelijk gevolg.
Wie daarentegen haast permanent in existentiële onzekerheid leeft, grijpt de
eerste de beste hand die bescherming belooft. Zijn dromen, voorzover hem die zijn
vergund, zullen gaan over iemand die net als hij, maar oneindig sterker en machtiger
is, iemand die alle dreigingen in de directe omgeving en daarbuiten lang voor ze
acuut worden voorziet en onschadelijk maakt, een antropomorfe God kortom, die
de nietigheid van de dromer met de allerkrachtigste middelen compenseert, die hem
de moed geeft vol te houden ook in de ellendigste omstandigheden en hem inspireert
tot de onmogelijkste inspanningen. Godsdienst - in de fideïstische zin van Montaigne
- en essayisme gaan uitstekend samen, godsdienst in een radicalere, existentiëlere
zin en essayisme sluiten elkaar uit.
Cultuurgeschiedenissen stellen het proces van secularisering meestal voor als een
rechtlijnig proces, dat grosso modo alle bevolkingsgroepen omvat: in de late
Middeleeuwen begint het godsgeloof te tanen en in de achttiende eeuw krijgt het
de genadeklap, zodat Nietzsche aan het eind van de negentiende de dood van God
kan constateren - overigens, in tegenstelling tot wat meestal wordt beweerd, eerder
verontrust dan triomfantelijk.
Maar dat is een al te simpele voorstelling: alles wijst erop dat ook in het verlichte
West-Europa slechts zeer kleine delen van de bevolking het zonder een God konden
stellen. In de kerken mocht hij sinds de late achttiende eeuw misschien iets aan
autoriteit hebben ingeboet - volgens het deïsme bemoeide hij zich per slot van
rekening niet meer direct met alle aardse wissewasjes - daarbuiten dook hij des te
veelvuldiger en des te krachtiger op als omnipotent wonderdokter en onbaatzuchtig
vriend van het volk, in overeenstemming niet alleen met de veranderde tijden en
noden, maar ook directer dan in de representatieve bolwerken van het monotheïsme
- de kerken - gericht op onmiddellijke hulpverlening, in de geest dus van het religieuze
pragmatisme van de ‘stichter’.
Bevolkingsgroepen die in grote bestaansonzekerheid verkeren zijn
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niet rijp voor de talmende geest van het essayisme, zij verlangen naar een
charismatische leider en naar direct werkende medicijnen. Iemand die met die
pretenties het maatschappelijk toneel betreedt en het ontredderde en verweesde
volk aldus ‘aanspreekt’, ontneemt het met gemak zijn laatste resten gezond verstand
en brengt het in een collectieve vervoering waarin alles spreekt van wraak en macht
en men dus alles gelooft en alles bereid is te doen. In een recent vertaalde roman
van de Zweed Per Olov Enquist, De vijfde zomer van de magnetiseur (1964), wordt
het ontstaan van zo'n neoreligieuze geloofsgemeenschap aan het einde van de
achttiende eeuw met onverminderd actuele scherpte verbeeld. Wat daarbij opvalt
is de circulariteit van het proces waarin heilzoekers en heilbrenger tegelijkertijd en
via elkaar ontstaan.
De wonderdoener in het boek van Enquist is gebaseerd op Franz Anton Mesmer,
ontdekker van het ‘dierlijk magnetisme’ en als zodanig een voorloper van Freuds
psychoanalyse. Hij begint zijn carrière als Messias in het klein, als een soort
kermisattractie, speculerend op incidentele gevallen van goedgelovigheid en
gezichtsbedrog. Zijn goddelijke status dankt hij aan de onuitvoerbare wensen en
de ongeremde projecties van het in nood verkerende volk. Zijn carrière wordt hem
als het ware opgedrongen. Dat hij wordt overvraagd, dat hem beloften worden
afgedwongen die hij onmogelijk kan waarmaken, beseft hij maar al te goed.
‘Daarna was de politie gekomen en had om zijn vergunning gevraagd en de artsen
van de stad hadden naar zijn opleiding gevraagd en ten slotte waren ook de priesters
gekomen en hadden gevraagd of hij Gods boodschap uitdroeg. Op het laatste had
hij, om het eenvoudig te houden, ja gezegd. In wiens naam verricht je je genezingen,
hadden ze toen gevraagd en hem met duizenden jaren priesterlijk gezag aangekeken.
In Gods naam, had hij verklaard, uitgeput en vertwijfeld. Ze hadden hem daarop
meegenomen naar de kerk en daar had hij een middag gestaan, terwijl ze de zieken
naar hem toebrachten om bestreken te worden. Hij had willen schreeuwen dat ze
een belachelijke fout maakten, dat ze hem niet begrepen hadden, maar hij had de
moed niet gehad. Ze hadden hem gepresenteerd als een monnik uit Venetië en
gezegd dat het water dat hij gemagnetiseerd had uit de Jordaan afkomstig was en
wanneer ze dit water over zich heen lieten stromen, zouden ze genezen worden en
deelachtig worden aan het Bloed van Christus. Hij had daar gestaan en alles
geaccepteerd (...).’
Maar gaandeweg bezwijkt de wonderdokter onder de druk van de vraag en
verhoogt hij zijn aanbod. Als men een zo buitenissige toename van zijn macht wenst
- vooruit, dan zal hij net doen alsof hij aan die wensen tegemoet kan komen. Hij is
niet als zoon van God geboren, hij is het geworden door dezelfde mensonterende
omstandigheden die de armen en de zieken in zijn omgeving veranderen in fanatieke
gelovigen.
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‘Ik ben hun leider, dacht hij. Het was niet de eerste keer dat hij door het geloof van
anderen gedragen werd, maar steeds als hij voelde hoe de golf hem uit het golfdal
optilde, voelde hij opnieuw diezelfde vreemde roes: als een verlokking, een gevaar,
als iets waar hij geen controle over had.’ En elders: ‘Ik bezit macht, dacht hij en
probeerde erachter te komen wat er achter dat woord schuilging: als de macht er
is en ik voel dat ik de mensen in mijn macht heb, dan neemt de macht mij onder
zijn hoede, voert het bevel over mij en daar eindigt alles.’
Het essayisme blijft ook in de negentiende en de twintigste eeuw een elitaire
aangelegenheid, een levenshouding voor gecultiveerde enkelingen die, à la
Montaigne, hebben geleerd met hun beperkingen te leven en niet te bezwijken voor
de totalitaire verleiding. Dat bezwijken verloopt altijd - volgens het model van Enquist
- in crypto- of postreligieuze vormen waarin de gelovige afhankelijkheid bij wijze van
spreken telkens wordt vernieuwd, buitenkerkelijk, met een fysieke inzet en een
verlangen naar religieuze vervoering waarvoor in de kerken, en zeker in de
protestantse, allang geen plaats meer was. In de massapsychotische roes gaat met
andere woorden heel wat teleurstelling schuil over het uitblijven van adequate
goddelijke ingrepen ter kering van het aan den lijve ondervonden onheil.
Slechts zelden leidt die teleurstelling tot inzicht, en dus tot scepsis, tot Nietzsches
amor fati. Het patroon lijkt eerder dat de frustratie zich ophoopt totdat er opnieuw
omstandigheden worden gecreëerd waarin men die ongeremd, en vaak wil dat
zeggen: in ongeremd geweld, mag uiten, bij voorkeur gericht tegen mensen die het
nog slechter getroffen hebben. Een blik op de recente geschiedenis leidt tot de
ontnuchterende constatering dat de ‘vooruitgang’ weliswaar tot massa-atheïsme
heeft geleid maar ook tot een hardnekkige hardleersheid van de massa's waar het
hun behoefte aan leiders betreft.
Daarmee is de sprong naar de twintigste eeuw, de gewelddadigste aller eeuwen,
gauw gemaakt. Nietzsche had God nauwelijks dood verklaard of hij kwam in
schrikwekkend demonische gedaante op talloze plekken weer tot leven, in het
bijzonder op plaatsen en in tijden waar volkeren of bevolkingsgroepen zich vernederd
en gekrenkt voelden door hun machtiger buren. Niet bij machte de moed en de
waardigheid op te brengen om zich heen te kijken, over de territoriale en culturele
grenzen van de eigen groep, om zo het experiment aan te gaan van complexere,
multiculturele vormen van co-existentie, richtten zij de blik angstig en geïntimideerd
naar binnen, in de hoop zo, via de eigen wortels, bronnen aan te boren, oerbronnen
liefst, waaruit nieuwe krachten geput konden worden die zelfvertrouwen schenken.
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Dat is wat we sinds enige tijd fundamentalisme noemen, een term afkomstig uit de
geschiedenis van de Amerikaanse protestantse sekten, in het bijzonder uit een
groep fanatieke lekenpredikers die tussen 1910 en 1915 een reeks boeken getiteld
The Fundamentals: A Testimony of the Truth uitbracht in een miljoenenoplage. Dit
Amerikaanse fundamentalisme bloeide in de crisisjaren na de eerste wereldoorlog,
beleefde een renaissance in het McCarthy-tijdperk en oefent vandaag de dag vooral
via fanatieke tv-dominees een moeilijk te (onder)schatten invloed uit op de
rechtervleugel van de Republikeinse partij, die op het moment dat ik dit schrijf niets
liever wil dan een aanvalsoorlog op Irak en de andere landen die zij met een
manicheïstisch primitivisme tot ‘de as van het kwaad’ rekenen.
In diezelfde jaren twintig ontstond het moslimfundamentalisme: fanatieke
soennieten riepen de Heilige Oorlog uit tegen alle ongelovigen in Egypte, het land
moest worden gereïslamiseerd, niet op grond van westerse wetten maar op die van
de Sjaria. Iets soortgelijks gebeurde door de sjiieten in het Zuid-Irakese Najaf, van
waaruit de hel en verdoemenis predikende ayatollahs in het bijzonder vanaf de jaren
vijftig en zestig de strijd aanbonden tegen het proces van verwereldlijking dat de
religieuze tradities van de islam bedreigde - een strijd die zijn logische voortzetting
vond in de honderden opleidingskampen voor zelfmoordterroristen in grote delen
van de islamitische wereld.
Kenmerkend voor de fundamentalisten aller landen is hun radicale antimodernisme:
zij verzetten zich tegen de demografische en culturele gevolgen van de economische
en politieke globalisering, zij mystificeren hun eigen geschiedenis om daaruit een
zelfbeeld te ontwikkelen van het door God uitverkoren volk, moreel superieur aan
andere volken, die daarom al gauw als incarnatie van het kwaad, als duivels
addergebroed worden gezien. Het is altijd alles of niets; wie niet voor ons is, is tegen
ons.
De fundamentalistische houding tegenover hun oerteksten, de stichtingsteksten
van hun volk, staat dan ook haaks op die van de Europese humanisten en
Verlichtingsdenkers: het ad fontes van de humanisten en het vergelijkende historische
onderzoek van de Verlichtingsdenkers was erop gericht met grote filologische
nauwgezetheid en geleerdheid de harde korst van dogmatische interpretaties van
de heilige tekst te krabben, zodat die weer leesbaar werd als een gewone ‘historische’
tekst, afkomstig uit een nauw omschreven context, als een van de vele; de
fundamentalisten daarentegen zoeken in hun oerteksten uitsluitend een legitimatie
van hun superioriteitswaan. Waar de humanisten de Bijbel van zijn
absoluutheidaanspraken probeerden te ontdoen, willen de fundamentalisten het
tegendeel: een Heilige Tekst, slechts voor één uitleg vatbaar.
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Het essay à la Montaigne is een vrucht van die humanistische relativering. De
mengvorm en het polyperspectivisme zijn de literaire uitdrukkingsvormen van de
wil het gemeenschappelijke te zoeken van mensen en volkeren, niet datgene wat
hen historisch en cultureel scheidt - ook Montesquieus De l'Esprit des Lois (1748),
de grondtekst van de moderne politieke democratie, is één gigantisch essay, ‘een
labyrint zonder gebruiksaanwijzing’ volgens Voltaire, een poging te laten zien ‘dat
alles met alles samenhangt’ volgens Montesquieu zelf. De fundamentalisten hameren
juist op het scheidende, op alle geografische, klimatologische en etnologische
toevalligheden die hen althans in eigen ogen uniek en superieur maken, de enige
waarachtige mensen, Gods troetelkinderen. Dat is de monomane Waarheid waar
ze met des te meer fanatisme van getuigen naarmate die met meer zelfverblinding
tot stand is gekomen.
In Nederland heeft het fundamentalisme nooit veel kansen gehad. In ons land is de
welvaart historisch even diep verankerd als de nuchterheid. Tussen droom en daad
van messianistische wonderdoeners in spe staan al eeuwenlang wetten in de weg,
maar ook talloze al of niet geïnstitutionaliseerde vormen van publieke communicatie
- van onderwijs, voorlichting, overleg, discussie, debat - met ontnuchterende,
ontpathetiserende effecten. Populisten, altijd op zoek naar de kortste verbinding
met ‘het volk’, moeten het hebben van een werkterrein waar de emoties van onvrede
makkelijker kunnen ontvlammen. Voor het ontstaan van zo'n massale, agressieve
onvrede, waarvoor men ‘de anderen’, al of niet via ‘de politiek’, zonder meer
verantwoordelijk kan achten, leken wij, erfgenamen van Erasmus en Spinoza, Hooft
en Oldebarnevelt, allang te nuchter, te beschaafd, te ontwikkeld.
Maar dat lijkt, zoals bekend, sinds ‘11 september’ veranderd. Ook in Nederland
bleken populisten hun slag te kunnen slaan, en wel volgens het beproefde recept
dat Leo Löwenthal ooit treffend typeerde als ‘omgekeerde psychoanalyse’: zoals
de analyticus de neurotische angsten en dwangvoorstellingen van zijn patiënten
probeert op te lossen met de bedoeling hun een reëel inzicht in hun situatie te
verschaffen en aldus hun autonomie te vergroten, zo wakkert de populist de
onbewuste angsten van zijn publiek juist aan, hij wil een grotere afhankelijkheid. De
populist is het nooit om oplossingen te doen, want dan zou hij zich net als de
analyticus overbodig maken. Zijn machtsaspiraties zijn alleen gediend met het laten
voortbestaan van de collectieve pathologieën waar hij in wroet, de onmondigheid
van zijn cliëntèle is zijn kapitaal.
Daarom is een uitvoerbaar programma niet dienstig; retoriek, tactiek en strategie
- dat is waar het om gaat. Het kan interessant zijn eens wat preciezer te kijken naar
het retorische beginselprogramma van het huidi-
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ge Nederlandse populisme, speciaal in deze context; ik ben namelijk van mening
dat dat programma, waarvan de ontremmende effecten de politieke cultuur in ons
land nu al pijnlijk hebben gebanaliseerd, kan worden gelezen als een radicaal
anti-essayistisch manifest.
U kent de tekst: ‘Ik zeg wat ik denk. Ik doe wat ik zeg.’ De suggestie is ook zonder
een accentuering van dat ‘ik’ wel duidelijk: de anderen doen dat niet, die draaien
en liegen erop los, en daar zal ik een eind aan maken. En wie die anderen waren,
bleek al gauw: politici, bestuurders, ambtenaren, intellectuelen, journalisten - niet
toevallig allemaal communicatieve tussenpersonen, mensen die in het
communicatieve netwerk theoretisch en praktisch bemiddelen tussen hoog en laag,
leiders en uitvoerders, centrum en periferie, grondteksten en lezers. ‘Ik zeg wat ik
denk. En ik doe wat ik zeg,’ dat is de stoere onmiddellijkheidsdreun - want een wijsje
kun je het niet noemen - waarmee de rattenvanger zijn potentiële aanhang verleidt
uit haar holen te komen.
Laten we die dreun nog eens wat nader bekijken. Eerst het tweede lid: ‘Ik doe
wat ik zeg’. Dat is een belofte zonder franje, een onvoorwaardelijke belofte ook, de
spreker presenteert zich als verdediger van de consequentie. Dat kan in een
omgeving waarin laffe draaikonten en ruggengraatloze opportunisten het voor het
zeggen hebben, aangenaam klinken; tot principe verheven is het de maxime van
een rechtlijnige drammer, van iemand die geen rekening wenst te houden met de
omstandigheden, althans verbaal en zolang het hem uitkomt.
Hans Magnus Enzensberger, wiens lucide essay ‘Het einde van de consequentie’
(1981) nog altijd een van de inzichtrijkste beschouwingen is over de populistische
roep om ‘beginselvastheid, radicaliteit, onomkoopbaarheid, compromisloze
duidelijkheid’, meende nog dat ‘de ongelukkige liefde voor de consequentie’ wellicht
een Duitse ziekte was. Maar gewend aan lieden die iedereen op zijn daden wensen
‘af te rekenen’ (een woord dat door de misdaadfilm en -journalistiek een lugubere
bijklank heeft gekregen) weten wij inmiddels beter: de pathetische
onverbiddelijkheidsretoriek kan zelfs in Nederland besmettelijke vormen aannemen.
Enzensberger geeft exact aan waar het verlangen naar krachtig optreden zijn
psychologische wortels heeft: in ik-zwakte. ‘Hoe zwakker de eigen identiteit, des te
dringender het verlangen naar ondubbelzinnigheid. Hoe servieler de afhankelijkheid
van de mode, des te luider de roep om principiële overtuigingen. (...) Hoe groter de
omkoopbaarheid, des te erger de angst om ‘geïntegreerd’ te worden. Hoe weker
de brij, des te vaster de principes, hoe hulpelozer het gespartel, des te vuriger de
liefde voor de consequentie.’
Dan het eerste lid: ‘Ik zeg wat ik denk’. Ook die uitspraak kan iets ver-
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frissends hebben, dat is duidelijk. Maar het is ook een uitspraak die wringt, sterker,
die een innerlijke tegenstrijdigheid bevat. Wie zegt wat hij denkt, postuleert niet
alleen een volgorde (het zeggen komt na het denken) maar ook een mentaal
eenrichtingverkeer: het denken gaat dóór, los van het zeggen, onbeïnvloed door
de lijnen die al sprekend worden uitgezet, de patronen die worden gelegd, de
constellaties die ontstaan. Maar iemand die werkelijk denkt, die dus probeert via
logisch en grammaticaal welgeordende formuleringen enig zicht te krijgen in een
duister, chaotisch gebied, weet dat de verhouding tussen denken en spreken (of
schrijven) veel complexer is, dat tussen spreken (of schrijven) en denken een
voortdurende, principieel onafsluitbare wisselwerking bestaat. Hij begint met niets,
of bijna niets, vervolgens is alles wat hij tastenderwijs zegt (of schrijft) van invloed
op wat hij denkt, en wel omdat zijn spreken (of schrijven) ook altijd een luisteren (of
lezen) is, een openstaan voor alle geluiden uit zijn omgeving.
Het ‘ik’ is niet alleen de motor van het denken, het is er ook het product van, meer
naarmate het denkproces vordert en de in het leven geroepen denkbewegingen
zich eigenmachtiger gaan gedragen. Het zou geen moeite kosten dit ambigue proces
van proefondervindelijk, essayistisch denken rijkelijk te illustreren met citaten van
Montaigne.
Wie daarentegen alleen maar zegt wat hij denkt, suggereert dat het denken
volledig opgaat in het spreken, dat die formuleringen niet meer openstaan voor
tegenspraak of nuancering. Maar zulke formuleringen kunnen nooit het protocol zijn
van een denkproces, wel van een ondubbelzinnige manier van benoemen,
etiketteren, categoriseren, oordelen, stemming maken. Wie zegt wat hij denkt, denkt
strikt genomen helemaal niet, maar produceert prefab-teksten en geeft lucht aan
zijn vooroordelen.
Nog een woord over de hele strijdleuze. De combinatie van die twee zinnen
suggereert daadkracht. Tussen denken en doen, tussen theorie en praktijk, bestaat
een directe verbinding. Er is geen ruimte voor twijfel, er wordt geen seconde
verspeeld, niemand hoeft bang te zijn voor commissies, nader onderzoek,
intellectualistisch gezeur. Maar de mentale conditie die tussen denken en doen een
rechte lijn trekt, ongeacht of dat gebeurt uit angst of ongeduld, verwijst naar wat
filosofen en antropologen vroeger de ‘natuurtoestand’ noemden, de situatie die aan
de beschaving voorafgaat. Want de mogelijkheid van beschaving ligt in de hapering,
in het afbreken van de reflexmatige beweging waarmee het roofdier zijn tanden in
het vlees van zijn slachtoffer zet.
Beschaving is (ook volgens de nieuwste antropogenetische inzichten) niet de
resultante van een aanpassing aan de natuur, maar van een afstand nemen, een
verwijdering, een insulatie. Om niet te worden gedwongen
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tot een voortdurende strijd om het bestaan, moet men zich - letterlijk - kunnen
distantiëren van de frontlinies. Pas in het beschutte hart van de stam ontstaat ruimte
voor iets anders, voor individualisering, voor specialisatie en differentiatie, dus ook
voor de ontwikkeling van telkens nieuwe technieken die de vijand, van welke aard
dan ook, eerder en scherper kunnen diagnosticeren en dus op veiliger afstand
kunnen houden, zodat telkens meer mensen ontslagen kunnen worden uit de
evenzeer verslavende als afstompende vierentwintiguursdienst van de parate
grenstroepen.
Het essay kan alleen in een beschaafde omgeving gedijen. Het is, wars van de
onmiddellijke reactie, een dynamisch ensemble van elkaar aanvullende, nuancerende
of tegensprekende stemmen. In de meeste moderne essays is die meerstemmigheid
aan de oppervlakte weggewerkt, maar ze blijft traceerbaar in de
argumentatiestructuur, in de citaten en verwijzingen. Veel oudere, vooral
achttiende-eeuwse essays hebben ook letterlijk de structuur van een dialoog. En
het zou niet veel moeite kosten de Essais van Montaigne te zien als de licht bewerkte
neerslag van gesprekken, in zijn geval vooral met antieke schrijvers.
Montaigne had aan niemand zo'n hekel als aan de pedanten, de schriftgeleerden
die indruk proberen te maken - ik citeer Dresden - met ‘een speciaal jargon, dat
vooral sterk moet afwijken van het normale taalgebruik’. Hun kennis is eigenlijk niets
anders dan het product van hun geheugen, zij beroepen zich voortdurend op
autoriteiten, hebben niets zelf verwerkt en zijn niet in staat tot het geven van een
persoonlijk oordeel. Toch is het dat waar het voor Montaigne bovenal op aan komt:
het persoonlijke oordeel, ‘het concrete, precieze oordeel, dat slechts voor één
bepaald geval geldt’ (Dresden), en dat handelen, ook ingrijpend handelen, pas
mogelijk maakt. Volkomen ten onrechte bestaat van Montaigne het beeld van een
man die uitsluitend in boeken geïnteresseerd zou zijn, in werkelijkheid hechtte hij
aan niets zozeer als aan de ontwikkeling van het vermogen tot oordelen juist met
het oog op het groeiend aantal alledaagse situaties die om persoonlijke keuzes, om
beslissingen, om doordacht optreden of doordacht afwachten vragen.
En daarvoor is de vrije conversatie, die, zoals gezegd, aan de Essais ten grondslag
ligt, de beste leerschool. Maar Montaigne heeft het belang van die conversatie ook
nadrukkelijk in een apart essay, een van de langere essays uit Boek III,
gethematiseerd.
In die vrije conversatie mag iedereen alles zeggen, liefst in scherpe bewoordingen
en zonder angst voor lange tenen, mits men in alle omstandigheden zijn fatsoen
bewaart, de omgangsregels respecteert en zich niet door gelijkhebberigheid, wrok
of woede op sleeptouw laat nemen. ‘Riva-
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liteit, eerzucht en strijd’ zijn niet verboden, zegt Montaigne, integendeel, ze
‘stimuleren me en doen me boven mezelf uitstijgen.’ Die laatste zinsnede is van
belang: rivaliteit, eerzucht en strijd staan niet in dienst van het verlangen naar
persoonlijke triomfen, van het afreageren van frustratie of van wraaklust, de ander
hoeft niet in het stof te bijten of vernederd te worden, nee, de inzet is uitsluitend de
persoonlijke vorming, het ‘boven zichzelf uitstijgen’. Maar dat kan alleen als alle
deelnemers aan de conversatie gedreven worden door een gemeenschappelijk
belang, als geen van hen een geheime agenda heeft of zelfs openlijk voor zijn
machts- aspiraties uitkomt.
Interessant is in dat verband Montaignes weigering van de conversatie een
vertoning te maken. ‘Ik houd ervan te discussiëren en te redetwisten, maar dan met
weinig mensen en voor mijzelf. Want om als schouwspel voor de grote heren te
dienen en om strijd met je geest en gebabbel te pronken, dat vind ik een functie die
een man van eer wel zeer misstaat,’ zegt hij, waarbij hij in een voetnoot verwijst
naar Hendrik III en de graaf van Alençon die ervan hielden ‘aan hun hoven geleerden
te laten redetwisten over filosofische of ethische vraagstukken.’
Daarmee lijkt Montaigne vooruit te lopen op wat eeuwen later, in het mediatijdperk,
pas tot volle ontwikkeling zou komen: het debat uitsluitend ‘als schouwspel’, zij het
niet meer voor ‘de grote heren’ bij wie men in het gevlij trachtte te komen, maar bij
het virtueel als massa verzamelde volk, de tv-kijkers, via wie men zijn politieke of
economische machtsposities tracht te verstevigen, en die, op hun beurt, hopen te
delen in de triomf van de overwinnaar. En die soms ook, in crisistijden, het is
inmiddels een vertrouwd beeld, als reële massa de straat op gaan om hun
triomfantelijke ‘gelijk’ dreigend, intimiderend of zonder meer in een roes van geweld
uit te leven.
Montaignes pedagogische ideaal van de honnête homme, mogen we wel zeggen,
is in de tegenwoordige leerdoelen van scholen en universiteiten in geen velden of
wegen meer te bekennen. Nu moet men elke handeling zo uitvoeren alsof hij door
een tv-camera wordt geregistreerd en door een anoniem en diffuus kijkerspubliek
wordt beoordeeld, dus moet men zich leren presenteren, vanaf het allereerste begin
is de scholing daarop gericht, ook als er nog helemaal niets te presenteren valt. De
presentatie wordt een doel op zich zichzelf, hoe dan ook moet men de indruk wekken
de klus als geen ander te kunnen klaren, de sterkste, de beste, de succesrijkste te
zijn.
Het ideaal van de honnête homme is gericht op een type intellectueel waarvoor
onze brallerige maatschappij geen emplooi meer heeft en dat, vrees ik, zelfs aan
de universiteiten een anachronistische verschijning wordt. Sem Dresden moet een
van de laatsten zijn geweest die Montaig-
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nes humanistische intellectuele erfenis als hoogleraar in leven heeft gehouden.
Dresden heeft, net als Montaigne, in de gangbare maatschappelijke discoursvormen
de voortzetting van de oorlog met andere middelen gezien, en, uit afkeer van alle
geweld, ook en vooral het retorische, gezocht naar vredelievende vormen om met
verschillen en geschillen om te gaan. Het kan geen toeval zijn dat zijn misschien
wel indrukwekkendste boek, Vervolging, vernietiging, literatuur, ook over de oorlog
gáát, of liever: over teksten, literaire en niet-literaire, die betrekking hebben op de
grootste misdaad van de twintigste eeuw, de systematische vervolging en vernietiging
van de joden. Die misdaad heeft hem zijn leven lang beziggehouden. Ook vóór het
grote boek uit 1991 heeft hij er al over geschreven, in het prachtige ‘Souvenir
inoubliable’ (1963), en daarna, in een stuk over Primo Levi (1992) en in een toespraak
over Abel Herzberg (1995). Met een korte blik op die twee laatste essays, die het
sluitstuk vormen van de verzamelbundel Het vreemde vermaak dat lezen heet
(1997), wil ik deze laudatio eindigen.
‘De beheersing van het ondoorgrondelijke’ heet de beschouwing over Primo Levi.
Dresden bekritiseert daarin Levi's idee van waardigheid en diens hoge morele
standaarden. Hij meent dat Levi in zijn kampboeken te weinig oog heeft voor het
feit dat de mogelijkheid tot een vrije keuze voor de gevangenen nagenoeg nihil was,
en dat hij bijgevolg te streng is in zijn oordeel over de ‘grijze zone’, het schemerige
gebied tussen verzet en collaboratie. Gemeten naar zijn eigen maatstaven, zegt
Dresden, zou ook Levi het nodige te verwijten zijn, aangezien hij als chemicus werkte
in een fabriek die alleen dankzij de overwinning van de nazi's nog in bedrijf was. In
de Abel Herzberglezing komt Dresden hierop terug: andermaal nuanceert hij aan
de hand van concrete, tragische voorbeelden een al te strenge en al te idealistische
opvatting van waardigheid in onmogelijke omstandigheden.
Terugblikkend blijkt Het vreemde vermaak dat lezen heet trouwens een hechtere
thematische samenhang te vertonen dan zich op het eerste gezicht liet vermoeden
- een verdienste die ook aan de samenstellers van deze verzamelbundel, Maarten
Asscher en Herman Verhaar, moet worden toegeschreven. Want niet pas aan het
eind, ook al in het allereerste essay, het titelessay, snijdt Dresden het lezen van
boeken over de jodenvervolging aan, alsook het thema van de schuld van de lezer
tegenover de beschreven slachtoffers. Het centrale, telkens terugkerende thema
van het boek, het uitgebreidst behandeld in het essay over Proust, is dat van de
niet-identiteit van de mens, zijn voortdurende veranderlijkheid, maar pas in de
beschouwingen over Levi en Herzberg blijkt ten volle waarom
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Dresden daar zo op hamert: het blijkt de kern van zijn humanisme uit te maken.
Herzberg en Levi, aldus Dresden, zien waardigheid als het product van een vaste,
onveranderlijke identiteit, ‘als een beginsel of een reeks principes der rede waaruit
met volle waardigheid geleefd en gehandeld moet worden’. Bij Herzberg is dat
beginsel van religieuze, humanistische en zionistische aard; Levi, religieus noch
zionistisch, vindt een hecht fundament in de ‘rationele orde die wereld en leven zou
dienen te beheersen’. Natuurlijk betwist Dresden niet ‘de nobele aard van deze
denkbeelden’, maar hij constateert wel dat het, bij zoveel ‘onwrikbare zekerheid en
fraaie individuele kracht’, heel moeilijk wordt om nog oog en respect te hebben voor
allerlei kleine, ja ‘onbenullige gebaren van joodse waardigheid in oorlogsjaren’.
Naast de welbewuste opvattingen van Herzberg en Levi bepleit hij daarom ruimte
‘voor aarzeling en voor zorgzaamheid. Het wil mij voorkomen dat waardigheid (...)
allereerst besloten ligt in een bezorgd zijn om de anderen, dat wil zeggen in actief
zorgen voor de anderen’, ook als die zorg van alle standvastige heroïek is ontdaan
en zich uit in anonieme, ‘dikwijls kleine daden’.
Uiteindelijk gaat het dus bij Dresden, net zomin als bij Montaigne, primair om de
boeken, belangrijker is wat men uit die boeken leert voor het leven. Maar daarvoor
is het wel nodig dat die boeken er zijn. En dat is met die van Dresden maar in
beperkte mate het geval. Nu het maatschappelijke en culturele klimaat verhardt, de
media steeds meer in de greep dreigen te raken van een populistische eredienst
aan alles wat plat en banaal is, de universiteiten zich overal menen te moeten
‘professionaliseren’ en dus een eind maken aan het talmende, tot niets leidende
denken à la Dresden, zou het wenselijk zijn als in elk geval Dresdens boeken, ‘de
hele bliksemse boel’ zou hij zelf zeggen, dus ook de oudere, in mooie nieuwe
uitgaven toegankelijk zouden zijn. Temidden van al die stoere oproepen tot militante
rechtlijnigheid hebben zijn omtrekkende bewegingen een weldadig demobiliserend,
soms bijna satirisch effect. We kunnen de probeersels van deze geleerde dilettant
niet missen.
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Sem Dresden
Literaire vormen van waardigheid
Mijnheer de rector magnificus, zeer geachte mevrouw Toepfer, dames en heren,
De eerste woorden die ik zou willen uitspreken zullen dank bevatten. Zij betreffen
in de eerste plaats u, mijnheer de rector magnificus, voor uw vriendelijke begroeting
en de gastvrijheid van de Universiteit Münster, maar in niet geringer mate het bestuur
van de Alfred Toepfer Stichting en het curatorium van de Joost-van-den-Vondel-prijs,
die zo vriendelijk geweest zijn mij deze prijs toe te kennen waarvan ik de waarde
naar behoren weet te schatten. De ernst van deze bijna ceremoniële woorden zult
u niet willen betwijfelen, evenmin als de grote dank die ik mijn geleerde en
bewonderde collega prof. Von der Dunk betuig voor zijn laudatio die ik mij niet beter
kan wensen en nauwelijks waardig ben. Mede dankzij de muziek die ten gehore is
gebracht staat hier dan ook een verrast man voor u, die gedurende een lang leven
niet had kunnen dromen ooit een prijs binnen de achtenswaardige muren van een
Duitse universiteit in ontvangst te mogen nemen. Wat kan ik dientengevolge op dit
ogenblik beter doen dan een poging wagen om literaire verschijningsvormen te
bezien van enkele termen die nu al gebruikt zijn? Een eerste en noodzakelijkerwijs
korte beschouwing van ceremonieel, ernst, waarde en vooral waardigheid is alleszins
op zijn plaats.
Allen die in verband met deze en dergelijke benamingen van menselijke relaties
aandacht hebben voor vijftiende- en zestiende-eeuws Italiaans of Frans humanisme
staat, naar het schijnt, een onbetwistbaar uitgangspunt ter beschikking. Op een
gegeven ogenblik zullen zij zich zeker hebben verdiept in Die Kultur der Renaissance
in Italien. Met dit meesterwerk heeft Jacob Burckhardt sinds 1860 talloze studies
van deze periode mede bepaald zo niet direct beïnvloed. Het was zijn bedoeling
een nieuwe geestesgesteldheid scherp af te bakenen en te markeren. Zo schrijft
hij naar aanleiding van de bijzondere plaats die de mens dan in de wereld zal
bezetten: ‘Die höchsten Ahnungen auf diesem Gebiete spricht Pico della Mirandola
aus in einer Rede von der Würde des Menschen, welche wohl
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eines der schönsten Vermächtnisse jener Kulturepoche heiβen darf.’ Wegen de
woorden van een grootmeester altijd al zwaar, hier duiden zij bovendien een
onderzoekspad aan van ethische en esthetische aard dat ik graag zal blijven volgen.
Maar eerst nog dit: de jonge briljante graaf Giovanni Pico della Mirandola heeft
tijdens zijn studietijd in Parijs en elders een onwaarschijnlijk grote theologische en
wijsgerige kennis opgedaan. Misschien in jeugdige overmoed maar zeker met
onstuimig elan wil hij dan ook in 1486 een oud gebruik volgen en de geleerde wereld
uiteindelijk 900 stellingen (Conclusiones) ter openbare disputatie aanbieden. Zij zijn
goed gerubriceerd en vertonen daardoor een verbijsterende diversiteit. Het heeft
naderhand tot de mening geleid als zouden er stellingen te vinden zijn over elke
kenbare zaak (de omni re scibili). ‘En nog een aantal andere’ (et de quibusdam
aliis), zoals spottenderwijs daaraan later weer is toegevoegd.
Het doet de rijke geest en bruisende geestdrift van Pico, die op eenheid en
verzoening van alle tegenstellingen uit was, schromelijk onrecht, maar is hier verder
niet van belang. Het gaat om de redevoering die wederom volgens oud gebruik als
openingsspeech van het dispuut dienst moet doen. Daarvan worden nog al te dikwijls
voornamelijk de eerste bladzijden gelezen en herhaaldelijk geciteerd. Op mijn beurt
herneem ik enkele befaamde uitspraken. Toen de Schepper, onze God, zijn
scheppingwerk van de eerste dagen voltooid had en alles een vaste functie had
verkregen, wenste hij dat er ook iemand zou bestaan die het bouwsel van dit
geweldige werk kon beschouwen, in staat was de schoonheid ervan te beminnen
en de grootsheid te bewonderen. Daartoe werd de mens geschapen, maar aangezien
alles reeds vol was en definitief vastgesteld, werd hem de beschikking over het
geheel toebedeeld. Geen bepaalde woonplaats, zo zegt God tot Adam vóór de
zondeval, geen eigen aangezicht, geen speciale taak zal hem ten deel vallen.
Voorgeschreven wetten bestaan niet voor hem, hij handelt naar eigen vrije wil en
kan elke taak voor zich verkiezen. Met een wonderbaarlijk gevoel van opperste
gelukzaligheid, die de aardse mens weer zou moeten bereiken, staat hij dankzij
Gods grootmoedigheid in het middelpunt van het heelal.
Meegesleept in deze enthousiaste verrukking verwacht de lezer voortdurend het
woord Würde (dignitas) tegen te zullen komen. Maar het is in deze bladzijden niet
te vinden, evenmin verschijnt het in de gehele ethisch-religieuze rest van dit werk.
Daarenboven luidt de titel ervan niet ‘Over de menselijke Würde’ (de hominis
dignitate), maar simpelweg Rede (Oratio). Aangezien de stellingen kerkelijk
veroordeeld zijn en de rede dus ook nooit werd uitgesproken, zal het een postume
uitgave van de verzamelde werken (1557) zijn waarin deze toevoeging ook werkelijk
staat en vervolgens gehandhaafd blijft als een karakteristiek maar misschien niet
geheel juist symbool voor de Renaissance.
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Zo Burckhardt zich al vergist heeft, hij toont daarbij ook de gelukkige hand van de
grote geleerde: een ander werk van Pico biedt immers in dezelfde context wel
degelijk het woord dignitas. Maar dan is ook duidelijk dat zijn denken voortdurend
cirkelt om een (naar hij gezegd had) kameleontische en geheel vrije waardigheid
die heel fris en nieuw aandoet maar wortelt in een lange christelijke traditie. Pico
mag wellicht een vrijer denker zijn dan velen die hem voorafgingen, een modern
vrijdenker is hij allerminst. Zeker is de menselijke waardigheid die hij met zo intense
gloed beschrijft in geloof gedrenkt en van metafysische aard.
Het is slechts enkele tientallen jaren later dat een geheel ander beeld van
waardigheid wordt geboden. In 1528 verschijnt namelijk Il Cortegiano van Castiglione.
Het werk bevat een reeks gesprekken die aan het hof van Urbino zouden hebben
plaatsgevonden en zich bezighouden met leef- en denkwijze, zo men wil met de
aardse gedragingen, van de hoveling. Daarbij zijn wel twee opmerkingen onmiddellijk
gewenst: in het laatste deel van het werk houdt Pietro Bembo een verheven en
indrukwekkende lofzang op platonische liefde, zodat ook hier een metafysisch
perspectief geopend wordt. Maar dat gebeurt aan het einde, staat betrekkelijk los
van al het voorafgaande en behoort mede, zou men mogen zeggen, tot de vereiste
gedragingen van een ieder die op volmaakte wij ze aan een hof wenst te verkeren.
Verder dient voortdurend rekening te worden gehouden met de algehele opzet die
realistisch wenst te zijn maar niettemin een ideaalbeeld van de hoveling ontwerpt.
En niet alleen van de hoveling, in werkelijkheid gaat het ook om de waardigheid
van de mens in het algemeen, om zijn geestelijke adeldom en, indien nodig, om zijn
vermogen daartoe te geraken. Het zal tamelijk eenvoudig zijn een lange lijst op te
stellen van alle waardige hoedanigheden die in de verschillende gesprekken naar
voren worden gebracht. Voor een deel zijn zij overigens niet veel anders dan wat
sinds lang in antieke of christelijke moraalleer werd betoogd en geanalyseerd.
Misschien is de nadruk op fysieke kwaliteiten voor sportbeoefening, voor dapperheid
enz. wat groter dan eerder het geval was, maar het belang van geestelijke
ontwikkeling, van eruditie, van loyaliteit en trouw, van hoffelijkheid en elegante
omgangsvormen wordt toch centraal gesteld. Het werkelijk vernieuwende dat in
deze leer van het hofleven besloten ligt moet dan ook elders worden gezocht.
Allereerst valt te noemen het gewicht dat in gesprekken als zodanig ligt. Het
belang van hoffelijke conversatie wordt herhaaldelijk onderstreept. Wat gezegd
wordt lijkt elke keer geïmproviseerd en voor de vuist weg geformuleerd, in
werkelijkheid beheerst de spreker nauwkeurig wat hij naar voren brengt en heeft hij
het veelal tot in details voorbereid. De
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gesprekken bieden de illusie van beschaafde maar zorgeloze tijdpassering, aan dit
vermaak is echter dikwijls de grootst mogelijke zorg besteed. Converseren is kunst,
kunde en vermaak in één, en maakt deel uit van wat tegenwoordig dan nog het best
een kunstmatig leven kan worden genoemd.
Hiermede is een hoogst merkwaardig algemeen caracteristicum van deze hoofse
waardigheid aan de orde gesteld. In aristocratische beslotenheid levend doet de
hoveling van Castiglione zijn uiterste best om elke kwaliteit, elke kunde geheel en
al te beheersen, tegelijkertijd doet hij niet minder zijn best om de verworvenheid
van deze hoedanigheden volledig verborgen te houden. Hij wenst de schijn te
wekken van superieur gemak en van aangeboren natuurlijkheid, niet alleen voor
zijn conversatie maar veel algemener voor alles wat hij doet of denkt en zelfs gevoelt.
De term sprezzatura waarover uitvoerig in dit werk gehandeld wordt vat kort samen
wat hier ter sprake kwam. Er is iets van minachting in te vinden, wat wel moet
betekenen dat ook de zwaarste en moeilijkste taak geminacht kan worden door zich
te hullen in een schijn van luchtige bevalligheid die er een gracieus spel van maakt.
De hoogste kunde bestaat eruit de inspanning die moeizaam verkregen kundigheden
gekost hebben schuil te doen gaan in een schijn van frivole ontspanning. Dat was
trouwens in antieke poëtica al eeuwen tevoren voor literatuur vastgesteld.
Maar hier betreft het een gedragscode, een levenskunst waarin naast ethische
ook esthetische elementen verwerkt worden met alle moeilijkheden van dien. Dreigt
niet het gevaar dat betekenisvol ceremonieel ontaardt in vastgesteld protocol en
komt met woorden als kunstmatigheid, spel, schijn niet de verdenking op van een
toneelvoorstelling met het daarbij behorende illusionisme? En dus ook naar veler
mening met een gebrek aan ernstige oprechtheid en honnêteté? Het lijkt alsof de
waardigheid der hovelingen diep is ondergraven. Wanneer men daarenboven
bedenkt dat Machiavelli in diezelfde tijd vorst en hof de politieke noodzaak tot veinzen
oplegt, zal een antwoord bevestigend uitvallen. Toch zou dat ten aanzien van
Castiglione een anachronisme betekenen. Hij handhaaft een eerbiedwaardige traditie
waarin kunstmatige verhulling niet tegenover natuurlijke onmiddellijkheid gesteld
wordt maar erin opgaat. Menselijke natuur en dus zeker ook menselijke waardigheid
bestaat dan uit het voortbrengen van cultuur, zodat deze hovelingen menen natuur
te kunnen bewerken zonder te denatureren. Het gevolg is dat aan mogelijke illusie,
onwaardige speelsheid of onoprechtheid in feite niet gedacht kan worden.
Er is eerder sprake van een hoogst serieus spel dat in volmaakte vorm beheerst
dient te worden en waarin voor ons gebruikelijke tegenstellingen als schijn/wezen
of kunst(kunde)/natuur voor absurd worden gehou-
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den. Dat de wereld een speeltoneel is waarin ieder zijn voorgeschreven rol speelt
is in Nederland een proverbiale zegswijze die op Vondel, de illustere naamgever
van deze prijs, teruggaat maar van veel oudere datum is. In de Renaissance en
vooral in de barok zijn dergelijke beelden alom te vinden. Het spel van de hoveling
vindt dan ook een natuurlijke plaats binnen dit kader en moet een spel heten dat
binnen een grootser en waarlijk universeel spel plaatsvindt en daaraan zijn waarde
en waardigheid ontleent.
Het is zeker niet onmogelijk dit te illustreren met andere werken van ogenschijnlijk
geheel andere aard. Daartoe zijn natuurlijk vergelijkingen onontbeerlijk, maar (zoals
altijd weer herhaald wordt) elk belangrijk literair werk is nu juist in wezen
onvergelijkelijk. De literaire onderzoeker moet daarmee rekening houden wanneer
hij het waagt van het ene werk naar het andere te springen zonder zich om ruimte
of tijd te bekommeren. Laat hij van overeenkomsten uitgaan, hij zal verschillen
ontdekken, en het omgekeerde is eveneens waar. In het vergelijken als zodanig ligt
immers steeds een anders- en verschillend-zijn verankerd.
Wanneer ik dus het protocollaire ceremonieel binnen een besloten hofcultuur van
de zestiende eeuw in verband breng met een evenzeer gesloten gezelschap van
de zeventiende, behoef ik mij nauwelijks te verontschuldigen. Wel moet ik onmiddellijk
erkennen dat opmerkingen betreffende Wilhelm Meisters Lehrjahre hier niet veel
anders kunnen betekenen dan uilen naar Athene dragen en slechts van overmoed
zullen getuigen. Ik behoef u over de inhoud van deze roman niets mede te delen,
niets over de aristocratische Turmgesellschaft of over de verering die Wilhelm (zelf
van burgerfamilie) koestert voor de adel of over de wijze waarop hij ten slotte na
een toneelloopbaan in de Turmgroep wordt opgenomen en zo van schijn tot wezen
komt. U kent ook het centrale belang van het zesde boek, Bekenntnisse einer
schönen Seele, die een sleutel bieden tot beter begrip van het geheel door te wijzen
op de eenheid van ethisch-religieuze en esthetische motieven.
Zijnerzijds heeft Schiller zich in verscheidene traktaten meermalen beziggehouden
met de schöne Seele in het algemeen. Aan hem is dan ook de pregnante beschrijving
te danken die zegt dat in een dergelijke ziel alle menselijke hoedanigheden
harmonieus en gracieus ineenvloeien en tot een tweede natuur worden. Een
uitspraak die zonder moeite opgaat voor de hofcultuur, ook al is in de achttiende
eeuw de basis ervan sterker wijsgerig bepaald en hechter dan tevoren het geval
was. Bij Goethe is Natalie, middelpunt van de Turmgesellschaft, de edele en volstrekt
zuivere illustratie daarvan. Zij kan met de gehele kring waarin zij verkeert het leven
van Wilhelm in de gewenste richting leiden. Hij mag meermalen over
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zijn Schicksal spreken, zijn bestaan wordt in werkelijkheid door mensenhand
gestuurd, maar dan wel door een gezelschap dat zich naar zijn zeggen ‘um die
Schicksale mehrerer Menschen bekümmert und sie zu leiten weiß.’
Hoewel deze woorden nauwkeurig het hoge ethische gehalte van het gehele werk
weergeven, moet ik toegeven dat zij mij ook hebben doen schrikken: met enige
kwade wil zou men staande kunnen houden dat dit door en door edelmoedige
gezelschap er blijkbaar niet tegenop ziet ter wille van hoogst waardige doeleinden
mensen te manipuleren. Zonder iets aan de feiten zelf te veranderen maakt de
wijziging van een enkel woord duidelijk dat dit bestieren van mensen door mensen,
dit noodlot spelen in een nogal geheim genootschap, ook onwaardige, bedenkelijke
om niet te zeggen verdachte elementen kan bevatten. Het is naar mijn mening geen
toeval dat in andersoortige werken (van Balzac met name) dezelfde, maar dan ook
precies dezelfde ideeën van leiding, van (kwaadaardige!) bekommernis om het
menselijk lot betrekking hebben op duivelse figuren zo niet op de duivel zelf. Zo kan
men op de gedachte komen dat over menselijke waardigheid in literaire vormen niet
te spreken valt zonder aan eventuele contrasten te denken. Ook al mag een
onderzoeker zich niet bezondigen aan moralisme dat regels voorschrijft, hij kan zich
evenmin onttrekken aan de plicht van een ethische beschouwingswijze.
Nogmaals: twijfel aan Goethes bedoelingen in deze roman is wel het laatste wat
men van mij verwachten kan. Toch ligt er over het gehele werk een waas van fijne
ironie die overal een knik, een lichte en bijna onnaspeurbare breuk aanbrengt. Voor
de lezer wordt een interpretatie daardoor moeilijker maar ook interessanter. Het zal
niet voor niets zijn dat deze vormgeving voor deze roman is gekozen, een zekere
relativering doet zich voor de beschreven waardigheid der betrokkenen voor. Pico
noch Castiglione kennen dit soort van deelnemende afstandelijkheid.
Wat ik wil zeggen komt neer op een simpel feit: elke literaire beschrijving stelt
haar eigen waarden op die binnen dit werk een soort absolutum vormen waaraan
niet te tornen valt en waarvan geen aspect verwaarloosd mag worden. De waardering
van de waardigheid die de auteur wenst te beschrijven wordt bovendien in literatuur
zo zuiver en zo exclusief naar voren gebracht dat er, in tegenstelling tot het gewone
leven, geen ruimte overblijft voor andere vormen. Wil de lezer daarvan toch kennis
nemen, dan moet hij zich tot een ander werk, dat wil zeggen: een ander absolutum,
wenden. De ene noch de andere literaire vorm zal erin slagen de geldigheid van dit
tijdelijk absolute model tot algemene waarheid te maken. Zelfs kan de onderzoeker
vermoeden of uit ervaring vaststellen dat elk verlangen naar algemene totale
zuiverheid, zelfs het edelste, in de prak-
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tijk van alledag dikwijls tot afschuwelijke misdaden leidt. Werd ethische en esthetische
zuiverheid in Goethes tijd één en hetzelfde geacht, tegenwoordig wordt dat veelal
problematisch of zelfs onmogelijk geacht.
Daarom en denkend aan een mogelijke contrastwerking tussen beide besteed ik
enkele woorden aan een werk van veel later datum. In 1957 publiceert Albert Camus
zijn laatste voltooide roman, La chute, die minder gelezen en zeker minder
gewaardeerd wordt dan de voorafgaande. Geschreven op de helft van een eeuw
die twee wereldoorlogen had doorstaan waarin alle waardigheid letterlijk met voeten
was getreden, elke waarde werd uitgehold of- erger nog! - geperverteerd, zou een
beschrijving van geijkte waarden, laat staan van traditionele en officiële waardigheid
niets dan een aanfluiting betekenen. De toon van dit werk doet dan ook in de eerste
plaats cynische bespotting horen. Toch verloochent Camus hier geenszins de
honnêteté of een gezuiverde integriteit of het verbeten zoeken naar waardig menselijk
geluk, die zijn eerdere werken zo bekend en geliefd hebben gemaakt. De vraag is
nu hoe deze feiten zich laten verenigen.
Het verhaal van een val begint in een louche kroeg binnen de rosse buurt van
Amsterdam, waar de hoofdpersoon zijn geschiedenis uiteenzet. Hij is trouwens niet
zomaar een figuur te midden van andere, hij is de enige in het gehele werk en zijn
woorden alleen vullen van het begin tot het einde de gehele tekst. Aan conversatie
in de zin die Castiglione eraan gaf valt niet te denken. Er is wel een toehoorder die
ook reageert, maar dat valt slechts op te maken uit reacties die de hoofdpersoon
vermeldt. Jean-Baptiste Clamence is zijn naam of beter het pseudoniem dat hij zich
heeft aangemeten. En zeker niet toevallig: het doet onmiddellijk denken aan
Johannes de Doper die roepende is (clamans in de Latijnse tekst van Matthéüs).
Deze verlopen figuur wil blijkbaar iets prediken in de onderwereld van een stad die
met zijn grachtengordel lijkt op de concentrische rivieren rondom de hel. Hij noemt
zich een berouwvol rechter die zich schuldig voelt. Clamence liep namelijk als
succesvol advocaat met vele plezierige avontuurtjes 's nachts op een Parijse brug,
toen hij een vrouw op de reling zag staan, doorliep en een plons in het water hoorde.
Een tijd later hoorde hij op diezelfde brug wederom diep in de nacht achter zich
lachen, er was evenwel geen lacher te ontdekken. Maar het bleef hem achtervolgen
en sindsdien leeft hij als een kluizenaar die alles op alles zet om zich van schuld te
ontdoen. Dat de plicht tot hulp niet lang tevoren in Frans recht was ingevoerd, doet
niet zo veel ter zake, aangezien Clamence lijdt onder morele schuld. Een
mogelijkheid zich daarvan te bevrijden is dat de bekentenis van zijn afzijdigheid een
aanklacht wordt: hij predikt de algemene schuld van iedereen en kan zich op die
manier vrijpleiten.
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Hij kan zich ook in alle opzichten schuldiger maken, zo treedt hij als heler op van
het wereldberoemde paneel in de Gentse kathedraal, Les juges intègres, dat eens
inderdaad gestolen is. Het werd door de dief voor een paar flessen jenever aan de
baas van zijn stamkroeg verkocht, hing daar aan de wand maar ligt nu verscholen
in de woning van Clamence. Daar is ten slotte ook de sublieme waardigheid van
zuivere en verheven rechters aangetast en als het ware verschroeid in een getuigenis
van menselijke onwaarde en van verdorvenheid. Vertwijfeld, zonder iemands leiding
te aanvaarden of in noodlot te geloven, draait Clamence rond in een alleen voor
hem bestaande mythische wereld van woorden, in een noodlottige kring van schuld
en aanklacht. Hij blijft voortgaan in een duivelse cirkel die nachtelijk lachen voor
altijd om hem getrokken heeft. Misschien wil hij niet anders, zeker kan hij niet anders,
en voortdurend dreigt de mogelijkheid van berekenende hypocrisie. Aan het einde
van de tekst vraagt Clamence, smeekt hij zijn toehoorder bijna, op zijn beurt te
vertellen hoe deze evenmin erin geslaagd is zijn leven te wagen daar aan de oevers
van de Seine. Laat, zo wenst hij, die jonge vrouwen zich een tweede keer in het
water storten, zodat ook hij en zijn toehoorder gered kunnen worden. ‘Hoewel‘, zo
besluit hij zijn bekentenis, ‘het zou toch niet verstandig zijn wanneer we aan ons
woord gehouden worden. Het water is wel erg koud. Maar we kunnen gerust zijn,
het is nu te laat, het zal altijd te laat zijn. Gelukkig Maar’. Het zijn de slotwoorden
van een man die in totale eenzaamheid niets anders doet dan spreken.
Zo valt ook het opmerkelijke procédé te verklaren waarvan hier gebruik is gemaakt.
Het is niet een interessant instrument dat willekeurig is gehanteerd, het past bij deze
inhoud die erdoor versterkt wordt. Clamence richt zich tot iemand die onhoorbaar
en onzichtbaar, die als niemand is. Anders gezegd: hij is iedereen. Zijn aanwezige
afwezigheid maakt van hem en van iedere lezer een lotgenoot en zelfs een
medeplichtige. Met hem worden allen meegetrokken en opgezogen in de
uitgesproken woorden. Op hun beurt zullen zij door schuld gekweld worden
aangezien alle stervelingen het nodige op hun geweten hebben. Het doel dat
Clamence zich moet stellen is bereikt: ook van hun waardigheid is weinig of niets
overgebleven.
Valt er nu een conclusie te trekken en een afronding aan te brengen? Ik weet
uiteraard niet wat u wilt denken van deze vier literaire beelden van waardigheid. Mij
is het alsof met Camus duidelijk wordt hoe de uiterst gepolijste hofcultuur van
Castiglione op den duur toch wat al te glad kan aandoen, dat Goethes schöne Seele
gemakkelijk tot een natuurlijk en vast bezit op aarde verwordt, en Pico della Mirandola
alleen oog kan hebben voor de gevallen mens in zoverre deze streeft naar absolute
gelukzalig-
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heid. Bij allen kan gelden dat ter wille van hoge waardigheid elke vorm van
disharmonie buiten beschouwing blijft dan wel volledig te niet wordt gedaan.
Anderzijds mag echter niet eens aan een contrast gedacht worden. Het is vrijwel
zeker dat ook bij Camus van waardigheid sprake is. Zij ligt in de volledige erkenning
van geschondenheid waaraan de mens onherroepelijk lijdt en die in deze wereld
verderf met zich meevoert. Daarmee heeft Pico niets te maken, terwijl hovelingen
in een afgesloten wereld verkeren die zij zelf opbouwen en zonder zich te
bekommeren om de dagelijkse werkelijkheid van alle anderen. De Turmgesellschaft
is eveneens besloten maar houdt het oog wel degelijk gericht op anderen en op
bestaande, zelfs economische realiteit. Voor Clamence is de val beginen eindpunt
van zijn en van het menselijk bestaan geworden. Anderen of iets anders bestaan
niet voor hem, alleen met schuld en val houdt hij zich bezig en dan nog alleen in
woorden. Wat hij is en uitbeeldt doet denken aan een gezegde van joodse wijsheid
dat ontleend wordt aan Psalm 51:19 en dat zegt: niets is zo gaaf als een gebroken
hart. Het gebroken zijn krijgt een geheel eigen waardigheid en wordt tot teken van
algemeen menselijke waarde en doet een in wezen harmonieuze samenklank horen.
Dat er in woordkunst uitzicht op gelukzaligheid zowel als natuurlijke leefkunst of
ethische schoonheid en verworpenheid kan bestaan, is niet verbazingwekkend. Ook
wat menselijke waardigheid aangaat vermag literatuur dat te bewerkstelligen.
Belangrijker is dan ook te vermelden dat geen van de vier genoemde werken een
definitieve moraal dwingend oplegt en dus een verfoeide roman à thèse fabriceert.
Niettemin brengen zij als alle proza een ethische levenshouding tot literair bestaan.
Daarmede is gezegd dat er weliswaar een absolute waarde en waardigheid zijn
gesteld maar die zijn van tijdelijke aard en gelden slechts gedurende het lezen. Wat
er daarbuiten en verder gebeurt behoort tot de verantwoordelijkheid der lezers. Zij
dienen de sprezzatura te bezitten om in vrijheid en met eigen bezieling een beeld
van waardigheid te bewerken. Als de essayisten die zij zijn onderzoeken zij
onophoudelijk alle geboden gegevens, zij beproeven en proberen mogelijkheden
en onmogelijkheden. Zij spelen mede in het ernstige spel der literatuur, misschien
ervaren zij ooit een glimp van de gelukzaligheid waarover Pico della Mirandola zo
onweerstaanbaar gesproken heeft.
Dankrede uitgesproken na het in ontvangst nemen van de Joost-van-den-Vondel-prijs
van de Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. op 24 november 2000 in Münster.
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Tijs Goldschmidt
Ter inleiding
In de tijd dat de bioloog en schrijver Dick Hillenius (1927-1987) zijn sprankelende
essaybundels schreef, zal hij regelmatig te horen hebben gekregen dat hij de grens
tussen mens en dier wat te gemakkelijk overschreed. Een mens met een mensaap
vergelijken werd toen nog erg onbehoorlijk gevonden. Mensapen kookten niet,
schreven geen gedichten, laat staan dat ze vliegtuigen konden bouwen. Mij
stimuleerde het juist dat Hillenius liet zien dat de kloof tussen mens en dier veel
kleiner is dan de meeste mensen destijds dachten. Dat leek me vooral belangrijk
omdat mensapen en wie weet ook andere dieren dan misschien wat beter door ons
behandeld zouden worden.
Zo'n strategische overweging zou Hillenius waarschijnlijk niks hebben gevonden.
Hij dichtte de kloof tussen mens en dier omdat die er volgens hem niet was, niet
omdat hij een of ander wereldverbeterend programma in zijn achterhoofd had. Aan
idealisten had hij een hekel. Hillenius deed niet overdreven aan autobiografische
bekentenissen, maar hier en daar duiken ze op en dan zijn ze goed te misbruiken
om zijn werk in te leiden.
Zoals zo veel mensen, vroeg hij zich na de dood van zijn vader af wat hij van hem
had meegekregen. Maar anders dan anderen ging hij daarbij te werk als bioloog.
Hij vergeleek zijn vader met zichzelf zoals hij de vorm- en gedragseigenschappen
van twee kameleons naast elkaar zou hebben gehouden. Hij typeerde zijn verwekker
als een wat onderdanige kantoorklerk, die onberispelijk in het pak zat en altijd een
poetsdoekje voor zijn schoenen bij zich had. Een bange man die thuis ‘zacht en
machteloos’ kankerde over het kantoor, een weinig benijdenswaardige figuur met
een inferieure positie op de menselijke apenrots. Aan dat afschrikwekkende
voorbeeld had Hillenius zijn angst te danken om ingekapseld te raken in welke
hiërarchie dan ook. Zodra iemand zich dominant tegenover hem opstelde, schreef
hij eens, had hij eerder de neiging weg te lopen, dan zich deemoedig te schikken.
Hij suggereerde dat je zelfs zijn literaire activiteiten als zo'n ontsnappingspoging
zou kunnen zien: ‘...schrijverij die te veel schrijverij is om onder de biologie te vallen
en die te veel biologie bevat om mee te streven in de literaire hiërarchie, maar die
me wel het gevoel geeft een eigen territorium te bezitten.’
Enkele jaren na Hillenius dood werd in Amsterdam Buitenveldert een bijzondere
vogel gesignaleerd die overdag als een vlinder rondfladderde tussen de betonnen
steenklompen van de Vrije Universiteit. 's Nachts schijnt hij te hebben geslapen
achter de letter R uit het woord Vrije dat tegen de gevel van het universiteitsgebouw
was bevestigd. De kleurige vogel was een dwaalgast, een rotskruiper die uit de
Karpaten of Pyreneeën deze kant op kwam. Hij klauterde, precies zoals hij dat langs
een steile bergwand zou hebben gedaan, langs de muren van de
universiteitsgebouwen omhoog. Op zoek naar insecten tussen de betonplaten die
de muren van de gebouwen bekleden, leek
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hij in dit getto volkomen in zijn element. Daarbij kwam hij regelmatig gevaarlijk dicht
in de buurt van het raam van een collega van Hillenius, de grote vogeltaxonoom
Voous, die minstens zo in zijn element was, maar om geheel andere redenen. Hij
beheerde achter dat raam een kolossale verzameling van de zeldzaamste vogellijkjes
uit alle streken van de wereld. Er bestaat weinig twijfel over dat Voous in staat zou
zijn geweest naar de Karpaten of de Pyreneeën af te reizen om daar een rotskruiper
voor zijn verzameling te vangen, maar deze verdwaalde vogel die zichzelf kwam
melden, liet hij met rust.
Door te schrijven had Hillenius zich, zoals hij dat noemde, een geestelijk territorium
verworven, maar hij had daarnaast ook lange tijd mogen beschikken over een aards
territorium. Een wilde tuin die zich bevond in de buurt van de surrogaat-Karpaten
in Buitenveldert, op de plek waar nu het VU ziekenhuis staat. Als het paradijs van
Hillenius er nog was geweest toen de rotskruiper in Buitenveldert arriveerde, dan
zou hij er zonder belangstelling overheen zijn gevlogen. Veel te groen, zacht en
laag-bij- de-gronds voor een rotskruiper.
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Dick Hillenius
De tuin
Een paar jaar geleden kreeg ik onverwacht de beschikking over een voor mijn doen
flinke som geld. Het was een toevallige samenloop van extra inkomsten. Bij de
eerste tweeduizend dacht ik, nu kan ik eindelijk eens een verre reis (buiten Europa)
maken. Toen er nog twee bij kwamen, begon ik al aan Mexico te denken. Maar het
geld hield niet op, de duvel etc. Bij de volgende drieduizend begon ik Mexico serieus
te nemen, want nu zou de familie misschien mee kunnen en eerlijk gezegd ben ik
een slecht reiziger in mijn eentje.
Maar toen het geld nog niet ophield, begreep ik dat er weer niets van reizen zou
komen, met de ruim tienduizend gulden extra zou ik iets ernstig constructiefs moeten
doen, de aanbetaling voor een ellendige flat, een lijfrente, een studieverzekering
voor de kinderen, weet ik veel; ik had er geen interesse meer voor.
Jaren tevoren had ik in de toen nog landelijke omgeving van Amsterdam een tijdlang
een tuin bezeten. Bezeten is overdreven. Het was driekwart hectare grond die
tientallen jaren liefderijk was omgevormd tot een prachtige tuin. Toen de immer
voortschrijdende vooruitgang het noodzakelijk maakte om dit paradijs op te offeren,
hadden de eigenaars zich daarbij als verstandige nietbommengooiende mensen
neergelegd, maar omdat ze het te pijnlijk vonden om een onzekere tijd af te wachten
tot het vonnis zou worden uitgevoerd, deden ze de tuin met alles wat erop en eraan
was voor een appel en een ei van de hand. Zo kwam ik, die in die tijd met moeite
nog net een appel en een ei kon opbrengen, in het zeer tijdelijk bezit van een
paradijs. Ik was nog jong genoeg om tijdelijk niet te zien als iets dat afloopt.
Driekwart hectare is niet zo erg groot, maar er kwam bij dat de tuin enige kilometers
verwijderd lag van elke weg die sneller dan 5 km/uur bereden kon worden, te midden
van weilanden, oude verwaarloosde boerderijen (ook opgeschreven op de
vooruitgangslijst). Je kon er wel fietsend komen, moeizaam balancerend op in de
lengte achter elkaar gelegde oude zerken. Als je daarover aankwam, zag je in de
verte de tuin liggen als een bossige oase in de weilanden, want hij was aan alle
kanten omge-
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ven door dicht groeiende wilgen en abelen, zodat je daarbinnen volstrekt afgesloten
was. Er was de stilte van vogels, op warme zomerdagen van zoemende insecten.
De tuin was goed onderhouden geweest. Er groeiden de vreemdste bomen, zelfs
een kleine ginkgo en een moerascypres, ouderwetse rozensoorten, een vreemd
felrood nagelkruid. Een klein betonnen huisje was dik begroeid met bruidssluier. Er
waren appels die vies smaakten maar mooi bloeiden. Ik deed niets aan onderhoud,
alles groeide door elkaar en de mooiste bloemen werden soms verborgen door
snelgroeiende parvenugewassen, zodat er ontdekkingsplezier bij kwam. Er waren
een paar vijvers, een met roze waterlelies. Voor het eerst had ik mijn eigen kikkers
in het wild. Het was het mooiste wat ik ooit bezat.
We zaten er met onze eerste, pasgeboren baby, tot laat in de herfst de grond te
drassig werd om naar de dichtstbijzijnde pomp te lopen (er was geen waterleiding).
Toen moesten we noodgedwongen wel terug naar de stad, naar een kleine
zolderkamer. 's Winters ging ik een paar maal kijken. Ik joeg er mensen weg die
mijn mooie struiken wilden uitsteken omdat ze dachten dat de zaak opgegeven was.
In het voorjaar gingen we om wat bloeiende takken van de appelbomen te halen
of wat er verder op gang zou zijn. Er was een grote hoge dijk van zand, die tot vlak
bij de poort leidde. De haag van wilgen en abelen leek nog onaangetast. Maar van
de andere kant bleek men al binnengekomen. Bomen en struiken lagen smeulend
tegen de grond, de vijvers al grotendeels dichtgeschoven. Er staat nu een heel groot
en goed christelijk ziekenhuis. Het vlammend zwaard. Sinds die tijd heb ik eigenlijk
maar één concreet ideaal: een grote tuin, zo geïsoleerd dat ik er niets hoor van
auto's en bromfietsen of andere communicatiegeluiden. Escapisme noemt men dat,
als men ertegen is.
Of men zo'n tuin nu werkelijk heeft gehad of niet, het gevoel van eruit verdreven
te zijn kent iedereen wel. Misschien vanwege ‘het paradijs der jeugd’, al leest men
daar bij moderne auteurs zelden iets vrolijks over. Misschien dan het allervroegste,
meest gekoesterde stadium. (Heb ik dat al niet eens verteld? Over al die
paradijsdromen, al of niet veroorzaakt door paddestoelen, die over tuinen gaan met
een vijver in het midden en daarin een pad of kikker? Lees Graves, lees Marianne
Moores ‘Gardens with real toads in them’.)
Er zijn mensen die het tot de volwassenheid vinden behoren om al die romantische
verlangens een droge dood te laten sterven. Misschien zijn dat wel dezelfde mensen
die volwassenheid als een apart en benijdenswaardig stadium zien. Maar ik denk
dat verlangens er zijn om bevredigd te worden, net als honger en dorst en de zin
in gezelschap.
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Ik begon mijn schrijfsel met de klacht dat mijn plotselinge rijkdom te groot was om
aan iets begeerlijks uit te geven (dat maakt de meeste rijke mensen zo chagrijnig,
denk ik). Zo veel zat ik toch ook wel onder de plak van mijn degelijke omstanders
(onder de plak zitten van omstanders = sociaal leven). Tot mijn grote verbazing
kwam er applaus van deze kring toen ik voorstelde om mijn geld te besteden aan
de vervulling van mijn hartewens: de aankoop van een stuk land met boerderijtje.
Wel voegden ze daar vreemde opmerkingen aan toe ‘je kan het altijd weer verkopen’,
‘goed voor de oude dag’ etc.
Het stukje land ligt in Zuidwest-Drenthe, in een gebied met grote afwisseling van
oude landbouwgrond, kleine bossen, hei, vennen. Je rijdt eerst op een fantasieloze
drukke snelweg, langs een dood kanaal. Dan wijk je af over een smalle ophaalbrug,
een zandpad, kronkelend. Dan ligt daar, zonder buren in zicht, mijn boerderijtje. Het
is mogelijk dat in vroeger tijd een weiland iets moois was, wel veel groen, maar met
tientallen bloeiende planten, fluitekruid, koekoeksbloem, boterbloem, koolsoorten,
dovenetel, paardebloem, distels, zuring, noem maar op. Ik heb in de oorlog nog wel
weilanden gezien bij Nieuwkoop, waarin vier of vijf verschillende orchideeën bloeiden.
Dankzij overvloedige bemesting en regelmatige bespuiting met groeistoffen, blijft
daar tegenwoordig alleen maar gras van over. Door de beweiding en het regelmatig
maaien blijft dat gras - totdat de vorst invalt - eeuwig groen. Het is dat Mondriaan
geen groen gebruikte, anders zouden zijn schilderijen variaties kunnen zijn op de
strakke vakken eenkleurigheid die de moderne weilanden vertonen, omringd door
de zwarte lijnen van vergiftigde sloten.
Zodra ik het maaien stopzette kwam er een eind aan de doodse monochromie.
Er bleek niet één gras te zijn, maar vele soorten. Rode, grijze, wittige, blauwige.
Grote pollen, kleinere sluipers. Rietachtig, breedbladig, smal als haren. Het gras,
of liever de grassen, gingen nu ook bloeien, vertoonden daarmee leeftijd i.p.v. het
altijd groene tapijt bij de boeren. Allerlei bloeiaren, lang en ijl, kort en dicht, donzig,
plat als uit een herbarium.
Opeens bleek tussen het gras ook veel niet-gras tot ontwikkeling te komen.
Hondsdraf duwde met ronde handjes het gras weg, veel boterbloemen, akkerdistel.
Soms voelde ik wel eens de opwelling om er wat aan te doen. De hatelijkste plant
die ik ken is de brandnetel. Ik heb ze wel gemaaid of met de handschoen uitgerukt.
Maar ten eerste komen ze toch weer terug zolang er nog zoveel salpeter in de grond
zit en ten tweede voelde ik me geremd door de gedachte aan allerlei vogels en
vlinders die van brandnetel houden. Ik houd nog wel een paar plaatsen en paadjes
vrij, maar verder moeten ze hun gang maar gaan. Dit jaar waren er al veel atalanta's
en dagpauwogen.
Ook akkerdistel heb ik wel uitgetrokken, totdat ik op een fazantennest
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stuitte. En als ze eenmaal bloeien, zo'n mooie kleur paarsgrijs. Het enige wat ik doe
tegen gras of ander ongewenst gewas is het aanplanten van bomen. Ik heb de tel
niet bijgehouden, maar alles bij elkaar zullen er tweeduizend boompjes geplant zijn.
Dat lijkt veel, behalve als je het ziet; er is net een beginnend gordijn. Maar enig
effect wordt al merkbaar: het gras wordt dunner, varens laten zich niet meer
verstikken, gele en gevlekte dovenetel, anemoontjes, bosaardbei en een menigte
andere schaduwminnende planten beginnen zich uit te breiden.
Er is een met jarenlange moeite gegraven kuil, waarin eindelijk een beetje water
blijft staan. Al gauw waren er waterinsecten, slakken en op een dag hoorde ik een
plons; eindelijk weer een eigen, wilde kikker.
Het genot van een tuin of huis is geladen met angst. De angst dat de kereltjes weer
zullen komen. Soms zie ik in een mooi landschap de vrachtwagens verschijnen, die
stapels grote buizen komen storten. Voor aardgas, olie, smeerpijp, zand om
moerassige grond op te spuiten, of zand dat aan de levenseenheid van een meer
wordt onttrokken, of voor water dat uit een polder gemalen wordt. Ik zie het steeds
meer als de dreiging van een groter lichaam, dat alvast zijn bloedvaten, zenuwstelsels
gereed laat maken om al het kleine, gevarieerde leven dat er nu nog is, op te vreten,
weg te drukken, in te lijven, te stroomlijnen.
Kort geleden terugkerend van een herfstwandeling vond ik een kleine man bij het
begin van het zandpad naar mijn boerderij, tekeningen en notities makend. De
eerste ziektekiem, tastorgaan van de vooruitgang. Hij was van de ruilverkaveling,
maar hij stelde me gerust (ook met kanker kun je nog een tijd leven): met de huidige
bezuinigingszin viel ook de ruilverkaveling stil.
Ik ontmoet telkens sociologen en zelfs psychologen, die beweren dat
territoriuminstinct iets is dat hoogstens bij dieren voorkomt (en de mens rekenen ze
daar dan nooit onder). Volgens hen heb ik dus wat anders, misschien aap ik de
dieren wel na in mijn chagrijn en woede als ik mijn klein gebied bedreigd voel.
Uit: Het principe van nieuwsgierigheid, 1978

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

42

T. van Deel
Och, mijne heren
Echt vrij in zijn nadenken, althans wat de techniek ervan betreft, is S. Vestdijk nooit
geweest. Hij dacht in tegenstellingen, wat misschien niet uitzonderlijk is, maar
aangezien hij in het denkproces ook voortdurend de behoefte voelde die
tegenstellingen op te heffen, kwam hij terecht in een spiraal van theses en antitheses
waar hij alleen nog maar uit kon komen met een paradoxale conclusie. Intussen
ken ik weinig schrijvers die zo scherp en bijna monter hun denken in beweging
weten te brengen, alertheid parend aan humor, en die zowel zeer langdurige
denkfiguren als ook kortstondige kunnen uitschrijven.
De grote denkprocessen, en hoe origineel, zijn bij Vestdijk aan te treffen in zulke
boeken als Albert Verwey en de Idee (1939), De toekomst der religie (1947) en De
glanzende kiemcel (1950), alle drie nog steeds opwindende essayistische studies,
die natuurlijk wel aan een zekere historiciteit onderhevig zijn, maar alleen al in de
stijl van denken superieur mogen heten. Ik denk aan dat prachtige slot van zijn
lezingenserie over ‘wezen en techniek van de poëzie’, De glanzende kiemcel, waarin
hij zijn medekampbewoners - hij zit als gijzelaar in Sint-Michielsgestel - zijn mening
geeft over de verhouding tussen kennen en genieten in de kunst. ‘Want dit hoort
men wel eens beweren: poëzie dient alleen maar te worden ondergaan, men moet
er zich niets bij willen denken, men moet maar luisteren en wegdromen; en de wetten
en regels der esthetiek zijn er misschien voor de dichters zelf, maar niet voor de
lezers en toehoorders. Och, mijne heren, ik wil niet ontkennen, dat er zulke lezers
en zulke toehoorders bestaan; maar ik ben geen goede vriend van hen, want ik
pleeg ze altijd op één lijn te stellen met lieden, wier muziekgenot onherstelbaar
bedorven wordt, wanneer men hun uitlegt wat een sonate of een fuga is, of die
andere lieden, die Rembrandt, die zij eerst zeiden te bewonderen, niet meer kunnen
zien, wanneer men hen in een verloren halfuurtje met de vormwetten van de barok
heeft lastiggevallen.’ Hij gaat nog even door en nuanceert de kwestie nog een keer
of drie, maar het is wel duidelijk dat in zijn gedachtegang kennen en genieten twee
zijden van dezelfde medaille zijn.
Vestdijks korte essays, voor sommigen zijn beste, zijn gebundeld in Essays in
duodecimo (1952). Hij schreef ze deels in oorlogstijd, ze hebben een luchtige toon
zonder onserieus te worden en zijn bijzonder vanwege het zeer diverse karakter
van de aangesneden onderwerpen. In een notendop behandelt Vestdijk hier bij
voorbeeld, ik som enkele titels op: ‘De kunstenaar en de moraal’, ‘De betovering
van het verleden’, ‘Waarom is men trouw?’, ‘Illustraties van romans’, ‘De zin van
het komische’, ‘De noodzakelijkheid der vormen’. Een wemeling van kortstondige
denkprocessen, die bij alle uitgestrektheid van de onderwerpen vanwege de beperkte
omvang van de beraamde tekst - duodecimo namelijk - heel soepel en
geconcentreerd moesten verlopen.
Een goed voorbeeld van deze korte
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essayistiek is ‘De grootheid van Judas’, een nieuwe interpretatie van de ware reden
van Judas' verraad. Het is een voor Vestdijk typerende tekst, want Judas bevestigde
‘de afstand tussen mens en ideaal’; de overbrugging daarvan zou dodelijk zijn
geweest voor de liefde die Judas Jezus toedroeg. Het lijkt allemaal sprekend op het
slot van de roman Terug tot Ina Damman (1934), waarin wordt gesproken van ‘hoe
onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets dat hij verloren had, - aan iets dat hij
nooit had bezeten’.

Meer over Judas in Vestdijks werk: zie P. Kralt, ‘Vermommingen van Judas’. In: P.
Kralt, Paradoxaal is het gehele leven. Essays over het werk van S. Vestdijk. (1999),
pp. 9-32
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S. Vestdijk
De grootheid van Judas
Opvoeding en moraal, religie en kunst, menselijk streven en menselijk bereiken, zij
zijn ondenkbaar zonder het levende Voorbeeld. Om werkzaam te kunnen zijn moet
het ideaal zich gedeeltelijk hebben belichaamd: een abstract ideaal laat ons
halverwege in de steek, omdat het zich in onze geest niet zo diep vermag in te
prenten als in onze ziel en onze zintuigen een levend mens. Alleen met hém kunnen
wij ons vereenzelvigen, niet met een abstractie; en alleen deze vereenzelviging
beslist over het welslagen van alle streven, dat zich onder de heerschappij van het
ideaal gesteld heeft. Niet enkel onze energieën leidt het Voorbeeld in de gewenste
banen, maar onszelf erbij. In onze beste ogenblikken gelijken wij op een kegelaar,
die niet mag volstaan de koning met de bal te raken, maar die zélf tot een klein
koninkje moet worden, een elfenkoning, die op de bal gaat zitten, en zo naar het
houten, meer dan houten ideaal toerolt om ermee te versmelten. Overal waar een
Meester vat krijgt op ons leven heeft deze magische gedaanteverwisseling plaats:
de kunstenaar wordt de kunstenaar die hij bewondert, de leerling identificeert zich
met de leraar, de gelovige streeft ernaar deel te hebben aan de godmens, de
bewonderde vriend drukt het stempel van zijn karakter op ons.
En toch, zodra wij met de vereenzelviging ernst maken, verzet iets in ons zich
ertegen. Een geheime weerbarstigheid verijdelt de metamorfose. Niet omdat wij
‘onszelf’ willen blijven, - al zullen wij het vaak zo formuleren, - maar, zeer letterlijk,
omdat wij de ander niet willen worden. Immers, zodra wij ons met het Voorbeeld
vereenzelvigd zouden hebben, waren wij zélf het Voorbeeld geworden, en konden
er niet meer de bewondering voor voelen die ons aanvankelijk bezielde, - en deze
bewondering, liefde, aanbidding, deze veneratie voor iets hogers, sterkers of beters
dan wij, kan dermate een levensbehoefte voor ons geworden zijn, dat wij alles op
het spel zetten om het verlies ervan te voorkomen. De conclusie is onvermijdelijk:
ten einde niet de kans te lopen onze bewondering erbij in te boeten, geven wij het
streven naar het ideaal op. Daarbij vergeten wij echter, dat een ideaal, waarnaar
niet gestreefd wordt, geen ideaal meer is. Het hoogste zien is het willen navolgen.
Bewondering zonder vereenzelvigingsdrang is ondenkbaar. Door de eerste van de
laatste te
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willen scheiden verbreken wij de dubbelzijdige verhouding, bij de gratie waarvan
het ideaal alleen leven kan; en om het ideaal in zijn zuiverheid te handhaven zijn
wij genoodzaakt het te ontkennen.
In ieder negativisme tegenover menselijke grootheid, in iedere cynische afwijzing
van de in levende gestalten neergelegde normen, ja, in de gemeenste
verdachtmakingen die de kleine man zich tegenover zijn geestelijk meerderen
veroorlooft, schuilt een stuk roerende vasthoudendheid aan de oorspronkelijke
verering, die zichzelf paradoxaal moest opheffen om niet aan zichzelf ten onder te
gaan. Men kan dit niet begrijpen op de manier van een rekensom. De rekenaar
weet, dat iets dat zichzelf opheft, er ook niet meer is, en dus wel degelijk ten onder
is gegaan. Maar in de menselijke ziel gaat het anders toe. De beeldenstormer, die
het beeld van de door hem vereerde heilige verbrijzelt, houdt in zijn hart altijd nog
een beeld over. De kunstenaar, die zijn voormalige meester onrechtvaardig
bekritiseert, heeft zijn liefde voor de meester niet verloren, doch tijdelijk buiten
werking gesteld. Door een groot man met vuil te gooien laat het publiek zich nog
niet noodzakelijkerwijs kennen als wrokkig rapaille: wat deze lieden doen is vaak
niets anders dan zich te beveiligen tegen een bewondering die hen te machtig werd
en die hen, gaven zij er verder nog aan toe, dwingen zou zélf groot te worden, - iets
dat zij niet kunnen, maar vooral: iets dat zij niet willen, omdat zij dan voorgoed van
die kostelijke bewondering, die in hen gloeit, vervreemd zouden raken. Eerst
bewondert men, - dan wil men navolgen, - tenslotte breekt men af, om in het geheim
beter, inniger, duurzamer te kunnen bewonderen, - de gehele psychologie van de
ups and downs in de waardering van kunstenaars is in deze cirkelgang vaak vervat.
Door de groten naar beneden te halen bewijst de kleine man zijn kleinheid; maar
hoe hem dit euvel te duiden, indien het hem er werkelijk om te doen is dit te
bewijzen? De uiterste nederigheid kiest hier de misleidendste vermomming. Men
zou deze waarheid met gulden letters aan de wand van iedere kunstenaarscel willen
schrijven; want het inzicht, dat verguizing de keerzijde is van een op de spits
gedreven verering, komt het zelfvertrouwen van de kunstenaar meer ten goede dan
de luidkeelse aanmoediging van vrienden, die misschien morgen reeds geheel
andere klanken zullen doen horen. ‘Kruisigt hem’ is ook maar een ander woord voor
‘Hosanna’.
De gruwelijke eenzaamheid, die ons overvalt, wanneer wij de Meester eindelijk
opzij zijn gestreefd en niemand meer boven ons weten, is alleen te vermijden door
hem het meesterschap te ontnemen, en hem, zij het dan ook ongewild, een edeler
en innerlijker meesterschap te laten. Er zijn gelovigen, die God niet beter weten te
eren dan door de kloof tussen God en creatuur tot het uiterste te verwijden, - en
daar er geen wijder kloof bestaat dan de ontkenning, ontkennen zij God. Anderen
vallen in zonde,
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bestialiseren zich, - zodat zij, het goddelijk gebod overtredend, God reeds
verloochend hebben, - alleen met het al dan niet bewuste oogmerk Hem in des te
onnavolgbaarder smetteloosheid te laten stralen. Zonde is hier tegelijk zonde en
eredienst aan God. Wat het zwaarst weegt van de twee is, in deze subtiele
doolgangen der ziel, alleen van geval tot geval uit te maken; men zou, om slechts
iets te noemen, steeds moeten weten, of het plezier van het zondigen zelf niet groter
is dan de drang om zich voor God op deze ondoorgrondelijke wijze in het stof te
werpen. Dergelijke problemen stellen zich b.v. telkens weer in Dostojevski's romans.
Zijn dronkaards zijn zeer poignant, ware virtuozen in zelfvernedering, maar hoe
lekker smaakte hen de wodka? De voordelen, die het oplevert wanneer wij ons
ideaal de bons geven, moeten steeds in rekening worden gebracht. Waren de dertig
zilverlingen Judas meer of minder waard dan de diepe zielsbevrediging, die hij
ervoer toen hij zijn Leraar verried?
De behoefte om Judas te rehabiliteren is niet van vandaag of gisteren. Men heeft
naarstig rondgespeurd in zijn karakter, en wat men daar vond waren hoogst
merkwaardige motieven, en niet altijd de motieven van een schelm. Tenslotte was
hij toch een van de twaalf, en zou Jezus hem ooit gekozen hebben, indien hij
werkelijk niet meer geweest was dan de ‘dief’, die het Evangelie van Johannes van
hem maakt? Eigenlijk begint de apologetische Judasliteratuur reeds met Lucas 22:3.
‘En de Satan voer in Judas, die toegenaamd Iskariot, zijnde uit het getal der twaalve’.
Ondanks zijn slechte dunk van de schatbewaarder der kleine gemeenschap legt
Johannes hier nog eens de nadruk op, door de Satan zelfs twee maal te laten
optreden (13:2 en 27). Maar, het mag dan waar zijn, dat deze duivelse inmenging
zijn daad vergeeflijker maakt, daarmee is nog niet de vraag beantwoord wat voor
soort satan het was die zich met het initiatief tot zijn handelingen belastte. Beurtelings
heeft men Judas' drijfveren - afgezien dan van banale geldzucht, welk motief niet
alleen, gezien het geringe bedrag, onaannemelijk, maar ook uiterst oninteressant
is - gezocht in teleurstelling om het uitblijven van het te stichten Messiasrijk, - of
zelfs in het verlangen om door het verraad Jezus hiertoe aan te sporen, - in wrok
en afgunst, hetzij op Jezus zelf hetzij op éen of meer der andere discipelen; of in
de drang tot het voltrekken van het noodlot. Bekijken wij deze drie verklaringen
nader. De eerste is niet onwaarschijnlijk, maar houdt, al weer, te weinig rekening
met Jezus' mensenkennis bij de keuze van Zijn discipelen, - tenzij Hij opzettelijk
iemand heeft willen uitkiezen, die Zijn beelden en gelijkenissen mis moest verstaan.
De tweede verklaring blijft in de traditioneel theologische lijn: hier laat Judas zich
desgewenst verhevigen tot een figuur van Luciferistische draagkracht, bezield door
trots en opstandigheid, gekwetste eigenliefde en, indien men naijver op de discipelen
aanneemt, veel teleurgestelde liefde
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voor zijn Meester. De verhouding tussen God en Lucifer wordt hier weerkaatst in
die tussen Jezus en Judas. Verdiept men zich daartentegen in de derde hypothese,
dan wordt Judas Iskariot tot de discipel, die Jezus nader stond dan een der anderen,
- ja, die Hem in zekere zin beter kende dan Hij zichzelf kende. Als instrument van
de voorbeschikking is Judas overigens denkbaar in alle graduaties van
bewustwording. Blijft deze graad zeer gering, of ontbreekt hij, dan onderscheidt
Judas zich in beginsel niet van de knechten van Caiaphas of de soldaten van Pilatus,
en verliest hij verder alle belang voor ons. Weet hij evenwel wat hij doet, overziet
hij alle consequenties en implicaties, alle gevolgen voor het mensdom en alle
bedoelingen van God, dan wordt hij al haast even goddelijk als Jezus zelf, en zelfs
goddelijker, omdat, op dit zeer bepaalde moment, Jezus hem meer nodig had dan
hij Jezus. In mystieke zin laten deze vrij duizelingwekkende perspectieven zich dan
nog afronden tot de stelling, dat Jezus en Judas in wezen een en dezelfde persoon
waren, waarvan Zij afwisselend de lichte en de duistere aspecten symboliseerden.
Verder kan men niet gaan in zijn pogingen tot eerherstel van deze veronrustende
figuur, en het is zeer zeker een zienswijze, die het overpeinzen waard is, ook al wil
men haar niet tot de zijne maken.
Wie er de voorkeur aan geeft het algemeen-menselijke uitgangspunt niet te
verruilen voor mystische hoogte, waar ons de adem afgesneden wordt, kan Judas
het best begrijpen uit de weigering tot vereenzelviging met het door hem aanbeden
idool. Zo bezien, verried Judas zijn Meester uit vroomheid, - om het beeld trouw te
kunnen blijven, dat hij zich van Hem, en tevens van zichzelf, gevormd had, - zo
bezien, was hij een beeldenstormer op grond van hogere beeldendienst.
Verschillende omstandigheden kunnen daartoe het hunne hebben bijgedragen. Dat
de neiging onder de jongeren om Jezus te imiteren onrustbarend toenam, was Judas
niet verborgen gebleven. Met name Johannes werd in gelaatsuitdrukking, houding
en kledij meer en meer tot het spiegelbeeld, dat Leonardo da Vinci later in hem zou
zien. Des te onaangenamer werd de man uit Iskariot door dit alles beroerd, omdat
hij zichzelf van deze drang tot identificatie allerminst vrij wist; terwijl hij anderzijds,
als de intelligentste van de twaalf ten volle doordrongen was van de heiligschennis
die hier onbewust werd begaan. Allemaal heilanden in de maak, deze eenvoudige
vissers, die door het magisch werkzame Voorbeeld in hun midden boven de grenzen
hunner individualiteit waren uitgetild. De ruwe Petrus werd al zachtmoediger, Thomas
al minder betweterig, - zij baadden in heiligheid, goede bedoelingen en hogere
ingevingen, vooral wanneer zij onder elkaar waren. Johannes en Jacobus, de zonen
van de donder, - niet minder dan dat, - hadden niet zo lang geleden nog aanspraak
doen gelden op de plaats aan de rechter- en de linkerhand van de Heer in Zijn
Koninkrijk:
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zij achtten zich nauwelijks nog Zijn minderen. Even goed zou de Meester Palestina
de rug kunnen toekeren: elf volleerde leerlingen waren er om het werk voort te
zetten. En het zou niets gebaat hebben, indien Judas zijn makkers hierover
onderhouden had. Zelfs al hadden zij hem begrepen, dan nog had dit geen
verandering gebracht in hun gedrag. Wie in Jezus' nabijheid leefde moest nu eenmaal
tot op een belangrijke hoogte gelijk aan Hem worden, - en tenslotte was dit toch
ook de eigenlijke zin van Zijn verblijf hier op aarde.
Tegen de onweerstaanbare drang tot gelijkwording aan iets waaraan men niet
gelijk worden mag, heeft Judas als enige zich te weer gesteld, en daarin bestaat
zijn grootheid. Door middel van het verraad bevestigde hij de afstand tussen mens
en ideaal, gaf hij Jezus de eer die Hem toekwam, en zichzelf de schande, waaraan
hij zich, met de anderen, reeds te lang had onttrokken. Niet meer dan een
erbarmelijke schelm wilde hij nog zijn: om dit te bewijzen leken dertig zilverlingen
hem als bedrag niet onaanvaardbaar. De zilverlingen waren zijn alibi, - niemand
zou nu meer geloven, dat hij de wandaad niet uit winstbejag had gepleegd. Als een
monster liet hij zich uitstoten uit de gemeenschap der heiligen-al-te-heiligen, en hing
zich op, minder uit wroeging om een daad waar hij spijt van had dan om te ontkomen
aan een liefde en een verering, die tot menselijk onbegrijpelijke middelen haar
toevlucht had moeten nemen om zich te kunnen uiten. Laten wij aannemen, dat
Jezus hem begrepen heeft. Hij, die ons de gelijkenis van de Pharizeeër en de
Tollenaar naliet, kan daar geen moeite mee hebben gehad.
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Nicolaas Matsier
Het persoonlijk tijdperk der ontdekkingen
1. Om mee te beginnen: het WNT
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is een groots magazijn. In zijn soort is
het zelfs het grootste lexicon ter wereld. Die prestatie, vooral te danken aan de
noestheid van onze negentiende-eeuwse lexicografische voorzaten, zal wel nooit
meer overtroffen worden door enig ander taalgebied. Vóór in elk deel staan steeds
maar weer dezelfde twee motto's. Eén van Halbertsma: ‘De taal is de ziel der natie,
zij is de natie zelve’. En één van Bilderdijk: ‘Bataven! Kent [zo spelde hij het] u spraak
en heel haar overvloed’.
De erin verwoorde nationalistische en romantische opvattingen van taal en volk
zijn heel ver van ons af komen te staan. Maar omdat het zo'n schitterend pakhuis
is van weids uitwaaierende betekenissen, en zo'n geweldige kelder van citaten, met
heel wat in voortreffelijke staat verkerende mummies, mag ik er nu en dan graag in
lezen. Het is een genoegen op zich om te zien met wat voor zorg deze cartografen
van de taal ons het semantische landschap tonen. Vaak is het WNT ook nuttig om
de gedachten alvast een beetje te bepalen.
In de citaten zien we het werkwoord in actie. Er worden huizen ‘ontdekt’, dat is
van hun dak ontdaan; er worden lichamen en hoofden en schaamdelen ‘ontdekt’,
dat is ontbloot - en zo geraken we van de meer ‘eigenlijke’ betekenissen, via steeds
‘oneigenlijker’ betekenissen, ten slotte bij de ‘overdrachtelijke’ betekenissen die ons
nog altijd vertrouwd zijn: die van ‘bespeuren’ en ‘waarnemen’. ‘In 't bijzonder (a) van
alles op aarde wat tot dusverre onbekend was, en door zeevaarders of andere
reizigers voor het eerst wordt gezien’ en ‘(b) Van alles wat in eene wetenschap voor
't eerst wordt gevonden’. Waarna nog een handreiking volgt op het terrein van het
synoniemendom: ‘Ontdekken verschilt daarin van uitvinden, dat ontdekt wordt
hetgeen reeds bestond, en dat men uitvindt wat tot dusverre niet bestond. Amerika
werd ontdekt en het buskruit werd uitgevonden.’
Verder staan er nog een paar met het werkwoord verband houdende zelfstandige
naamwoorden in: ontdekking, ontdekkingsreis, ontdekkingsreiziger, ontdekkingstocht.
Her en der zijn in de genoemde lemmata
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al namen gevallen. Columbus natuurlijk, de man die om zo te zeggen achteruit
zeilend een compleet continent aantrof. Newton. Champollion, die raad wist met de
steen van Rosette en de stoot gaf tot de ontcijfering der hiërogliefen. Livingstone,
één der oergestalten van de reiziger die vastbesloten is om niet met lege handen
thuis te komen. En zo ben ik dan aangeland in het tijdperk der ontdekkingen.

2. Het tijdperk der ontdekkingen
Het tijdperk der ontdekkingen, zo noemen historici een bepaalde vitale periode in
de Europese geschiedenis. Het gaat dan om de tijd van 1450 tot 1600 of nog honderd
jaar later. De ontdekkingen waaraan het tijdperk zijn naam dankt waren allereerst
geografisch van aard. Men zeilde uit - met naar het ons nu voorkomt nauwelijks
meer dan een idee, een gerucht, een zeemansverhaal, erg weinig instrumenten,
en hoogst rudimentaire kaarten.
Vooral in de eerste helft van deze periode werd de wereld ‘ontdekt’ door het
zeevarende deel van Europa. De Portugezen voeren om Afrika heen naar het oosten;
de Italiaan Columbus, die voor de Spanjaarden voer, hielp de Indianen aan hun
misplaatste naam, en iets later volgden de Hollanders en de Engelsen. Interessante
mislukkingen en ontdekkingen volgden elkaar in een hoog tempo op. Nieuwe
vindingen, handiger scheepsbouw, nauwkeuriger cartografie, experimenten en
nieuwsgierigheid luidden een werkelijk Nieuwe Tijd in.
Nieuwsgierigheid als deugd, of beter als een belangrijke en positieve eigenschap,
was eigenlijk een nieuwe houding, die natuurlijk niet van de ene dag op de andere
tot stand is gekomen, maar die als zodanig een aardverschuiving - zo'n woord is in
dit verband niet overdreven - in het denken en doen teweeg heeft gebracht.
Gedurende de Middeleeuwen had men zich er hoofdzakelijk mee tevreden gesteld
de gezaghebbende boeken van bij voorbeeld Aristoteles te bestuderen. Zijn
biologische en natuurkundige kennis waren als zodanig bekleed met een gezag dat
wij ons nu nog maar heel moeilijk kunnen voorstellen. Men leerde uit teksten, niet
uit eigen waarneming.

3. Het onbevangen lezen
Gesteld dat ook de essayist een muze zou hebben, dan zou ik mij als volgt tot haar
richten: zing mij, o Muze, van de jongen die ik geweest ben, de jongen die alles las
wat los en vast was, voor wie zich opende wereld na wereld... Helaas: zoals
Odysseus na al zijn omzwervingen ten slotte thuiskomt, waarna zijn avonturen jammer voor de lezer - bijna afgelopen zijn, zo is de jongen die alles ooit dwars door
elkaar las, hoge en lage literatuur, geschiedenissen, biografieën, avonturen, boeken
voor kinde-
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ren en volwassenen, er uiteindelijk niet aan ontkomen dat hij smaak kreeg - smaak
kreeg in plaats van zijn honger te behouden, zou ik met een lichte overdrijving willen
zeggen.
Ik weet niet of ik voor iedereen kan spreken die jong was en las. Maar ik doe het
toch. Heimwee kun je krijgen als je terugdenkt aan wat je allemaal verstouwde,
hoeveel werelddelen je ontdekte - en hoe je tegelijkertijd evenzeer bezig was met
het in kaart brengen van de buitenwereld als met het verkennen van de eigen
mogelijkheden. In zekere zin projecteerde je immers die eigen mogelijkheden op
de wereld buiten. Het zou ook niet anders kunnen. En intussen ontstond er een
prachtige en toenemende overlap tussen de mogelijkheden die de wereld bood en
de mogelijkheden die jij al opgroeiend - misschien - ook zelf had.
De gouden tijd lag tussen je tiende en je vijftiende of, wat ruimer genomen, tussen
je tiende en je twintigste. Maar scherpe grenzen zijn hier nauwelijks te trekken.
Belevenissen en diepe indrukken duren nu eenmaal voort, ook als hun tijd al achter
de rug is. Zelf merkte je allicht geen enkele overgang op tussen wat pas later twee
tijdperken werden, dat van de kindertijd en dat van de adolescentie. De openheid
en de ontvankelijkheid tegenover de gehele wereld, de goede moed, het vertrouwen,
hoe ver waren die nog verwijderd van de houdingen die de volwassene zich eigen
maakt in zijn behoefte aan verweer en bescherming. Ironie was nog ondenkbaar,
sarcasme totaal afwezig. Het zelf was nog niet welomlijnd, het was in de maak.
Dus las je nog van alles naast elkaar dat later gescheiden zou worden. In een
essay getiteld ‘Het lichaam van de lezer’ heb ik de ontwikkelingsgang die elke lezer
doormaakt wel eens betreurd. In het gouden tijdperk las je immers alles op voet van
gelijkheid. Je las avonturen van allerlei soorten. Een biografie van Madame Curie
las je met dezelfde rode oren als een historische roman van Van Lennep. Gullivers
Reizen liet zich lezen naast een boek dat Opgravingen in bijbelse grond heette.
Boeken over de ouderdom van de aarde, de geschiedenis van de moderne
schilderkunst, Simenon, Simon Vestdijk, Leslie Charteris, Couperus, je las het
allemaal ex aequo.
Maar een constante waren in mijn geval de geschiedenis en de literatuur. Voor
de geschiedenis van wat dan ook kon je me altijd wakker maken. Ik heb lang gedacht
dat ik historicus moest worden, in een heel ruime zin dan wel, die ook de wereld
van de paleontologie en de prehistorie omvatte. Ik ben gedurende een jaar of vijf
een verwoede lezer geweest op die gebieden. Gelukkig heb ik ze nooit weggedaan,
al die pockets die ik op verjaardagen en voor sinterklaas vroeg en kreeg.
Ik heb ze wat je noemt verslonden. Als er een schoolvakantie aanbrak, lag ik
meteen op de grond te lezen. Vondsten in de woestijn van Juda.
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Wat aarde bewaarde. Opgegraven verleden. Het ontwaken der mensheid. De opgang
der mensheid. De ontplooiing der mensheid. Op het spoor van de aapmens.
Verdwenen steden. Schitterende titels stuk voor stuk! Ik druk ze nog steeds aan
mijn borst. Deze boeken zijn nooit in een hiërarchie beland, daar ga ik niet lacherig
over doen. Wat dit aangaat ben ik nooit ouder geworden dan de lezer die ik toen
was.

4. C.W. Ceram
Voor mij toch eigenlijk de ontdekker bij uitstek is de archeoloog. Simpel maar
schitterend idee: de grond in met de spade, op weg naar de lagen die aan het oog
onttrokken hebben wat daaronder sindsdien in volmaakte rust is. De historicus als
spoorzoeker, speurder, rechercheur. Waarbij de associatie met twee andere woorden,
detective en apocalyps, er voor mij niet één uit het ongerijmde is. Een detective is
immers eveneens een letterlijke ontdekker, net zoals een archeoloog een blootlegger
is. En bij gelegenheid van een apocalyps (eveneens, letterlijk, een onthulling) keren
de doden tot leven terug - nu ja, op een bepaalde manier dan.
De meeste boeken uit mijn archeologische en prehistorische era staan gewoon
rustig ergens bij elkaar op een plank. Ze zijn eervol ontslagen en genieten van hun
pensioen. Herlezen zal ik ze niet. Hun inhoud is vergaan tot een wazige
vertrouwdheid, tot het hebben horen luiden van veel klokken, tot een
verbazingwekkende hoeveelheid pure eigennamen. De boot van Pesse. Het snoer
van Exloo. De man van Tollund. Magdalénien, Solutréen, Aurignacien. De
klokbekercultuur. De bandceramiek. Het is een knekelveld van vergane kennis. Dat
ik over The Sutton Hoo Ship Burial ooit een Engelse spreekbeurt heb gehouden,
het is verbluffend. Maar de prachtige cloisonné-sieraden, die herinner ik me, samen
met het nieuwe woord.
Eén boek is er dat zowel vertedering als enthousiasme blijft oproepen. Het is de
internationale bestseller Goden, graven en geleerden van de Duitse auteur C.W.
Ceram. Het boek werd gepubliceerd in 1949 en is altijd in druk gebleven, in het
Duits, in Nederlandse vertaling, in een stuk of tien andere talen. Ik heb het herlezen.
En ik moet concluderen: van tweeën één - ofwel ik word als bij toverslag dezelfde
jongeling voor wie het boek destijds onweerstaanbaar was, ofwel het boek is - in
zijn eigen soort - gewoon een meesterwerk. Ik houd het natuurlijk op het laatste,
maar helemaal uitgesloten lijkt het me niet dat ik in feite weiger om onderscheid te
maken tussen de lezer die ik was en de lezer die ik nu denk te zijn.
In een woord vooraf deelt Ceram mee dat het hem begonnen is om het schrijven
van ‘een feitenroman’. Ik kreeg het boek voor een verjaardag. Met archeologie in
de meer technische zin vermoeit Ceram zijn lezers niet. Zijn kracht ligt in twee
dingen: zijn belangstelling voor hoe het be-
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gon en zijn pertinente voorkeur voor wat de Engelsen de amateur noemen, de
enthousiaste niet-vakman, de autodidact. Cerams interesse gaat uit naar de
vooravond of laten we zeggen de ochtendschemer van de weldra
vakwetenschappelijk bedreven archeologie.
Het is hem in hoge mate te doen geweest om het avontuur van de archeologie.
De titels van sommige van zijn hoofdstukken doen dan ook niet onder voor die van
bij voorbeeld de Bob Evers-serie, die ik in ongeveer dezelfde tijd las. Dat waren
spannende jongensboeken met gewoonlijk een krachtig allittererende titel in de trant
van Trammelant in Trinidad. Als ik aan de verrichtingen en zeker ook aan de naam
van Robert Koldewey (de Duitse architect en archeoloog die als eerste een volledig
verdwenen geachte oude oosterse stad in het Tweestromenland opgroef: het Babylon
van Nebukadnezar) voor altijd een herinnering bewaard heb, dan komt dat zeker
ook doordat er boven een hoofdstuk waarin het over Koldewey gaat de schitterende
titel ‘Koldewey in een kogelregen’ staat.
Ceram was gecharmeerd van Koldewey omdat hij een pionier was; omdat hij een
prettig soort Duitser was; en niet in de laatste plaats omdat Koldewey zo goed kon
schrijven. Ik kan me niet weerhouden van een citaat ten bewijze daarvan. Het komt
uit een brief en het gaat over een Griekse tempel op Sicilië. En het aardige is dat
het geen enkel verband houdt met de hoofdlijn van Cerams verhaal over hem. Het
staat er alleen maar om de lezer ertoe in staat te stellen ook zelf op Koldewey gesteld
te raken.
‘Maar wat is er van het machtige Himera geworden! Beneden, vlak bij de spoorlijn,
staan de armzalige resten van de prachtige tempel, en van de zuilen staan er een
paar in een moderne koeienstal. U leest het goed, als u leest: koeienstal - en de
koeien schuren zich langs de cannelures en gedragen zich in alle opzichten helemaal
niet zoals men zich tegenover een antieke tempel behoort te gedragen en ook
officieel verplicht is. Het enige wat men ten aanzien van een dergelijke stand van
zaken kan doen, is dat men de tempel opmeet en beklaagt, en de koeien benijdt.
Want wat zou menig Duits oudheidkundige er wel voor over hebben, als hij in een
antieke tempel kon overnachten.’
Ceram schrijft over de geboorte van de archeologie: het geleidelijk aan de dag
komen, in de achttiende eeuw, van Herculaneum en Pompeii en over de man die
daar als eerste kunsthistoricus in moderne zin nauw bij betrokken was: Winckelmann.
Andere gestalten die de lezer bijblijven zijn die van Layard, Evans, Champollion,
Grotefend, Carter. Maar Ceram zou zijn kathedraal voor de archeologie nooit hebben
gebouwd, neem ik aan, zonder zijn verering voor Heinrich Schliemann. Het is een
verering die ik met hem deel. De lezer vergeve mij als ik me andermaal mee laat
slepen en verblinden door Schliemanns leven.
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5. Schliemanns biografie
Ceram heeft maar liefst vier hoofdstukken aan Schliemann gewijd. Het eerste
daarvan is getiteld: ‘Het sprookje van de arme jongen die een schat vond’. In alle
beknoptheid staat daar heel precies aangeduid wat Heinrich Schliemann niet alleen
bereikt heeft maar zeker ook heeft willen bereiken. De man die prat ging op de
eenvoud waarmee hij het verhaal van de Homerische mythe letterlijk nam, heeft ten
slotte zelf de status van sprookjesheld verworven en is zo deel gaan uitmaken van
een door hem zelf mee geschreven verhaal. Hij was een meester-dramaturg, en
een genie in het onderhouden van public relations.
Het bronnenmateriaal voor Schliemanns biografie bestaat allereerst uit een
gigantisch archief van alle denkbare soorten bescheiden. Rekeningen en brieven;
gedurende vijftig jaar naarstig bijgehouden dagboeken; niet minder dan twee
autobiografieën; en natuurlijk ook zijn zeer vele publicaties in kranten en boekvorm.
De biograaf dient eigenlijk een even grote talenkennis te bezitten als Schliemann
zelf. Want die nam de gewoonte aan om zijn dagboeken en vaak ook zijn brieven
te schrijven in de taal van het land waar hij zich bevond. Hij was niet alleen maar
een linguïstische kameleon en een groot kosmopoliet, naar mijn idee zit er ook iets
Napoleontisch in zijn veroveringen van complete taalgebieden. Emil Ludwig - de
beroemde biograaf van beroemde mannen, honderd jaar na Schliemanns geboorte
door diens weduwe aangezocht als auteur - maakte voor de Russische en de Griekse
brieven bij voorbeeld gebruik van vertalingen die op zijn verzoek vervaardigd werden
door Schliemanns dochter.
De beeldenaar op de munt die Schliemann van zichzelf heeft geslagen vertelt
een verhaal dat eigenlijk een variant is van het negentiende-eeuwse genre van het
Amerikaanse succesverhaal - hoe een krantenjongen, schoenpoetser of liftboy
geheel op eigen kracht en door hard werken het doel dat hij zich al heel vroeg
gesteld heeft - en dat hij onafgebroken in het oog heeft gehouden - bereikt. De lijnen
zijn lang (anders is het niet spannend), maar ook recht (anders wordt het te
ingewikkeld). In één woord: ze zijn glashelder.

6. De kleine Schliemann
De kleine Schliemann wordt geboren in een landelijk Duitsland. Hij was een van de
al te vele kinderen van een dominee die het tijdens het laatste halve levensjaar van
zijn vrouw ook nog eens hield met een huishoudster en daarvoor streng gestraft
werd door zijn gemeente: met ontzetting uit zijn ambt. Voor de halve wees die
Heinrich al vanaf zijn achtste was, zat er geen onbezorgde schooltijd meer in. Na
twee jaar gymnasium moest hij van school af, om de kost te verdienen als winkelhulp.
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Weldra wilde Schliemann weg uit Duitsland, naar Amerika.
Maar voor wat hij in zijn toekomstig leven zou gaan ondernemen, was het zaad
al gezaaid door Schliemanns vader en door een dronken molenaarsknecht. Op
veilige afstand van zijn toch niet erg vrolijke jeugd zal Schliemann later een paar
mooie, trouwhartige herinneringen aanmaken, of misschien ook wel gewoon hebben.
Die herinneringen hebben de allure van aetiologische mythen: ze vertellen hoe de
latere archeoloog geboren wordt. Vader Schliemann pleegt zijn zoon namelijk te
vertellen van Homerus. De vader doet hem op een ontvankelijke leeftijd een populair
boek cadeau, waarin verhaald wordt over de val van Troje. In dat boek staat een
afbeelding die diepe indruk maakt op de kleine Schliemann.
Het is een afbeelding die in de biografie van Emil Ludwig al op een van de eerste
bladzijden gereproduceerd wordt. Met als onderschrift: ‘Aus dem Geschichtsbuch
des Knaben: Aeneas verläszt das brennende Troja.’ Op de gravure staat de stad
in lichterlaaie en neemt de Trojaanse held Aeneas - zoontje Ascanius aan de hand,
oude vader Anchises op de rug - de vlucht. Troje wordt zo'n beetje afgebeeld als
een middeleeuwse stad met torens en transen. De rookontwikkeling is immens. Aan
deze gravure en het met zijn vader daarover gevoerde gesprek wordt door de
autobiograaf Schliemann een cruciale rol toegedicht.
Zegt de kleine Schliemann tegen de grote: ‘Zag Troje er zo uit?’
De vader knikt.
‘En is dat allemaal verwoest, is er niets meer van over, en weet niemand waar
het gestaan heeft?’
‘Precies,’ antwoordt de vader.
Waarop dan de woorden volgen, van de kleine Schliemann, die de grote
Schliemann zich later graag als profetisch zal herinneren: ‘Dat geloof ik niet. Als ik
groot ben, ga ik naar Griekenland, en dan zal ik Troje vinden, en de schat van de
koning.’
‘De vader lachte,’ zo schrijft Ceram, in het voetspoor van zowel autobiograaf als
biograaf.

7. Schliemann in Amsterdam
Schliemann krijgt in Duitsland nauwelijks kansen. Elders zal hij zich geen enkele
kans laten ontgaan. Hij werkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, met een
hoeveelheid nachtrust van precies de proporties die wij ons denken bij kinderarbeid
in de negentiende eeuw. Het is uit deze periode dat de tweede ‘stichtingsmythe’
van de latere Trojaanse archeoloog stamt. Er komt een dronken molenaarsknecht
op zijn pad, die een stuk of honderd verzen van Homerus kan reciteren. De jongen
betaalt hem met twee whisky's voor evenzovele herhalingen van dat prachtige
Grieks. En de kleine Schliemann slaat het op in zijn grote hoofd. Zijn
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hoofd moet ook letterlijk van ongebruikelijke afmetingen zijn geweest - later kost
het hem in Londen grote moeite om hoeden te vinden die hem passen.
Op zijn negentiende, als hij genoeg geld bij elkaar heeft gespaard, vertrekt
Schliemann aan boord van een splinternieuwe brik uit Hamburg. Als zovelen wil hij
naar Amerika - Noord of Zuid, dat maakt niet uit. Die boot, op weg naar Colombia,
vergaat na een dag of tien in een verschrikkelijke storm ter hoogte van Texel. Van
de eenentwintig opvarenden overleven er drie. Schliemann klampt zich vast aan
een lege ton en wordt op een zandbank gegooid. De maand is december. Hij trekt
profijt van de frequente koude baden die hij zich tot een gewoonte heeft gemaakt,
een gewoonte die hij de rest van zijn leven in ere zal houden.
Over de Zuiderzee brengt een tweede boot hem van Texel naar Harlingen, want
aanvankelijk wenste men de schipbreukeling per postkoets van Harlingen naar
Hamburg terug te sturen. Maar Schliemann wil niet terug. Op een derde boot vaart
hij in drie dagen over de Zuiderzee naar Amsterdam. Met hulp van een consul schiet
hij daar wortel.
Als jongste bediende op een handelskantoor werkt hij keihard, is spaarzaam, en
stort zich op de talenstudie. Hij doet dat volgens een zelfbedachte methode, die
erop neerkomt dat hij geen moment onbenut laat. Als hij in een rij moet staan,
studeert hij. Ook begint hij zich zo snel mogelijk in de te leren taal uit te drukken mondeling en schriftelijk. Studeren, lezen en schrijven doet hij altijd staande. In
Amsterdam leert hij zichzelf onder meer Nederlands, Engels en Russisch. Ter wille
van de uitspraak van het Engels begeeft hij zich 's zondags twee maal naar de
Engelse Kerk. Deze lessen, zo merkt hij op, zijn gratis. Hij beweert dat hij elk gehoord
woord even nazegt. Op den duur kan Schliemann uit de voeten met een kleine
twintig talen.
Staande studeren? Opeens begon het me te dagen dat dit de Spartaanse methode
is van de avondstudent. Mijn eigen goede vader, volledige baan plus gezin, deed
op die manier eerst staatsexamen gymnasium en studeerde en promoveerde
vervolgens in hetzelfde tempo als zijn voltijdse medestudenten. Alles beurtelings
zittend en staand - om niet in slaap te vallen. Modelleerde mijn vader zijn leven naar
dat van Schliemann? Het zou me niet verbazen. Met de biografie van Schliemann
was hij zeker bekend. En nu ik erover nadenk: zo'n dagelijkse koude duik in het
water, ja, ook die nam hij! Althans, hij deed alsof - zodra het water hem te koud
werd. Wel zorgde hij ervoor dat hij met natte haren thuiskwam, vertelde hij ons
graag.
In Amsterdam woont Schliemann op het adres [sic] ‘Nieuwekijds-Vorburgswall
Nr. 60’. Die moet, toen Schliemann er woonde, nog gracht zijn geweest. Naar
schrijver dezes vaststelde, heeft Schliemanns loge-
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ment plaats moeten maken voor de laatnegentiende-eeuwse nieuwbouw van De
Standaard, het dagblad van Abraham Kuyper en diens Anti-Revolutionare Partij.
Met zijn stenen naam verwijst ook dat gebouw alleen nog naar een periode die op
haar beurt al lang achter de rug is: de tijd dat de Nieuwe Zijds voor Amsterdam was
wat Fleet Street was voor Londen: de straat van de kranten, het nieuws, de
journalistencafés.
In Amsterdam deed de jonge Schliemann kennis op van de handel en de beurs.
Aanvankelijk werkte hij bij L. Hoyack & Co., aan de Keizersgracht. Alles daar
bewonderde hij: de luxe, de ruimte, de gasverlichting. 's Avonds wandelde
Schliemann naar het nieuwe Station Haarlemmerpoort (de voorganger van het
huidige Centraal Station, ongeveer waar nu de ingang van het Westerpark is) om
er de vertrekkende stoomlocomotieven na te kijken.
Een ander grachtenpand, van B.H. Schröder & Co., op de Herengracht 286,
exporteerde onder meer het koloniale product indigo naar Rusland. Hier was het
dat Schliemann zowel indigokwaliteiten leerde onderscheiden als aangemoedigd
werd om zich het Russisch eigen te maken. Aan de hand van (a) een oude
grammatica, (b) een woordenboek en (c) een vertaling in het Russisch van Fénelons
Télémaque kreeg hij de taal in zes weken in die mate onder de knie dat hij een
eerste heuse Russische handelsbrief kon schrijven.
Hij was een enorme stamper en zwoer bij het uit het hoofd leren van teksten.
Later, in Rusland, kende hij poëzie van Poesjkin en Lermontov van buiten. In de
jaren veertig leerde hij Nederlands, Spaans, Portugees en Italiaans. In de jaren
vijftig kwamen daar Chinees, Pools, Zweeds en Deens bij. En in de jaren zeventig
Nieuw-Grieks, klassiek Grieks, Latijn, Arabisch, Hebreeuws, Hindoestani, Perzisch
en Turks. Om het bij die laatste taal te houden: hij wilde zelf kunnen spreken met
de Turkse arbeiders die de stad Troje voor hem moesten opgraven.
In zijn boek Duizendjarig dolen heeft de archeoloog Frédéric Bastet twee
hoofdstukjes gewijd aan Schliemann. De laatste alinea gaat over het goede hart
dat deze Nederland altijd is blijven toedragen. De auteur verzucht dat het eigenlijk
niet minder dan rechtvaardig zou zijn om in de gevel van één van Schliemanns
verblijfplaatsen eens een steen aan te brengen. Dank zij deze verzuchting (die
vanuit de krant waarin Bastet haar deed direct doel getroffen moet hebben) is die
plaquette er ook van gekomen. Wie over de Keizersgracht wandelt kan zich bij
nummer 71 verbeelden het kantoor te zien waar Schliemann als loopjongen
begonnen is.

8. Schliemann in Petersburg
Door zijn Amsterdamse bazen naar Petersburg gestuurd, begon Schliemann steeds
meer geld te verdienen. Aanvankelijk werkte hij nog
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voor anderen, maar via vennoot werd hij al snel zelfstandig handelaar. Omstreeks
zijn veertigste was hij binnen. Hij trouwde, kreeg drie kinderen, en werd ereburger
van zijn nieuwe land. Maar zijn Russische huwelijk is geen succes. Zijn echtgenote
deelt zijn hartstocht voor het reizen en aanleren van almaar nieuwe talen niet.
Misschien op nogal achterbakse wijze laat Schliemann zich in de Verenigde Staten
van haar scheiden. Als ex-echtgenoot en vader blijft hij zich levenslang
verantwoordelijk voelen.
Hij is überhaupt zeer trouw aan zijn verleden. Ook aan zijn broer, zijn zusters en
zelfs aan zijn vader (wiens levenswandel toch echt niet bevorderlijk was geweest
voor de schoolcarrière van de zoon) blijft hij brieven schrijven en op gezette tijden
voorziet hij ze royaal van allerlei toelagen. Zekere Aeneasachtige kwaliteiten vallen
hem niet te ontzeggen. Soms lijkt ook Schliemann wel met zijn vader op zijn rug uit
het brandende Troje vertrokken.
Vanaf het moment dat hij bij Texel overboord sloeg, is Schliemann iemand die
kansen meteen te baat neemt en omstandigheden uit weet te buiten. In Rusland
verdient hij veel geld aan de Krimoorlog, zoals hij in Amerika profijt trekt van de
Burgeroorlog. Nu zou hij ook zonder oorlogswinsten al geweldig succesvol zijn
geweest. Maar misschien is het toch niet ongepast, thematisch gesproken, om te
bedenken dat de winst die hij sloeg uit twee negentiende-eeuwse oorlogen hem er
mede toe in staat heeft gesteld de grote speurder te worden naar de ruïnes van de
stad Troje, een stad die immers het slachtoffer werd van een oorlog - ook al geloofde
destijds vrijwel geen enkele lezer van Homerus in de historiciteit van die stad.
Deze stap van Schliemann, van de eigentijdse oorlog naar het opgegraven epos,
lijkt als manoeuvre niet helemaal onverwant aan die van de uitvinder en fabrikant
van dynamiet, die zijn naam verbond aan de belangrijkste prijzen voor vrede,
wetenschap en literatuur, Alfred Nobel. Zij het met dit verschil dat Schliemann zich
niet beperkte tot maecenaat, maar eigenhandig een paar van de sensationeelste
archeologische ontdekkingen van de negentiende eeuw op zijn naam bracht.

9. Voet aan land op Ithaca
In 1868 reist Schliemann naar Ithaca, het geboorte-eiland van de Homerische held
Odysseus, eiland dat nooit van naam veranderd is, en dat de archeoloog in spe zal
dienen als een eerste magische plaats respectievelijk als tijdmachine. Schliemann
is misschien wel de lezer bij uitstek geweest die het kind in zichzelf heeft bewaard.
Wat aan zijn manier van lezen opvalt, is dat die totaal tijdloos lijkt. Schliemann wil,
als een gretig lezend kind, van geen enkel onderscheid weten tussen literatuur en
wer-
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kelijkheid, tussen mythe en geschiedenis, tussen de letterlijkheid van toen en de
letterlijkheid van nu.
In zekere zin is het de achtjarige Schliemann die op Ithaca de spade in de grond
zal zetten, met behulp - allicht - van zijn achtenveertigjarige naamgenoot, die geheel
tot zijn dienst is. Aan te nemen valt dat Schliemann het ook zelf zo gevoeld heeft.
Hij heeft nooit een wezenlijk verschil gevoeld tussen het kind dat hij was en de man
tot wie hij zich op heeft gewerkt. Zijn persoonlijke mythologie moet al die jaren al
net zo aan de tijd onttrokken zijn geweest als nu eenmaal gepast is bij de
werkelijkheid van mythen.
Met de Odyssee in de hand en druk aan het reciteren beent Schliemann rond op
het eiland en slaagt er volkomen moeiteloos in om alles te vinden wat hij zoekt en
alles te zien wat hij wil. Aha, hier moet zich het paleis van Odysseus hebben
bevonden! En dit is natuurlijk de plek waar Odysseus eigenhandig een slaapkamer
heeft gebouwd rond die ene enorme olijfboom! Dit hier, geen twijfel mogelijk, moet
het veld van Laërtes zijn! En deze urnen, zojuist opgespit, zouden zeer wel de as
van het echtpaar kunnen bevatten!
Schliemann heeft zich, direct na aankomst op Ithaca, vereenzelvigd met de held
van de Odyssee. Zodra hij voet aan wal zet op Ithaca heeft hij het gevoel thuis te
komen. Het is hoe dan ook prachtig om te denken dat de jongeman wiens schip bij
Texel verging, na talloze omzwervingen als gewiekst zakenman en geholpen door
zijn schutsgodin Pallas Athena, nu eindelijk de plaats heeft bereikt waar hij niet veel
minder dan een wedergeboorte wenst te ervaren.
Voor Schliemann heeft altijd veel gezeten in een naam. Zoals de plek, en zeker
een plek als Ithaca, als een tunnel door de tijd kan fungeren, zo kan ook een naam
iemand transporteren door de mythologische en principieel tijdloze ruimte. Een goed
ontwikkelde zin voor pathos en theater is daaraan allicht niet vreemd geweest.
Schliemann trad zeker ook op in een levenslang stuk waarvan hij zelf zowel de
schrijver als de regisseur als de hoofdrolspeler was. Dan nog is het schitterend wat
er op Ithaca gebeurt.
Bij de plaatselijke hoefsmid zal de archeoloog in spe zich wel voorzien hebben
van een paard of een muildier. Tot zijn immense ontroering verneemt hij dat de
vrouw van de smid Penelope, en dat hun zoons Odysseus en Telemachos heten.
Die avond zal zijn sentiment hem opnieuw in tranen doen eindigen. Want wat gebeurt
er? Het is een ijzersterke en uiterst gedurfde scène die absoluut verfilmd zou moeten
worden.
Op het dorpsplein leest Schliemann het drieëntwintigste boek, ook wel Boek Psi,
van de Odyssee voor aan ‘het nageslacht van hen die al drieduizend jaar dood
waren’ - de dorpelingen. Het is de zang waarin Odysseus
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zich ten langen leste bekend maakt aan Penelope. Nu is hij echt helemaal en officieel
en onder eigen naam boven water, de teruggekeerde held. Eerst leest Schliemann
het klassieke Grieks, en vervolgens vertaalt hij dat voor de dorpsbewoners in het
Nieuw-Grieks. Het is een magistrale thuiskomst - van een Duitse lezer in zijn geliefde
verhaal, van een tot verhaal getransformeerde koning Odysseus bij zijn tijdloze
onderdanen, van een oude taal die zich vernieuwd heeft.
Wie keert er terug? De tranen, zou ik zeggen, geven het antwoord. Want allen
huilen. Schliemann huilt, en de mannen en vrouwen van Ithaca huilen met hem om het teruggekeerde epos, om de teruggekeerde held, om de van ver gekomen
bard met zijn Duitse naam. Het is een geweldige performance. En van hier, op
Ithaca, tot Schliemanns dood en begrafenis in Atheense aarde lijkt er al bijna een
onafgebroken lijn te lopen, via Troje. In de ogen van de lezer van deze steeds
doelbewustere biografie zijn we nu het kerndeel genaderd. De enige die er nog even
aan ontbreekt, is degene die al zo lang en zo spreekwoordelijk trouw op haar man
heeft gewacht: Penelope.

10. Een Grieks type
Nu bestelt Schliemann, om zo te zeggen, een Griekse vrouw. Hij doet dat bij de
man die hem destijds in Petersburg geholpen heeft Grieks te leren, Vimpos. Deze
student theologie, intussen aartsbisschop geworden van Athene, krijgt van
Schliemann het verzoek hem behulpzaam te zijn bij het vinden van een echtgenote.
‘Kiest u voor mij een vrouw met zo'n engelachtig karakter als dat van uw getrouwde
zuster. Zij moet arm zijn, maar ontwikkeld, voor Homerus moet zij warm lopen, en
voor de wedergeboorte van mijn geliefde Griekenland. Of zij vreemde talen kan
spreken, maakt niet uit. Maar zij moet een Grieks type zijn, zwart haar, en zo mogelijk
moet zij mooi zijn. Mijn hoofdeis is een goed en liefderijk hart! Misschien kent u een
wees, dochter van een geleerde, gedwongen als gouvernante te dienen, die over
de door mij verlangde deugden beschikt.’
Beantwoording van een drietal door Schliemann aan zijn sollicitante gestelde
examenvragen (‘Wilt u graag een lange reis maken? Wanneer kwam keizer
Hadrianus naar Athene? Wat kent u uit het hoofd van Homerus?’) levert blijkbaar
geen onoverkomelijke moeilijkheden meer op. Sophia Engastromenos, achternichtje
van de bisschop, treedt op haar zeventiende in het huwelijk met de dan
zevenenveertigjarige Heinrich Schliemann. Hij zal zich met haar in Athene vestigen;
met haar Troje opgraven; twee kinderen krijgen die Helena en Agamemnon genoemd
zullen worden - en ten slotte in Athene begraven worden: de archeoloog die
Griekenland adopteerde als zijn vierde en definitieve vaderland. Duitser, Rus en
Amerikaan was Schliemann al.
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11. De schat van Priamus
De meeste academische lezers van Homerus hielden de Ilias - het epos over het
lot van Ilion alias Troje - voor pure poëzie. Het idee dat er een historische
werkelijkheid, laat staan een letterlijke locatie, ten grondslag zou kunnen liggen aan
dat door de Grieken gedurende tien jaar belegerde Troje was geen gemeengoed.
En dat men daar in de oudheid anders over gedacht had, werd toegeschreven aan
een destijds nu eenmaal onscherp onderscheid tussen waarheid en fictie. Slechts
een enkeling had daar in de tijd van Schliemann andere ideeën over.
Zo had een Oostenrijkse consul, Von Hahn, in 1864 een poging gedaan om Troje
terug te vinden in de ruïnes van Pinarbasis, bij Schliemann Bunarbaschi geheten,
een kilometer of tien zuidoostelijk van de plek waar hij zelf zou gaan zoeken. En in
1866, vijf jaar voordat Schliemann del spade in de grond zette in Hissarlik, had een
Engelsman, Frank Calvert, dat al eens gedaan. Deze Calvert, niet alleen eigenaar
van een stuk van de bewuste heuvel maar ook zelf een verdienstelijk
amateur-archeoloog, was zo vriendelijk om Schliemann attent te maken op de plaats
waar naar zijn overtuiging Troje gezocht diende te worden.
Schliemann verwierp Pinarbasis als mogelijk Troje. In de Ilias stond immers dat
Hector, achtervolgd door Achilles, drie maal rond de stad was gerend. Schliemann
experimenteerde met Hectors route en moest constateren dat er een steile helling
was die zich niet in het minst leende voor de door de vluchtende Hector en zijn
achtervolger ‘in volle vaart’ en ook nog eens ‘drie maal’ geleverde militaire prestatie.
Daarentegen leek het product van de drie maal vijf kilometer die hij rond Hissarlik,
de andere Trojaanse kandidaat, opmat en bestudeerde hem geheel en al geschikt
als tafereel van de achtervolging die Hectors dood zou gaan inluiden. Het blijft zowel
fascinerend als vertederend dat Schliemann al lezend zoveel werkelijkheid wist te
ontdekken in een drieduizend jaar oude tekst.
In Hissarlik heeft Schliemann van 1871 tot en met 1890, het jaar van zijn dood,
gegraven. Overigens met tussenpozen, waarvan sommige gewijd waren aan niet
minder beroemd geworden opgravingen zoals die in Mycene, Tiryns en Orchomenos.
Maar al in 1874 verscheen er een publicatie (op eigen kosten, tegelijk in het Duits
en het Frans) van zijn allereerste, alleen maar spectaculair te noemen resultaten.
Zijn Bericht über die Ausgrabungen in Troja in den Jahren 1871-1873 eindigt met
een beschrijving van wat hij genoemd heeft ‘de schat van Priamus’.
Dat zich daar dicht bij de Dardanellen een heuvel bevond in een verder vlakke
omgeving - Schliemann kwam er al snel achter - was het gevolg van de bouwwijze.
Hier was duizenden jaren lang laag op laag gebouwd. En ten slotte konden
Schliemann en degenen die na hem groeven maar liefst veertig bouwfasen in negen
hoofdlagen vaststellen. De heuvel van
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zestien meter was als een Indische spekkoek, waarvan de bovenste lagen uit de
Romeinse tijd stamden en de onderste van vijfduizend jaar terug. De heuvel was
het gevolg van het feit dat men zich eeuwen en eeuwen bediend had van aan de
zon gedroogde lemen tichels. Als de op die manier gebouwde huizen na een of
twee generaties aan vervanging toe waren, konden de tichels niet hergebruikt
worden, en werd de nieuwbouw eenvoudigweg neergezet op de vorige puinlaag.
En al die steden boven op elkaar waren ommuurd geweest.
Maar wat deed die stad daar eigenlijk, bij de ingang van de Dardanellen? Het
alleszins bevredigende antwoord op die vraag heb ik mogen lezen in een woord
vooraf aan het ter gelegenheid van Schliemanns honderdste sterfdag opnieuw
uitgegeven al genoemde boek. Een moderne collega van de ontdekker van Troje,
Manfred Korfmann, meldt daar droogweg dat er in de zomer, als er gevaren werd,
gewoonlijk een sterke noordoostelijke wind over de Dardanellen blies. En die
Dardanellen - één blik op de kaart leert het - hebben zelf nu juist een typisch
noordoostelijke ligging.
Dat is dan tot daaraan toe, zou je als modern mens denken. Maar nu komt het,
in de vorm van zo'n terloops zinnetje dat ik nooit meer zal vergeten: pas rond het
jaar nul heeft men de kunst van het kruisen onder de gekregen. Het één gevoegd
bij het ander betekent, dat de scheepvaart van de late steentijd, de bronstijd, en de
ijzertijd - althans alle scheepvaart die de Dardanellen in wilde - gedwongen was tot
veel stilliggen in de haven van Troje. Hetgeen weken of maanden kon duren. En
daarvoor moest dus flink worden betaald. Een zo welvarende stad diende ommuurd
te wezen.
Misschien klinkt er in het Homerische epos - dat zelf uit de achtste en reeds
geletterde eeuw voor Christus stamt - een echo door uit oudere tijden. Die van de
allereerste Griekse kolonisatie van de Klein-Aziatische kusten bij voorbeeld.
Het ontroerende van Schliemann als archeoloog is zijn houding tegenover de
wereld van de Ilias - hij geloofde één op één in de waarheid van het epos. Met de
Ilias in de hand stelde hij zich zijn vragen; vragen die hij zo prompt als maar mogelijk
- Schliemann maakte altijd tempo - liet beantwoorden door zijn wederwaardigheden
als opgraver. Hij deed als het ware opgravingen in heilige grond. Zijn geloof in de
waarheid van zijn vondsten was voor hem even onaantastbaar als zijn geloof in de
historische waarheid van het epos.
Het wonderbaarlijke van Schliemann intussen was dat bij hem pathos en praktische
zin, tegenwoordigheid van geest en vervoering elkaar in het geheel niet in de weg
zaten. Integendeel, ze leken als de twee gezichten van de god van de drempel,
Janus, aaneen te sluiten. Het was voor
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Schliemann, om nog even in de sfeer van Janus te blijven, altijd oorlog en vrede
tegelijkertijd. Hij verkeerde constant in staat van mobilisatie.
In de van onder af gerekend tweede en derde laag van de talrijke door hem
aangeboorde en blootgelegde Trojes had hij sporen van brand aangetroffen. En
resten van geweldige muren. En puinhopen van een reusachtige poort. Dat was
dan eindelijk het moment waarop Schliemann toegang verkreeg tot de gravure in
het boek van zijn vader. Hier zag hij Priamus' paleis en de Scaeïsche Poort! Het
succes van zijn opgravingen was al volkomen, maar het lot had nog een laatste
verrassing in petto. Op de dag dat Schliemann het voor dat jaar voor gezien wilde
houden vond hij zijn schat.
Toen hij een glimp goud dacht te zien nam hij onmiddellijk zijn maatregelen. Hij
bevond zich op een hoogst ongemakkelijke plaats, bezig zich een weg te bikken
naar die glimp van goud, zonder er acht op te slaan dat hij de muur die boven hem
uit torende gevaarlijk aan het ondermijnen was. En al bikkend flitste het door hem
heen dat een en ander verborgen moest blijven voor de arbeiders. Hij wilde geen
diefstallen, hij wilde geen praatjes, en hij wilde al helemaal niet delen (waartoe hij
contractueel verplicht was) met de Turkse overheid, die hem een concessie verleend
had. Dus verzon hij een smoes om de arbeiders een dag vrij te geven en verborg,
zoals het verhaal dat wil, de ene uitgegraven kostbaarheid na de andere in de sjaal
van Sophia Schliemann-Engastromenos.
‘Mat blonk het ivoor en het goud rinkelde. Zijn vrouw hield de sjaal op en de sjaal
raakte vol. Met schatten waarvan de waarde niet te meten scheen. De schat van
Priamus!’
Er waren diademen en gespen, kettingen, platen en knopen, filigraanfiguren,
koorden en fijne gouden draden. Vermoedelijk, zo stelde Schliemann zich als in zijn
jongensboek voor, had iemand van Priamus' familie de schat in allerijl in een kist
gepakt en weggedragen zonder tijd te hebben om de sleutel eruit te nemen, was
toen door de vijand of het vuur achterhaald en had de kist in de steek moeten laten,
die prompt daarna bedolven werd onder vijf of zes voet rode as en stenen.
Ook in deze context - die van een verbrande laag (maar daar waren er meer van)
en die van de goudvondst (door Schliemann niet herkend als grafgift) - treft ons
weer zijn talent voor dramatisering. Dramatisering van een allereenvoudigste soort,
maar uiterst doeltreffend. Het is of we Schliemann de laatste hand zien leggen aan
het libretto van de opera waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Op het moment dat
Schliemann de befaamde foto van zijn echtgenote laat maken - Sophia met de
oorhangers en de halstooi van ‘Helena’ - horen wij het mooiste duet van de
opgravende gelieven. En misschien moet hierop nog weer een koor volgen van de
spionerende Turkse en Griekse arbeiders die alles wel degelijk gevolgd hebben,
maar zoveel houden van hun opdrachtgevers.
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Hij slaagde erin, de schat van Priamus het land uit te krijgen, naar Athene. En
vervolgens zijn de lotgevallen van de Trojaanse verzameling ook zelf weer van
Schliemanniaanse allure. Want wat moest er met die schat gebeuren? In het
testament stond dat de verzameling moest gaan naar het museum van de natie die
hij het meeste liefhad en hoogachtte, Griekenland dus. Maar de Griekse regering
ging niet op zijn voorwaarden in. De Franse regering evenmin. In 1876 kreeg Rusland
de kans. Die alweer niet werd gegrepen, hoewel de prijs die Schliemann verlangde
intussen gezakt was van tachtigduizend naar veertigduizend pond, wat voor ponden
weet ik niet. Ongetwijfeld zou ook Engeland, waar Schliemann veruit het meest
gevierd is geweest, nog een royale kans hebben gemaakt, als het niet gelukt was
om Schliemann te elfder ure in zijn eigen Duitsland de eer te geven die hem
toekwam.
Dus is de Trojaanse verzameling naar Berlijn gegaan. De lezer voelt al aankomen
wat er ‘dus’ - zou je haast zeggen - mee gebeuren zal. Tijdens de bombardementen
van Berlijn ging de schat grotendeels verloren. Een restje werd overgebracht naar
een dorpje. De inwoners van dat dorpje hadden na afloop van de oorlog geen idee
van wat er in al die kisten met vazen, kruiken en schotels zat. Als er iemand trouwde,
haalden de jongemannen op ‘bolderavond’, de avond voor de bruiloft, een kruiwagen
vol urnen en amforen ‘en smeten die’ - aldus Ceram - ‘onder vrolijk gejubel stuk op
de drempel van het bruidspaar.’
Maar goed dat Schliemanns andere verzamelingen niet ook naar Duitsland zijn
gegaan. Anders zou je haast gaan vrezen dat archeologische buit, behaald met
oorlogswinsten, noodzakelijkerwijs ook weer ten onder moet gaan aan oorlog.
Gelukkig zijn de vondsten die Schliemann in Mycene en elders in het Homerische
Griekenland gedaan heeft in alle glorie te zien in Athene.

12. Het materiële verleden zichtbaar
De opbouw van de archeologische verzamelingen in Europese musea heeft plaats
gevonden in de negentiende eeuw. De verzamelingen zelf geven dat niet te kennen.
Maar wat wij tegenwoordig zien, aan uit het oude Europa en het Nabije Oosten
afkomstige kunst en cultuur, en ook het blote feit dát we al die schatten daar kunnen
zien, is te danken aan een paar generaties archeologen, met hun al snel
wetenschappelijker wordende methoden en technieken.
Dat Schliemann het met zijn overtuigingen en dateringen keer op keer bij het
verkeerde eind heeft gehad, doet aan de grootsheid van zijn visie en vondsten niets
af. Veeleer is het zijn enorme verdienste geweest dat hij om zo te zeggen dwars
door de gebruikelijke klassieke
oudheid-van-denog-altijd-op-allerlei-plaatsen-zichtbare-tempelruïnes heen is
gestoten,
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en zonder het helemaal te kunnen bevatten de wereld die daaraan vooraf moet zijn
gegaan bereikte: die van de pre- en de protohistorie.
Bij zijn latere opgravingen in Troje heeft Schliemann zich van de steun weten te
verzekeren van onder anderen Dörpfeld. Van deze eerste directeur van het door
de Duitsers opgerichte Archeologisch Instituut in Athene kan pas met enig recht
gezegd worden dat hij een professioneel archeoloog was. Dörpfeld heeft Schliemanns
ontdekking van de ‘nieuwe wereld’ van prehistorie en archeologie vergeleken met
die van de ontdekking van Amerika door Columbus. Die vergelijking treft doel: beiden
wilden een nieuwe horizon openen, beiden vonden een andere.

13. Ontdekken is niet meer wat het geweest is
Er zijn twee grote tijdperken der ontdekkingen geweest. Allereerst dat van de
zestiende eeuw, waarin koene zeevaarders (achtereenvolgens Portugezen en
Italianen, Hollanders en Britten) de oppervlakte van de destijds bekende wereld
verdubbelden. Ontdekking, verovering en exploitatie volgden elkaar op. Het is het
begin van de Nieuwe Tijd geweest, een tijd waarin nog andere voor onze beschaving
essentiële vernieuwingen op het gebied van denken en waarnemen een aanvang
namen, of misschien eerder hun forse uitbreidingen ondergingen tot wat we sinds
de negentiende eeuw zo duidelijk menen te kunnen onderscheiden als de werelden
van het humanisme en de renaissance.
Een zeker niet minder groots tweede tijdperk van ontdekkingen is de negentiende
eeuw (met nog een kleine uitloop in de twintigste) geweest. Toen kwamen de laatste
witte plekken op de kaart aan de beurt, werden de bronnen van de Nijl aanschouwd,
de polen bereikt. Aan al deze prestaties zijn namen van individuen verbonden die
in onze ogen een aantal belangrijke deugden belichamen. Dorst naar kennis en
zucht naar avontuur waren daarbij onafscheidelijk. Mooie tijden! En misschien ook
een afsluiting, in zekere zin, van een tijdperk van niet minder dan vier eeuwen waarin
individuen nog geen specialisten hoefden te zijn om het, zowel in de ogen der
vaklieden als in die van het grote publiek, heel ver te kunnen brengen.
Als in de tweede helft van de twintigste eeuw de eerste mens voet zet op de maan,
lijkt er definitief een andere tijd te zijn aangebroken. De astronaut is een ander type
held. Hij of zij is in onze ogen minder een man of een vrouw uit één stuk. De
astronaut is eigenlijk alleen maar het gezicht op de foto van een collectieve en in
wezen anonieme prestatie - een heel grote natuurlijk, maar één die zich toenemend
aan ons begrip onttrekt. De astronaut is een voor de p.r. onmisbare schakel. De
naam en het type van de raket zijn belangrijker geworden dan die van astronauten.
We aarzelen om de eerste mens op de maan ook maar in de verte te vergelij-
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ken met Magalhaes of Columbus. De wereld is groter geworden, maar slechts voor
heel weinigen begrijpelijker. We leven in een wereld van specialismen en specialisten.
Wij kunnen dus alleen maar heimwee hebben naar de uomo universale van de
Renaissance. En ons er over verwonderen hoe enorm veel, ook in de negentiende
eeuw, de ‘amateur’ als enkeling die aantrad als ontginner van nieuwe terreinen nog
vermocht.
De negentiende eeuw is op een geheimzinnige manier doordrenkt geweest van
nog een heel andere ‘ontdekking’: die van de historische dimensie - er is geen eeuw
geweest die zich met zo'n gretigheid gestort heeft op het historisch denken, in feite
op elk gebied. Burckhardt ‘ontdekt’ in zekere zin de Renaissance, als
geschiedschrijver. Winckelmann is de ‘ontdekker’ van de kunstgeschiedenis. Aan
Freud komt de vondst toe van onder meer het feit dat de persoonlijke psyche een
geschiedenis heeft. Darwin ‘ontdekt’ - nog één keer al reizende - de historische
factor op een terrein dat tot dan toe als tijdloos en diffuus gezien was: het rijk der
levende natuur. Marx verbindt een politieke filosofie met een puur economische
geschiedsopvatting. Schliemann ontdekt al gravend de preen protohistorie.
Ik geef toe dat er aanhalingstekens horen rondom mijn gebruik, in de vorige alinea,
van het begrip ontdekken. Want hier gaat het niet om materiële objecten als daar
zijn complete werelddelen, zeeroutes, en archeologische artefacten, maar om een
nieuw perspectief, of een nieuw aspect. Hier verkrijgt een nieuw type blik een nieuw
soort van diepte, over de hele linie. Je zou ook kunnen zeggen dat hier de gedachte
van de historische ontwikkeling de weg opent voor nieuwe denkconstructies. Er zou
ook gesproken kunnen worden van nieuwe artefacten van het denken - waarmee
dan de scherpe grens tussen ontdekken en uitvinden in hoofdzaak vervallen is.
Misschien hebben zowel ontdekken als uitvinden hun tijd gehad en is het duo sinds
de twintigste eeuw opgegaan in een onafzienbaar veld waarin eigenlijk alleen nog
met vrucht gesproken zou kunnen worden van constructies en theorieën. Maar
daarin wil ik me hier allerminst begeven - dat zou ik ook niet kunnen.
Wat ik en passant nog zou willen benadrukken, dat is de rol van het gymnasium
in dit geheel, als het nieuwe schooltype van de nieuwe negentiende-eeuwse
burgerklasse. Overal in de oude Europese steden zie je de nieuwe tempels en
paleizen van de bourgeoisie op precies dezelfde plekken liggen: daar waar het
bolwerk of de ommuring van die oude steden plaats heeft moeten maken voor de
nieuwe spoorwegstations, de nieuwe concertgebouwen en schouwburgen en opera's,
de gymnasia, en - uiteraard - de nieuwe villa's van het meest kapitaalkrachtige deel
van die nieuwe bourgeoisie.
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Vooral Freud en Schliemann zijn schitterende voorbeelden geweest van de mate
waarin die bourgeoisie en haar kinderen onder de indruk zijn geweest van met name
de Griekse literatuur. Freud is naar het zich laat aanzien de laatste grote geleerde
geweest voor wie de mythologie als een belangrijke en vitale vindplaats gefungeerd
heeft. Zonder gymnasiumcultuur had zijn idee van het Oedipuscomplex zich wellicht
minder voorspoedig kunnen ontwikkelen. En zonder diezelfde gymnasiumcultuur
had Schliemann nooit zijn merkwaardige heimwee kunnen opdoen naar de wereld
der Homerische helden. Juist het gymnasium heeft via Troje de weg geopend naar
de prehistorie.
De classicus Bruno Snell heeft in een heel mooi boek de wezenlijke prestatie van
de Griekse klassieke cultuur, vanaf die van de grensfiguur Homerus tot en met die
van Vergilius, als ‘overbrenger-naar-het-Latijn’ van die cultuur, gekenschetst als Die
Entdeckung des Geistes. De Grieken ontdekten de menselijke geest, zo demonstreert
Snell aan de hand van zijn essays. En die ontdekking is het geweest die de
totstandkoming van een Europese cultuur bevorderd heeft. Waarom de Grieken, bij
hun al grote kennis van onder meer wis- en natuurkunde, toch een aantal
ontdekkingen en uitvindingen die in feite binnen hun bereik lagen nooit hebben
gedaan, dat wordt uiteengezet door Dijksterhuis, in zijn al even mooie boek De
mechanisering van het wereldbeeld. Het is naar Dijksterhuis' stellige overtuiging de
lage dunk die de Grieken erop na hielden van handarbeid, ambacht en techniek een houding die ze zich dan ook met het grootste gemak konden permitteren dankzij
de overvloedig voorhanden slavenarbeid - geweest, die ervoor gezorgd heeft dat
allerlei beslissende stappen pas in en na de Renaissance gezet zijn.
Misschien dient in dit verband ook blozend te worden toegegeven dat de
gymnasiumcultuur die nogal ongeïnteresseerde of zelfs misprijzende houding
tegenover natuurwetenschap en techniek lang is blijven koesteren. Het is dan ook
niet toevallig dat het vooral het tweede nieuwe schooltype - de eveneens
negentiende-eeuwse Hogere Burger School - is geweest dat een complete stoet
van Nobelprijswinnaars op het terrein van allerlei bètawetenschappen heeft
afgeleverd. Dat laat Bastiaan Willink in zijn boek De tweede gouden eeuw
overtuigend zien.

14. De vondst van het essay
Naar ik vrees is het woord ‘ontdekken’ in zijn meer serieuze zin al een poos uit de
running. Vastgesteld kan in elk geval worden dat het woord, ik schat alweer een
kleine kwart eeuw, via de taal van de travel agents en de reisfolders aan een totale
inflatie onderhevig is geraakt. ‘Ontdekken’, dat is zo ongeveer de meest
onavontuurlijke bezigheid van alle geworden. Het is, als imperativus, de taak
geworden die het reisbureau ons op-
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legt. De route staat vast. Reis en verblijf zijn geregeld. Het avontuur is louter
consumptie geworden. En naar de mate waarin meer mensen hetzelfde spoor
volgen, met dezelfde gids in de hand, zijn wij allen zonder onderscheid ten slotte
geworden wat vroeger slechts enkelingen waren: ontdekkers van onze wereld, al
of niet in groepsverband.
Mooi toch, dat de wereld voor steeds meer mensen openligt? Ach jawel, daar is
ook niet zo veel op tegen. Maar liever sla ik tot slot een andere weg in, om nog één
keer een ontdekker te eren uit de tijd waarin de mensheid - met die schitterende
christelijke notie, maar dan wel met een sterk seculiere strekking - wedergeboren
werd. In het tijdperk der ontdekkingen - en nu bedoel ik weer het eerste en eigenlijk
enige dat die naam traditioneel verdient - is er, te midden van alle andere en dan
vooral geografische ontdekkingen één gedaan die de burger nog altijd goede moed
geeft. De ontdekking die ik bedoel is zuiver literair: het is die van het essay.
Zoals bekend is die vondst gedaan zowel als levenslang beoefend door Montaigne,
in de zestiende eeuw. En in zekere zin is Montaigne de man die als geen ander
reisde en avonturierde - maar vooral in zijn befaamde toren, te midden van zijn
boeken, en bovenal: zelf schrijvend. De uiterst beminnelijke Montaigne schrijft een
doorlopend en levenslang commentaar op de eigen lectuur en de eigen verrichtingen,
een commentaar dat tegelijkertijd een zelfstandige tekst wordt. Geen onderwerp is
Montaigne te klein of te groot - geen onderwerp is beneden zijn waardigheid. Hij
verricht zijn denkwerk aan de hand van de eigen ervaring, en vertoont grote
belangstelling ook voor wat geest en bewustzijn vermogen.
Sem Dresden - aan wie in 2002, helaas vrijwel postuum, de P.C. Hooftprijs werd
toegekend als essayist - heeft Montaigne in een hoofdstuk van zijn boek over het
humanistische denken tussen 1450 en 1600 in Italië en Frankrijk fraai getypeerd.
Montaigne begint, traditioneel, als auteur van glossen bij zijn klassieke schrijvers,
maar de aantekeningen worden doel op zichzelf. Het worden persoonlijke
beschouwingen.
Montaigne heeft het woord essai gemunt. Francis Bacon nam het van hem over
en bij die oversteek deed zich de i-grec voor die zich ook in onze schrijfwijze heeft
doorgezet. Wat is dat, een essay? Misschien zou het in onze taal het best een ‘proef’
of een ‘proeve’ moeten heten. Het is in wezen een persoonlijk experiment. ‘De
schrijver,’ ik citeer nu Dresden, ‘probeert de werkelijkheid, het leven, zichzelf, en
daarmede de mens in de wereld. Hij acht zich niet gebonden aan de resultaten, hij
begint bij wijze van spreken iedere dag opnieuw.’ Bijgevolg is het essay als genre,
en dat is nieuw, ‘nauwelijks aan regels gebonden. (...) Het is eigenlijk van alles en
nog wat tegelijkertijd en altijd blijft de mogelijkheid gegeven het te veranderen. (...)
In vele opzichten kunnen de Essais als een dagboek of een autobiografie beschouwd
worden.’
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Deze volstrekt persoonlijk inzet van Montaignes essays maakt er - bij zijn denkkracht
en sobere formuleerkunst - een duurzaam jeugdig genre van. Een genre, dat sinds
hij het voortouw nam, in wezen niet is veranderd van karakter en signatuur. Het is
een genre dat het leven opvat als een weliswaar continu maar elke dag weer te
hernemen denkwerk - maar ook als schrijfarbeid is het een principieel open werkstuk.
Men heeft Montaigne wel toegeschreven dat het in de drie delen van zijn Essais
achtereenvolgens een stoïcisme, een epicurisme en een scepticisme zijn die het
klimaat van zijn beschouwelijk humanisme bepalen. Hoe dit ook zij, Montaignes
doorlopende vraag aan zichzelf, van een tegelijk bescheiden en superieure
drielettergrepige beknoptheid, lijkt steeds geweest te zijn: que sais-je? Het is mooi
en terecht dat de onafzienbare reeks van de Presses Universitaires de France
waarin het academische weten van nu in pocketvorm beschikbaar wordt gesteld
zich naar dat motto van Montaigne vernoemd heeft. Hoe veel delen van die
P.U.F.-reeks heb ik mij als student wel niet aangeschaft, in de tijd dat mijn behoefte
aan kennis nagenoeg onverzadigbaar was? Nooit neemt een mens meer zo veel
op, denkelijk, als tussen zijn vijftiende en zijn eenentwintigste.

15. Tot slot: Het persoonlijk tijdperk der ontdekkingen
Het is vooral de negentiende eeuw geweest die het denken in termen van perioden
in het leven heeft geroepen. Halverwege de negentiende eeuw kwam de terminologie
in zwang waarmee de tijdperken van de preen de protohistorie nog altijd worden
aangeduid. Steentijd, IJzertijd, Bronstijd, en de onderverdelingen daar weer van.
Voor mij is het niet ongebruikelijk om aan de vroegste kindertijd, van elk individu
afzonderlijk, te denken als aan een prehistorie.
In het verlengde daarvan zou ik het niet gek vinden om te denken dat het leven
van ieder individu (na de latere kindertijd - in de puberteit en de adolescentie) een
tijdperk der ontdekkingen kent, niet ongelijk de periode van de Renaissance. De
wereld opent zich naar alle kanten, vaart en avontuur breken zich baan in
waarneming en denken. En in zekere zin is dit tegelijkertijd de periode waarin het
eigen ik wordt ontdekt, of liever zichzelf ontdekt aan de hand van talloze exercities,
probeersels, oefeningen, toetsen, ontmoetingen, confrontaties, lectuur, reizen,
vriend- en vijandschappen, veroveringen.
Al ouder wordend krijgt men allicht een soort van jaarringen. Men is tenslotte de
stapelplaats van de eigen opgedane en zo goed en zo kwaad als dat gaat verwerkte
ervaringen. Maar als het goed is, tenminste dat zou je kunnen hopen, houd je, in je
kern, iets van die eeuwige jeugd die openstaat voor wat zich voordoet, iets van die
onbekommerdheid en van die gretigheid die aan de wederwaardigheden en aan de
dingen hun nieuw-
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heid en hun glans verschaffen. Iets ook van de bijbehorende bereidheid tot
inspanning om het nieuwe een kans te geven. Leve het essayisme, leve de
voortgezette renaissance - als het persoonlijke tijdperk der ontdekkingen, dat het
leven zolang als het duurt kan en liefst ook behoort te zijn.
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Dirk van Weelden
Dialect van een landstreek
Onlangs herlas ik het werk van Stefan Themerson en ook Bayamus, de eerste
roman die hij (een Pool die via Frankrijk bezet Europa ontvluchtte) schreef na
aankomst in Engeland, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het is een kort
en speels werk waarin zonder een spoor van realisme de weerslag van de ervaring
van de oorlog op het denken wordt verbeeld. De gebeurtenissen zijn allemaal even
serieus als kolderiek. Bayamus is de naam van een man met drie benen (rolschaats
onder het middelste been), die de verteller door het boek gidst. De naamloze verteller
beweert geen gedichten te hebben om voor te dragen, maar geeft desondanks in
het theater een recital van ‘semantische poëzie’, wat een vertaalmechanisme is om
poëzie van haar leugenachtige, propagandistische storing te ontdoen. Verder ontdekt
de verteller dat zijn hoofd in een korte schimmige periode in 1940 door ene Professor
Kravtchenko van lichaam is verwisseld en dat zijn eigen lijf nu onder een ander
hoofd rondloopt. Tot slot wordt hij de adoptiefvader van een driebenige baby.
Een hoop gekkigheid met een intellectuele dubbele bodem? Ja. Maar het is
gekkigheid van de bovenste plank en bovendien nog veel meer. Aan de personages,
de scènes en de irreële verzinsels is merkbaar dat ze ontstaan zijn in het licht van
de ontreddering die de oorlog teweegbrengt. En behalve geestig en ontregelend
zijn de Semantische Poëzie Vertalingen Themersons reactie op de barbaarse en
verderfelijke verdraaiing van de werkelijkheid waaraan alle partijen in een oorlog
zich schuldig maken. Niet voor niets leggen de proeven van S.P. in de roman vooral
de grimmige invloed bloot van nationalistisch fanatisme, religieuze dogma's en
primitieve afgunst en moordzucht.
Waarom begin ik over Bayamus? Omdat de lezing van die luttele honderd
bladzijden een bijna woedend te noemen geestdrift opwekte, een mengeling van
plezier, bewondering en verlangen, tezamen het beste te typeren met een kreet: ja!
Zo moet het en zo ga ik het doen!
Woedend? Ja, het was een vrolijke, opgeruimde boosheid, met iets van opluchting
eindelijk weer vrij zicht te hebben op waar het nu werkelijk om gaat. En dat is waarom
ik over Bayamus begin. Herlezing ervan wekte een geestdrift op, die een koude
landerige middag in herinnering riep,
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ergens 23 jaar geleden, waarop ik een heus visioen kreeg, een vergezicht op een
literaire toekomst, die nog altijd niet voorbij is. Het verband tussen de lectuur van
Bayamus en dat oude visioen is de vraag, wat een essay nu voor denk- en
schrijfvorm is. Op het eerste gezicht lijkt het ongerijmd, dat een burleske roman als
Bayamus inzicht zou verschaffen in het essay. Maar voor mij is het zo logisch als
wat. Volgt u mij.
De lezing van Bayamus herinnerde me aan een middag in 1980, waarop ik een
afspraak had met mijn vriend M.B. om samen te praten en te schrijven. Ik had de
sleutel van zijn voordeur, omdat we bijna dagelijks in zijn kamer werkten aan
vertalingen en essays en beklom de lange trap. Mijn vriend was er niet en ik ging
achter zijn bureau zitten wachten. Zin in lezen had ik niet. Ik nam een pepermuntje
van de rol King die naast de Underwood schrijfmachine lag. Op die schrijfmachine
was ik ronduit jaloers. Helemaal van blauw gespoten staal, een brede wagen, zo
oud als wijzelf; en zo soepel als 'ie liep; een fijn en scherp lettertje. Ik had niet lang
ervoor mijn eerste schrijfmachine cadeau gekregen, een Adler Gabriele; een goede
machine waarop ik lekker werkte, maar ze was ook gewoner, zonder glamour: nieuw,
draagbaar laag, met een witte plastic kap, een schreefloze letter. Ik draaide een vel
papier in de Underwood en begon zonder er verder bij stil te staan te schrijven over
wat ik wenste, over wat ik het allerliefste zou schrijven. Achteraf een aandoenlijk
beeld hoe ik daar zat en uiting gaf aan het verlangen dat ik deelde met mijn vriend,
dat zich samenbalde rond die begeerlijke Underwood, dat groeide in de stilte en het
onbestemde wachten op de samenwerking met M.; het verlangen naar het ultieme
literaire project.
Hoe schrijf je daar over? Ik zat daar en richtte al tikkend mijn aandacht op het
Allergrootste, op het verlangen dat mijn leven, zo hoopte ik, zou voortstuwen en
sturen. Mijn voorstelling van al datgene wat ik nog zou gaan schrijven. En dat was
uiteraard onnoemelijk veel soepeler, krachtiger, grappiger, ontroerender en
belangwekkender dan wat ik tot dan toe had geschreven. Stelde ik me in
synopsisvorm een verpletterende roman voor, inclusief personages, milieu en plot?
Een bundel geruchtmakende essays, compleet met centrale begrippen en in het
vizier genomen vijanden? Droomde ik van een afgewogen boeket verhalen of de
inhoudsopgave van een daverend poëziedebuut? Schoten er namen, titels en
gezichten van Voorbeelden en Helden voorbij? Nee, ik vereenzelvigde me niet met
literair werk dat ik kende, maar met iets onbekends, dat nog moest ontstaan. Ergens
hoog boven mijn geestesoog kolkte, ruiste en flakkerde iets, een voortdurend van
vorm wisselend lichaam van vuur.
Gedragen door het deinende toetsenbord van de Underwood Touchmaster, stelde
ik me niet eens een kant en klaar literair werk voor, maar veel meer een bepaalde
vorm van schrijven. Noem het een methode of
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een stijl. Ik probeerde me voor te stellen hoe ik zou schrijven in een ideale wereld
waarin ik ambachtelijk volleerd was, belezen en kritisch, blakend van zelfvertrouwen,
onkwetsbaar voor onbegrip en hoon en gezegend met gemoedsrust en liggende
gelden.
Vrij Schrijven noemde ik het. Naar mijn idee was het hoogste dat ik als schrijver
ooit zou kunnen bereiken dat ik achter een tafel ging zitten en schreef, zonder dat
het een verhaal, een roman, een essay, een memoir, een column, een portret, een
biografie, een monografie, een reportage of een prozagedicht werd. Ik beschouwde
alle literaire en niet literaire vormen van proza als dwangsystemen, als zeurende
ouders of versuffende drugs of verslavende gewoontes. Met zulke verschijnselen
ging je niet in discussie, je ging ze niet veranderen, je stelde je zo soeverein mogelijk
op.
Ieder genre, iedere vorm berustte naar mijn idee op verboden, uitsluiting, het
maken van een negatief onderscheid, het buiten beeld drukken van een groot deel
van de volledige menselijke sensibiliteit. Dat alle echt goede romans tegelijkertijd
een soort bevrijding van de roman zijn in dit opzicht, en dat hetzelfde gold voor het
essay of het verhaal kon ik wel bedenken, maar omdat ik geen idee had hoe je een
essay of een roman moest maken, leek het me verstandig een standpunt te kiezen
buiten de metropool van de literaire kunst. Ergens in het vrije veld, aan de rand van
de stad, als een bevlogen, stuurse provinciaal.
Vrij schrijven zou erop berusten, zo fantaseerde ik, dat een schrijver zijn eigenheid
in stijl en boodschap vormgaf door een assemblage te maken van met zorg gekozen
fragmenten in alle denkbare prozatoonaarden. Een vloeiend amalgaam dat hier en
daar kon bedwelmen als een prozagedicht, ergens anders treffen als een column,
onderzoeken en uitformuleren als een essay, overrompelen en doen huiveren als
een sprookje, ogen en hart verplaatsen als in een verhaal en intimiteit opwekken
als in een dagboek of brief.
Het was geen pleidooi voor vormeloosheid, maar wel eentje tegen algemene
vormprincipes. Vrij schrijven leverde in mijn droombeeld overtuigend doelmatige en
natuurlijk leesbare vormen op, zij het dat die niet onder een type waren onder te
brengen. Ze waren eenvoudig te begrijpen, maar ze werkten alleen voor dit geval,
ze waren alleen ter plekke geldig. In de koppeling en versmelting zou de vrijheid,
de keuze, de eigenheid van de schrijver zitten. Wist ik een keer hoe ik deze methode
moest toepassen, dan zou ik vrij zijn, dan zou het er niet meer toe doen of wat ik
schreef kunst was of niet, mooi of lelijk, bizar of gewoon, onnozel of intelligent. Dan
was het namelijk sterk.
Ik stelde me voor dat ik in mijn gedroomde literaire toekomst snel en zelfverzekerd
zou schrijven. Had je een keer je methode rond en onder de
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knie, dan waren er geen belemmeringen meer, zo dacht ik. Authenticiteit was in
mijn ogen iets dat je niet ontving als geschenk of vond als een schat, maar iets dat
je met veel moeite leerde maken, een zelfgeconstrueerde primitiviteit. Vrij schrijven
zou een manier zijn om schrijvend te leven, oftewel te schrijven zoals een rat zijn
staart kromt.
Maar stel nou dat iemand zijn methode in de vingers heeft, waar begint dan de
volgende proeve van vrij schrijven? Op die vraag had ik ook een antwoord. De
schrijver zou zich bezeren aan iets. De waarneming, de ervaring van de schrijver
zou zich ergens aan stoten. In het groot heet dat een trauma, in het klein een
observatie, schreef ik. Een deel van de wereld verschijnt als vertrouwd en begrijpelijk
maar heeft tegelijkertijd iets volstrekt vreemds, ongerijmds, gruwelijks of mysterieus.
Wat ook kan is dat iemand de hele wereld om zich heen gedomineerd ziet door die
vorm van semantische kortsluiting. Dat komt meestal voort uit psychologische en
fysieke terreur, waanzin, ballingschap of oorlog. De kortsluiting, in het klein en in
het groot, noemde ik blauw licht en het was de taak van de schrijver dat blauwe licht
op te vangen en er een geschreven vorm aan te geven.
In mijn literaire visioen was het vanzelfsprekend dat de schrijver geen genoegen
nam met zijn eigen gewaarwordingen. Het feit dat hij zich aan een deel van de
wereld bezeerde maakte hem niet bijzonder of interessant. De vonken blauw licht
die hij had opgevangen waren maar een gedaante, een versie van datgene dat de
kortsluiting veroorzaakte. Om werkelijk vrij te kunnen schrijven moest hij zich uit die
beoogklepte situatie bevrijden. Dat kon alleen door uit te zoeken hoe het zat. Oftewel
navraag, verzamelen, uithoren, studie. Naar anderen, naar achtergronden, naar
films, kunst, wetenschap, filosofie, geschiedenis, andere literatuur, waarin opheldering
te vinden was over datgene dat het blauwe licht leek te hebben afgegeven.
De keerzijde van de noodzaak tot studie was de noodzaak tot sturing en
begrenzing ervan. De schrijver in mijn vrij-schrijven-utopie was geen journalist of
wetenschapper of voorlichter en kreeg daarom geen duidelijke instructies van buiten
af, over wat precies het nut en het doel van zijn werk was. Sturing en begrenzing
moest hij zelf verzorgen. Wezenlijk onderdeel van het vrije schrijven was daarmee
het onderzoek naar de eigen blik. Waar zaten de blinde vlekken tussen de schrijver
en zijn achtergrond, zijn leefomgeving, de zaken en verschijnselen die nu op zijn
bordje liggen? Waarop was het onderscheid tussen hoofd en bijzaken, ernst en
scherts gebaseerd dat hij gebruikte? Paste hij geen nadelige, oneigenlijke gewoonte
toe op dit unieke verhaal/verschijnsel/personage? Vrij schrijven begon dus met een
dubbele voorwaarde. Om gevrijwaard te blijven van de beknotting door anekdote
en egomanie zou het vrije schrijven ge-
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bruik maken van nieuwsgierigheid naar de feiten, de geschiedenis, de anderen en
bovendien zich richten naar de uitkomst van een kritisch onderzoek naar de eigen
blik.
Goed, er was een vrij veld ontstaan om in te schrijven. Maar dan? Wat was het
leidende principe bij het vrije schrijven? Zoals ik het zag had het geen zin om
maanden of zelfs jarenlang achter een schrijfmachine te zitten en aan een boek te
werken als je niet het idee had iets te openbaren. Als je geen ‘point’ had. Oftewel
het vrije schrijven berustte op de drang inzicht te verschaffen (en dat zo beeldend,
onderhoudend en overtuigend mogelijk) in een poging iets te begrijpen van het
leven, de wereld, de mensen. Dat kon een heel persoonlijke, voorlopige,
gefragmenteerde of eenzijdige poging tot begrip zijn, maar de drang om door de
formuleringen en beelden in de tekst over te brengen wat je te weten bent gekomen,
al levend, denkend, schrijvend, was in mijn ogen de motor van wat ik vrij schrijven
noemde. De ‘point’, hoe moeilijk misschien ook te definiëren, was de niet literaire
bestaansreden van het literaire werk. Daarop berustte de echte kracht ervan.
En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik erbij schreef dat vreselijk veel literatuur
die me omringde zo weinig point wilde hebben, zo snel tevreden was als ze op echte
kunst leek, als ze iets eigenaardigs toonde of herkenbaars bezong. Vrij schrijven
zou harder en duidelijker zijn, misschien tastender en vloeibaarder in zijn verschijning,
maar explicieter in zijn ‘point’. Treffend, sterk van beeld en formulering, overtuigend,
dat wilde ik dat vrij schrijven zou zijn. Juist dankzij de vrijheid die het nam, het
doorbreken van verwachtingen en gewoontes. Dankzij zigzaggende bewegingen,
uitweidingen die in hoofdzaken veranderen, quasi losse associaties, sprongen naar
diametrale posities.
Hier aangekomen kan het geen kwaad om de vraag te stellen of het niet zo was
dat mijn literaire visioen eruit bestond mijzelf voor te stellen wat voor soort essays
ik moest schrijven. Lijkt het bovenstaande niet vooral op een blauwdruk van de
werkwijze van een essayist? Misschien niet de schrijver van wat het formele essay
heet, die veel meer houvast heeft in de retorische en logische structuren van het
zakelijke en feitelijke betoog. Maar wel de informele of persoonlijker essayist. Denk
aan de essays van Gerrit Krol of Rudy Kousbroek. Poëtische formuleringen,
vertellende elementen, personages, anekdotes, citaten, grapjes, ontboezemingen
en herinneringen, wetenschappelijke gegevens, dialogen; alles zijn ze bereid te
gebruiken.
Het is waar dat mijn visioen van het vrije schrijven ontstaan is in een
aspirant-schrijver met een vooral essayistisch werkend brein. Maar in mijn voorstelling
van vrij schrijven waren ook de verzwegen veronderstellingen van het essay niet
heilig. Ik vond dat het vrije schrijven welis-
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waar de feiten en achtergronden moest bestuderen, maar zich niet aan de
werkelijkheid hoefde te houden. Niet aan de kant van de schrijver en niet aan de
kant van zijn onderwerp. In het vrije schrijven is dus alle ruimte voor denkbeeldige
oeuvres, fictieve personen, irreële verschijnselen, niet bestaande landen en zelfs
onmogelijke en fantastische gebeurtenissen en ervaringen. Mijn visioen van het
vrije schrijven is nog het beste te typeren als een droombeeld waarin een
essayistische blik leert vliegen en een baan beschrijft langs de grens tussen daar
waar het leven op schrift verkend en onderzocht wordt en daar waar het op schrift
verbeeld wordt. En dat de grens een landstreek wordt en dat mijn tekst het dialect
van die landstreek is.
Mijn voorstelling van het vrije schrijven is in de loop van die 23 jaar veranderd.
Gecompliceerd en verrijkt vooral. Door wat ik las en door wat ik schreef. Maar
onveranderd is de kracht van het visioen: ik probeer nog steeds ieder volgend boek
vanuit de huidige versie van dat verlangen te maken. Het herlezen van Themersons
Bayamus was kerosine op het smeulende vuur. Dit is vrij schrijven. In net honderd
bladzijden bereikt Themerson wat je de drie-eenheid kunt noemen, het hoogste dat
literatuur kan bereiken. Dat kan op veel manieren, maar dit is er eentje waarmee ik
me vereenzelvig.
Drie-eenheid van wat? De natuurlijke en razendsnelle versmelting van drie
schrijversgedaantes: de letterkundige, het onschuldige kind, Elckerlyc. Of anders
gezegd, er is in Bayamus een intellectueel aan het woord, die zijn kennis en eruditie
gebruikt, die begrip heeft van de grimmigheid en tragiek van de wereld en er zijn
kritische vermogens tegenoverstelt. Maar er is ook een wonderlijk
onmaatschappelijke, los van alle kennis en ernst opererende blik actief. Eentje die
verantwoordelijk is voor de wonderlijke beelden, de poëtische formuleringen, de
tedere observaties, de gevoeligheid van dit werk. En ten slotte is dit ook het boek
van een exemplarische janlul, de sceptische doorsnee burger die alle geschiedenis,
mode, wetenschap en kunst overkomt en zich zo goedgemutst mogelijk staande
houdt. Een blik die de moeilijkheden, de tegenstrijdigheden en het lijden niet ontkent,
maar er weigert antwoord op te geven anders dan met humor, levenslust en een
heilzaam gebrek aan eerbied voor alle denkbare vormen van status, gezag en
macht. Door het herlezen van Bayamus weet ik weer naar welk smeltpunt ik toe
moet werken met alles wat ik maak: drie-eenheid in het dialect van de landstreek
die vrij-schrijven heet. Dan is mijn verhaal eenvoudig en het schrijven eenvoudig
en gebeurt alles tegelijk.
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Matthijs van Boxsel
De domheid van de encyclopedie
‘In de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen’

De twee kanten van de appel
Volgens de kerkvaders is de schepping een keten van wezens die loopt van
opperengel Lucifer, via serafijnen, cherubijnen, aartsengelen, de mens, het dier,
plant en bloem, tot de stenen en mineralen. God heeft de wereld uit de chaos
geschapen voor het geluk van de mens.
Twee gebeurtenissen hebben een eind gemaakt aan de kosmische ordening
waarin de mens centraal stond. Lucifer, de hoogste engel in rang deed een greep
naar de macht en werd door God verstoten naar de onderste regionen. Onderweg
verleidde hij Adam en Eva te eten van de verboden vrucht, waarop zij uit het Paradijs
werden verbannen. (De verticale en horizontale wending zou de kruisiging van Jezus
aankondigen.) De ommekeer aan de top en in het centrum van de schepping bracht
een kentering teweeg op alle niveaus. Sindsdien kent niemand zijn plaats en rol
meer binnen het geheel. De zonde van de hoogmoed opende de deur naar de
wanorde. De wereld werd een mundus perversus.
Door te eten van de vrucht van de kennis van het goed en het kwaad verloor de
mens niet alleen zijn onschuld, maar ook zijn greep op de natuur. In een poging de
morele en de wetenschappelijke gevolgen van de zondeval te herstellen, ontwikkelde
de mens twee alomvattende instrumenten: de satire en de encyclopedie.

De moed der wanhoop
De satire poogt in de gevallen wereld orde op zaken te stellen door alle perversies
op de spits te drijven. Daarvoor maakt ze gebruik van humor en paradox. In prenten
die de omgekeerde wereld uitbeelden zien wij hoe het varken de slager vilt, de
blinde de ziende leidt, de zieke de gezonde verpleegt. Door de misstanden te
overdrijven, wijst de satire indirect op de verwaarloosde orde.
Ook de encyclopedie gaat uit van een verloren harmonie waarin de mens centraal
stond. Voordat zijn blik werd vertroebeld door de zonde, was Adam in staat de
essentie van de dingen direct te benoemen; alles
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sprak voor zich. Deze oertaal werd bedreigd door de Zondvloed, en ging definitief
ten onder in de Babylonische spraakverwarring. (Het Hebreeuws zou de lingua
adamica het dichtst benaderen, maar Jan van Gorp bewees in de zestiende eeuw
dat Nederlands de spreektaal was in het paradijs, beter gezegd Diets, meer in het
bijzonder: Antwerps.)
De grondlegger van de moderne encyclopedie, Francis Bacon, zag het als een
religieuze plicht de macht over de natuur te herwinnen door toepassing van de
wetenschappelijke methode. Hij verwierp de scholastieke systemen die het universum
in pasklare schema's dwingen. Zij die hun hersenspinsels uitgeven voor het patroon
van de wereld onteren de schepping van God. In de plaats van de ‘idolen van het
theater’ die fout zijn, zowel onjuist als zondig, stelt hij waarneming en experiment.
De natuur is een open boek voor wie haar zonder vooroordelen tegemoet treedt.
Bacon ontwierp een encyclopedisch kennismodel, geen summa van alle waarheid,
geen speculum dat het absolute weerspiegelt, maar een feilbaar instrument om de
vormen te ontdekken waaruit de natuur is opgebouwd, zoals een taal uit de letters
van een alfabet. Alleen via de schrift van de natuur raken wij ingewijd in de mysteries
van leven en dood.
Volgens Edward Topsell, een tijdgenoot van Bacon, is de natuurlijke historie een
kroniek die ‘is geschreven door God zelf, waarin ieder levend dier een woord is,
iedere soort een zin, en alle bij elkaar een groot verhaal dat bewonderenswaardige
kennis en geleerdheid bevat, die was, die is, die zal blijven, zo niet voor eeuwig,
dan toch tot het einde van de Wereld.’ Het is de taak van de encyclopedist om deze
verloren kroniek te reconstrueren.
De ironie wil dat het grote verhaal van de natuur bij navolgers van Bacon veelal
is verdwenen achter de alfabetische indeling van de kennis. Het alfabet wekt de
suggestie van systematiek, maar is volstrekt willekeurig. Alleen een encyclopedie
van het alfabet rechtvaardigt naar de aard der zaak een alfabetische volgorde. Wil
de encyclopedie de opsomming van geïsoleerde feiten overstijgen dan dienen de
afzonderlijke artikelen kruisverwijzingen naar andere artikelen te bevatten. Zo wordt
het universum gereconstrueerd volgens rationele lijnen. De samensteller compileert
en organiseert de beschikbare informatie tot een overzichtelijk en samenhangend
beeld van de wereld
Met de Verlichting verandert het perspectief: niet langer wordt gezocht naar een
verloren, van God gegeven orde, maar de overtuiging wint veld dat de waarheid in
de toekomst ligt besloten. De tijd zal orde scheppen in de verzamelde kennis, die
op zijn beurt vorm zal geven aan de geschiedenis.
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Satire en encyclopedie streven beide naar een alomvattend en systematisch beeld
van de wereld. De encyclopedie wil de kosmische ordening getrouw en op schaal
reconstrueren. De klassieke satire heeft de ambitie de omgekeerde wereld integraal
en tot in de kleinste details te schetsen. Niets en niemand mag ontsnappen.
In feite ligt de mislukking van beide genres al besloten in hun opzet. Aangezien
de totale schepping is vervloekt, moet de satiricus alles en iedereen bespotten,
zichzelf en zijn onderneming incluis; terwijl de encyclopedist de wereld verandert
die hij in kaart wil brengen...

Het spook van de encyclopedie
De satire en de encyclopedie, de twee klassieke wapens tegen de domheid, verkeren
sinds het begin van de twintigste eeuw niet meer in een zo goede gezondheid.
De encyclopedie is het slachtoffer van de stroom kennis die ze zelf op gang heeft
gebracht. Ze kon de groeiende hoeveelheid en de toenemende moeilijkheidsgraad
van de te verwerken informatie niet meer aan. Het geloof dat de vooruitgang orde
zou scheppen in de kennis, met een synthese in het verschiet, ging verloren. Het
ontbrak de encyclopedie aan een overkoepelende methode om de vaak tegenstrijdige
informatie te systematiseren. De groei van kennis had een verdomming tot gevolg.
De stof overrompelde de geest. Het materiaal werd even oneindig en ingewikkeld
als het bestaan. De encyclopedie belandde waar ze eens begon, met een groot
verschil: uit een geestrijke chaos, nog vol ongerealiseerde mogelijkheden, is ze
verzeild geraakt in een geesteloze puinhoop waar de alternatieven zijn verworden
tot evenzovele obstakels. In de ruïnes doolt het spook van de domheid.
De encyclopedie dient enkel nog de vulgarisatie. De tijden dat iemand zijn
wereldbeeld kon veranderen door het lezen van een encyclopedie liggen ver achter
ons. Eens het symbool van vooruitgangsgeloof, is ze verworden tot een symbool
van achterlijkheid, anderhalve meter in kunstleder gebonden folianten, een sieraad
voor ieder wandmeubel, met een replica van de Denker van Rodin als gratis
boekensteun. De mythe van de kennis is bijgezet en wordt gecelebreerd met een
van binnen verlichte wereldbol en een gegraveerde vulpen als liturgische voorwerpen.

Het spook van de satire
De ontwikkelingen hadden ook hun weerslag op het gebied van de moraal. Anders
dan de encyclopedie die haar geloof vestigde op de toekomst, zocht de satire haar
heil in het verleden, met als gevolg dat de kloof tussen wetenschap en moraal
groeide. De satire droeg bij tot de anomie die ze wilde bestrijden. In reactie op de
groeiende wanorde wer-
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den steeds nieuwe tweedelingen geïntroduceerd die alleen maar bijdroegen tot de
geestelijke verwarring. Begrippen als goed en kwaad wisselden voortdurend van
inhoud. De tegenstellingen vielen niet meer te verenigen in een hogere waarheid.
De satire verloor haar corrigerende functie, omdat de normen waarop ze berustte
zelf ambivalent zijn geworden.
Hoe de misstand aan het licht te brengen als het vaste punt ontbreekt van waaruit
de satire zich tegen de werkelijkheid kan richten? Om welke as de wereld te
kantelen? Hoe de wereld op haar kop te zetten, als ze geen kop meer heeft? Dolly
Parton en Sylvester Stallone getuigen ervan dat de karikatuur niet meer valt te
onderscheiden van het ideaal.
De satire en de encyclopedie staan machteloos. Beide doen wanhopige pogingen
greep te krijgen op de verstrooiing, maar moraal en methode schieten te kort. Alleen
de domheid blijkt erbij te floreren. Daarom moeten de satire en de encyclopedie de
handen ineenslaan: ziedaar de geboorte van De Encyclopedie van de Domheid.

De encyclopedie op zoek naar een methode
De Encyclopedie van de Domheid is een encyclopedie op zoek naar een methode
om zich te verstaan met de overstelpende hoeveelheid weetjes. Hierbij kan de
werkwijze van de satire als richtsnoer dienen.
Dezelfde ordening die de groei van kennis heeft bevorderd, wordt op een bepaald
moment een obstakel voor verdere ontwikkeling. Kennis staat kennis in de weg.
Van kennis wordt je niet langer iets wijzer; het is een vermomde vorm van
onwetendheid. Om verstikking in het materiaal te voorkomen draait De Encyclopedie
van de Domheid het perspectief om. Ze zadelt de lezer niet op met pasklare kennis,
maar poogt een catharsis teweeg te brengen door vooroordelen te doorbreken.
Levende kennis verkeert in een permanente crisis.
De encyclopedie is niet langer een alomvattend en op synthese gericht monument
van kennis, maar een splijtzwam die van binnenuit wijsheid ondermijnt. De
Encyclopedie van de Domheid minacht evidentie, eenheid, zekerheid, en eist precisie,
differentiatie, rectificatie. Wij kennen ten koste van kennis, door te vernietigen.
Kennis is geboren uit haat en geweld: gericht tegen de natuur, tegen zichzelf, tegen
het verleden. Vooruitgang volgt de botsing, de polemiek, het conflict. En als kennis
wordt geboren uit hartstocht, dan uit blinde liefde die moet leiden tot schade en
schande. In de ogen van de logisch negativist verkeren zonden als woede, begeerte,
en afgunst in kardinale deugden. Hier herkennen we de kracht van de satire; denken
is gebaat bij carnaval. De groei van kennis bestaat bij de gratie van een permanente
ondermijning van de eigen standpunten. Leren te leren is weten niet te weten, leren
af te leren: zelfdestructieve
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domheid wordt als methode gepropageerd. Essentieel is niet bewondering voor de
behaalde successen, maar verwondering, een heilzame vorm van stupor. Na lezing
van De Encyclopedie van de Domheid staat de lezer als de eerste Adam voor de
schepping.

De satire op zoek naar een moraal
De Encyclopedie van de Domheid is een satire op zoek naar een moraal. Hierbij
kan het ethos van de encyclopedie als richtsnoer dienen.
De wetenschap ziet iedere waarheid als een mogelijke waarheid; ze construeert
verbanden door waarschijnlijke van onwaarschijnlijke hypothesen te onderscheiden.
Centraal staat de utopie van de methode: de waarheid wordt niet gezien als een
absolute idee, maar als het doel van alle rationele gedachten. De wetenschap is
waarheidszoekend, ze ordent zonder tot een definitieve orde te geraken.
In navolging van de wetenschap ontwikkelt de satire een experimentele,
geïmproviseerde ethiek. Ze maakt de wereld niet langer belachelijk uitgaande van
een tijdloze moraal die wordt toegepast op wisselende omstandigheden, maar de
satire zoekt in iedere situatie opnieuw naar wat inspireert en wat niet. Dat is de
moraal van de volgende stap, met enthousiasme als norm. De satire beproeft de
werkelijkheid op inspirerende mogelijkheden. Haar moraal is provisorisch, geldig
tot het volgende bedrijf van de schepping.

De stroop
Als satire stelt De Encyclopedie van de Domheid de normen zelf ter discussie en
daarmee haar eigen grondslag. In plaats van het contrast tussen goed en kwaad
komt de ambivalentie centraal te staan. Dezelfde ambivalentie die enerzijds de
moraal onmogelijk heeft gemaakt, is anderzijds een bron van humor, die immers
ook berust op een verbinding tussen het ongelijksoortige.
De satire gebruikt de ambivalentie als ironisch instrument tegen alle oude en
nieuwe idealen die de crisis te lijf gaan. De satire schetst niet langer een karikatuur
van het bestaan. Ze keert de wereld niet meer om, maar imiteert de ver-keerdheid
die schuilt in het hart van onze beschaving. De satire toont dat alle wijsheid iets
dwaas bevat en omgekeerd, kortom dat alles is geperverteerd. Door alle ‘definitieve’
oplossingen van het wereldraadsel tegen elkaar uit te spelen, relativeert ze hun
aanspraken op de waarheid.
Maar satire heeft een morele intentie die verder reikt dan kritiek. Ironie in dienst
van satire wijst indirect op het utopische. Alle omkeringen kondigen een vooralsnog
onbekend doel aan voorbij de klassieke tweedelingen. De Encyclopedie van de
Domheid zoekt de waarheid in de som van
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tegenstrijdigheden, waar ook het komische ontspringt. Niet voor niets heeft ze een
voorkeur voor de oxymoron, letterlijk: de spitsvondige dwaasheid (het woord illustreert
zichzelf). Ze streeft naar een stroperige dubbelzinnigheid, in de hoop dat een nieuwe
betekenis zal uitkristalliseren.

Feestelijk falen (errorisme)
Als encyclopedie onderzoekt De Encyclopedie van de Domheid de mislukking van
alle pogingen het bestaan inzichtelijk te maken. Zij toont religie, metafysica en
wetenschap niet langer als momenten in de ontwikkeling van onze kennis, maar als
evenzovele mislukte pogingen greep te krijgen op een idiotie die van alle tijden is.
De tegenstellingen zijn alleen te verzoenen in het schouwspel dat men er van
maakt. Vandaar een encyclopedie van de domheid van de encyclopedie. De
totalisatie slaagt in de succesvolle uitbeelding van haar eigen falen. Zodoende kent
De Encyclopedie van de Domheid een samenhang die haar ‘positieve’ zusters haar
zullen benijden.
Alleen een encyclopedie die voortdurend herinnert aan de eigen onmogelijkheid
voorkomt paniek (eindeloze toevoegingen) en de verdwazing die hier de keerzijde
van vormt (het gesloten boek dat verstoft in de kast.) De Encyclopedie van de
Domheid is de feestelijke manier waarop de Encyclopedie haar eigen mislukking
presenteert. Het vieren van de eigen domheid is geen annulering, geen nieuwe tot
mislukken gedoemde poging de Encyclopedie te totaliseren. In haar absurditeit
symboliseert De Encyclopedie van de Domheid nu juist de domheid van de
encyclopedie, de encyclopedie als domheid, als het product van een reeks mislukte
pogingen greep te krijgen op de obstakels die het denken eigen zijn, de illusies,
dwalingen en leugens. Zo bezien levert De Encyclopedie van de Domheid de
ontbrekende schakel in de keten van wetenschappen, het vergeefs gezochte principe
dat alle kennis verbindt; de steen der wijzen blijkt een Amersfoortse kei.

De inzet van de satire is encyclopedisch
Om niet van partijdigheid beschuldigd te worden, staat De Encyclopedie van de
Domheid open voor alle mogelijke theorieën; niet om ze aan te vallen, integendeel.
Ze denkt mee tot het bittere eind, tot het punt waar de dromen verkeren in
nachtmerries. Ze schetst de uiterste gevolgen, en onthult zo de zelfdestructieve
keerzijde van onze pogingen het bestaan te doorgronden.
De intentie is afbraak, maar als literaire vorm is ze een positieve constructie. De
satire stuurt aan op een implosie, maar benut de krachten die in het verval vrijkomen.
Enerzijds voorkomt de satire vervreemding door
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nieuwe mythen, anderzijds voorkomt satire paniek door het spel van verstand en
verbeelding te stimuleren. In het ideale geval wekt ze een behagen in de eigen
denkvermogens. Om nog maar te zwijgen van het pervers genot dat schuilt in
nutteloze eruditie.

De inzet van de encyclopedie is satirisch
De Encyclopedie van de Domheid imiteert en herschikt de misstanden naar waarheid,
opdat hun leugenachtigheid aan het licht treedt. Ze laat de domheid aan het woord,
om haar in het woord ten val te brengen. De gebrekkige werkelijkheid wordt niet
geconfronteerd met een ideaal; de corruptie treedt aan het licht als de werkelijkheid
een spiegel krijgt voorgehouden en moet erkennen dat ze tot een karikatuur van
haarzelf is verworden. De zelfontmaskering van de domheid in De Encyclopedie
van de Domheid is een van de manieren waarop nog op waarheid gewezen kan
worden, zonder tot ideologie te vervallen.
Maar indirect wijst ze op een alternatief, een orde die meer te maken heeft met
de uitdrukking dan met hetgeen wordt uitgedrukt. In de vorm poogt de satire de
gewraakte inhoud te overstijgen. De esthetische voorstelling wekt het ideale, zonder
dit te hoeven schetsen. De Encyclopedie van de Domheid toont haar kritiek door in
de presentatie het tegendeel te tonen van de bekritiseerde, starre ordeningen; ze
is kleurrijk, beweeglijk, essayistisch, waagt zich stoutmoedig op alle mogelijke
gebieden, wisselt onregelmatig van stijl en register, en bluft er op los. En wie weet,
misschien wordt het fictionele van de als vanzelf sprekende werkelijkheid tastbaar
in de confrontatie met de realiteit van de literatuur.

De grenzeloze ambitie
Enerzijds doet De Encyclopedie van de Domheid studie naar het woord, het
verschijnsel en de theorie van de domheid. Anderzijds wordt een poging ondernomen
een evident dwaze leer te ontwikkelen die direct en indirect de domheid van ons
denken aan het licht hoopt te brengen. Bij windstil weer blaast de encyclopedist zelf
in de zeilen om zijn blauwe schip gaande te houden.
Anders dan de meeste boeken over de domheid is De Encyclopedie van de
Domheid geen rancuneus of somber boek. Het is niet een uiting van zelfmedelijden
of zelfbeklag. Het boek valt de domheid niet aan. Het is niet de zoveelste bundel
moppen en blunders. Het is een serieuze poging de mechanismen van de domheid
te begrijpen. De humor van de hele onderneming schuilt in de stijlvolle benadering
van een schijnbaar trivaal onderwerp als de domheid.
Centraal staat de stelling dat onze gehele beschaving het product is van een
reeks vergeefse pogingen greep te krijgen op de zelfdestructieve
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domheid. De Encyclopedie van de Domheid ontleedt de rol van de domheid in onze
cultuur met behulp van tekenfilms, sprookjes, triomfpoorten, tuinarchitectuur,
barokplafonds, het koningshuis, moppen, smoesjes en science fiction. Domheid
manifesteert zich op ieder gebied, bij ieder mens, te allen tijde; iedere studie van
de domheid krijgt als vanzelf encyclopedische dimensies. De domheid stelt ons in
staat tegelijk onverwachte kennis te vergaren en plezier te beleven.
De Encyclopedie van de Domheid is een proefstation waar misstanden worden
ontleed en alternatieven ontwikkeld. De werkelijkheid wordt getild in de sfeer van
de mogelijkheden omwille van kritiek en utopie.

De choreografie van kennis en moraal
‘Het ene moment is de mens reddeloos verdwaald in de kosmos, speelbal van het
lot. Het andere moment houdt de mens de wereld in het holle van zijn hand. De
morosoof beleeft zijn avonturen op de scheidslijn; hij doolt in zijn eigen handpalm.’
Tvan Jismath Slobex Morosofia universalis (Salée 1957)
Encyclopedie en satire hadden beide een pedagogische taak. De term ‘encyclopedie’
is van Griekse herkomst. De twaalfde-eeuwse Byzantijnse geleerde Johannes
Tzetzes vermeldt in zijn leerdicht Chiliades dat ‘enkyklios’ oorspronkelijk verwijst
naar het lyrisch koor, en pas in tweede instantie naar een gesloten kring van kennis.
De muzikale declamatie van dichterlijke wijsheid onder ritmische begeleiding zou
volgens de Pythagoreërs leiden tot inzicht in de samenhang, harmonie en proportie
van al het zijnde, wat weer een harmonie van de ziel teweegbrengt. De
kooropvoeding (enkyklios paideia) voert de mens van het zichtbare naar het
onzichtbare.
Ook de satire zoekt het ware zijn achter de wereld van de schijn. In de dodendans
worden vertegenwoordigers van alle standen meegesleurd, van koning tot boer.
Voor de dood is iedereen gelijk. Niet alleen wordt in het knekelfeest de ijdelheid van
alle menselijk ordeningen ontmaskerd, de apocalyps betekent tevens de onthulling
van de hemelse hiërarchie.
Tussen beide genres bestaat ook een groot verschil. De encyclopedie wil de
onwetende en bijgelovige mens verlichten; de onderneming is toekomstgericht en
optimistisch van aard. De satire op haar beurt wil de zondige mensheid verlossen
en terugvoeren naar een ideale orde uit het verleden waarin ieder zijn taak en plaats
kende. In wezen is de satire pessimistisch; heimelijk gelooft ze in de onverbeterlijke
zondigheid van de mens.
De Encyclopedie van de Domheid daarentegen is blijmoedig noch
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somber gestemd. Verbaasd aanschouwt zij de geslaagde missers die bij elkaar
onze beschaving vormen. De encyclopedie is niet geboren uit boosheid of betweterij.
Anders dan de klassieke satire ziet ze onze constructies niet langer als gebrekkige
afspiegelingen van een hoger, tijdloos ideaal, maar omhelst ze alle vormen van
idealisme als utopische, tot mislukken gedoemde pogingen greep te krijgen op de
idiotie die van alle landen en tijden is. Ze wijst kortom op het morosofische karakter
van het menselijk bedrijf.
Het wezen zoekt zij in de schijn; er is geen hogere waarheid voorbij de vergeefse
speurtochten naar de waarheid. Daarom danst zij een ingetogen improvisatie met
haar eigen schaduw.

Appendix
Voor Ibn-Battuta
Op uitnodiging van een groep geleerden kwam hodja Nasreddin naar het theehuis.
Rond een tafel zaten een geograaf, een kroniekschrijver en een sterrenkundige die
geestdriftig plannen maakten voor een alomvattende encyclopedie. ‘Alles moet erin
staan.’ ‘Alles?’, vroeg Nasreddin. ‘Alles,’ beaamde het gezelschap.
Nasreddin dacht even na. ‘Dan moet ook het lemma “encyclopedie” erin staan,
en daarachter moet je dan de hele encyclopedie kunnen lezen, inclusief het lemma
encyclopedie, enzovoort.’ De geleerden keken elkaar aan.
‘Als je in het boek zoekt naar je eigen naam, dan moet je alles over jezelf lezen,
met als laatste zin: zoekt zijn eigen naam op in de encyclopedie.’ De onrust aan
tafel nam toe.
‘Stel je nu voor dat de geograaf zijn eigen woonplaats opzoekt in de encyclopedie
die hij zelf heeft geschreven; dan wist hij al dat deze er in stond; dan had hij die niet
hoeven opzoeken of vermelden.’ De geograaf schoof heen en weer op zijn kruk.
‘En als ik mijn eigen biografie opzoek en begin te lezen vanaf de gezegende
seconde dat ik ter wereld kwam, dan ben ik dood tegen de tijd dat ik op de helft van
het artikel ben.’ De kroniekschrijver zag eindelijk zijn kans schoon Nasreddin terecht
te wijzen: ‘In dat geval ben je niet op de helft.’ ‘Ligt dat aan mij of aan de
encyclopedie?’, vroeg Nasreddin, waarop de historicus beschaamd een slok van
zijn thee nam en zijn mond brandde.
Verslagen zaten de redacteuren rond de tafel. Ze besloten eendrachtig in het
vervolg - naast de koran - alleen nog het boek van de natuur te raadplegen.
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Hans W. Bakx
De schat in de akker
Over Simmels essays
De aantrekkelijkheid van het essay als vorm ligt in zijn naam besloten: het is een
poging. De schrijver neemt wat gedachten uit wandelen, kijkt hoever ze komen, en
de lezer is uitgenodigd mee op te lopen. Het heeft, anders dan de studie, niet de
pretentie iets afgeslotens, definitiefs te bieden. De essayist richt geen bouwwerk
op, maar hoogstens een tentje, dat snel weer afgebroken en verplaatst kan worden.
Zijn medium is het medium van de voorlopigheid.
Deze openheid die het essay heeft naar de vorm, heeft het ook in zijn
onderwerpen. Het kan gaan over van alles tot aan niets (‘On Nothing’ van William
Hazlitt). Het kan literair van aard zijn of (kunst)historisch, psychologisch of
sociologisch, politiek of filosofisch, maar evengoed een combinatie van twee of
meer. Een meester van dit gecombineerde genre was de Duitse filosoof en socioloog
Georg Simmel (1858-1918).
Simmel ontleent zijn faam aan twee omvangrijke boeken, een Philosophie des
Geldes (1900) en een Soziologie (1908). Beide, maar vooral het laatste, bestaan
uit een aaneenschakeling van excursies, divagaties, essays, of hoe je ze ook noemen
wilt, losjes bijeengehouden door een centrale gedachte. Daarnaast schreef hij een
groot aantal verspreide opstellen in een waaier van kranten, bladen en tijdschriften.
Ze hebben aantrekkelijke onderwerpen als, in willekeurige volgorde: het avontuur,
jodelen, de koketterie, de ruïne, Dantes psychologie, Alpenreizen, brug en deur, de
mode, de esthetische betekenis van het gezicht, Michelangelo, het pessimisme,
Goethe, de schilderijlijst, dankbaarheid, Böcklins landschappen, het geheim, de
gezelligheid, de esthetiek van de zwaarte, de toneelspeler, het noodlot, de karikatuur,
de sociologie van de maaltijd, Rodin, de derde dimensie in de kunst, de grote steden
en het geestesleven. Het is een waar pak van Sjaalman, dat meer dan honderdvijftig
essays bevat. De vraag dringt zich op waarom dit erfgoed niet veel bekender is
geworden. Het antwoord is tweeledig: er is Simmels manier van schrijven, waarover
dadelijk meer, en er zijn de lotgevallen van zijn schriftelijke nalatenschap.
Bij Simmels leven was één enkele bundeling van zijn essays verschenen
(Philosophische Kultur, 1914). Na zijn dood, die samenviel met het einde van de
eerste Wereldoorlog, had men in Duitsland andere dingen aan het hoofd. En vijftien
jaar later, na de machtsovername door de nazi's, was het te laat: aan het herdrukken
van de essays van een joodse filosoof viel niet te denken. De nalatenschap werd
in drieën gedeeld en ging verloren. Een deel, bij Simmels zoon ondergebracht, werd
door de nieuwe machthebbers in beslag genomen; een ander deel werd bij een
bombardement vernietigd, en het laatste deel, onvergeeflijkst van al, in een koffer
onbeheerd achtergelaten in een trein. Pas bij de voorbereiding van Simmels
Verzamelde Werken, in de jaren negentig van de vorige eeuw, begon men een
speurtocht in de leggers van oude kranten en tijdschriften. Daarbij kwamen tientallen
vergeten essays aan het licht.
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Dit is niet de plaats om de filosofie van Simmel samen te vatten, gesteld dat dat
kon. Tot een finale conclusie is hij nooit gekomen, al heeft hij in zijn laatste boek,
Weltanschauung (1918), wel een poging in die richting gedaan. De essentie van
zijn denken is nu juist een alles omvattend relativisme, het diepe besef, ‘daß die
Dinge immer noch etwas sind’. De maatschappij bijvoorbeeld is bij Simmel niet een
zelfstandig, statisch geheel, maar lost op in de betrekkingen die individuen en
collectieven met elkaar onderhouden. Het totaal van deze wisselwerkingen is de
maatschappij: een netwerk, dat met de voortgang der cultuur steeds complexer
wordt. Sterker, deze toenemende vervlechting, bij Simmel differentiatie geheten, is
de culturele vooruitgang. En dat netwerk zal nooit in zijn geheel in kaart kunnen
worden gebracht. Daarom ook is de vorm van het essay, het fragment, Simmel op
het lijf geschreven. Het pretendeert niet meer dan licht te werpen op een stukje van
het weefsel, in de wetenschap dat het - onoverzienbare - geheel altijd meer zal zijn
dan de som der delen. Voor sommigen is dat fragmentarische, dat nooit tot een
afronding leidt, onbevredigend, zoals voor Lukács en Bloch, die veel aan Simmel
te danken hadden, maar hem naderhand heftig bekritiseerden. Anderen, die met
Ganzheitsdenken weinig ophebben, vinden dat opene, onafgeslotene eerder
bevrijdend. Het stimuleert het verder denken.
In zijn inleiding bij de eerder genoemde essaybundel geeft Simmel een mooie
parabel. Een boer op zijn sterfbed verzamelt zijn kinderen om zich heen en vertelt
dat hij een schat in de akker verborgen heeft. Na zijn dood spoeden de kinderen
zich naar buiten en slaan aan het graven. Natuurlijk vinden ze geen schat, want die
was er niet, maar ze hebben al zoekende het land omgeploegd, dat daardoor meer
vrucht draagt dan ooit tevoren. Simmels essays zijn het verslag van zulke
graafwerkzaamheden; een schat in de vorm van een laatste waarheid leveren ze
niet op, maar ze geven een nieuw inzicht in mens, cultuur en maatschappij.
Simmel lezen is een lonende bezigheid, zij het niet altijd een eenvoudige. Dat
komt niet zozeer door de gang van zijn gedachten, die over het algemeen goed te
volgen is, als wel door de inkleding daarvan. Simmel schrijft het oer-Duitse,
negentiende-eeuwse geleerdenproza van traag voortrollende volzinnen, waarin op
een of twee abstracties méér niet gekeken wordt. Het is van een zekere schoonheid,
als van een rupsvoertuig dat zich heuvel-op heuvel-af een weg baant door
onbegaanbaar terrein, maar de lezer drijft het nu en dan tot wanhoop. Dat Simmel
ook ‘gewoon’ kon schrijven bewijzen zijn brieven en een aantal speelse feuilletons
die hij bijdroeg aan het blad Die Jugend. Daar is zijn taal glashelder en soms van
een aforistische puntigheid. Waarom dan toch dat juk aangegord, zodra hij filosofie
of sociologie bedreef? Ik vermoed dat het een concessie was aan zijn omgeving.
Simmel bleef altijd een buitenstaander in het universitaire milieu; het grootste deel
van zijn leven was hij buitengewoon hoogleraar in Berlijn, onbezoldigd en zonder
het recht promovendi te begeleiden. Had hij in Frankrijk geleefd, dan had hij kunnen
schrijven als de door hem bewonderde Bergson, maar in Duitsland moet
diepzinnigheid er ook ‘diep’ uitzien. Zijn onderwerpen en benadering werden door
collega's toch al met een scheef oog bezien, ze golden als frivool, en het minste dat
hij kon doen, was zich voor het oog aan de academische mores conformeren.
Daarmee won hij aan respectabiliteit, maar heeft er zeker ook lezers door verloren.
Het hier gepresenteerde essay, daterend van 1899, is een goed voorbeeld van
Simmels denk- en schrijfwijze. Voor het gemak van de lezer zijn in de vertaling de
ellenlange zinnen opgeknipt in stukken, maar nog altijd leest het niet als de
ochtendkrant. De be-
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schouwing, een van de vele voorstudies voor de Philosophie des Geldes, geeft blijk
van Simmels vermogen tussen het zeer abstracte en zeer concrete heen en weer
te pendelen; twee verwante begrippen worden aan elkaar gespiegeld, werpen licht
op elkaar én op een grotere samenhang. Daarnaast komt een essentiële notie aan
de orde, die als een melancholieke bastoon in Simmels hele oeuvre doorklinkt: de
idee dat cultuurscheppingen van de mens, in dit geval het geld, een eigen, tiranniek
leven gaan leiden. Het voortschrijden van de cultuur schept monsters, aanvankelijk
schijnbaar welgezind, die de vrijheid en waardigheid van het individu bedreigen. Of
het nu om geld gaat, om ideologieën of, recenter, om iets als de Europese Unie:
onze vindingen krijgen een eigen, onvoorziene dynamiek. Cultuur is een
levensnoodzaak, houdt Simmel ons voor, maar wij moeten terdege beseffen dat
het net zich steeds verder sluit.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

89

Georg Simmel
Gierigheid, verkwisting en armoede
Onder de vele pogingen de mens via een begrip dat alleen op hém van toepassing
is te onderscheiden van zijn voorstadia in het dierenrijk, luidt een van de meest
diepgaande dat de mens het wezen is dat zich doelen stelt. Wij leven niet in de
onmiddellijkheid van begeren en genieten, maar zetten middelen in die op hun beurt
het gewenste bewerkstelligen. Dat ook die middelen vaak genoeg pas indirect
worden bereikt en een uitwaaierend, getrapt bouwwerk vormen met een afsluiting
in een verre toekomst - dat is allicht de formule van het wezen mens. En hoe
ontwikkelder en specifiek ‘menselijker’ hij is, hoe hoger dat bouwwerk zal worden
en hoe rijker het mechaniek van middelen dat zich voor onze uiteindelijke doelen
schuift. De mens, zou men kunnen zeggen, is het indirecte wezen.
Deze opeenvolging nu van gestelde middelen en gestelde doelen krijgt van binnen
uit een eigen dynamiek. Ons bewustzijn weerspiegelt lang niet altijd hun onderlinge
verhouding in haar objectieve betekenis: wel duizend keer vergeet het door het
middel het doel.
Het middel groeit in betekenis uit tot een zelfstandig doel, en juist dit is van een
diepe functionaliteit in het leven. Zouden we ons voortdurend bewust zijn van de
uiteindelijke doelen van ons handelen, dan zou dat beslag leggen op een groot deel
van onze psychische ressources, nodig voor de arbeid aan de naastbij gelegen
middelen. Onze gebundelde energie moeten wij richten op telkens de eerstvolgende
trede van het bouwwerk, om die zo definitief mogelijk te bereiken; we moeten er
naar streven daar te komen, even intensief alsof ze zelf een doel was, het doel zelf.
Onzegbaar is het wat de mensheid aan deze schijnbaar zo irrationele gang van
zaken te danken heeft. We zouden vermoedelijk nooit verder zijn gekomen dan de
meest primitieve doelstellingen, als ons bewustzijn aan die doelstellingen was blijven
hangen en dus onvoldoende vrij zou zijn om een rijker scala aan middelen te
ontwikkelen. Of we zouden een ondraaglijk, verlammend gevoel van versplintering
ervaren, als ons bij de arbeid aan elk ondergeschikt middel voortdurend de hele
reeks van daarboven gelegen volgende middelen met ten slotte het einddoel voor
de geest zou staan. Dikwijls zouden we kracht noch lust hebben tot de taak van het
moment, als we onszelf steeds logisch streng hun futiliteit
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ten opzichte van onze einddoelen voor ogen hielden, in plaats van al onze krachten
vereend in dienst te stellen van het voorlopig noodzakelijke.
Welke diepe schaduwen anderzijds deze psychologische verheffing van middel
tot einddoel kan werpen, dat willen deze overwegingen tonen, die aanknopen bij
het meest zuivere, meest abstracte ‘middel’ van het cultuurleven: geld. Nergens
anders heeft een louter middel, een zo volstrekt kleurloos, op zich zelf volkomen
betekenisloos object als geld is zich ontwikkeld tot een zo overheersend einddoel.
Terwijl het niets anders is dan een middel om andere dingen te bereiken, zijn voor
het bewustzijn van talloze mensen alle dingen enkel middel geworden om aan geld
te geraken. Doordat onafzienbaar vele doelenreeksen van het leven in geld
samenvallen, in geld hun snijpunt hebben, is het niet gebonden aan enige specifieke
bestemming, aan enige specifieke levensinhoud - geld is de absolute heerser die
boven alle partijen staat. Hiermee verbonden is een reeks van verschijnselen die
de cultuur en ziel van de geldeconomie in scherpe tegenstelling plaatsen met
perioden waarin geld nog niet door zijn verbreidheid, zijn onvoorwaardelijke
onmisbaarheid, bij duizend en één gelegenheden ervaren, tot middelpunt van alle
belangen was geworden, het eindpunt van ontelbaar vele doelenreeksen.
Het abstracte karakter van geld, de afstand die het op zichzelf houdt van enig
concreet genot, begunstigen een objectief plezier in geld, het bewustzijn van een
waarde die elke afzonderlijk en persoonlijk profijt verre overstijgt. Als geld niet meer
een doel is als enig ander werktuig, namelijk om wat er mee bewerkstelligd kan
worden, maar voor de geldzuchtige tot einddoel wordt, dan is het zelfs in die zin
geen einddoel meer zoals genot dat is: voor de vrek blijft het buiten die persoonlijke
sfeer, voor hem is het een voorwerp van schuw ontzag, dat voor hemzelf taboe is.
De vrek heeft het geld lief, zoals men een hoog vereerd persoon liefheeft, in wiens
loutere bestaan al gelukzaligheid ligt, in het weten dat hij bestaat en het gevoelen
dat hij mét ons bestaat, ook zonder dat onze verhouding tot hem een tastbare
genieting met zich meebrengt. Doordat de vrek er van meet af aan en welbewust
van afziet het geld als middel tot welke genieting dan ook te gebruiken, plaatst hij
het op een onoverbrugbare afstand van zijn eigen subjectiviteit, die hij niettemin
door het bewustzijn van zijn bezit steeds weer tracht te overwinnen.
Bewerkt het karakter van geld als middel enerzijds dat het zich voordoet als de
abstracte vorm van genietingen die men desondanks niet smaakt, anderzijds heeft
de waardering van zijn bezit, voor zover het onuitgegeven bewaard wordt, een
objectieve kleuring; het hult zich in die verfijnde geur van resignatie die alle objectieve
einddoelen begeleidt en die positiviteit en negativiteit van het genieten in een unieke
en in woorden niet verder uit te drukken eenheid samenbindt.
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Beide momenten bereiken in de gierigheid hun uiterste spanning ten opzichte van
elkaar, omdat geld als het absolute middel uitzicht biedt op onbegrensde potentiële
genietingen en tegelijk als het absolute middel in zijn onbenutte bezit het genot nog
volledig onaangeroerd laat. Wat dit betreft valt de betekenis van geld samen met
die van macht; net als macht is geld louter potentialiteit, die de bekoringen van een
enkel subjectief anticipeerbare toekomst opslaat in de vorm van een objectief
voorhanden heden.
Het verlangen, dat daarop geconcentreerd was, krijgt echter uiteindelijk iets in de
hand dat zich overeenkomstig zijn wezenlijke totale leegte onttrekt aan enige
werkelijke relatie tot onszelf; als het dan ook niet onmiddellijk daarboven uitgaat en
verder reikt naar een concreet doel, moet het uitmonden in een dodelijke
teleurstelling. Wat dan ook ontelbare malen het geval is, daar waar de hartstochtelijk
verlangde geldrijkdom, waarborg voor geluk, zich na zijn verwezenlijking ontpopt
als wat hij in werkelijkheid is: niet meer dan een middel, waarvan de verheffing tot
een einddoel zijn verwezenlijking niet overleeft.
Terwijl hier dus een allervreselijkste discrepantie tussen wens en wensvervulling
bestaat, vindt precies het omgekeerde plaats, zodra het psychologische
einddoelkarakter van geld duurzaam is geworden en de geldzucht met andere
woorden een chronische toestand. In dit geval namelijk, waar het begeerde goed
niets anders moet garanderen dan alleen zijn bezit en waar deze beperking van de
wens niet enkel een voorbijgaande vorm van zelfbedrog is, daar is ook alle
teleurstelling bezworen. Alle dingen immers die wij doorgaans begeren te bezitten
moeten met hun bezit iets voor ons presteren, en in een onvoldoende becijfering
vooraf van deze prestatie ligt heel de nu eens tragische dan weer humoristische
incommensurabiliteit tussen wens en vervulling, waarover ik het zojuist had.
Geld nu hoeft voor de vrek van begin af aan niets te presteren dat verder gaat
dan het enkele bezit. Geld als zodanig kennen wij nauwkeuriger dan onverschillig
welk object ook; omdat er namelijk helemaal niets aan te kennen valt, kan het ook
niets voor ons verborgen houden. Als ding van elke hoedanigheid ontbloot, kan het
niet wat zelfs het armzaligste voorwerp wél kan: verrassingen of teleurstellingen in
zich dragen. Wie dus werkelijk en definitief alleen maar geld wil, is daar volmaakt
van gevrijwaard.
De algemeen menselijke tekortkoming dat het verkregene er anders uitziet dan
het vurig verlangde bereikt enerzijds haar hoogtepunt in de geldzucht, zodra deze
het doelbewustzijn op een slechts illusionaire en niet duurzame manier vervult;
anderzijds wordt ze volledig teniet gedaan, zodra de wil inderdaad definitief bij
geldbezit ophoudt. Wil men
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het menselijk lot vatten in het schema van de verhouding tussen wens en object,
dan moet gezegd worden dat al naar gelang het eindpunt van de doelenreeks geld
het meest inadequate, maar ook het meest adequate object van onze begeerte is.
Doordat de in geld belichaamde potentie een gesublimeerd machtsgevoel geeft,
juist voordat het zal worden uitgegeven - het ‘vruchtbare moment’ is als het ware
tot stilstand gekomen - is de gierigheid een vorm van de wil tot macht, en wel in de
zin, die weer het karakter van geld als het absolute middel belicht, dat de macht
werkelijk enkel macht blijft en niet in uitoefening en het resulterende genot wordt
omgezet.
Dit is een belangrijk verklaringselement voor de gierigheid op hoge leeftijd. Het
is een tendens die zeker een doel dient, namelijk het zorgen voor de volgende
generatie, al pleegt juist de vrek zich van dit motief weinig bewust te zijn. Integendeel,
hoe ouder hij wordt hoe minder hij aan het scheiden van zijn schatten denken wil.
Subjectief is waarschijnlijk wezenlijker het gegeven dat op gevorderde leeftijd
enerzijds de zinnelijke kanten van het leven hun prikkeling verliezen, dan wel de
mogelijkheid ze te genieten, anderzijds de stimulerende werking van idealen door
teleurstellingen en gebrek aan elan minder wordt. Daardoor resteert als laatste
wilsdoel en levensprikkel vaak alleen nog de macht, die zich ten dele openbaart in
de neiging van de ouderdom om te tiranniseren, en daarin dat hoger geplaatste
personen op hun oude dag vaak blijk geven van een ziekelijke hang naar ‘invloed’,
voor een ander deel echter in gierigheid, voor welke diezelfde abstracte ‘macht’
belichaamd is in geldbezit.
Ik beschouw het als een misvatting wanneer men het beeld heeft van de vrek als
iemand die doende is zichzelf in geuren en kleuren de hem ter beschikking staande
genietingen, alle aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden van geld voor te stellen. De
zuiverste vorm van gierigheid is veeleer die, waarin de wil inderdaad niet verder
reikt dan het geld, het ook niet eens bij wijze van frivole gedachte als middel tot iets
anders behandelt, maar de macht die het juist als onuitgegeven goed
vertegenwoordigt als ultieme en absoluut bevredigende waarde ervaart.
Voor de vrek liggen alle overige goederen in de periferie van het bestaan en van
elk daarvan loopt een straal, die maar één richting kent, naar het centrum: geld. En
het zou een miskenning zijn van het hele specifieke lust- en machtsgevoel van de
vrek, als we deze richting zouden willen omkeren en haar, zelfs maar onbewust,
van haar eindpunt laten teruglopen naar de periferie. Want zodra de macht die in
dat centrum rust in het genot van concrete dingen zou worden omgezet, zou ze als
macht verloren gaan.
Het is intussen typerend voor de heerschappij die het geld over het al-
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gemene denken verkregen heeft, dat men een aantal verschijnselen als gierigheid
- in de zin van geldgierigheid - pleegt aan te duiden, die daar in werkelijkheid precies
het tegendeel van zijn.
Het gaat om die mensen die een afgebrande lucifer een tweede keer gebruiken,
leeggebleven briefpapier zorgvuldig afscheuren, geen eindje touw weggooien en
de moeite nemen naar elke verdwenen speld op zoek te gaan. Zulke mensen worden
gierig genoemd, omdat men gewoon is geraakt de geldprijs van dingen onbekommerd
voor hun waarde aan te zien. Maar in werkelijkheid denken ze helemaal niet aan
de geldswaarde van dergelijke voorwerpen, hun affectie geldt juist hun waarde als
ding, waarover hun geldswaarde geen enkel uitsluitsel geeft. In veruit de meeste
gevallen gaat het de spaarzame helemaal niet om de halve pfennig die hij kan
redden; juist híj, vaak genoeg, laat zich aan het geld waarmee deze objecten
moeiteloos opnieuw verkregen kunnen worden niets gelegen liggen, maar waardeert
het ding om zichzelf. In deze categorie vallen ook de vreemde, maar niet weinige
mensen die zonder aarzelen honderd mark weggeven, maar alleen met ware
zelfoverwinning een vel papier uit hun schrijfvoorraad of iets dergelijks.
Dat ook op deze basis van de loutere gebruikswaardering sprake kan zijn van
iets als gierigheid, is natuurlijk niet te ontkennen. Maar in de zin waarin het meestal
wordt opgevat, dat het namelijk de geldswaarde is die dergelijke personen willen
redden, is het stellig vaak niet het geval. Voor de vrek immers zijn juist de dingen
onbeduidend, omdat het geld ze van hun einddoelkarakter heeft beroofd, terwijl het
gedrag van de bovengenoemde personen geheel zinloos zou zijn, als het zich door
de geldswaarde van de dingen liet leiden; waarbij het uiteraard door de volledige
veronachtzaming daarvan ook weer onredelijk kan worden. Zij vergeten door het
doel het middel, dat dit doel te allen tijde weer bereikbaar maakt, terwijl de vrek door
het middel het doel vergeet, dat als enige aan dit middel betekenis geeft. Alleen, zo
logisch als het hier gesteld wordt, gaat het in het innerlijk niet toe, en de
aantrekkelijkheid van de geconcentreerde macht die net zo lang in het middel berust
als het nog een zuiver onuitgegeven middel is, maakt het afbreken van de
doelenreeks op dit punt heel begrijpelijk.
De positie van geld, voor zover zijn karakter het enkele middelaarschap te boven
gaat en tot een zelfstandig belang uitgroeit, wil ik nu nog aan de hand van twee
negatieve instanties bezien.
De verkwisting is in meer dan één aspect nauwer verwant aan gierigheid dan
men op grond van hun uiterlijke tegengesteldheid zou zeggen.
Hier dient opgemerkt dat in tijden van een naturele of ruileconomie het gierig
bewaren van waardegoederen niet te verenigen valt met de zeer beperkte
houdbaarheid van land- en tuinbouwproducten. Waar dus hun om-
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zetting in het onbeperkt houdbare geld niet doenlijk is of althans niet vanzelfsprekend,
daar treffen we zelden een gierig ophopen in engere zin aan. Daar waar
bodemproducten rechtstreeks gewonnen en geconsumeerd worden, bestaat
doorgaans een zekere vrijgevigheid, in het bijzonder jegens gasten en behoeftigen,
die met geld, dat veel meer tot vergaren uitnodigt, minder voor de hand ligt. Petrus
Martyr kan dan ook de cacaozakken loven die bij de oude Mexicanen als geld
dienden, omdat ze niet lang opgehoopt en in het verborgene bewaard konden
worden en dus geen gierigheid toelieten. Geld daarentegen lijkt op een essentiële
manier te vragen om en in zekere zin recht te geven op egoïstische terughouding.
Waar benepenheid en hardvochtigheid weigeren van een concreet bezit afstand te
doen, valt meer dan eens de rechtvaardiging te horen dat het toch zo- en zoveel
heeft gekost.
Geheel overeenkomstig beperken de omstandigheden van een ruileconomie de
mogelijkheid en aantrekkelijkheid van verkwisting. De verkwistende consumptie en
lichtzinnige verspilling immers hebben daar, afgezien van een zinloze vernietiging,
hun grenzen in de eigen en andermans opnamecapaciteit. Hoofdzaak evenwel is
dat de verkwisting van geld in alle opzichten een heel andere zin heeft, een heel
nieuw aspect toont, vergeleken met de verkwisting van concrete goederen. De
laatste betekent dat het waardevolle voor de redelijke doelenreeks van het individu
simpelweg vernietigd is, de eerste dat het op ondoelmatige wijze in andere waarden
is omgezet.
Het type van de verkwister in de geldeconomie is niet iemand die het geld in
natura zinloos rondstrooit, maar het aanwendt voor zinloze, resp. niet bij zijn
omstandigheden passende aankopen.
Het plezier in het verkwisten, dat terdege onderscheiden dient van bijvoorbeeld
het plezier in het vluchtig genieten van goederen, in het daarmee verbonden
patserdom, in de prikkelende afwisseling van aanschaf en verbruik van objecten,
het plezier dus dat betrekking heeft op de zuivere functie van het verkwisten met
voorbijgaan aan zijn substantiële inhoud en bijverschijnselen, dat hecht zich aan
het moment van het geld uitgeven voor bepaalde goederen. Voor de verkwister
overwoekert de prikkel van dát moment aan de ene kant de objectieve waardering
van het geld en aan de andere die van de goederen in kwestie.
Hiermee wordt de positie van de verkwister in de doelenreeks duidelijk
aangegeven. Als de laatste schakel daarvan het genot is dat voortkomt uit het bezit
van het goed, dan is de eerste voor ons hier wezenlijke tussenstap dat men het
geld bezit, de tweede dat men het voor het goed uitgeeft.
Voor de vrek nu groeit die eerste trede uit tot een lustvol doel in zichzelf, voor de
verkwister de tweede.
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Geld is voor hem nauwelijks minder essentieel dan voor de vrek, alleen niet in de
vorm van het hebben, maar in die van het uitgeven. Zijn gevoel van eigenwaarde
komt tot stand op het ogenblik van de overgang van geld in andere waardegoederen,
en wel met zo'n intensiteit dat hij voor dat kortstondige genot de prijs wil betalen
daarmee alle definitievere waarden te vergooien.
Door haar nauwe relatie met het geld valt de spilzucht op die manier gemakkelijk
ten prooi aan een reusachtige tempoversnelling en doet de getroffene alle redelijke
maatstaven uit het oog verliezen: de regulering ontbreekt die door de mate van
opnamecapaciteit van concrete objecten gegeven is. Het is precies dezelfde
mateloosheid die de vrekkige geldzucht typeert. De loutere potentialiteit die zij zoekt
in plaats van het genot van werkelijkheden gaat door tot in het oneindige en is,
anders dan die werkelijkheden, aan geen uiterlijke of innerlijke beperkingen
onderhevig.
Naar hun wezen streven gierigheid en verkwisting naar het grenzenloze, omdat
ze beide principieel een waardebepaling afwijzen, de enige die aan de doelenreeks
een grens en eindpunt kan stellen, namelijk dat van het uiteindelijke genieten van
het object. Doordat de echte verkwister - niet te verwarren met de epicurist en de
enkel lichtzinnige, hoezeer ook in individuele gevallen al deze elementen door elkaar
mogen lopen - tegenover het object, indien eenmaal in zijn bezit, onverschillig wordt,
is zijn genieten belast met de vloek nooit rust of duur te kunnen vinden: mét dat het
optreedt, wordt het teniet gedaan. Zijn leven kent dezelfde demonische formule als
dat van de vrek, dat namelijk elke vervulling de honger wekt naar een overtreffende
trap. Een honger die nooit gestild kan worden, want alles is er op gericht de
bevrediging te vinden zoals die uit een einddoel voortvloeit, maar binnen een
categorie die op voorhand geen doel erkent en zich beperkt heeft tot het middel en
het voor-definitieve moment.
De vrek is de meest abstracte van de twee. Zijn doelbewustzijn houdt stil op nóg
grotere afstand van het einddoel. De verkwister komt dan in elk geval nog dichter
bij de dingen; hij verlaat het op het rationele doel gerichte streven bij een verder
gelegen halte, om zich daar te vestigen, alsof die halte het einddoel zelf was.
Enerzijds deze formele gelijkheid bij volstrekte tegengesteldheid van het zichtbare
resultaat, anderzijds het ontbreken van een regulerend substantieel doel, dat door
de gelijke zinloosheid van beide tendensen een grillig wisselspel tussen de twee
doet vermoeden. Het verklaart dat gierigheid en verkwisting vaak bij één en dezelfde
persoon voorkomen, hetzij verdeeld over verschillende interessesferen, hetzij in
samenhang met de levensstemming. Contractie en expansie daarvan komen bij
gierigheid
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en verkwisting in een zelfde streven tot uitdrukking, zij het onder een andere noemer.
Tegenover de geldzucht en de gierigheid staat nog een tweede negatief fenomeen,
van een heel andere dimensie dan de verkwisting: de armoede als ultieme waarde
en in zichzelf bevredigend levensdoel.
Het uitgroeien van één schakel van de doelenreeks tot absolute status heeft zich
hier overgeplant in een heel andere richting dan bij gierigheid en verkwisting. Want
bleven zíj bij de middelen tot einddoelen staan, de armoede persisteert in het
uitblijven van middelen of verplaatst zich naar het achter het einddoel gelegene,
voor zover zij optreedt als het resultaat van doorlopen doelenreeksen.
Vergelijkbaar met gierigheid en verkwisting doet armoede zich in haar meest
zuivere en specifieke verschijning alleen voor, daar waar er sprake is van een zekere
geldeconomie. Onder naturele omstandigheden, waar de geldeconomie nog niet
bepalend is, met andere woorden zolang de bodemproducten nog niet als louter
waren, d.i. rechtstreeks als geldwaren figureren, komt het niet zo gemakkelijk tot
absolute behoeftigheid van individuen, tot armoede in maatschappelijke zin. Nog
tot voor kort liet men zich er in Rusland op voorstaan dat de in geldeconomische
zin weinig ontwikkelde districten geen persoonlijke armoede kenden.
Als algemeen verschijnsel ligt dat niet alleen aan de gemakkelijkere
toegankelijkheid van het direct benodigde, waarvoor men niet eerst aan geldmiddelen
hoeft te komen, maar ook aan het feit dat onder dergelijke omstandigheden
menselijke en meelevende gevoelens tegenover armoede eerder gewekt worden
dan wanneer datgene wat de arme ontbeert en waarmee hij geholpen moet worden
iets heel anders is dan wat hij direct nodig heeft. Het medeleven moet in een pure
geldeconomie eerst een omweg maken, voordat het op het punt van zijn eigenlijke
intentie komt. Op die omweg wil het nog wel eens verflauwen.
Daarmee komt overeen dat juist praktisch behulpzame en medelijdende mensen
de arme liever met voedsel en kleding dan met geld bijstaan. Waar armoede als
zedelijk ideaal de kop opsteekt, daar is het dan ook geldbezit dat als kwalijkste
verzoeking, het eigenlijke kwaad wordt verafschuwd.
Waar het zielenheil als einddoel wordt ervaren, daar lijkt op de weg daarheen, in
sommige doctrines, de armoede een heel positief en onmisbaar middel, dat dan
vanuit die positie tot de status van een in zichzelf betekenisvolle en deugdelijke
waarde verheven wordt. En dat kan op verschillende treden van de doelenreeksen
gebeuren en op grond van verschillende motieven.
Allereerst kan de loutere onverschilligheid tegenover alle aardse genietingen en
interesses daartoe leiden. Van de ziel die naar het allerhoog-
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ste streeft, valt deze ballast als vanzelf af, zonder dat daarvoor een specifieke,
gerichte wilsinspanning nodig is. Zo zal het vaak bij de eerste christenen zijn geweest:
niet uitgesproken vijandig en agressief jegens de ‘goederen der zichtbaarheid’, maar
eenvoudig zonder een band met die goederen, als tegenover dingen voor de
waarneming waarvan men geen orgaan bezit. Ten opzichte van geld moet dit
uiteraard stelliger en positiever vormen aannemen, omdat men het op weg naar
zelfs het meest onontbeerlijke voortdurend tegenkomt, en omdat het verwerven
ervan meer oplettendheid en wilsuitoefening vergt dan het daarop volgende verkrijgen
van het levensonderhoud zelf.
Wie tegenover dat levensonderhoud zo stomp-onverschillig staat als die kerkvader
die wagensmeer voor boter at zonder het te merken, die kan, als hij in een tijd van
geldverkeer wil overleven, zich bij het verwerven van zelfs de kleinste som geld een
dergelijke onthechtheid niet permitteren. Bijgevolg zal daar, waar in principe enkel
onverschilligheid tegenover al het uiterlijke bestaat, die juist tegenover geld
gemakkelijk omslaan in ware haat.
Daar komt nog iets bij, en dat is het verleidelijke karakter van geld. Omdat het
ieder moment gereed is voor gebruik, is het de valstrik bij uitstek van de zwakke
uren, en omdat alles er mee te verkrijgen is, houdt het de ziel telkens het
allerverleidelijkste voor. En dat alles is nog ééns zo sinister en gevaarlijk, omdat
geld, zolang het zich werkelijk louter als geld in onze handen bevindt, het meest
indifferente en onschuldige ding ter wereld is.
Zo kan het voor ascetische temperamenten het symbool van de baarlijke duivel
worden, dat ons vanachter het masker van onschuld en argeloosheid in bekoring
brengt, zodat zowel tegenover de duivel als het geld de enige veiligheid ligt in het
zich verre houden, in het afwijzen van elke betrekking, hoe ongevaarlijk schijnbaar
ook.
In de vroegste gemeenschap van Boeddha is dit principieel tot uitdrukking
gekomen. De monnik die tot de gemeenschap toetreedt geeft met die toetreding al
zijn bezit op, alsmede zijn familierelaties en zijn echtgenote, en hij mag, een enkele
uitzondering daargelaten, niets meer bezitten dan de kleinigheden voor zijn daagse
behoeften, en ook die eigenlijk alleen als ze hem als aalmoes zijn toegekomen.
Hoe fundamenteel deze bepaling was, toont de naam waarmee deze monniken
zichzelf aanduidden: de gemeenschap der bedelaars. Door dagelijks bij elkaar te
bedelen - en niet eens door uitgesproken vragen, maar door stilzwijgend de aalmoes
af te wachten - datgene wat zij voor de dag nodig hadden, was de binding aan elke
vorm van bezit, zover als hoegenaamd mogelijk, opgeheven. Zoals het bij bepaalde
Arabische nomadenstammen bij wet verboden is graan te zaaien, een huis te bouwen

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

98
en dergelijke meer, opdat het individu niet in de verleiding komt zich duurzaam te
vestigen en ontrouw te worden aan de leefwijze van de stam, zo gold dat voor de
zelfinkeer bij de boeddhistische monniken.
Zij, die zich met de vogels vergelijken, die niets met zich meedragen dan hun
vleugels, waarheen ze ook vliegen, mogen geen akkerland, geen vee, geen slaven
als geschenk aanvaarden. Maar het strengst is dit verbod waar het goud en zilver
betreft. De weldoener die de monniken een geldgeschenk wil doen toekomen, mag
het niet aan hen geven, maar alleen aan een handwerksman of een handelaar, die
vervolgens de monniken daarvoor de naturalia levert die zij wel mogen aannemen.
Heeft een broeder toch goud of zilver aangenomen, dan moet hij ten overstaan
van de gemeenschap boete doen, en het geld wordt, als er een goedwillende leek
in de nabijheid is, aan hem gegeven om levensmiddelen van te kopen; iets wat geen
monnik zelf mag doen. Is er niet meteen een leek beschikbaar, dan wordt het geld
aan een monnik overhandigd om weg te gooien, en wel een monnik ‘vrij van
begeerte, vrij van haat, vrij van verblinding’, die zo de garantie biedt dat hij het ook
werkelijk weggooit. Hier is - zij het met de eigenaardige anemische gedemptheid
van deze als het ware in één gedachte verstarde zielen - geld tot een voorwerp van
vrees en afschuw geworden, en de armoede tot een jaloers beschermd bezit, tot
een kostbaar stuk in de waardeninventaris van dit van wereldse menigvuldigheid
en aardse belangen afgekeerde bestaan.
Deze innerlijke gesteldheid, die armoede tot absolute waarde verheft, vinden we
in haar radicaalste stelligheid en met onvergelijkelijke hartstocht bij de eerste
franciscaner monniken. Het gaat hier niet alleen om een reactie tegen de
schrikbarende verwereldlijking van de Italiaanse kerk in de twaalfde en dertiende
eeuw, die in de simonie haar meest pregnante uitdrukking vond: op geld was alles
gebouwd en voor geld alles te krijgen. Van de pauskeuze tot de benoeming van de
armzaligste dorpspastoor, van de meest grandioze kloosterstichting tot het uitspreken
van de formule waarmee Florentijnse priesters de wijn waarin muizen waren
verdronken weer reinigden en drinkbaar maakten. Veilheid was binnen het wezen
van de kerk zo vanzelfsprekend geworden dat, lang voor de tijd van Franciscus,
een verontwaardigde bisschop van Fiesole kon zeggen dat hij de pauselijke
waardigheid wilde kopen, al moest hij er duizend dukaten voor betalen, enkel en
alleen om die vervloekte simonisten te verdrijven!
Binnen de hervormingsbeweging hiertegen, die vanaf de vijfde eeuw nooit
helemaal tot staan was gekomen, waren overigens al eerder stemmen opgegaan
die voor de geestelijke het ideaal van armoede eisten, omdat daarmee de
verwereldlijking van de kerk wortel en kruin werd afgesneden. Echter tot een
zelfstandige waarde of tot een correlaat van diep-
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gevoelde innerlijke behoeften werd de armoede toch pas bij de franciscanen.
Over de eerste tijd van de orde zegt een historicus: ‘In de armoede had de gente
poverella zekerheid, liefde en vrijheid gevonden. Geen wonder dus dat al het dichten
en doen van de nieuwe apostelen erop gericht was deze kostelijke schat te bewaren.
Hun verering daarvoor kende geen grenzen: met de volle gloed van bruidsliefde
dongen zij dag in dag uit opnieuw naar deze vriendin van hun hart.’
Armoede werd hier tot een positief bezit, dat als het ware de verwerving mogelijk
maakte van de allerhoogste goederen, dátgene vermocht ten aanzien van die
goederen, wat geld vermocht ten aanzien van aardse verachtelijkheden. Zo wordt
van Franciscus zelf gezegd: ‘Hij wilde geen eigendom hebben, opdat hij alles des
te voller in God zou bezitten.’ Tegelijk echter had de armoede nog een andere kant,
ze was er rechtstreeks uitdrukking van dat aan hem, die zich de wereld ontzegde,
de wereld in een hogere, de hoogste zin toebehoorde. Eigenlijk ontzegde hij zich
niets, maar bezat hij in de armoede het reinste en fijnste extract der dingen, zoals
de vrek dat in het geld bezit. Zoals de boeddhistische monniken zeiden: ‘In verheven
vreugde leven wij, die niets bezitten; blijheid is onze spijze, zoals voor de goden
van het lichtrijk’ - zo werden de franciscanen gekarakteriseerd als nihil habentes,
omnia possedentes.
De armoede heeft hier haar ascetische wezen verloren: de innerlijke goederen,
tot de verwerving waarvan zij de negatieve voorwaarde vormde, zijn tot haarzelf
afgedaald, de afwijzing van het middel dat elders in de wereld als de ware
representant van haar einddoelen geldt, heeft dezelfde ophoging tot definitieve
waarde ondergaan. Niets kan een scherper licht werpen op de immense en
wijdvertakte kracht van het proces waardoor geld vanuit zijn middelaarpositie opklimt
tot de betekenis van absolute waarde, dan dat de ontkenning van zijn betekenis
dezelfde vorm aanneemt.
VERTALING: HANS W. BAKX
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Jan Kuijper
Voor onverantwoordelijkheid
Veel is er geschreven over het ontstaan van de godsdiensten. Hoe ze klein, als
sekte, beginnen, hoe ze weer verdwijnen, of een sekte blijven, of groot en machtig
worden. Het meest gebruikte model daarbij is afkomstig van Darwin, vaak in directe
zin, waarbij de religie wint die het kindertal bevordert. De religie moet dan natuurlijk
wel erfelijk zijn; in genetische zin kan dat natuurlijk niet, maar in de praktijk hoeven
we ons daar niet zoveel van aan te trekken, omdat (zoals uit tweelingonderzoek
blijkt) de godsdienst een zaak is die van de ouders wordt overgenomen. Het
darwinistische model wordt ook wel op hele volkeren toegepast, waarbij volkeren
met een passende godsdienst geneigd zijn om andere volkeren te overheersen en
vervolgens hun religie op te leggen.
Wij leven in een cultuur waarin de godsdienst op zijn retour is. Ook daar is vaak
over geschreven, maar je leest nooit dat het afvallen van een religie bevorderlijk is
voor het kindertal - dat zou te opzichtig in strijd zijn met de statistiek. Sterker nog,
Darwin wordt er gewoonlijk wel bij gehaald, maar niet als leverancier van een model.
Darwin heeft de christenheid laten zien dat Gods woord niet waar is - en hoewel
dat niet tot een totale en onmiddellijke afval heeft geleid, is er tegenwoordig toch
zo goed als geen gelovige meer die niet in betere tijden als ketter, ja als
godloochenaar zou zijn verbrand.
Toch is er nog veel van het christendom over, ook bij Europeanen die zich nooit
christen genoemd hebben. Een deel daarvan, zoals de naastenliefde, heeft in stand
kunnen blijven door de grotere welvaart; andere atavismen zullen alsnog verdwijnen,
tenzij ze het kindertal vergroten, of tenminste niet als aperte misvattingen worden
beschouwd.
De persoonlijke verantwoordelijkheid - dat is er zo een. Calvijn beschouwde het als
een decretum horribile, een verschrikkelijke gevolgtrekking dat God al voor de
schepping had bepaald wie er eeuwig in de hel zouden moeten branden. De vrije
wil, die de kerkvaders hadden uitgevonden om de verschrikking van die conclusie
bij voorbaat te verzach-
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ten of althans de toorn van het opperwezen te vergoelijken, was in strijd met Gods
almacht en dus voor hem een punt van bijgeloof. Maar de volgende stap in Calvijns
redenering, dat de bestraffing hiernamaals in combinatie met een goedertieren
godheid absurd is en dat de gegevens dus niet in orde zijn, was er een te ver - wat
dat betreft is er geen verschil tussen de christelijke kerken: wij zijn persoonlijk
verantwoordelijk voor ons handelen, onze daden worden na onze dood vergolden.
Na onze dood - maar dat er dan nog iets is geloven wij niet meer, hoezeer wij onze
kinderen laten dopen, hoezeer wij misschien een priester roepen om ons in ons
laatste uur, dat inmiddels ook in onze ogen werkelijk en smartelijk het laatste is, bij
te staan. Hoe moet het nu voortaan met de vergelding? Voor de aardse justitie, die
zich aanvankelijk naast de goddelijke staande moest zien te houden, is het iets
nieuws - de wraak was immers aan het opperwezen voorbehouden, wie zich er hier
mee inliet stelde zich in zijn plaats. Het zou voor de hand liggen het hele idee van
persoonlijke verantwoordelijkheid, en daarmee dat van vergelding, tegelijk met de
godsdienst te laten varen. Als het niet meer nodig is ‘to justify the ways of God to
men’ (Milton), dan horen ook de daartoe in het leven geroepen begrippen op de
mestvaalt van de geschiedenis thuis.
Toch gaat het, voorlopig althans, anders: justitie baseert zich openlijk op wraak,
naast de vanouds bekende grondslagen, preventie en handhaving van de openbare
orde. De politiek laat zich evenmin onbetuigd: de bewering dat iedereen
verantwoordelijkheid draagt voor het eigen handelen onderbouwt een beleid dat de
begaafde bevoordeelt en van wie niet heeft ‘neemt, ook wat hij heeft’. De publieke
opinie bestaat het de zwaarbeproefde ouders van een doodslager de oren te wassen
als die opperen dat God het zo heeft gewild - wie zoiets denkt hoort in onze
maatschappij niet thuis.
Het idee van verantwoordelijkheid is absurd - ik ben niet de eerste om dat te betogen,
maar doe het dunnetjes over: te beweren dat de oorsprong suspect is (wat ik gedaan
heb) is immers nog geen weerlegging. Een complicatie daarbij is de wet van oorzaak
en gevolg, die nooit bewezen is, waarvan het bewijs zelfs ondenkbaar is, maar die
wij in het dagelijks leven toch gebruiken. Voor de (volgens Wittgenstein) bijgelovigen
die er niettemin in geloven kan ik zeggen: wat ik wil heeft oorzaken, binnen mij en
buiten mij; de oorzaken binnen mij hebben op hun beurt oorzaken, en die oorzaken
gaan, als je doorredeneert, allemaal terug op de wereld buiten mij: ik ben er immers
niet altijd geweest. Het is dus absurd mij verantwoordelijk te stellen voor wat ik wil,
laat staan voor wat ik doe. Met wie
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niet in de ‘Kausalnexus’ gelooft ben ik nog gauwer klaar: mensen afrekenen op het
toeval is een omgekeerde loterij, met door de deelnemers uit te keren, soms
duizelingwekkende prijzen. En wie meent dat toeval en noodzaak met elkaar te
verzoenen zijn door de wet van het uitgesloten midden (het dagelijks gebruik van
het woordje ‘niet’) buiten werking te stellen als het om combinaties van
algemeenheden en dus om ontelbaarheden gaat, zal toch niet denken dat zijn eigen
hoofd oneindig groot is. Kortom, we kunnen hoog of laag springen, vrij zijn we daarin
niet, en verantwoordelijk hoogstens bij wijze van religieuze, morele, juridische of
politieke fictie.
Is dat nou jammer? Ja, het is ook jammer dat we niet meer in de hemel geloven (en
dan bovendien nog dat we daar terechtkomen ‘in de zekerheid van eigen
heerlijkheid’). Het is misschien voor sommige mensen zelfs wel een klein beetje
jammer dat ze niet meer in de hel geloven (vul zelf maar aan). Dat de mens niet de
kroon der schepping is en niet in het middelpunt van de wereld staat is ook even
wennen geweest. En dan zou het staartje van het christelijke geloof het gedaan
hebben, in positieve zin? Is het geen opluchting ons niet meer moreel te hoeven
opwinden over allerlei mensen, maar hoogstens te hoeven zeggen: laat dat voortaan?
Is het geen rustig idee alleen maar straf te hoeven verwachten wanneer die straf
ook werkelijk nut heeft, en het kwaad in de wereld dus niet vergroot maar verkleint?
En nog algemener: gaat de wereld er niet op vooruit wanneer de misdeelden, in
welk opzicht dan ook, niet ook nog de schuld van hun ellende krijgen?
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Arjen Mulder
De waarheid van vaders en zoons
Plato en Freud
In de Politeia laat Plato zijn Socrates ergens het volgende opmerken naar aanleiding
van mythologische verhalen: ‘Het gaat daarin over gebeurtenissen en personen
waarover wij geen historische gegevens hebben en mijns inziens is er geen enkele
reden om aan te nemen, zoals men in dat soort verhalen graag doet, dat er in die
vroegste tijden allerlei verschrikkelijke misdaden zijn gepleegd, dat men zijn eigen
familieleden zou hebben vermoord, dat zoons opstonden tegen hun vader en hem
bespotten of mishandelden - al dat soort verhalen, zelfs als die allemaal waar waren,
dan nog geloof ik niet dat ze zomaar aan jeugdige, onkritische personen voorgelegd
moesten worden.’
Bij deze passage zal iedereen die wel eens in Freud heeft zitten lezen even een
wenkbrauw optrekken. De herinnering aan de moord op de oervader van de hordes
waarin de mensheid ooit moet hebben geleefd, door Freud beschreven in Totem
en taboe (1913), was in Plato's tijd blijkbaar nog zo levend dat het om pedagogische
redenen maar beter was haar actief te verdringen. Socrates heeft het in zijn tirade
niet over een psychologische verdringing, zoals Freud in zijn analyse van de duistere
drijfveren in de onderlagen van het onbewuste, Socrates zegt dat het verhaal over
de vadermoord domweg verboden moet worden, ‘of áls men er om de een of andere
reden beslist iets over moet publiceren, dan moet dat in elk geval in het geheim
gebeuren en moeten er maatregelen worden genomen om te zorgen dat zo weinig
mogelijk mensen er kennis van nemen.’
Socrates weet hoe het in het onbewuste tekeer kan gaan. Hij heeft het over ‘de
immorele begeerten die ieder mens in aanleg lijkt te hebben’, waarmee hij bedoelt:
‘De begeerten die 's nachts wakker worden, wanneer de rest van de psyche, het
rationele, zachtaardige deel dat de begeerte beheerst, slaapt en wanneer het wilde,
dierlijke element, gevuld met voedsel en sterke drank, tekeergaat, de slaap afschudt
en op weg gaat om zich uit te leven. Je weet, op zo'n moment is het tot alles in staat,
volledig ontdaan als het dan is van schaamtegevoel en redelijk vermogen. Het
schrikt bijvoorbeeld in zijn fantasie helemaal niet terug voor een poging tot seksueel
contact, niet alleen met de eigen moeder, maar met welk wil-
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lekeurig ander mens, god of dier. Het ziet niet op tegen de meest zondige moord
en onthoudt zich van geen enkel voedsel. In één woord, geen enkele dwaasheid of
perversiteit blijft dan achterwege.’ Waarop Socrates' gesprekspartner zegt: ‘Dat is
volkomen waar, ja.’ Blijkbaar kende ook hij die begeerten.
Klaarblijkelijk heeft Freud zijn ideeën over het Oedipuscomplex als geheime basis
van onze emotionele huishouding ontleend aan Socrates. Het mooie van Socrates
is evenwel dat hij nergens zegt dat je bepaalde gevoelens of begeerten niet mág
hebben - zoals de christelijke kerk eist -, maar dat, mochten die perverse driften in
je opwellen, je ze in jezelf de kop moet indrukken. Socrates is totaal niet neurotisch,
hij kent geen taboes, maar geeft eerlijk toe dat hij zelf ook te stellen heeft met al die
natuurlijke driften. Alleen weet hij ze, met pijn en moeite soms, onder controle te
houden. En dat is iets wat hij de jeugd hoopt te leren, om te beginnen door ze niet
in verleiding te brengen met spannende verhalen over incest, bestialiteit, moord en
geslemp.
Het is frappant hoe Plato's opvatting over de structuur van de innerlijke mens
overeenstemt met Freuds systeem. Volgens Plato is de persoonlijkheid van een
individu hetzelfde, opgebouwd als de maatschappij. In Plato's aristocratische
zienswijze valt daarin een driedeling te constateren: er is het gemene volk, dat een
en al blinde begeerte is; er is de militie, die de orde in dat volk handhaaft en zich
onderscheidt door wilskracht en temperament; en ten slotte is er een kleine toplaag
die weet waarom nu juist deze orde gehandhaafd moet worden en die daarom de
leiding heeft over de militie en via de militie over het volk. Dat volk nu komt overeen
met het begerende, hebberige element van de psyche. De militie komt overeen met
het ambitieuze element in de mens, dat de passies intoomt. En de elite van de
‘beschermers’, zoals ze heten in de vertaling van Gerard Koolschijn die ik hier citeer,
komt overeen met de ratio, het wetenschappelijk vermogen in de enkeling die erover
beschikt.
Volk, militie, beschermers: bij Freud zijn dat Es, Ich en Überich - het Es als
ongeremd verlangen, het Ich als controleur daarvan en het Überich als het geweten
van de controleur. Plato echter is niet geïnteresseerd in onbewuste drijfveren: in
het leven gaat het er volgens hem niet om wat je domste driften teweegbrengen,
maar om wat jij met je beste krachten kunt presteren. Het enige wat je daarbij moet
doen, is rekening houden met je talenten en tekortkomingen. Wie de grootheid van
de beschermer in zich aanwezig weet, moet twintig of dertig jaar lang studeren om
dat talent in zichzelf te ontwikkelen. Wie deze hoge intellectuele mogelijkheden niet
in zich aanwezig weet, dient de machtswil en de drang naar succes van de innerlijke
middenlaag te ontwikkelen om zo een wilskrachtig, sterk mens te worden. Wie ook
die geldingsdrang niet in zich
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heeft, mag zich laten leven door zijn lusten, maar dient wel te gehoorzamen aan
wie boven hem zijn gesteld.
Plato heeft een blind vertrouwen in de zelfkennis van zijn tijdgenoten: ieder mens
weet van zichzelf of hij een luilak is, een ambitieus persoon of een geboren leider,
en gedraagt zich naar zijn lot. Iedereen is zich bewust van de eigen drijfveren en
ook in principe bereid deze onder controle te houden of te laten houden. Plato kent
het begrip schuld niet, eigenlijk bestaan er voor hem geen onbewuste drijfveren.
Maar om schuld draait het nu juist in Freuds emotionele huishouding en in het
onbehagen in de cultuur waarvoor Freuds naam symbool is gaan staan in de loop
van de twintigste eeuw. Plato heeft het niet over schuld, maar over macht en
waarheid. De leiders, de wetenschappers hebben de waarheid in pacht - geen
relatieve waarheid, maar absolute kennis, kennis van de goddelijke ideeën of
‘begrippen’ zoals Koolschijn ze noemt. Macht is het middel om die absolute waarheid
te laten gedijen in de samenleving: macht is het middel om de samenleving in haar
beslissingen en handelingen te laten leiden door logisch denken, goede smaak en
hoge beschaving.
Socrates legt ergens uit dat niets zo afschuwelijk is als onwaarheid, en het ergst
van alles is een onwaarheid in de eigen psyche waarvan je niet in de gaten hebt
dat ze onwaar is. Alleen heeft Socrates dit nog niet gezegd of hij vervolgt dat
bepaalde waarheden maar beter verzwegen kunnen worden, zoals de waarheid
over de geheime drang tot moederseks, vadermoord, de waarheid kortom over
zoons die opstonden tegen hun vader. Wat bij Socrates een strategie is - duw dat
soort barre waarheden weg uit je psyche - is bij Freud psychologie geworden: dat
soort waarheden wordt als vanzelf weggedrukt naar onbewuste registers van de
psyche en die verdringing leidt dan tot neurotisch gedrag. Freuds psychoanalyse
volgt precies de tegenovergestelde aanpak van die van Socrates: bij Freud moet
je niet zwijgen over je dwaasheden en perverse neigingen, maar er juist hardop
over praten, want verrassend genoeg verdwijnen ze dan als vanzelf.

De omgekeerde Oedipus
Ik weet niet of er nog veel mensen zijn die in Freuds Oedipuscomplex geloven, net
zo min als ik weet of er nog mensen zijn die in Plato een groot wijsgeer zien, althans
iemand wiens ideeën nog altijd van nut zijn voor onze tijd. Het lijkt me sterk. Toch
is hun werk nog interessant om andere redenen dan het historische gegeven dat
ze tot de curieuzere erflaters van onze beschaving behoren. Je moet hun werk
daartoe net iets anders lezen dan zij het zelf verwoord hebben. Zowel Socrates/Plato
als Freud verdringen namelijk iets wanneer ze beweren dat het aangeboren
verlangen van zoons om hun vader te vermoorden ofwel moet worden verborgen
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ofwel hardop moet worden uitgesproken. De vraag is volgens mij niet waarom een
zoon zijn vader zou willen doden, maar waarom vaders zo bang zijn dat hun zoon
hen wil vermoorden? Niet de zoon moet van een moordmanie worden genezen:
wie hard aan een behandeling toe is, is de vader die dit soort moordfantasieën op
zijn zoon projecteert. Want waarom is paps zo bang dat zijn zoon hem wil doden?
Het antwoord ligt voor de hand: omdat de vader zelf zijn zoon heeft willen vermoorden
toen deze nog zo klein was dat de vader dat nog kon. Na volwassenwording is de
zoon te groot en sterk geworden en zou hij wel eens wraak kunnen willen nemen
op zijn papa voor de doodsdreiging waaronder hij zijn hele kindertijd en adolescentie
heeft geleefd.
Dat is het vreemde van kinderen krijgen: eerst is er niets, alleen een man en een
vrouw en een geslachtsdaad. En dan is er iemand, een heel klein, teer, kwetsbaar
mensje. Als je hem een keer tegen de muur kwakt is hij al dood. Eigenlijk zou
niemand je dat kwalijk kunnen nemen, want dat mensje was er eerst niet en daar
zat toch ook niemand mee? Waarom zou men het je dan nu wel kwalijk kunnen
nemen dat je de oorspronkelijke kinderloze toestand herstelt en je baby, dat
wriemelende hoopje, laat vallen of kapot slaat of desnoods in zijn blootje voor het
open raam legt om het een longontsteking te bezorgen, zoals de hoofdpersoon in
L'Innocente doet, de film van Luchino Visconti? Als in oerhordes, bijvoorbeeld van
apen, de oude stamvader wordt verdreven of gedood door een van zijn zoons,
vertoont deze de onhebbelijke gewoonte om alle jonge nakomelingen van de
oervader te vermoorden, zodat hij daarna de wijfjes zelf opnieuw kan bevruchten
om voor eigen nakomelingschap te zorgen.
Het is niet de vader die reden heeft om bang te zijn voor zijn pasgeboren zoon de zoon heeft alles van zijn vader te vrezen. En precies dit wordt verdrongen in
Freuds theorievorming over het Oedipuscomplex en de moord op de oervader et
cetera. Kies liever de kant van de zoon en maak je niet zo druk om vader, zou ik
zeggen. Leef je eens in in de positie van het kleintje. Hoe voelt dat nu, volledig
uitgeleverd te zijn aan zo'n onbekend iemand die je niet voedt met zijn lichaam, aan
wie je niets onttrekt en op wie je uitsluitend blind kunt vertrouwen dat hij niet je keel
zal dichtknijpen of op je zal gaan zitten? De zoon kent geen schuld, alleen de vader.
De vader heeft driften die hij niet zou mogen hebben - moorddriften om precies te
zijn, terwijl hij alleen maar zou mogen houden van het kind dat hem gegeven is, dat
zozeer in hem gelooft, dat hem aanvaardt en elke dag weer een nieuwe kans geeft
te bewijzen dat hij, de vader, het beste voor heeft met hem, de zoon.

Postuum leven
Geduld is iets dat je moet leren. Wat de vader zou kunnen verzoenen met
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het schuldbesef omtrent zijn ongeduld - in de praktijk is er van moordlust zelden
sprake, maar wel van de gesublimeerde vorm daarvan: angst voor het plotselinge
sterven van de kleine, en waar angst is, daar is verlangen - wat de vader zou kunnen
verzoenen met het eigen tekortschieten of de angst voor de dood van zijn kind, is
de gedachte dat de kans dat hijzelf eerder sterft dan zijn zoon aanzienlijk groter is
dan de kans op het omgekeerde. De vader moet zich zien te verzoenen met de
treurig stemmende zekerheid dat hij van grote delen van het leven van zijn zoon
niet zal weten hoe ze verlopen. Hij mist gegarandeerd zo'n veertig, vijftig jaar van
het leven van zijn kind. Wat bereiken zoons niet allemaal na de dood van hun vader?
Hun leven komt vaak pas op gang als hij sterft, doordrongen als ze dan zijn van het
besef dat het nu ook voor hen menens is.
Wij aanvaarden de wereld zoals ze is, inclusief ons verlangen om alles te
veranderen of juist alles hetzelfde te houden. Wij vertrouwen erop dat de wereld
niet opeens raar gaat doen - dat je vader je opeens een dreun geeft - of radicaal
verandert als we even niet opletten - dus dat je vader opeens iemand anders wordt.
Of vertrouwen, dat is nog een te groot woord, we denken er niet aan, want als je
van alles in je omgeving moet onthouden hoe het eruitziet en waar het zich bevindt
en wat het doet, uit angst dat het over een paar tellen anders kan zijn, dan is binnen
de kortste keren alle denkcapaciteit van het brein bezet, ook als je wél even moet
nadenken omdat er echt iets verandert. Evolutionair en ontwikkelings-psychologisch
gezien is het het handigst altijd te menen dat je min of meer van de wereld op aan
kunt. Een nadeel van deze strategie is dat mensen bijna altijd te laat zien dat er wel
iets geks of afwijkends gebeurt. Daarom komen misdadigers zo vaak weg, ook als
er heel veel getuigen zijn.
De wereld zelf is ons geheugen: waar iets zich bevindt in huis of in de stad of op
een continent, hoef je niet te onthouden zolang het blijft waar het is en je het daar
kunt terugvinden. Het is wel zo eenvoudig de supermarkt als je boodschappenlijstje
te gebruiken in plaats van thuis al te bedenken wat je wilt kopen: zodra je de melk
ziet weet je dat je nog een pak halfvolle nodig hebt en bij de groentebakken besluit
je wat je die avond of de rest van de week gaat eten. Hoe vaak begint het recept
waarmee een warme maaltijd wordt bereid niet met de zin: kijk wat er in de koelkast
aanwezig is?
Het onthouden van de plattegrond van een stad gebeurt via de routes die je er
steevast door loopt of fietst of rijdt - wat dan ook altijd problemen geeft als je met
een onbekende naar een bioscoop fietst, want bij elke bocht is het afwachten of de
ander naar links of juist naar rechts afslaat. Naar elke bestemming leiden duizend
wegen, maar je neemt altijd dezelfde route om je geheugen niet te belasten. Met
de huidige global posi-
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tioning systems en digitale autokaarten hoef je zelfs niet meer te onthouden welke
weg je altijd nam: je computer onthoudt dat voor je. De ontwikkeling van de
informatietechniek wordt aangedreven door de wens zoveel mogelijk informatie te
kunnen vergeten - en zeer zeker niet door de behoefte onbekende informatie te
kunnen vergaren.
Het verdringen van duistere angsten en verlangens uit vroegere levensfasen is
een eerste les in het actief vergeten van alles wat in je huidige situatie onbruikbaar,
niet ter zake doend of storend zou kunnen zijn. En, zoals Freud aantoonde,
uiteindelijk blijft deze informatie toch wel ergens in je brein opgeslagen, net zoals
de stad met al zijn wegen en stegen en sluikroutes en afstekertjes intact blijft, ook
al volg jij altijd maar één enkel parcours door die verkeersrijkdom. Pas als je de
gebruikelijke weg geblokkeerd vindt door een opbreking of ongeval ga je weer op
onderzoek uit: waar kom je terecht als je deze laan inrijdt, kun je vandaar een zijweg
vinden die alsnog naar de bios voert waarnaar je op weg was? En aan het eind van
die laan zie je opeens het huis staan waar de jongen woonde op wie je in je vroege
schooltijd zó snijdend verliefd bent geweest dat je dit deel van de stad sindsdien
bewust en toen onbewust hebt gemeden als was het een wak in het ijs van de
wereld.
‘Ga nou toch slapen,’ zegt de vader zich verbijtend tegen de baby in zijn armen,
en dan voelt hij de aanwezigheid van zijn eigen vader om zich heen. Ook die ook
was heel even bereid hem, zo klein als hij toen was, een dreun te verkopen. De
erfzonde is niet dat we ooit met z'n allen de Vader hebben vermoord, maar dat we
niet permanent en zonder het minste voorbehoud zóveel van onze kinderen houden
dat alles wegvalt wat klein en naargeestig is aan onszelf.

Vertrouwen in het bestaan van de wereld
Plato heeft een vergissing in de westerse cultuur ingevoerd die er vervolgens met
geen mogelijkheid meer uit te krijgen bleek: het idee dat wetenschap een geestelijke
activiteit is die uitmondt in het vinden van de waarheid over wat de wereld is, en
over wat er ín de wereld is. Het idee dus dat wetenschappelijke kennis absolute
kennis is. De Griekse intellectuelen van Plato's vijfde eeuw vóór onze tijdrekening
moeten zich geconfronteerd hebben gezien met de vraag waarop ons weten omtrent
de wereld nu eigenlijk gebaseerd is. Hoe kun je beweren dat je iets weet of begrijpt
als alle verschijnselen, elke boom, elke stoel, elk gesprek anders is dan andere
gesprekken, stoelen, bomen, en alles eindeloos door blijft veranderen zonder ooit
in een stabiele, definitieve toestand uit te kristalliseren? Sterker nog, hoe weet je
dat de wereld met al haar verschijnselen bestaat, als je haar alleen maar kunt leren
kennen via je zintuigen, zelf één van die variabele verschijnselen?
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De sofisten, voor zover ik ze kan volgen, zagen in dat de omvang van de menselijke
kennis wordt bepaald door de beperkingen en tekortkomingen van het menselijk
kenvermogen. Gorgias vatte dit besef samen in de satirische reeks: ‘Niets bestaat.
Als er wel iets bestaat, is het niet te begrijpen. Als het wel te begrijpen is, is het niet
uit te leggen aan een ander.’ Plato was niet de persoon om zich van een probleem
af te maken met een grap, hij eiste ernst van het denken en kwam daarom met het
tegenovergestelde antwoord. Inderdaad zien we alleen vluchtige verschijnselen,
maar dat zijn slechts verschijningsvormen van een achterliggende, eeuwig
onveranderlijke werkelijkheid, namelijk die van de Ideeën of ‘vormen’ of ‘begrippen’,
die van God zelf afkomstig zijn. En filosofen, intellectuelen, wetenschappers zijn in
staat al die tijdloze begrippen te leren kennen na het doorlopen van een langdurige,
geconcentreerde opleiding tot dat inzicht, een opleiding die gebaseerd is op de
wiskunde in al haar vormen (algebra, meetkunde, stereometrie, astronomie).
Het beroep op het absolute, op de waarheid, op de totale kennis, ook als middel
om hele volksstammen achterlijk te kunnen verklaren en naar de onderzijde van de
maatschappelijke hiërarchie te verbannen aan de top waarvan de filosofen staan,
dat geloof in de mogelijkheid van onaantastbare, onvergankelijke en alomvattende
kennis maakt van Plato's Politeia zowel zo'n indrukwekkend als zo'n belachelijk
boek. Plato's waarheid is weerzin tegen de illusie - daarom is de kunst voor hem
de grote vijand, want die verheerlijkt de illusie. Op een schilderij denk je dat je
mensen ziet en diepte, maar in werkelijkheid zie je alleen maar verf op een plat vlak.
Als je naar een verhaal luistert identificeer je je met de heroïsche personages, maar
in werkelijkheid blijf je gewoon de pantoffelheld die je bent.
Vreemd genoeg begrijpt Plato zelf zijn begrip ‘begrip’, of ‘idee’ niet goed. Hij wijst
erop dat er aan allerlei snelle en trage verschijnselen een tijdloze en onvergankelijke
kant zit, namelijk de achterliggende begrippen ‘snelheid’ en ‘traagheid’. Zo ligt ook
het begrip ‘maat’ of ‘omvang’ ten grondslag aan allerlei grote en kleine dingen. De
begrippen snelheid en grootte zijn absoluut, hoe relatief de verschijnselen die ze
beschrijven ook zijn. Plato was een van de eersten op aarde die dit inzicht onder
woorden wist te brengen, maar overmoedig geworden door deze geniale denkstap,
ging hij de mist in toen hij nóg verder wilde abstraheren. Want volgens Plato ligt
achter het variabele verschijnsel stoel, dus het ding waarop je zit en dat gemaakt
is door een meubelmaker of in de fabriek, een Stoel ofwel het begrip ‘stoel’, dat
weer tijdloos en absoluut was. Plato vergist zich: de Stoel is geen begrip of idee,
maar een prototype. Als het wel een Idee was, is er geen reden te bedenken waarom
wetenschappers in de ene cultuur het begrip ‘stoel’ wel kennen en in een andere
cul-
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tuur, waar men geen stoelen heeft, niet. Als kind vroeg ik me al af, naar aanleiding
van wat ik een sportverslaggever had horen zeggen: als je nou een ‘geboren
voetballer’ bent in een land zonder voetbal, loop je dan de hele tijd tegen stenen en
blikjes te schoppen, op zoek naar iets, naar een spel misschien, maar wat, welk?
Mis je iets?
Wetenschap levert geen absolute kennis op, maar theoretische kennis. Theorieën
veranderen in de loop van de tijd. De wetenschappelijke methode is het streven
elke abstracte theorie te weerleggen met behulp van waarnemingen aan concrete
verschijnselen. Zolang een theorie nog niet is weerlegd blijft ze in gebruik, niet omdat
ze waar is, maar omdat ze nog niet onwaar is. Dat menigeen meent met de
evolutietheorie de definitieve waarheid over onze oorsprong en bestemming in
handen te hebben, bewijst hoe hardnekkig Plato's vergissing is, want ook de evolutie
is maar een voorstel, een vingerwijzing. Je kunt je heel andere biologische
ontwikkelingen voorstellen, waarin het niet draait om de ‘survival of the fittest’. Elk
organisme kent sowieso een periode waarin het zo kwetsbaar is dat het zijn ‘survival’
bepaald niet te danken heeft aan zijn fitheid, maar aan zijn liefhebbende ouders of
aan stom toeval.
Wat de moderne wetenschap na Newton, Darwin, Einstein, Heisenberg en
Wittgenstein gemeen heeft met de wetenschap van Plato, is dat beide gebaseerd
zijn op het blinde geloof dat de buitenwereld echt bestaat, onafhankelijk van wat wij
ervan weten. Bestond de buitenwereld niet, dan hoeven er geen concrete
waarnemingen te worden gedaan of zelfs maar uitspraken over te worden
geformuleerd. Volgens Plato nemen we weliswaar niets anders waar dan illusies,
maar tegelijk heeft hij er het volste vertrouwen in heeft dat de Ideeën of ‘begrippen’
een logisch samenhangend geheel vormen en nooit met elkaar in tegenspraak zijn
- begrippen als Verval, Fragmentatie, Mislukking, Desillusie kent hij niet. Al zijn
Ideeën zijn positief, want regelrecht afkomstig uit Gods brein, en God heeft geen
sombere of destructieve buien.
Wat echt bestaat en de toetssteen van elke kennis is, zijn in de recente
wetenschap niet de abstracte begrippen waar Plato mee werkte, maar de
vergankelijke verschijnselen die hij verwierp. Alleen het veranderlijke en de
verandering bestaan echt, de rest is theoretisch pogen. Een goede wetenschappelijke
theorie kan op twee manieren worden weerlegd: doordat wordt aangetoond dat ze
innerlijke tegenstrijdigheden bevat, dus ‘logisch inconsistent’ is (een argument dat
teruggaat op Plato), of doordat er herhaalbare waarnemingen worden gedaan die
in tegenspraak zijn met wat de theorie zou voorspellen voor de situatie waarin die
waarnemingen worden gedaan. Plato vond de ene helft van de wetenschappelijke
methode uit, het filosofische deel. Hij was zo trots op zijn eis van consistentie dat
hij de tweede helft van de methode - het waarnemingsge-
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deelte - onbelangrijk en overbodig achtte. Hij overschreeuwde zichzelf: ook Plato
kon niet verder denken dan de beperkingen van zijn kenvermogen hem toestonden.
Toch had hij wel de basis voor de wetenschap gelegd en die hield stand, ook toen
wetenschappelijke kennis net zo relatief als alles bleek te zijn.
Die basis was werkelijkheidsvertrouwen. Zoals Einstein het uitdrukte: ‘God dobbelt
niet.’ Niet dat Einstein in God geloofde, maar toen de kwantummechanica bewees
dat de stabiele werkelijkheid als object van onderzoek niet bestaat en dat de kenbare
wereld in feite wordt gecreëerd door het onderzoek ernaar, begon Einstein te
steigeren en kwam hij prompt met Plato's God op de proppen. Toch zegt de
twintigste-eeuwse wetenschap niet meer dan dat de buitenwereld weliswaar echt
bestaat, maar dat wij er op de allerkleinste en allergrootste niveaus niet meer bij
kunnen met onze methoden en technieken. De natuurwetenschappen hebben sinds
ze Plato's en Newtons en zelfs Einsteins absolute aanspraken overwonnen, geleerd
wat bescheidenheid is. De stilzwijgende basis onder het wetenschapsbedrijf is dat
de wetenschappers hun kindertijd hebben overleefd: van allerkleinst af aan heeft
de wereld hun vertrouwen niet beschaamd. Uit dankbaarheid daarvoor geven ze
de wereld kennis over zichzelf terug.

Werkelijkheidsvertrouwen
Ergens in de Politeia laat Plato zijn Socrates de volgende gedachtegang ontwikkelen
over de vraag welke studenten een universitaire opleiding mogen genieten:
‘Momenteel maakt men de fout - en dat is ook de reden dat wetenschap zo'n slechte
naam heeft gekregen - dat de verkeerde personen zo'n opleiding krijgen. Dat mogen
geen halve mensen zijn.’ Gespreksgenoot: ‘Hoe bedoelt u?’ Socrates: ‘Om te
beginnen mag een student niet invalide zijn uit het oogpunt van werklust. We kunnen
geen mensen gebruiken die zich alleen voor de ene helft van hun opleiding
inspannen. Dat heb je met die typische sportmensen die alles wat fysieke inspanning
is met plezier verrichten, maar elke intellectuele belangstelling missen.’ ‘U hebt
volkomen gelijk.’ En dan komt Socrates met deze tirade: ‘Ook ten aanzien van de
waarheid heb je van die kreupele geesten. Ze hebben afschuw van opzettelijke
leugens, ergeren zich er hevig aan als een ander liegt en staan dat ook niet aan
zichzelf toe, maar bij een onwaarheid die niet opzettelijk is leggen ze zich zonder
moeite neer. Ze vinden het helemaal niet erg als blijkt dat ze op bepaalde punten
een verkeerd inzicht hadden en wentelen zich tevreden als varkens in hun
onwetendheid.’
‘Precies,’ zegt Socrates' gesprekspartner. Ik zou nog een stapje verder willen
gaan. Die kreupele geesten vinden hun vergissingen niet alleen
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niet erg, ze leggen hun onwetendheid zelfs vastberaden vast in wat ze schrijven.
Ze zijn volkomen eerlijk, ze liegen nooit, maar ze spreken ook nooit de waarheid.
Ze zijn op zoek naar al die plekken waar het mogelijk is heel even de beperkingen
van het eigen kenvermogen te zien, omdat dat de mogelijkheid opent naar buiten
te breken, uit het innerlijk naar de buitenwereld, naar het onkenbare, het Onkenbare,
in de zekerheid dat zowel het innerlijk als de wereld altijd zullen blijven bestaan.
Zelfs na hun dood. Die kreupele geesten, ik erken trots en ootmoedig één van hen
te zijn. Voor nu en altijd.
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Gustav Herling
Een keuze uit: Dagboek 's nachts geschreven
Vooraf
Gustav Herling, voluit in het Pools: Gustaw Herling-Grudziński, stierf in 2000 in
Napels, waar hij, onder de rook van de Vesuvius, sinds 1955 had gewoond. Het
jaar daarna is een eerste vertaling van hem in het Nederlands verschenen, Een
witte nacht van liefde (De Geus, 2001), een autobiografische, essayistisch
getoonzette vertelling die tot in 2003 doorloopt. De uitgave bevat een ultrakorte
levensbeschrijving, waarin van zijn werk gezegd wordt: ‘Zijn oeuvre omvat
autobiografische getinte romans en verhalen, die een plaats verdienen naast de
boeken van Primo Levi.’ Geen woord daarvan is gelogen, maar het is wel erg
summier. De vergelijking met Levi wordt misschien begrijpelijk als ik zeg dat het
belangrijkste boek van Herling een verslag van enkele jaren goelagkamp (1940-1942)
behelst. Omdat het eerst in het Engels is verschenen, in 1951 met een voorwoord
van Bertrand Russell, noem ik de Engelse titel: A World Apart, wat je zou kunnen
vertalen als ‘Een aparte wereld’, ‘Een andere wereld’, of misschien ook als: ‘Een
wereld van verschil’. Herling heeft het boek trouwens ook in Engeland geschreven,
in het plaatsje Rugby in 1949-1950. De vergelijking met Primo Levi is niet verkeerd
maar zegt niet veel; ik denk zelf eerder aan een andere Pool in een ander kamp
(Auschwitz), Tadeusz Borowski, en aan de grootmeester van het goelagkampverhaal
Varlam Sjalamov. Herling verwijst meer dan eens naar Sjalamov. Hij heeft in 1982
zelfs een verhaal geschreven, ‘Het brandmerk’, over het schandelijke einde van de
schrijver die in dat jaar bij Nacht und Nebel uit een bejaardentehuis naar een
krankzinnigengesticht werd verkast, waar hij drie dagen later totaal aan zijn lot
overgelaten de geest gaf. Herling schreef zijn verhaal naar model van ‘Cherry
brandy’, een verhaal dat Sjalamov in 1958 schreef over het einde van de dichter
Osip Mandelstam, in 1938 in een Siberisch doorgangskamp; de titel was van een
gedicht van Mandelstam.
‘Het brandmerk’ is typerend voor de dagboeken waaruit ik hierna een aantal
aantekeningen heb vertaald. Herling was als letterenstudent al vroeg literair actief.
Hij publiceerde toen al over Gombrowicz en Milosz, maar hij is schrijver geworden,
kun je rustig zeggen, door het kamp. In de vorige Raster heb ik iets verteld over zijn
positie als waarnemer zoals hij zich die al in het begin van zijn gevangenschap
bewust was. In zijn boek over die ervaringen heeft hij een instrumentarium ontwikkeld
- een manier van observeren die tegelijk microscopisch en synoptisch is, van dichtbij
én van afstand, van binnenuit én van buitenaf is - dat hij in later werk is blijven
bespelen. Uiteraard hebben critici, die de waarheid graag in vierkante blokken
aangeleverd krijgen voor een rond wereldbeeld, betwijfeld of alles in de kampen
wel zo in z'n werk ging als Herling het vertelde. In elk geval heeft hij zijn kijk erop
verwoord en laat dat nou een wat meerzijdiger beeld hebben opgeleverd dan men
links en rechts graag zag.
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Vanaf 1971 heeft Herling dagboek gehouden, Dagboek 's nachts geschreven, voor
een deel gepubliceerd in het Poolse tijdschrift Kultura dat hij in 1946 mee hielp
oprichten en dat weldra samen met de uitgeverij Institut Littéraire van Rome naar
Parijs is verhuisd. Hij zelf woonde vanaf 1948 in Londen, in 1952 in München en
vanaf 1955 tot aan zijn dood in Napels. In de verhalen doet hij geregeld een stapje
opzij of achteruit voor wat opmerkingen terzijde; in het dagboek gaf hij vrijwel
dagelijks commentaar op alles, vooral op boeken en schilderkunst, maar ook op de
politieke constellatie in Polen, het leven in een aantal Italiaanse steden en zijn eigen
werk. Het is duidelijk dat hij tot het slag schrijvers behoort dat alleen kan denken
met de pen in de hand; zo te zien speelde zijn leven zich voor een groot deel af op
papier, of liever: al schrijvend verwerkte hij van dag tot dag zijn belevenissen en
waarnemingen tot ervaringen, als het ware in een tweede ronde, dus nadenkend.
Reacties op ontwikkelingen in zijn vaderland namen soms de vorm aan van
vertellingen die zich in heel andere contreien en tijden afspeelden. De verwijzingen
naar de echte geschiedenis ontdekte hij soms zelf pas achteraf. In het verzameld
werk beslaan de dagboeken ettelijke delen, ik ken alleen keuzes eruit in het Frans
en het Duits. Grasduinend vertaalde ik uit de Franse uitgave Journal écrit la nuit,
précédé de Feuilles anciens journaux (Gallimard, 1989) dagen uit de periode
1971-1987; en uit de Duitse uitgave Tagebuch bei Nacht geschrieben (Hanser,
1995) uit de periode 1984-1995. Bij die ene keuze is het in het Duitse taalgebied
gebleven; uit de latere periode is er nog een tweede Franse selectie verschenen
onder de titel Les Perles de Vermeer. Journal écrit la nuit, 1986-1992 (Éd. du Seuil,
1999). Interessant is de Franse verhalenbundel Variations sur les ténèbres (Seuil,
1999), waarin drie historische verhalen gevolgd worden door een gesprek van
zeventig pagina's over het Kwaad. Informatief is ook een lang gesprek in een reeks
‘The Art of Fiction’ in The Paris Review, najaar 2000.
De keuze is ongetwijfeld problematisch want subjectief, niet systematisch, niet
eens thematisch; ze legt ook geen verbanden tussen aantekeningen over jaren
heen; ze is wel chronologisch en beoogt een inkijkje in het mengelwerk, waarbij
langere teksten vanwege omvang en evenwicht vervielen, hoewel juist die de
metamorfose van aantekening naar verhaal, van beschrijven en nadenken naar
vertellen te zien geven. Laat Nederland de schade inzake dit grootse werk alsnog
inhalen. (JFV)

3 december 1971
Een bizarre dag, heel zonnig en fris, met plotselinge windstoten, een droge lucht
en als geladen met elektriciteit.
In de Villa Medici een tentoonstelling over Bonnard. Piazza del Popolo, een doek
uit 1921, zelden gereproduceerd, uit Amerika gehaald. Op de voorgrond naast een
sinaasappelkar een meisje dat de weegschaal ophoudt, achter haar rug herhaalt
de obelisk het motief van de weegschaal, aan de voet van de obelisk kleine,
nauwelijks zichtbare menselijke silhouetten, het plein bijna verlaten, gedompeld in
het zware licht van de middag die ten einde loopt. In het eerste nummer van Kultura
had Czapski het over het ‘verloren paradijs’ van Bonnard. Buzatti begroet de huidige
tentoonstelling in een artikel getiteld ‘Paradisi di Pierre Bonnard’.
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Ik ben na het verlaten van de Villa Medici rechtstreeks naar het plein gegaan dat
hij een halve eeuw geleden geschilderd heeft (het was de verzamelplaats voor ons
leven in het naoorlogse Rome), ik ben in een café gaan zitten dat op dat ochtendlijke
uur nog leeg was. Het verloren paradijs, de verloren tijd, de kunst zelf kan ze alleen
maar opwekken door de schaduw van een schaduw ervan te creëren... ach! maar
wat houden we heimelijk van de schaduwen!

13 december 1971
Afgelopen zomer heb ik in Zürich de tentoonstelling van meesterwerken uit het
museum van Dresden bezocht en kijkend naar het schilderij van Claude Lorrain,
Acis en Galatea, kon ik mij met geen mogelijkheid herinneren bij welke gelegenheid
het bij Dostojevski ter sprake komt. Ik heb mijn vrienden de oren van hun kop
gevraagd, niemand herinnerde zich het. Had ik mij vergist, gooide ik iets door elkaar?
Nee. Heel eenvoudig, het hoofdstuk ‘Bij Tichon’ waarin de biecht staat van Stavrogin,
ontbreekt in de meeste edities van De demonen sinds Katkov van oordeel was dat
De Russische Bode rekening diende te houden met de eerbaarheid van zijn lezers,
fatsoenlijke mensen, wat je verder ook van hen denkt. Ik had het hoofdstuk lang
geleden in een losse uitgave gelezen en dacht er niet meer aan toen ik mijn delen
Dostojevski doorbladerde. Na zijn geschiedenis met het kleine meisje, droomde
Stavrogin toen hij zijn toevlucht in een erbarmelijk Duits hotel gezocht had, van het
schilderij van Claude Lorrain als een visioen van de Gouden Eeuw van de mensheid.
Toen hij uit zijn droom van Arcadië ontwaakte zag hij ‘het rode puntje’ en associeerde
het onmiddellijk met het piepkleine rode spinnetje dat hij op een geraniumblad had
gezien, die namiddag toen de tijd zo lang leek te duren, een paar stappen verwijderd
van het kamertje waar de kleine Matrjosja zich had opgehangen. Dostojevski ging
zo'n symbolisch bruggetje niet uit de weg als hij ‘verdoemde problemen’ aan de
orde stelde. Maar je moet hem beoordelen naar de koppige, onverbiddelijke manier
waarop hij zich erin vastbeet. Daarin is hij geniaal.
Men heeft de zelfmoord van Stavrogin op verschillende manieren geïnterpreteerd;
het eind van het liedje is dat ze allemaal uitkomen bij zijn absolute, ongeneeslijke
eenzaamheid. Hermetisch gesloten, zichzelf vergiftigend met zijn haat tegen de
wereld en de mensen: ‘Ik hield niet van de vrouwen die ik begeerde en in het
algemeen kon ik nooit van iemand houden.’ Hij experimenteert met zichzelf en met
anderen om zich ervan te overtuigen dat er geen uitweg bestaat, of liever dat er
alleen maar ‘domme’ en illusoire uitwegen bestaan. De biecht die hij Tichon te lezen
geeft bevat de bekentenis van de kwellingen van iedere zelfmoordenaar: ‘Ik verveelde
me zó dat ik me zelfs had kunnen ophangen; als ik me niet
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ophing, was dat omdat ik nog ergens op hoopte zoals al mijn hele leven.’ Hoop?
Kierkegaard zou zeggen dat de wanhoop graag in dit soort hoop zijn nest bouwt.
De dodelijke ziekte (of de duivel, de woorden doen er niet toe) bestaat in de
onmogelijkheid een bres in de muur te slaan, of ze loopt uit op minachting en haat.
Kafka stelde vast dat de mens niet kan leven zonder in iets onverwoestbaars in
zichzelf te geloven maar dat het hem niet gegeven was die onverwoestbare ‘kern’
bewust te zijn; een van de vormen van dat ontbrekende besef is het geloof in God.
En wat als je bewust zowel het onverwoestbare ‘ik’ verwerpt als God? Dan blijft
alleen de laatste kaart van de eenzaamheid over: trots. Uitbarsten in een uitdagend
en luidruchtig gelach zodat iedereen je hoort. Tichon begrijpt hem heel goed, maar
hij begaat een vergissing. Hij waarschuwt Stavrogin dat het antwoord op dat lachen
het lachen van de wereld kan zijn. Stavrogin verbleekt en Tichon beseft te laat hoe
riskant zijn spel was, hij weet nu zeker dat Stavrogin zichzelf gaat doden om zich
aan de publicatie van zijn biecht te onttrekken: 'Vervloekte psycholoog!, roept hij uit
en verlaat de kloostercel zonder om te zien.
De kwelling van Stavrogin vormt voor Simone Weil de voornaamste waarde van
de eenzaamheid: de kans op ‘opperste aandacht’. Stavrogin heeft uit die kans een
touw gevlochten dat hij om zijn nek heeft gelegd omdat hij, in tegenstelling tot de
auteur van La conscience surnaturelle, alleen maar het natuurlijke geweten kende
en wilde kennen. Kirilov beschouwde het als zijn ‘plicht’ door zijn zelfmoord getuigenis
af te leggen van zijn ongeloof; hij is gestorven als de eerste mens in de
wereldgeschiedenis die weigerde God te bedenken, of anders uitgedrukt, zijn dood
was een beschuldiging van iets of iemand. Stavrogin is een publieke biecht uit de
weg gegaan en heeft alvorens zich te verhangen op een stukje papier gekrabbeld:
‘Men moet niemand de schuld geven. Ik ben het.’ Ik dat wil zeggen: ik alleen. In
heel het werk van Dostojevski is er geen personage dat hij zo consequent, stap
voor stap, naar het nulpunt leidt. Als er een ‘ik’ bestaat, is het alleen maar een manier
om zich in de eenzaamheid te bevestigen; en als er alleen maar dat is, wat is er
dan onverwoestbaar in ons? Stavrogin heeft er zijn conclusies uit getrokken.
Dostojevski had er behoefte aan, de strijd om het bestaan van God opnieuw bij nul
te beginnen.

Dragonea, 8 juli 1972
Je kunt ook voor dingen een liefde op het eerste gezicht hebben. La Casa Rossa,
het alleenstaande Rode Huis, aan de overzijde van het plaatsje Dragonea, had ik
twee jaar geleden gezien vanaf de weg die van Vietri sul Mare naar San Vincenzo
en de abdij van Cava klimt. De bewoner was een oude boer die van een van de
vertrekken op de begane grond een stal
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had gemaakt en van de hele etage een schuur. Uit de grond van de berghelling
tussen het huis en het dorp, die steil omlaaggaat en zich in het Oosten uitstrekt tot
de autostrada Pompeii-Salerno, haalde hij een beetje wijn en vruchten voor eigen
gebruik, rond bosjes en bomen maaide hij het gras voor zijn drie vaarzen. Iets anders
groeide hier niet, in de zomer brandt van 's ochtends tot 's avonds de zon, gedurende
lange periodes zonder regen is het verboden het spaarzaam geleverde water
buitenshuis te gebruiken. De pacht zou binnen enkele maanden aflopen, de oude
man had er genoeg van te zitten stoven op de heuvel die van het dorp was
afgesneden, de eigenaar die in Cava dei Tirreni woonde, wilde graag verkopen.
Tegenover mijn raam (dat van de oude schuur) Dragonea, tegen de overkant van
het ravijn geplakt: een dorpje, een rij vuilgrijze en roze gevels op de hoogvlakte vlak
bij de top, bijeengehouden door de knoop van een grote kerk vanwaar alle zondagen
uit dreunende luidsprekers de mis over de groene afgrond uitgespreid wordt. Even
overstemmen mensenstemmen het gezang van de krekels dat de lucht licht doet
trillen. Vanaf de weg en de autostrada bereiken mij soms de claxons, maar het oor
dat het lawaai van Napels gewend is neemt ze nauwelijks waar, en met een vreemde
opluchting alsof het niet meer kan of niet meer wil afzien van de gedempte echo's
van de wereld. Aan de andere kant van de autostrada, het zicht ontnemend op
Salerno, een tamelijk hoge en beboste berg, San Liberatore, met een 's nachts
verlicht kruis en (naar men zegt) een kluizenaarshut. De roerloosheid van de dag
is volmaakt, zelfs de witte rookpluimen die opstijgen van de vuren die in de
wijngaarden worden aangestoken bewegen niet. Voor het vallen van de nacht
verschijnen de vleermuizen die vlakbij de grond korte cirkels met af en toe een uitval
beschrijven. Ondanks de maan en de sterren vult de nacht het ravijn met duisternis.
Zo heb ik een omloop voltooid en ben ik bij mijn vertrekpunt teruggekeerd. Exact
in die streek vond tijdens de oorlog mijn intrede in Italië plaats. Ik herinner me het
gebombardeerde station van Salerno toen ze mij in december 1943 van Taranto
naar het Britse hospitaal van Nocera brachten. Nocera, waar ik drie maanden met
tyfuskoorts heb doorgebracht, ligt op een half uur gaans. Als je Mastr' Angelo mag
geloven, de werkman die voor mij het Rode Huis heeft opgeknapt, heeft zich, na de
landing van de Geallieerden op de stranden van Salerno en Vietri, in ons ravijn een
1
slag van Monte Cassino in het klein afgespeeld. De Duitsers verdedigden zich op
‘mijn’ helling van het ravijn (waarbij ze waarschijnlijk de kelder van Casa Rossa, die
diep in de bodem verzonken is, als veldhospitaal gebruikten), de Engelsen en
Amerikanen vielen aan vanuit Dragonea. De strijd was hevig, de Duitsers waren in
de minderheid maar
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compenseerden dat door snelle manoeuvres, tachtig geallieerde soldaten zijn
gesneuveld op de helling bij de kerk. Onder dekking van de duisternis is het
merendeel van de verdedigers erin geslaagd zich terug te trekken in de richting van
Cava-Pagani en aan de overkant van de weg heeft een jonge kapitein, die helemaal
op zijn eentje de mitrailleur had bediend op het erf van de oude weduwe Rosalia,
zich overgegeven. Op het moment dat hij met zijn handen omhoog uit zijn
mitrailleursnest te voorschijn kwam heeft een salvo uit de tommy-gun hem
neergemaaid. Rosalia, wier enige zoon zojuist in Afrika gevallen was, heeft het
lichaam van de jonge kapitein begraven en enkele jaren lang heeft zij zijn graf
verzorgd. Toen zijn er Duitsers gekomen, hebben de resten opgegraven, ze in een
ijzeren kistje gedaan en hebben de weduwe een grote som geld aangeboden. Zij
heeft geweigerd. Sono una buona cristina, ik ben een goed christen, herhaalde ze
hardnekkig terwijl ze haar handen achter haar rug wegstopte.
Ik luisterde naar Mastr' Angelo bij het avondlijke glas wijn met een onverwacht
gevoel van vermoeidheid: de cirkel sloot zich.

16 juli 1972
De bekende Engelse literatuurcriticus Alvarez heeft een poging tot zelfmoord gedaan.
Men heeft hem gereanimeerd, waarna hij een boek geschreven heeft, The Savage
God. A Study of Suicide. Behalve zijn eigen ervaringen maakt Alvarez daarin gebruik
van de geschiedenis van de geslaagde zelfmoord van Sylvia Plath, de bekende
dichteres, een vriendin. Het boek heeft enorm succes in Engeland en Amerika.
De ondertitel is misleidend: de zogenaamde ‘studie van de zelfmoord’ is een
compilatie gemaakt door een literator die vooral geïnteresseerd was in het probleem
‘zelfmoord en literatuur’. Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen een dergelijke
omschrijving van het onderwerp, maar wat me bij Alvarez stoort is een bepaalde
toon die lijkt te suggereren dat het monopolie van de ‘echte zelfmoord’ gereserveerd
is voor kunstenaars. Gewone stervelingen wachten hun tijd af om ‘triviale’ redenen,
terwijl in het geval van de kunstenaars de zelfmoord de culminatie is van de
onstuimige ‘creatieve daad’. Dit boek gaat gebukt onder de gedachte van Kierkegaard
die zei dat de wereld verdeeld kan worden in mensen die schrijven en mensen die
niet schrijven; degenen die schrijven tonen hun wanhoop, degenen die hen lezen
wijzen de wanhoop af en geloven in hun eigen wijsheid, maar als ze in staat waren
te schrijven, zouden ze niets anders zeggen. In wezen zijn ze allemaal even
wanhopig met dit verschil dat zij geen kans hebben om door hun wanhoop belangrijk
te worden - daarom is het voor hen nutteloos wanhopig te zijn of wanhoop aan de
dag te leggen. Zou dat de oplossing zijn om over wanhoop heen te komen? Ik ken
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de passage niet, ik kan me alleen niet voorstellen dat Kierkegaard zo stom, zo
kleingeestig kon zijn. [Dat klopt, de uitspraak is van Pirandello, vert.] Eén ding
verklaart het zonder het te rechtvaardigen: de Wanhoop was voor hem ongeveer
het equivalent geworden van de Genade van de puriteinen, het privilege van de
uitverkorenen; hij had de ‘dodelijke ziekte’, een bloederziekte van de Ziel, omgeven
met een cordon van blauw bloed.
Lang geleden maakte ik in een ellendig hotel in Rome de ferragosto mee, het
hoogtepunt van de zomer (15 augustus), wat gevierd wordt door de Italianen. De
stad was verlaten, de hitte verschrikkelijk. Ik lag languit op bed, doordrenkt van het
zweet, en stond af en toe op om mijn kop onder de kraan te houden of een kijkje te
nemen in de sombere put van het binnenplaatsje. Het enige geluid dat je hoorde
was het gekreun van de lift wanneer een op doorreis zijnde soldaat een meisje dat
hij bij de Termini had opgepikt mee naar boven nam. Aan de andere kant van de
muur werd zelfs de liefde in stilte bedreven, zonder kreten of gekreun van inspanning.
Ik kan de lamlendige en warrige loop van mijn gedachten nu niet meer traceren,
maar ik herinner me dat ze kriskras door de ruimte van de voorbije jaren kropen en
dat zich er een toenemende woede in baanbrak (volgens Kierkegaard: precies het
gezicht van de wanhoop). Ongeveer zes uur 's avonds heb ik iets ondefinieerbaars
gevoeld, een soort gat in de tijd, een zuigpomp van de afgrond was aan het werk.
Ik stond bij het raam, de pijn van mijn handen die ik om de sluitingen van de luiken
geklemd had heeft mij uit de verdoving gewekt. En onmiddellijk is het tumult op
straat weer losgebarsten, de stad kwam weer tot leven, in het naburige huis zong
iemand luidkeels een liedje dat in de mode was. In het nieuws van middernacht
meldde de radio dat tegen zes uur vier personen in verschillende wijken van Rome
zelfmoord hadden gepleegd.
Temidden van vergeefse pogingen om de geheimen van de Wilde God te
doorgronden legt een augustusdag als deze meer gewicht in de schaal dan een
literaire ‘studie’ van de zelfmoord.

31 januari 1973
Het wordt hoog tijd dat ik in mijn dagboek plaats inruim voor een klein apocalyptisch
archief. Niet zo lang geleden heb ik een fragment overgeschreven uit het Journal
de mon désarroi van Ionesco. Vandaag is Cioran aan de beurt: hij weet zó precies
hoe de toekomst eruit zal zien, zegt hij, dat als hij kinderen had hij ze onverwijld zou
wurgen. Gisteren was het Montale: ‘De wereld is moreel ziek. Zij hoopt wanhoop
op, dat weet ik, maar ik weet niet waartoe dat leidt.’ Poolse teksten ontbreken
evenmin in mijn verzameling. Jan Lebenstein put uit de Apocalyps het onderwerp
voor zijn ramen in de kapel van de priesters van Pallotti in Parijs. In eigen
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omgeving duiken de nieuwe gedichten van Zbigniew Herbert op, vooral twee: ‘Meneer
Cogito en de verticale houding’ en ‘De gedachten van meneer Cogito over de Hel’.
Ik herinner me een zin uit een brief van Jerzy Stempowski die hij schreef aan het
eind van de oorlog (ik sjouwde toen in mijn uniform door Rome rond): ‘Het is
misschien de taak van schrijvers en kunstenaars om moedig en koppig in de afgrond
te kijken die zich onder hun voeten opent.’
Op het tijdstip dat hij dat schreef, heerste in het bevrijde Parijs het consigne van
de ‘geëngageerde literatuur’. Camus is intussen overleden (zijn dood heeft een
verschrikkelijk gat achtergelaten), Sartre geeft ons in Esquire zijn eindeloze,
onsamenhangende, debiele biecht te lezen: hij is in 1968 ‘opnieuw geboren’, na zijn
colbert en stropdas uit het raam te gegooid en verruild te hebben voor een Mao-jasje.
Hij is geen anticommunist meer: hij is een communist die ervan overtuigd is dat de
USSR het communisme naar god aan het helpen is. Hij wil dienen en wil niets anders
zijn dan een gewillige spreekbuis van de massa's, want de massa's hebben altijd
gelijk. Hij is er trots op dat de studenten van de Sorbonne Louis Aragon hebben
uitgefloten en niet hem. China? Ook dat heeft hem bitter teleurgesteld vanwege zijn
buitenlandse politiek, maar hij blijft achter het maoïsme en de culturele revolutie
staan omdat hij daarvan de definitieve vernietiging van de Staat verwacht. Een
culturele revolutie, dat is waar elk weldenkend mens naar moet streven. Of het
Chinese voorbeeld niet verontrustend was? Dat is waar, laten we zeggen dat men
in China hier en daar zonder dringende reden mensen heeft afgetuigd. Dat is jammer,
maar daardoor stort de wereld nog niet in. Dat een gek met een hamer op de
Madonna van Rome heeft ingehakt? Heel goed, een neus minder, wat dan nog?
Dat gebeurt. Niettemin zou de filosoof in Mao-jasje geen pink verroeren om te
beletten dat de Nationale Bibliotheek van Parijs of de Mona Lisa verbrandt? De
Mona Lisa zou hij laten verbranden zonder een traan te laten, wat de rest aangaat
zou hij met zijn wapenbroeders toekijken. Daarentegen zou hij met plezier een
handje helpen bij het uit de weg ruimen van bepaalde professoren; goed of niet, hij
zou ze een tijdje in een gevangenis opbergen om dan het probleem na afloop van
de voornaamste actie nader te bestuderen. En wat het einde betreft: ‘Ik denk niet
dat ik me goed zou voelen in de samenleving die ik voor anderen aanbeveel, maar
dat is het probleem niet.’
Een uitspraak van een ongekende exactheid die het verdient om aan de ingang
van alle literaire en artistieke salons van Nieuw Links te worden opgehangen. Anders
dan het lijkt, getuigt de zin niet van een masochisme van de bekeerling; ongewild
verraadt de auteur ervan de flauwekul van de barricaden, zij is het bewijs dat het
‘engagement’ van kort geleden niet meer is dan de masturbatie van kletsmajoors
die geen woord geloofden van wat er in hun spraakwaterval werd meegesleurd.
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28 december 1973
In gesprekken en in de krant neemt de Apocalyps schaamteloos de plaats in van
de Vervreemding. T.S. Eliot is weer in de mode, men citeert telkens weer het laatste
kwatrijn van ‘The Hollow Men’:
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

De meningsverschillen in de apocalyptische discussies komen op die vraag neer:
zal de wereld in zacht gejammer eindigen of zullen we toch (wij of onze kinderen)
de knal van de grote finale horen? De metalen knal maakt meer indruk (je kunt hem
vergezeld doen gaan van een klap met de vuist op tafel) dan het hijgerige whimper,
maar de voorspelling van Eliot lijkt toch realistischer. Gepiep hier, gejammer daar,
dan een universeel gekrijs in koor, dat is het dan. Al met al is de mogelijkheid van
een gegrom op het moment suprème, dus dat van een explosie, niet uit te sluiten.
Zodra men onder druk van de Apocalyps niet langer te pas en te onpas het woord
vervreemding misbruikt, heb ik zin er een afscheidspagina aan te wijden. In 1964
publiceerde de Amerikaanse criticus Gerald Sykes een dikke bloemlezing in twee
delen, Alienation, waarvan ik een exemplaar ontving als een van de (levende)
auteurs die een duit in het zakje van de vervreemding hadden gedaan. De mens
vervreemd - van wat, van wie? Van God? Van de Natuur? Van de Maatschappij?
In zijn inleiding is Sykes ons niet erg behulpzaam: ‘De meeste mensen begrijpen
niet wat het woord “vervreemding” wil zeggen. Wanneer zij het tegenkomen trekken
ze een benauwd gezicht, van verdriet of schrik. Voor anderen, niet veel, is de term
een vaste uitdrukking geworden beladen met partijdige associaties. Je zou denken
dat een groot boek over vervreemding zou moeten beginnen met een definitie van
het begrip. Nee. We kunnen vervreemding beter behandelen als een mysterie
waarvan de ervaring te gelegener tijd de sleutel zal verschaffen.’ Onder de honderd
teksten die de auteur van de bloemlezing heeft uitgekozen zijn er twee die op
uitzonderlijke wijze zo'n ervaring laten zien, of men het woord ‘vervreemding’ nu
wel of niet begrijpt, of het begrip nu wel of niet nodig is om een naam aan het
mysterie te geven: De Mantel van Gogol en Bartleby the Scrivener van Melville.
Gogol heeft De Mantel in 1841 geschreven, Melville zijn verhaal ongeveer 1856.
Basjmatjskin en Barteleby zijn op zo'n frappante manier met elkaar verwant dat ooit
eens vlijtige onderzoeker de neiging zal krijgen ze in een geleerde dissertatie met
een hoop voetnoten met elkaar te vergelijken. Basjmatsjkin is een kopiist die niets
anders kan dan kopië-
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ren. Bartleby is een kopiist die weigert iets anders te doen en elke opdracht van zijn
baas afwijst met een kort en categorisch: ‘I prefer not to.’ Beiden leven in een
grenzeloze eenzaamheid midden in een grote stad, Basjmatsjkin in Sint Petersburg,
Bartleby in New York (de ondertitel van het verhaal van Melville is ‘Een geschiedenis
uit Wall Street’) Het enige levende wezen in het bestaan van Basjmatsjkin is zijn
nieuwe mantel. Bartleby bezit zelfs zo'n metgezel niet; als hij klaar is met zijn
kopieerwerk, zit hij urenlang door het raam naar de muur voor het raam te kijken.
Ze zijn bij leven al dood. In zijn mooie essay ‘Tragische Gogol’ noemt Jozef Wittlin
Basjmatsjkin een ‘dode ziel’ en voegt eraan toe dat ‘zijn ziel pas na zijn dood tot
leven zal komen’. Voor Nabokov is de levende Basjmatsjkin zijn eigen fantoom dat
's nachts door de straten van Sint-Petersburg dwaalt. Bartleby komt enigszins tot
leven wanneer hij weigert verder te kopiëren en als schim van zichzelf koppig, zonder
zich te bewegen, in het kantoor rondhangt. Tenslotte sterft hij een hondendood, in
elkaar gevouwen bij een muur. Men komt dan te weten dat hij voordat hij kopiist
werd, gewerkt heeft in het Dead Letter Office in Washington, het kantoor voor
onbestelbare post, brieven die niet bezorgd zijn vanwege het overlijden van de
geadresseerden: ‘Dead letters! Klinkt dat niet als dode mensen?’ Melville besluit
zijn verhaal met de uitroep: ‘Oh, Bartleby! Oh, mensheid!’ Net zo'n uitroep had heel
goed in de geschiedenis van Basjmatsjkin gepast.
Wat wij gewoonlijk onder de vage en ruime term vervreemding verstaan was in
de geniale novellen van Melville en Gogol het voorgevoel van de absolute
eenzaamheid in de grote opeenhopingen van mensen. Hoe kan de vervreemding
dan worden opgeheven als de eenzaamheid eerder groter dan kleiner wordt? Het
is als met de eenzaamheid als met de zon en de dood in de beroemde maxime van
Rochefaucauld: zij ‘kunnen elkaar niet strak aankijken’. In een tijd van een
onophoudelijk toenemende eenzaamheid, is de Apocalyps ons laatste collectieve
kuddegevoel.

27 februari 1979
In kranten en geïllustreerde bladen zijn interviews met gerenommeerde geleerden,
coryfeeën van de exacte wetenschappen, aan de orde van de dag. Wisten de
journalisten die hun vragen stellen zich maar eens tot hun wetenschappelijke
specialisme te beperken! Maar nee, ze vragen hun vooral zich uit te spreken over
‘universele’ vraagstukken: de toekomst van de wereld, de zin van het menselijk
leven, de grote ideologische conflicten, de wereldpolitiek, de kunst, de dood van
God enzovoort. Afgezien van enkele bescheiden mensen, dat wil zeggen lieden die
niet graag de grenzen van hun discipline overschrijden, antwoorden ze met de
zelfverzekerdheid van leden van een nieuwe priesterkaste.
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Elke keer als ik dat soort interviews lees, moet ik terugdenken aan een Napolitaanse
soiree van vijftien jaar geleden. Rinaldo Dohrn, de inmiddels overleden directeur
van het Aquarium van Napels, organiseerde graag in zijn grote appartement in de
Riviera di Chiaia diners die vergezeld gingen met ‘spirituele banketten’ in
Duits-Russische stijl. Hij nodigde ons een keer uit waarbij hij geheimzinnig
aankondigde dat er vier beroemde disgenoten zouden aanzitten. In de eetzaal
hadden zich allerlei mensen verzameld. De hoge gasten waren vier
Nobelprijswinnaars uit verschillende takken van wetenschap (ik ben vergeten welke,
zoals ik mij ook de namen van de gelauwerden niet meer herinner). Tijdens het
diner heerste er een gewijde stilte, de personen die ter ere van de vier hoge gasten
waren uitgenodigd, waren duidelijk onder de indruk. Toen in de salon de koffie werd
geserveerd, ontspande de sfeer zich een beetje en kwamen de tongen los. De
terughoudendheid van de Nobelprijswinnaars werd er niet minder door. Geprikkeld
antwoordden ze uit de hoogte, kortaf, minzaam glimlachten ze als hooggeplaatste
personen die door een troep kinderen gehinderd worden alles te verwerken en hun
onpeilbaar diepe gedachten voort te zetten. Toen onze gastheer ten slotte een
zweem van ongeduld op hun gelaat ontwaarde, leek hem het moment gekomen
voor de attractie van het banket. Hij stond op en boog plechtig zijn hoofd. De vier
laureaten verhieven zich van hun plaats, gingen naar de vestibule en keerden terug
met elk een muziekinstrument. Het kwartet heeft een uur geduurd, ik heb van mijn
leven geen vreselijker en potsierlijker muziek gehoord. We hebben de laureaten
musici bedankt voor de onvergetelijke avond en de brave Rilando Dohrn heeft een
hoogdravende speech gehouden over de wetenschap die doordringt tot de geheimen
van de menselijke geest en daarbij geen grenzen kent omdat ze zich terecht de
hedendaagse Weltgeist waant.

25 juli 1985
Voortzetting van A World Apart in het boek met herinneringen van Wiktoria
Krásniewska Na de bevrijding... (1944-1956).
De schrijfster woont in Polen en gebruikt een pseudoniem. Als lid van het leger
des vaderlands kwam zij achter tralies en prikkeldraad en werd tenslotte
gedeporteerd. In 1956 keerde zij naar Polen terug. Twaalf jaar! In maart signeerde
ik in de Parijse boekhandel Libella Franse en Poolse exemplaren van Een aparte
wereld, een oudere heer boog zich over mijn tafel en fluisterde: ‘Ik ben er ook
geweest, later en veel langer dan u. Zet u alstublieft alleen maar uw handtekening,
mijn naam doet er niet toe.’ Hij stak het gesigneerde exemplaar in zijn zak, we keken
elkaar in de ogen en hij verliet snel de boekwinkel. Toen ik nu Na de bevrijding...
las, herinnerde ik mij de blik van de onbekende uit boekhandel Libella. Wij - de
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voormalige bewoners van de Aparte Wereld - vormen waarschijnlijk een gesloten
kring van ingewijden. In Krásniewska's boek lees ik: ‘In het kamp heeft alleen de
gevangene geen angst meer, hij staat immers aan de andere kant van de grens;
hij is al ingewijd.’ Het motief van de inwijding die voor altijd bestaat (door sommigen
als ‘ziekelijke dwanggedachte’ bestempeld), hoewel in het bereik of de voortdurende
schaduw van de ‘Wereld apart’ anders dan buiten de reikwijdte ervan, vind je vaak
terug bij Solzjenitsyn.
Krásniewski, gevoelig, scherpzinnig en met een nauwkeurig
waarnemingsvermogen, heeft een heel zakelijk, hier en daar zelfs koel en nuchter
verslag geschreven. Zij verheft haar stem niet en haar stem trilt ook niet. Het is alsof
ze vanaf grote afstand vertelt, waarschijnlijk vele jaren na de terugkeer naar Polen,
maar over haar vertelling ligt een grijze schaduw die door het verleden wordt
opgeroepen. Haar ervaring is even levend als de ‘factor gevangene’ in het
sovjetsysteem. Soms komt het bij de beschrijving van een bepaalde episode of het
portret van een persoon tot een beschouwing als deze: ‘Zijn wij dan nu niet allemaal
tot zulke reacties en handelingen bereid?’ In een van Arsjak-Daniëls [Joeij Daniël]
novellen klinkt de kreet: ‘De kampen zijn bij ons naar binnen gegroeid, ze hebben
in ons diepe wortels geslagen!’ Sjalamov heeft van deze uitroep schitterende
literatuur gemaakt. Krásniewska's boek is vrij van de verleiding van een speciaal
nationaal Pools martelaarschap, het levert een bijdrage van Polen tot het algemene
beeld van totalitaire menselijke degradatie in zijn sovjetvorm.
‘En zo verliezen wij langzaam onze ziel. Van dag tot dag sijpelt samen met de
honger, de dwangarbeid die de krachten te boven gaat, en met de hopeloosheid
van de tijd druppel voor druppel iets bij ons naar binnen dat nader benoemd zou
moeten worden - het is de inwilliging van het kwaad. We brengen geen woede meer
op, we halen nog alleen onze schouders op. We verbazen ons eerder over een
eerlijk mens op wie we aan kunnen. Dat is de sovjet pjerjewospitanje, de omscholing,
de duistere bedreiging van alledag.’ Van deze pjerjewospitanje, deze omscholing,
kun je je, zoals in de beroemde vertelling van Tsjechov, alleen bevrijden door het
gif van de slavernij dat de zielen vernietigt, druppel voor druppel uit jezelf naar buiten
te persen.

19 november 1985
Eindelijk is het eens gezegd. Leonardo Sciascia maakt zich vandaag boos over de
televisie waar de laatste dagen non-stop een twaalfjarig Colombiaans meisje getoond
werd dat na de uitbarsting van de vulkaan Nevado del Ruiz, in een doodsstrijd van
zestig uur lang, gevangen zat in een modderzee. De foto- of televisieverslaggever
doet ‘alleen maar’ zijn plicht,
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hij fotografeert wat hij kan en besteedt aan ‘al het andere’ geen aandacht. Maar ‘al
het andere’ is, of zou het althans moeten zijn, de onaantastbaarheid van bepaalde
gebieden van leven en dood. De televisie dringt overal binnen, de fotoverslaggevers
trekken om strijd de ‘conventionele omhulsels’ af en proberen records te bereiken
in professioneel ‘kunnen’ en menselijke dikhuidigheid (of ongelooflijke
onverschilligheid). Waarschijnlijk worden ons in de nabije toekomst op de beeldbuis
de ‘authentieke’- ‘originele'- doodsstrijd van kankerpatiënten en ‘authentieke’
aanvallen van razernij van geestesgestoorden getoond. Wat tot dusver onderwerp
van fantasie van een kunstenaar was of kon zijn, wordt een scoop van de
fotoverslaggever, die hij ‘live’, ‘op heterdaad’, aan de ‘concrete’, ‘tastbare’
werkelijkheid ontrukt. In de nieuwe videocivilisatie moet alles tentoongesteld worden.
Alles wordt spektakel; ondertussen wordt de sensibiliteit van de mensen ten
aanzien van de essentie van hetgeen we zien afgestompt en de dramatiek van het
menselijk bestaan gevulgariseerd en gebanaliseerd. Wanneer toevallige getuigen
van gewelddaden er volledig onverschillig naar staan te kijken (waarover bijna
dagelijks berichten in de krant staan) en geen aanstalten maken de slachtoffers te
helpen, dan ligt dat niet alleen daaraan dat ze vrezen voor hun eigen vege huid en
bang zijn voor de aanvallers; een reden is ook dat ze geblaseerde toeschouwers
van een spektakel in het echt zijn geworden, dat ze misschien gisteren op de televisie
gezien hebben of morgen zullen zien. Niemand verbaast zich nog over iets. En dat
betekent in de praktijk vaak dat de mens als toeschouwer stap voor stap, zonder
op verzet te stuiten, de mens als betrokkene verdringt.
Terwijl ik over de moeilijkheden van de videocivilisatie schrijf, herinner ik mij het
onbehagen dat ik destijds ervoer bij de ontmoeting tussen Johannes Paulus II en
Ali Agca in de gevangenis van Rome die overal ter wereld door de televisie werd
getoond. Deze mooie en in wezen intieme daad van christelijke vergeving had nooit
buiten de muren van de gevangeniscel mogen komen. Als televisiespektakel leek
het mij (en overigens niet alleen mij) plat, banaal en nietszeggend. Tot op heden
begrijp ik niet wat de verstandige paus ertoe gebracht heeft voor de meute van
fotoverslaggevers te capituleren.

20 november 1985
In de overtuiging dat ik mij hartstochtelijk voor demonologie interesseerde, stuurde
R. mij The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner van de Schotse
schrijver James Hogg. De roman verscheen in 1824 en werd onlangs met uitbundige
kreten van bewondering opnieuw uitgegeven. Hogg is geen eersteklas schrijver, de
roman geen meester-
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werk, hij werd echter terecht opgegraven. De idee van de duivel als onafscheidelijke
metgezel, bijna een dubbelganger of schaduw, een ‘tweede persoon of ziel in een
en dezelfde mens’, was in die tijd origineel. Origineel was ook de overtuiging van
Hogg dat de duivel juist in een sfeer van - religieus of politiek - fanatisme bijzonder
goed gedijt. Wanneer je de titel ‘Vorst der duisternis’ vervangt door ‘Vorst der
nevelen’, is het passender de held in Hoggs roman als door de duivel ‘beneveld’ en
niet ‘bezeten’ aan te duiden. Fanatisme is inderdaad een beneveling, hoe
‘verhevener’ de zaak die het opwekt en met hels vuur verder aanwakkert des te
bedreigender.
In de inleiding bij de heruitgave van de roman benadrukt de bekende Engelse
schrijver John Wain de actualiteit ervan. Vanzelfsprekend denkt hij daarbij aan de
demon van hedendaagse ‘ideologieën’. Volgens mij is deze actualiteit allang
achterhaald: er kwam een einde aan met het Eichmann-proces, dat Hannah Arendt
in haar ‘Bericht over de banaliteit van het kwaad’ beschreven heeft (mijn stukje
erover noemde ik ‘De demon van onze tijd’). Op de ruïnes van het ‘tijdperk van de
ideologieën’ ontstond een demon waaraan Hogg niet eens in zijn dromen heeft
gedacht: de nieuwe demon van kilte en onverschilligheid. Draaglijker dan zijn
voorgangers, maar gluiperiger en gemener.

20 januari 1986
Toen ik vanochtend in de boekhandel in een platenboek over Orvieto bladerde, zag
ik tot mijn genoegen een grote foto waarop zowel de Duomo als de ‘bank van de
oudjes’ aan de overkant van het Domplein te zien was. De fotograaf was precies
door hetzelfde gefascineerd als wat ook mij was opgevallen en voor mij sinds mijn
eerste bezoek in de Umbrische stad onverbrekelijk met Orvieto verbonden blijft.
Dagelijks wordt in voorjaar en zomer, wanneer de hemel mooi weer belooft, de
lange stenen bank tegenover de Dom al in de ochtenduren bevolkt door oude
mensen. Urenlang kunnen zij zo zitten, waarbij ze maar zelden met elkaar praten,
maar meestal zwijgend naar de Domgevel zitten te kijken. Soms hoor je een stille
zucht: ‘Come bello!’, als de woorden van een gebed. Voor de oude, broze mensen
van Orvieto, die alleen nog wachten op de dood, is de Dom ongetwijfeld een teken
en een belofte van overleven. Hun hele leven speelt zich rond de Dom af; nu zij zich
opmaken om te vertrekken, richten zij hun zwakker wordende blik op Orcagna's
rozet. Deze lijkt door haar vorm en stralenkrans van de zuiltjes nu eens een
monstrans dan weer een zon die 's ochtends de Umbrische heuvels, tuinen,
wijngaarden en velden aan de voeten van de Domrots in goud hult en 's avonds
purperrood laat verdwijnen.
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Napels, 14 oktober 1986
‘Prometheus ontwaakt zo uit zijn droom van de macht als Kafka's Gregor Samsa.’
Met deze zin eindigt het eerste deel van Kolakowski's Hoofdstromingen van het
Marxisme. Een effectvol slotakkoord, zij het een tikkeltje overdreven.
Gregor Samsa wordt namelijk op een ochtend, in een monsterachtig ongedierte
veranderd, niet uit een prometheïsche ‘machtsdroom’ wakker, maar (zoals in de
eerste zin van Kafka's Gedaanteverandering staat) ‘uit onrustige dromen’ van een
reiziger. Het is niet moeilijk te raden wat dat voor dromen zijn: over harde, moeizame
en slechtbetaalde arbeid, over de strenge bedrijfsleider, over de geldzorgen van
het gezin en schulden. En wat hem aan zijn verandering het meest beangstigt, is
(zoals Camus opmerkte) de gedachte aan de woede van zijn baas over zijn
afwezigheid op kantoor.
Mij gaat het erom dat Kafka's meesterlijke vertelling geen spoor van de
zogenaamde ‘metafoor van het menselijk lot’ bevat, dat Kolakowski tot de zojuist
geciteerde zin had kunnen verleiden. Een werkelijk monsterachtig ongedierte wordt
wakker ‘uit onrustige dromen’ over zijn voorheen verborgen menselijke
ongediertebestaan. Kort nadat hij ontwaakt is en het tot hem doordringt dat hij een
monsterachtig ongedierte is, lijkt hij over deze plotselinge metamorfose eerder
bezorgd dan verbaasd. Hij vraagt niet: ‘Hoe is het mogelijk, wie ben ik echt, wie
heeft mij mijn menselijke gedaante ontnomen en waarom?’ Hem benauwen vragen
als: ‘Wat moet ik nu doen, hoe kom ik mijn verplichtingen na om voor het onderhoud
van mijn ouders en mijn zuster te zorgen?’ Günther Anders, waarschijnlijk de slimste
‘Kafkaloog’, heeft dit goed gezien: ‘Niet dat Gregor Samsa 's morgens als kever
wakker wordt, maar dat hij daar niets verbazingwekkends in ziet, de alledaagsheid
van de groteske maakt de lectuur zo ontstellend.’
Ik heb De gedaanteverandering meermalen gelezen en elke keer geprobeerd het
geheim van deze ‘alledaagsheid’ te doorgronden. De schokt duurt maar kort; na
een paar bladzijden neemt de vertelling de gedaante van een geloofwaardig, zakelijk
en exact verslag aan en behoudt die tot aan het einde, tot het ogenblik waarop
Gregors familie de dood van de zoon en broer in het pantser van een kakkerlak met
een zucht van verlichting vaststelt. Hoe heeft Kafka zoiets klaargespeeld? Ik denk
dat hij dat bereikte door de groteske de hele tijd door binnen de perken van een
absolute natuurlijkheid te houden. Ik ben er niets eens zeker van of je in dit geval
wel van een groteske kunt spreken. Kafka onderdrukt in de Gedaanteverandering
bewust en consequent elke metaforiek en ontdoet de vertelling van elk kenmerk
van een parabel. Het gebeurt gewoon. Op een dag wordt Gregor Samsa wakker
en blijkt in een kakkerlak veranderd zo-
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als Josef K. in Het proces op een dag gewekt en als schuldeloze schuldige
gearresteerd wordt.
Wanneer een schrijver de situatie van de mens in de wereld zo radicaal en
meedogenloos blootlegt, wat blijft er dan nog voor hem over? We begeven ons hier
op het onvaste, nevelige terrein van de speculaties over Kafka's religiositeit. Mogelijk
bestaat er een religiositeit door reductie tot het niets; een religiositeit als vorm van
een verborgen maar steeds levend verlangen naar iets buiten het niets of boven
het niets. Als je onophoudelijk, met volharding en onverschrokken hardnekkigheid
de leegte inkijkt, ontwaar je ten slotte een of ander vast punt: ik herinner mij een
dergelijke overweging bij Kafka gelezen te hebben, maar heb de tekst niet bij de
hand.

15 november 1986
Aankondigingen van het ouder worden. Een eerste teken is natuurlijk de
onwillekeurige tegenzin om het zelfs maar waar te nemen en te beschrijven. In de
tweede plaats moet het proces genoteerd worden waarin beelden, gebeurtenissen
en mensen uit het verre verleden verbleken, hun scherpe contouren verliezen en
wazig worden. Ten derde treedt bij het waarnemen van de zich voortdurend
veranderende werkelijkheid een vermindering van de eetlust of althans een
smaakverstoring op. Ten vierde is er vaak een opwaardering van de dingen die je
vroeger graag had en op prijs stelde. Ten vijfde (bij schrijvers) een toenemend
onvermogen , althans zo nu en dan iets ‘in één ruk’ op papier te zetten (volgens
Stendhal een kenmerk van echte schrijfkunst in tegenstelling tot de door hem met
wantrouwen bekeken ‘literatuur’).
De lijst kun je gemakkelijk uitbreiden, mij kwelt hier en nu de vraag of je ook de
toenemende desoriëntatie ten aanzien van de ‘van de ketting losgemaakte
geschiedenis’ (zoals Jerzy Stempowski ons tijdperk betitelde) aan het ouderworden
moet toeschrijven of dat blijkt dat de van de ketting losgemaakte geschiedenis
bovendien aan hondsdolheid is gaan lijden. Dit is dus sinds enige tijd mijn dilemma
als dagelijkse krantenlezer: of ik word gewoon oud, houd het niet meer bij, lijd aan
ademnood en word het slachtoffer van mijn verlorenheid, of voor de bek van de
geschiedenis hoopt zich onheilspellend schuim op.

23 augustus 1987
In het begin van onze eeuw stelde Martin Buber in de Ekstatischen Konfessionen
een anthologie van mystici uit alle geloofsrichtingen samen. Borges beschouwde
die als een van zijn belangrijkste leeservaringen. Veel interessanter is echter dat
Musil er bij zijn werk aan Der Mann ohne Eigenschaften met volle teugen uit geput
heeft. Onafhankelijk van Bu-
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bers anthologie heeft Musil in 1921 een eigen bloemlezing samengesteld,
‘Grenzerlebnisse’, een keuze van 110 citaten uit geschriften van mystici. Hem
interesseerde vooral het ‘verbale aspect’ van mystieke belevenissen.
Het interesseerde hem terecht want zelfs Buber geeft in het voorwoord van zijn
anthologie toe dat het de mystici moeilijk valt over de muur van het woord heen te
springen. Gevangen in ervaringen en visioenen die de grenzen van het woord
overschrijden en die in ogenblikken van het ‘buiten zichzelf raken’ en het ‘verzinken
in God’ (ekstasis) buitengewoon sterk zijn, maar tegelijkertijd machteloos in de
poging zich in taal uit te drukken, nemen de mystici hardnekkig hun toevlucht tot
begrippen als ‘onzegbaar’, ‘niet uit te drukken’, ‘onuitsprekelijk’, (in woorden) ‘niet
te vatten’. Angela uit Foligno (tweede helft dertiende eeuw) klaagde dat zij het gevoel
had alsof ‘haar tong was afgesneden’. Anderen namen hun toevlucht tot wendingen
als ‘Ik zie niets en zie alles, ik hoor niets en hoor alles’. Enrico Susso (eerste helft
veertiende eeuw) bekende, over zichzelf in de derde persoon sprekend: ‘Daar zag
hij en hoorde wat voor alle tongen onuitsprekelijk is. Het was vormloos en onwijs
en had toch alle vormen en wijzen van vreugdevol genot in zich.’ Maar telkens
wanneer de mystici proberen de schaduw van een schaduw van het onvatbare te
vatten, althans een fractie van het onuitdrukbare uit te drukken, doen zich in hun
bekentenissen twee motieven voor: licht, stromen van licht; het visioen van de
absolute vereniging met God waarin het eigen ‘Ik’ zich oplost. De ‘Spaanse’ Teresa
(zestiende eeuw) deed in de brieven aan haar biechtvader de grootste moeite, de
zin van de extatische ervaring te vatten. Maar ook zij geeft zich tenslotte gewonnen
en zegt dat dit alles niet anders tot uitdrukking te brengen is dan door gelijkenissen,
hoe plomp van vorm ook, maar zij vermag het niet op een andere manier te zeggen.
Das Wort schneidet nicht, kreunde Musil radeloos en voegde eraan toe dat de
verhouding van mystiek en vertelkunst moeilijk was. Die moeilijkheid ging hij te lijf
met - vaak woordelijke - citaten uit Bubers of zijn eigen verzameling mystieke
uitspraken, zonder zich daarbij op de auteurs van de ‘Extatische Belijdenissen’ te
beroepen. In de poëtische context van een roman ‘functioneert’ dat wonderwel.
Toestanden van mystieke extase hebben maar één alternatief: poëzie of zwijgen.

17 januari 1988
Jaren terug kreeg ik een luxe uitgave van Tsjechovs Zapisnyje knischki cadeau,
aantekenschriften waarin hij als geheugensteun kleinere voorvallen uit het dagelijks
leven noteerde, korte en bondige aanloopjes tot literaire ideeën, karakteristieke
eigenschappen van personen die hij was tegengekomen en die hij had geobserveerd
om ze eventueel voor zijn to-
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neelfiguren of verhaalpersonages te gebruiken, losse beschouwingen en zinspreuken.
Het boek is zo zorgvuldig uitgegeven dat iedere pagina precies overeenkomt met
een pagina uit een van de schriften: ‘Waar is Masja?’, verder is de pagina wit. Soms,
heel zelden, staan er interessante opmerkingen: ‘Tussen God die is en God die niet
bestaat strekt zich een groot gebied uit waar een wijs mens gekweld doorheengaat;
de Rus daarentegen kent maar een van beide uitersten en de ruimte daartussen
interesseert hem niet.’ Al met al zou Tsjechov, als men hem tijdens zijn leven
publicatie van zijn schriften had voorgesteld, de uitgever verzocht hebben zich na
te laten kijken. Hij beschouwde ze als afvalproducten van zijn werkplaats, als
nietszeggende levenskruimels, uitsluitend leesbaar en van belang voor de eigenaar,
om na enige tijd verbrand te worden. In het gunstigste geval zou hij (na enig aarzelen)
zich bereid verklaard hebben de schriften in een archief onder te brengen om ze
(na zijn dood) toegankelijk te maken voor degenen die zijn werk bestuderen. Hij
legde het tegendeel van literaire hoogmoed aan de dag. Hij was de bescheidenheid
en terughoudendheid zelve, en - wat hier bijzonder belangrijk is - hij reageerde
doorgaans op elke overdreven verheerlijking van de rol van de schrijver en het
belang van de literatuur met een treurige, verlegen glimlach.
God zij dank is de Nobelprijsdrager van het jaar 1981, Elias Canetti, nog in leven.
Hij leeft en heeft zijn aantekeningen uit de jaren 1973-1985 uitgegeven. Het boek
heet Das Geheimherz der Uhr, belooft dus een onderzoek van een gevoelig
mechaniek. Afgezien van enkele langere aantekeningen die desnoods een ogenblik
tot nadenken stemmen, bevat het een verzameling zinnen die uit een onbekende
context zijn gelicht, de auteur vast iets zeggen maar de lezer niets of bijna niets.
Het is onduidelijk waarom Canetti zinnen als deze, die ik lukraak heb uitgekozen,
voor algemeen interessant houdt: ‘Terwijl anderen verhongeren, schrijft hij. Hij
schrijft, terwijl anderen sterven.’ ‘IJdel ben ik niet, zegt de ijdelste, ik ben gevoelig.’
Een uitmuntend schrijver, daar twijfel ik niet aan, die de Nobelprijs verdiend heeft:
zijn vleesloze notitieboeken zijn voor mij alleen maar de bevestiging van een breder
fenomeen. Al heel lang koester ik de argwaan dat naarmate de invloed en betekenis
van de literatuur afnemen, beroemde schrijvers hardnekkig en verrassenderwijs
een steeds hogere dunk van zichzelf hebben. Ze zijn er kennelijk van overtuigd dat
wat ze ook gaan zeggen met uitroepen van bewondering begroet zal worden, dat
wij in elke van hun nog zo banale zinnen het tikken van het ‘geheime hart van het
uurwerk’ zouden moeten horen.

20 april 1993
Bij de Griekse dichter Archilochos staat: ‘Veel weet de vos, de egel maar
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één ding, dat is genoeg.’ Isaiah Berlin maakt er in zijn essay ‘De egel en de vos’
gebruik van om schrijvers en denkers in twee categorieën te verdelen: er bestaat
een diepe kloof tussen de vertegenwoordigers van een centrale visie, een in zichzelf
gesloten systeem, een algemeen geldig principe (egels) en de gepassioneerde
springers tussen vele niveaus, die wezenlijke elementen halen uit verschillende
ervaringen en dingen (vossen). Dante is een egel, Shakespeare een vos. Egels zijn
Dostojevski, Hegel, Proust; vossen Montaigne, Balzac, Joyce. En Tolstoj? Berlin
analyseert in zijn essay diens opvatting over de geschiedenis en komt tot de slotsom
dat hij van nature een vos was maar zichzelf voor een egel aanzag. Nicola
Chiaromonte, die zijn schets Tolstoj en het paradoxon van de geschiedenis
grotendeels op het boekje van Berlin baseert, zet de puntjes op de i. Toen Tolstoj
in 1861 Proudhon in Brussel bezocht, werkte de Franse filosoof aan zijn boek La
guerre et la paix. Tolstoj ontleende aan hem de titel voor zijn meesterwerk en
(waarschijnlijk) de ‘egelachtige’ vorm van het ‘goddelijke’ als de inspirerende kracht
van de geschiedenis. Maar in zijn waarneming van de wereld was hij een vos. Berlin
formuleert het zo, dat Tolstoj de werkelijkheid in haar hele veelvoud als een
verzameling afzonderlijke, reëel bestaande dingen beschouwt en alles wat om hen
heen en in hen gebeurt met een helderheid en indringendheid heeft waargenomen
zoals dat verder waarschijnlijk niemand ooit vermocht - niettemin geloofde hij in een
groot, samenhangend geheel. Het was een ‘samenhangend geheel’ in de zin van
een onzichtbare kracht die van bovenaf over alle gebeurtenissen waakt, die wij
alleen maar als chaotische en ongefundeerde gebeurtenissen kunnen zien.
Proudhons ‘goddelijkheid’ had geen religieuze bijsmaak, was misschien hetzelfde
als wat Shakespeare, de supervos, voor verborgen mechanisme van soevereine
menselijke handelingen aanzag.
In een gesprek met Paul Boyer gaf Tolstoj in het jaar 1901 toe dat hij alles wat
hij over oorlog wist uit de beschrijving van de slag bij Waterloo uit La Chartreuse de
Parma had geleerd, waar Fabrice del Longo over het slachtveld rondloopt en ‘niets
begrijpt’. Dit idee van een oorlog - ‘zonder panache’ en ‘verfraaiingen’- verifieerde
hij later voor eigen rekening in de Krimoorlog. Ik voeg hier mijn persoonlijke
proefondervindelijke bewijs aan toe: mijn herinneringen aan de slag bij Monte Cassino
begon ik op de vijfentwintigjarige herdenkingsdag met de beschrijving van Stendhal;
tot op heden, dus na een halve eeuw, blijf ik bij de wijsheid van de Chartreuse de
Parma en leg in de fragmentarische, ongeordende reminiscenties de nadruk op
Fabrices uitspraak ‘ik begrijp niets’ (wat niet alleen eenvoudige soldaten als ik betreft
- in de nacht voor de overwinning wist de generaal niet of de slag gewonnen of
verloren was).
Maar nu doet zich een andere vraag voor. Had ik - net als Stendhal en
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Tolstoj - het gevoel van een hogere eenheid, een bijzondere, onzichtbare
‘goddelijkheid’ op de achtergrond, in het vlechtwerk van gebeurtenissen en mensen?
Ja, dat had ik. En de Franse Bonapartist Stendhal had het net zoals de lasteraar
van Napoleon en vereerder van Koetoezovs, de grote Tolstoj. Dit is, zo dunkt mij,
in onze huidige tijd voorbij. De egel rolt zich op, de vos rent dol met schuim op de
bek rond. ‘De goddelijkheid’ van de geschiedenis wordt zelfs in de areligieuze
betekenis van Proudhon en Tolstoj een honend, van iedere inhoud beroofd spook.

16 februari 1994
Bij Feltrinelli is een boekdeel met Kafka's postume verhalen verschenen, met een
voorwoord van mij. Om die reden deed ik vandaag telefonisch mee aan een
radiogesprek over het boek dat tot mijn verbazing voor mij iets nieuws bevat. De
brief met het verzoek om een voorwoord ging vergezeld van een lijst van de postume
verhalen; natuurlijk kende ik die heel goed. Toch wist ik niet - en dat is voor mij het
nieuwe eraan - dat men Kafka's postume verhalen uit zijn schriften heeft gehaald.
Een Venetiaanse germaniste heeft ze filologisch verantwoord, op basis van het
meest recente Verzameld Werk, in het Italiaans vertaald.
Kafka heeft dus naast het eigenlijke dagboek een ‘filiaal’ van zijn dagboek
gehouden in de vorm van schriften waarin hij ofwel een eigen spel speelde of op
natuurlijke, onwillekeurige wijze korte aantekeningen met schetsen van verhalen
vermengde. ‘Vermengde’ is niet helemaal juist. De verhaalschetsen ontstonden uit
de aantekeningen. Deze ontdekking heeft me opgewonden en (ik wil het niet
verhelen) verheugd: tenslotte doe ik in mijn eigen dagboek al jaren iets dat daar erg
op lijkt, zonder te weten dat de door mij bewonderde schrijver net zo te werk ging.
VERTALING: JACQ VOGELAAR

Eindnoten:
1 In de nacht van 17 op 18 mei 1944 veroverde de Poolse 5e divisie van het geallieerde leger
Monte Cassino, een stadje met boven op de berg een Benedictijner klooster uit 529. Het was
de derde aanval in vier maanden. Herling was een van de soldaten die, zoals hij zelf zegt, na
afloop niet eens wisten wie er gewonnen had; zelfs de generaal was het overzicht kwijt.
Twintigduizend Duitsers en twaalfduizend geallieerde soldaten sneuvelden. Bij de
vijfentwintigjarige herdenking stelde Herling vast dat de slag, die in Polen als een roemrijk
wapenfeit gekoesterd werd, even overbodig was als de opstand van Warschau die vrijwel
tegelijkertijd plaatsvond. Het betreffende Poolse leger - er waren meer Poolse legers zoals er
ook meer Poolse verzetsbewegingen waren - werd in 1941 op Russische bodem geformeerd
uit Poolse gevangenen die in de sovjetkampen hadden gezeten. Via Iran en Irak trok het leger
van 115.000 man, inclusief vrouwen en kinderen, naar Palestina, waarna het aan de zijde van
de Geallieerden in Noord-Afrika en Italië vocht, zoals in Monte Cassino, waar niet ver vandaan
Herling vanaf 1955 zou wonen.

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

133

Jan de Roder
De poëzie van het reservaat
Voor Rudi van den Hoofdakker
Poëzie is soms ook daar waar men haar het minste verwacht. Tijdens zijn presentatie,
op vrijdag 10 oktober, als nieuwe technisch directeur van Ajax greep Louis van Gaal,
de meest prozaïsche onder de Nederlandse trainers, plotseling naar de binnenzak
van zijn colbert, haalde daaruit een stuk papier en las het volgende voor:
Hier, bij Ajax, ligt mijn hart
een club, fascinerend, altijd apart.
Door velen genoemd naar godenzonen
voor mij, de bakermat van voetbaliconen.
Mijn herinneringen gaan terug naar De Meer
ook daar heerste een bijzondere sfeer.
Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna
en treed technisch toe in de Arena.
In mijn levensfase is dit een nieuwe kans
en mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans.
Daarom klinkt het vol overgave uit mijn mond
vandaag is de cirkel echt rond.

Bij mijn weten (maar ik heb dan ook nooit Hard gras gelezen) is tot nu toe van de
Nederlandse trainers alleen Willem van Hanegem ooit met poëzie geassocieerd.
En wel door Kees Fens in het stukje ‘Willem de Zegger’ uit de bundel De tweede
stem. Over poëzie (1984). Van Hanegem las ter gelegenheid van zijn afscheid als
voetballer in 1983 drie afscheidsgedichten voor van Bloem, Vasalis en Gerhardt.
Het was duidelijk dat hij niet gewend was gedichten voor te lezen. Fens kon zich
de reacties op Van Hanegems voordracht maar al te goed voorstellen: hier zou de
poëzie worden vermoord of op zijn minst bespot. De reactie van Fens was een
andere. Hij werd zich ineens bewust van het kunstmatige van kunst: ‘Een paar meter
buiten de omheining van het reservaat en alles wordt gekunsteld, op het onechte
af. Binnen de bundel, binnen de tradi-
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tie, bij het strikt vasthouden aan de spelregels, kan het gedicht functioneren. Een
kleine afwijking en het gedicht of de poëzie of de kunst wordt een karikatuur’. Subtiel
voegt hij hieraan toe dat een regel als ‘In scheemring van zacht bladerengesuis’,
uit Bloems ‘Afscheid’, ook maar beter binnen de lijst of het kader gehouden kan
worden.
Bij de voordracht door Louis van Gaal van zijn eigen titelloze gedicht, al heb ik al
horen spreken over ‘De cirkel’, werd ik me niet zozeer bewust van het kunstmatige
van de kunst, als wel bevangen door ontroering. Niet in de eerste plaats door het
gedicht zelf. In die proleterige, pooierige en poenerige wereld waartoe het voetbal
zich heeft gedegradeerd, leest een man als Louis van Gaal - wie kent niet zijn gedrag
tijdens persconferenties - onaangekondigd een gedicht voor omdat hij vindt dat
poëzie op dat moment zijn gevoelens het best vertolkt. Ik geloof niet dat er veel
mensen, zoals ik, ontroerd Waren. Representatief voor de reacties op dit optreden
zou wel eens het stuk van Bert Wagendorp kunnen zijn in het sportkatern van de
Volkskrant, van maandag 13 oktober. Wagendorp doet net of we hier met een groot
dichter en met een groot gedicht te maken hebben. Het is een beetje een flauw stuk,
een beetje makkelijk ook. Wie zo makkelijk denkt te kunnen scoren maakt ook
makkelijk fouten. Want naar aanleiding van de regels
Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna
en treed technisch toe in de Arena

schrijft Wagendorp: ‘Doordat de dichter in een knap staaltje vakmanschap “Arena”
laat rijmen op “achterna” wordt de lezer wel gedwongen “Arena” uit te spreken als
“Arená” - en daarmee verandert abstracte materie in een nieuwe geliefde’. Wat was
het nou aardig geweest wanneer Wagendorp had gewezen op de toepassing door
Van Gaal van wat Vestdijk in De glanzende kiemcel (1950) rijmverdoezeling heeft
genoemd. Rijmverdoezeling in dit geval niet door enjambement, maar door
accentverschuiving. Want het rijmpaar ‘achterna’/‘Arena’ herinnert ons aan regels
van het type uit het overbekende ‘Vera Janacopoulos’ van Jan Engelman:
De klankgazelle die ik vond
Hoe zoete zoele kindermond

Of deze, van Boutens:
Leid en voer in goddelijk geduld mij stap voor stap
Als het kind dat 'k ben, den blinde zonder zeggenschap
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Hoe dan ook, het effect van Wagendorps stuk staat of valt met de vooronderstelling
dat Van Gaal zichzelf een groot dichter vindt. En dat vindt Van Gaal natuurlijk
helemaal niet. Vandaar misschien vooral mijn ontroering. Jammer trouwens dat het
niet bij dit eenmalige optreden gebleven is, want inmiddels heeft Barry van Vliet,
bekend van het lied ‘Een bossie rooie rozen’, in opdracht van de Amsterdamse
tv-zender AT 5, het gedicht op muziek gezet. Aan alles wat met voetbal te maken
heeft, kan immers geld worden verdiend.
Het is natuurlijk geen toeval dat het gedicht van Van Gaal en de reacties erop mij
hebben beziggehouden. Het heeft onder andere te maken met een vergadering van
poëzie-adviseurs van het Fonds voor de Letteren, degenen dus die adviseren over
subsidies voor dichters. Een van de vragen die we - ik ben er namelijk ook een probeerden te beantwoorden, was: hoe staat het met de poëzie in Nederland, of
eigenlijk: met de Nederlandstalige poëzie. Een van de adviseurs - wat jammer nou
dat ik hier geen namen kan noemen - zei zonder enige aarzeling en met enige
wellust: het gaat echt heel erg slecht met de poëzie in Nederland. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat ik van hem niet anders had verwacht. Maar wat bleek? Zijn zorg werd
gedeeld door het leeuwendeel van de aanwezigen. En dat terwijl ik had gezegd:
het gaat heel erg goed met de poëzie in Nederland. We hebben het toch niet over
het Nederlandse hoorspel, voegde ik daar, bij wijze van grap, nog aan toe. Degene
die zich moest verantwoorden, was ik dus, niet de anderen. Welnu, wat mij opviel
was dat, naast alle voor de hand liggende argumenten waarmee ik dacht te kunnen
aantonen dat we niet mogen klagen over de Nederlandse poëzie, - al kan het
natuurlijk altijd beter - één argument wat lacherig terzijde werd geschoven. Het
argument namelijk dat er ontzettend veel poëzie in Nederland wordt geschreven.
Elke dag worden er aan schrijf- en keukentafels tienduizenden gedichten
geschreven, volgens sommigen nog veel meer. De afgelopen tijd kende deze
indrukwekkende productie twee pieken: na de moord op Fortuyn en na de dood van
prins Claus. Ik vind dit heel indrukwekkend. Niet de aanleiding zozeer, maar de
hoeveelheid gedichten. In een tijd waarin we klagen dat niemand nog leest, er geen
interesse is voor literatuur en dat we alleen nog voor de tv hangen, schrijven
honderdduizenden mensen, jong en oud, regelmatig een gedicht. Voelen deze
mensen zich dichter? Verreweg de meesten niet. Ze voelen zich amateur. Maar als
amateur nemen velen zichzelf heel serieus: er worden poëzietijdschriften gemaakt,
er wordt bijeengekomen op voorleesavonden bij elkaar thuis, er wordt kritiek geleverd
op elkaars werk, er worden recensies geschreven van in eigen beheer uitgegeven
bundels van collega-amateurs en enkelen wagen
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het zelfs de echte dichters de maat te nemen, zoals in het mooi vormgegeven en
serieuze elektronische poëzie- en literatuurtijdschrift Meander. Toch kwam de reactie
van collega-adviseurs van het Fonds hierop neer: wat hebben wij daarmee te maken
in ons advieswerk? Niets toch? Het viel niet mee uit te leggen dat het negeren van
de vitaliteit van het genre poëzie buiten het zogenaamde officiële circuit juist het
gevolg is van een beperkte poëzieopvatting.
Ik zal een voorbeeld geven om dit te verduidelijken. Het tijdschrift voor
wereldliteratuur Armada, waar ik redacteur van ben, had naar aanleiding van de
vertaling van Paul Celans Verzamelde gedichten (2003) door Ton Naaijkens, ook
redactielid (u ziet dat het officiële circuit goed functioneert), het plan opgevat een
Celan-nummer te maken, in samenwerking met gastredacteur Ger Groot. De
bijdragen waren niet kinderachtig. Een zeer degelijke filosofische achtergrond was
voor sommige artikelen zelfs onontbeerlijk. Tijdens een redactievergadering opperde
ik voorzichtig dat het wel leek of de meeste essayisten in het nummer het eigenlijk
een beetje betreurden dat Celan poëzie had geschreven. Want dat Celan voor
sommige auteurs van dit nummer in de eerste plaats filosofisch interessant is, aan
die indruk kon ik me moeilijk onttrekken. Ger Groot, voor wie ik overigens grote
bewondering heb, vroeg me wat ik dan had verwacht. Mijn antwoord kwam hier op
neer dat ook bij Celan, of moet ik zeggen: juist bij Celan, niet de vraag interessant
is of, en op welke manier, hij in een gedicht bijvoorbeeld naar Heidegger verwijst,
maar of het poëtisch werkt. En, wat net zo belangrijk is, werkt het gedicht ook nog
poëtisch als we de verwijzing naar Heidegger niet herkennen, ja, als we nog nooit
van Heidegger hebben gehoord? Het herkennen van verwijzingen in een gedicht,
is dat dan wat we de poëtische ervaring noemen? Ik geloof er niets van. Ik denk dat
ik nu ook beter begrijp waarom er zo lacherig werd gedaan door mijn
collega-adviseurs van het Fonds over amateur-dichtkunst. Want komt dat soort
poëzie niet iets te dichtbij als we zouden vinden dat we ook van Celan moeten
kunnen genieten zonder enige kennis van Heidegger? Is het reservaat waar Kees
Fens het over had niet heel, heel klein geworden, de traditie heel, heel smal en de
spelregels inmiddels veel belangrijker dan de poëzie?
Ik heb het mijzelf niet makkelijk gemaakt met het citeren van het gedicht van Louis
van Gaal. Het is geen parel van de amateur-dichtkunst. Het opmerkelijke is namelijk
dat juist volgens de regels van de kunst perfecte gedichten worden geschreven
door amateurs. De gedachte aan onhandige Sinterklaasgedichten komt bij niemand
op. Wat iets anders is dan de vraag of ik die gedichten interessant vind, want ook
ik heb immers schoolgegaan, zeg maar Heidegger én Celan gelezen. In een mooi
recent
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essay over amateurkunst - ter gelegenheid van het 12½ jarig bestaan van de
Stichting Beeldende Amateurkunst - spreekt Abram de Swaan over de enorme kloof
tussen de kunstappreciatie van de liefhebbers en de amateurs aan de ene, en die
van de professionals aan de andere kant. Ook deze liefhebbers voelen zich geen
kunstenaar, maar oprechte amateurs. Een beetje benauwd worden de
beroepskunstenaars echter van de semi-professionele amateurs, een bijzondere
groep. Deze amateurs zijn weliswaar marginaal maar in hun eigen kring zijn zij de
voorgangers en smaakmakers op artistiek gebied. En wat belangrijk is: zij delen tot
op zekere hoogte de opvattingen van de kunstenaars en kenners die in de
kunstwereld opgeld doen. Met de wereld van de dichtkunst is dit natuurlijk niet
helemaal te vergelijken, al was het maar omdat er geen officiële dichtkunstacademie
bestaat. En toch, een elektronisch tijdschrift als Meander, een instelling als Stichting
Schrijven, om maar twee voorbeelden te noemen, laten een tendens zien die we
als professionalisering zouden kunnen karakteriseren, waarbij dankbaar gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheden van het internet. Het is een ontwikkeling die
zich nog maar pas heeft ingezet.
Een beetje benauwd, zoals de beroepskunstenaars van de semi-professionele
amateurs, worden de bewoners van het reservaat van de poëzie nog niet, maar uit
opvattingen als ‘Het gaat slecht met de poëzie in Nederland’, valt toch wel af te
leiden dat de grenzen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ik ga het nu niet
hebben over de vraag wie volgens het Fonds voor de Letteren wel of niet mag
meedoen en vervolgens geld krijgt, of juist niet. Zeg maar de sociologie van het
reservaat. Trouwens, voordat de adviseurs hun werk doen, heeft er al een fijnmazige
schifting plaatsgevonden die het werk van de poëzieadviseurs sterker relativeert
dan ze zouden willen toegeven. Een dichter komt nooit uit de lucht vallen. Nee, ik
wil het hebben over traditie, een belangrijke troef van de reservaatbewoners (dat ik
zelf een van die bewoners ben, zal duidelijk zijn, wel een kritische bewoner natuurlijk).
Abram de Swaan schrijft in zijn essay dat het de ingewijdenen in de beeldende
kunst gaat om het commentaar dat het kunstwerk levert op andere kunstwerken en
op de ontwikkeling van de beeldende kunst zelf. Dát is het criterium waaraan een
kunstwerk dient te voldoen. Hoe zit dat met de poëziebeschouwing? Aan de ene
kant hebben we poëziebeschouwers, vaak zelf ook dichters, die van een gedicht
verwachten dat het nadrukkelijk zijn eigen legitimatie aan de orde stelt. Gedichten
gaan, of moeten gaan, over de ideologie van het gedicht en het schrijven ervan.
Wozu Dichter, daar gaat het om. De Vlamingen Dirk van Bastelaere, Geert Buelens
en Erik Spinoy zijn zulke dichters, met veel invloed op jonge Nederlandse
poëziebeschouwers als Jos Joosten en Thomas Vaes-
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sens. Deze kant staat het verst af van de wereld van de amateur. Aan de andere,
wat zachtere, kant hebben we de poëziebeschouwers die de waarde van poëzie
meer impliciet afmeten aan de mate waarin er in een gedicht aan de traditie wordt
gerefereerd. Denk aan het voorbeeld van Heidegger bij Celan. Het keert altijd terug
in de appreciatie van poëzie door ons-soort-mensen. Nu ken ik ook het plezier, ja
het genot, van het herkennen van een verwijzing. Maar datzelfde plezier en genot
heb ik ook bij een roman als Doktor Faustus van Thomas Mann. Misschien kunnen
we wanneer we poëzie lezen, in deze gevallen - met het karakter van een
Aha-erlebnis, een aangename schok van de herkenning - beter spreken van een
literaire dan van een poëtische ervaring.
Nu kan ik dan eindelijk mijn stelling aan u voorleggen: In de twintigste eeuw is de
poëzie definitief literatuur geworden. Literatuur heeft de poëzie een nieuwe functie
gegeven: het bieden van een bijzondere vorm van kennis en inzicht, van wijsheid
desnoods. Literatuur, daar staan we niet zo vaak bij stil, is een fenomeen dat nog
maar heel jong is. Volgens velen is zij, zoals we haar nu opvatten, zo'n beetje in de
zeventiende eeuw ontstaan. Poëzie in de westerse traditie is steeds meer gaan
delen in het gigantische archief dat de literatuur inmiddels is geworden: het archief
aan teksten en verbindingen daartussen. Anders gezegd: het netwerk van tekst en
intertekst. Het wordt ook van de poëzie verwacht. Dat is wat ik het nadeel van
betekenis voor de poëzie zou willen noemen. Want de literatuur is ermee op de loop
gegaan. Het nut van betekenis voor de poëzie, zouden we cynisch kunnen zeggen,
is niet zelden het nut voor poëziebeschouwers. Want daar waar poëzie zich juist
onderscheidt van literatuur, daar waar poëzie zich onttrekt aan het tekstuele domein,
staan de beschouwers met lege handen. Misschien juist daarom is Lessen in lyriek.
Nieuwe Nederlandse poëtica (1993) van W. Bronzwaer zo indrukwekkend, waarin
hierin krijgt de ontwikkeling van poëzie naar literatuur, of beter gezegd: het opgaan
van poëzie in literatuur, definitief haar beslag. Deze poëtica is opgetrokken uit het
principe van de iconiciteit. Vormaspecten in het gedicht, zoals klank en ritme, worden,
zoals dat heet, iconisch gemotiveerd. In de vorm wordt dus de betekenis uitgedrukt.
Bronzwaer gaat zelfs zover te stellen dat in poëzie elk vormaspect een icoon van
de betekenis is, waardoor zijn handboek niet meer beschrijft maar voorschrijft.
Gelukkig maar voor het reservaat dat de poëzie die dan buiten de boot valt niet de
poëzie is van de grote romantisch-symbolistische traditie, de traditie trouwens waarin
veel dichters bewust aan het verliteraturen van poëzie hebben bijgedragen. Maar
waar het om gaat is dat veel poëzie niet aan deze eis beantwoordt. Hoe dan ook,
we zien dat Bronzwaer ook de niet-tekstuele aspecten van poëzie in het tekstuele
domein trekt.
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Want bij hem staan ze in functie van de betekenis. Alexander Pope's beroemde
maxime ‘The sound must seem an echo to the sense’ is bij Bronzwaer tot programma
geworden dat alle niveaus van het gedicht beslaat. Zoals gezegd zijn er talloze
dichters te noemen en vooral ook niet-westerse poëzietradities waar Lessen in lyriek
niets over te melden heeft, terwijl toch uit de inleiding blijkt dat het handboek de
pretentie heeft de poëzie als universeel fenomeen te behandelen. Is het handboek
van Bronzwaer daarmee waardeloos? Zeker niet. Als we ons maar realiseren dat
het betrekking heeft op poëzie van één traditie, die wij dan ook nog eens als de
belangrijkste beschouwen, dat wel.
‘Poetry can communicate before it is understood,’ schreef T.S. Eliot in zijn
Dante-essay. Als dit zo is dan hebben we een probleem, maar wel een interessant
probleem. In mijn onderzoek probeer ik te verklaren waarom we kunnen genieten
van een gedicht zonder dat we het begrijpen of niet helemaal begrijpen (een gedicht
in een vreemde taal bijvoorbeeld). Ik heb dan over de poëtische ervaring als
niet-literaire ervaring, die een ervaring is van vorm: niet alleen van klank en ritme
maar ook van andere herhalingsstructuren. Mijn hypothese komt erop neer dat
poëzie in evolutionair opzicht tussen oeroude rituelen en natuurlijke talen moet
worden geplaatst. Met behulp van de chomskyaanse taalwetenschap en het
onderzoek van Frits Staal naar Vedische rituelen probeer ik aannemelijk te maken
dat de oorsprong van taal en poëzie gezocht moet worden in het ritueel. Overigens
niet alleen in het Vedische ritueel, maar het is nu eenmaal een van de oudste
menselijke rituelen die we kennen, die nog wordt uitgevoerd en het best beschreven
is. Rituelen zijn niets anders dan reeksen handelingen die exact volgens voorschrift
worden uitgevoerd. Ze betekenen niets. De mantra's die daarbij geciteerd worden
zijn eindeloze reeksen betekenisloze klanken die de handelingen begeleiden. De
poëtische ervaring van bijvoorbeeld een gedicht in een vreemde taal is een ervaring
van betekenisloze prosodische structuren (zeg maar ritmische klankstructuren) die
we dan als voorfase van natuurlijke taal kunnen opvatten. Evenals de structuren in
het ritueel kunnen prosodische structuren in poëzie als zuivere vormtaal worden
begrepen, onafhankelijk van betekenis, en dat is wat anders dan wat ik volgens
critici ooit zou hebben beweerd, namelijk dat gedichten eigenlijk, of zelfs bij voorkeur,
niets zouden betekenen. Waar het om gaat is dat de rituele oorsprong van poëzie
nog altijd werkzaam is in de poëtische ervaring, niet alleen van de
romantisch-symbolistische poëzie, maar ook van de zogenaamde etnopoëzie, poëzie
uit alle hoeken van de wereld en van alle tijden, die buiten Bronzwaers kader valt
en vaak slechts bestaat uit geperiodiseerde herhalingen van betekenisloze
lettergrepen of klanken. Deze poëzie marginali-
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seren, door haar inderdaad etnopoëzie te noemen (eigenlijk is het dus geen poëzie),
is poëzie van haar geschiedenis beroven, de vraag naar haar oorsprong als irrelevant
afdoen. Bovendien is een dichter als Arjen Duinker, om maar één voorbeeld te
noemen, beter te begrijpen in de context van deze gemarginaliseerde poëzie. Voor
hem is een anthologie als Jerome Rothenbergs Shaking the Pumpkin. Traditional
Poetry of the North Indian Americas (1972) net zo relevant als het werk van de ons
veel vertrouwder twintigste-eeuwse Braziliaanse dichter João Cabral de Melo Neto.
En het zal dan ook niet verbazen dat Duinkers werk het lange tijd niet makkelijk
heeft gehad bij het Fonds voor de Letteren, al klap ik nu, vrees ik, enigszins uit de
school. Met alle waardering die ik heb voor de studie Postmoderne poëzie in
Nederland en Vlaanderen (2003) van Jos Joosten en Thomas Vaessens, is het
opmerkelijk om te zien hoe de individualiteit van het werk van de behandelde dichters,
onder wie Arjen Duinker, verloren dreigt te gaan. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat dit het gevolg is van de neiging van de auteurs de grenzen van het
reservaat angstvallig te respecteren, terwijl de behandelde dichters die grenzen
allang overschreden hebben, op zoek naar tradities die soms duizenden jaren oud
zijn.
Maar er is nog iets. Als het zo is dat de poëzie van de romantisch-symbolistische
traditie (men kan ook zeggen: de ‘grote traditie’ van de laatste tweehonderd jaar)
beschrijfbaar is als de poëzie waarin het iconische principe prevaleert, zoals
Bronzwaer in zijn poëtica aannemelijk probeert te maken, is het dan niet zo dat we
moeten spreken, naar analogie met Fukuyama's einde van de geschiedenis, van
het einde van de poëzie? Bronzwaer verbindt het iconische principe immers met
onze moderne taalopvatting: ‘De poëtische functie is dát taalgebruik waarin wij aan
de willekeur der tekens proberen te ontsnappen’. De willekeur der tekens, het
saussureaanse inzicht dat het verband tussen vorm en inhoud, naam en het
benoemde, betekenaar en betekenis, niet alleen conventioneel is maar vooral ook
willekeurig, is een inzicht dat aan ons twintigste-eeuwers is voorbehouden. Zoals
gezegd is bij Bronzwaer poëzie niet alleen beschrijfbaar volgens het iconische
principe, waarin vorm en inhoud tijdelijk weer een natuurlijke gelijkenis vertonen,
maar schrijft hij dit principe ook voor: de dichter ‘is gebonden aan de eis dat de
vormtaal van zijn gedicht een icoon dient te zijn van de betekenis die hij wil
overdragen, en dat er geen betekenis is die niet door de vorm van zijn woorden
wordt uitgedragen’ (cursivering van mij). De uiterste consequentie van deze
gedachtegang is dat de poëzie haar eindpunt heeft bereikt. We hebben onze naïviteit
verloren - de naïviteit van het kind dat denkt dat een konijn een konijn is omdat we
het een konijn noemen - maar in de poëzie hervinden we haar. De cirkel is rond,
en dit is een andere cirkel dan die van Bron-
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zwaer. Paradoxaal genoeg is de dichter van de moderne tijd een Kratylos, die in de
gelijknamige dialoog van Plato de theorie verdedigde dat taalbetekenis fusei tot
stand komt, de taaltheorie van het kind dus. Socrates wist wel beter en De Saussure
hielp ons definitief uit de droom. Een Kratylos tegen beter weten in, zouden we de
moderne dichter kunnen noemen.
We zien dat de implicaties van Bronzwaers poëtica verstrekkend zijn. Want komt
het schrijven van poëzie in psychoanalytisch opzicht dan niet neer op het herstellen
van Lacans imaginaire orde, op een vlucht uit de beklemming van de symbolische
orde van de volwassene? En zien we dit nu pas in omdat ons begrip van de
symbolische orde - de wereld van de verschillen immers, van de scheiding tussen
naam en benoemde - afhankelijk is van een moderne saussureaanse taalopvatting?
Het past allemaal prachtig in elkaar. Hoe we de evolutie van poëzie in dit perspectief
moeten zien, is duidelijk genoeg: zoals velen nog denken dat de moderne mens
een onvermijdelijke uitkomst van de evolutie is, zo is de moderne poëzie dat ook.
De alleroudste vormen van poëzie kunnen dan moeilijk anders dan primitief worden
genoemd. Inderdaad: we noemen het dan etnopoëzie. Maar wie hiervan overtuigd
is, wie gelooft dat het wel moest uitdraaien op deze moderne poëzie, die zegt ook
dat het hier wel moet eindigen.
Het is dan ook geen toeval dat er van alles rond poëzie wordt weggecensureerd
in de academische poëziebeschouwing: niets mag de definitieve volwassenwording
van poëzie én poëziebeschouwing in de weg staan. Troostender dan Prozac, noemde
Gerrit Komrij het kalmerende effect van het opzeggen van een gedicht van Cornelis
Crul (en je wordt er ook niet impotent van, kunnen we daar aan toevoegen). Mooi
vind ik nog altijd Derrida's definitie van de poëtische ervaring als het verlangen een
gedicht uit het hoofd te leren. Walter Schönau verklaarde dit psychologisch met
Freuds observatie dat wij eenmaal beleefde lust niet willen opgeven. Het ontstaan
van natuurlijke taal uit lege prosodische structuren kunnen we verbinden met de
taalverwerving van het kind. Denk aan het gebrabbel van de allerkleinsten. Het
plezier - vooruit: de lust - aan poëzie zou dan verklaard kunnen worden uit het
verlangen naar die zeer vroege ervaringen van klank en ritme. Wie dan vervolgens
- de naam Freud is immers gevallen - het dichten en de liefde voor poëzie zou willen
karakteriseren als regressie, die gaat z'n gang maar. Het is aardig genoeg het even
te noemen en te herinneren aan die honderdduizenden die regelmatig een gedicht
schrijven. We kunnen ons immers niet voorstellen dat het graf van Fortuyn bedolven
was onder honderden essays van enkele A4-tjes in plaats van honderden gedichten.
We weten nu waarom niet. Troostender dan prozac zal een essay nooit zijn. Waar
het om gaat is dat we het hier hebben over ervaringen van poëzie die zich aan de
tegen-
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stelling tussen de imaginaire en de symbolische orde onttrekken, aan het domein
van de taal dus en van dat domein is Bronzwaers poëtica geheel afhankelijk.
Heus, u mag mij 's nachts wakker maken met een complex gedicht van Vestdijk,
Rilke of Rimbaud. Ik vind het heerlijk alle verwijzingen na te snuffelen, het gedicht
binnenste buiten te keren, enzovoort. Waar ik voor pleit is dat we de poëzie nemen
zoals ze óók kan zijn: als uiting van de taal van het lichaam, zoals Kopland in een
van zijn beschouwingen heeft geschreven. In een recente beschouwing van Marc
Hauser, Noam Chomsky en W. Tecumseh Fitch wordt er een ingrijpend onderscheid
gemaakt in het taalvermogen, dat zoals bekend is aangeboren. Het taalvermogen
in de ruime zin van het woord bestaat uit het zintuiglijke en motorische systeem,
ons conceptueel-intentionele systeem en de recursieve mechanismen. Deze
mechanismen zijn er verantwoordelijk voor dat we met een beperkt aantal regels
een oneindig aantal zinnen kunnen maken en bovendien oneindig lange zinnen (ze
zorgen er trouwens ook voor dat we kunnen tellen). De hypothese is nu dat het
taalvermogen in de beperkte zin van het woord uitsluitend bestaat uit die recursieve
mechanismen en dat zij de enige uniek-menselijke component zijn van het breed
opgevatte taalvermogen. Dit is heel bijzonder want tot nu toe werd het taalvermogen
in zijn geheel tot het menselijke domein gerekend. Apen zijn immers in staat
complexe problemen op te lossen en ze leren heel gemakkelijk - een belangrijke
voorwaarde voor taal - maar ze zijn niet in staat woorden te verbinden tot zinnen.
Hun taalvermogen wordt gekenmerkt door discrete eindigheid: losse symbolen
(discrete elementen) kunnen zij niet in reeksen (zinnen) onderbrengen. Zij missen
de recursieve mechanismen die betrekking hebben op discrete oneindigheid.
We kunnen nu zeggen dat poëzie een beroep doet op het taalvermogen in brede
zin, niet alleen op dat in de beperkte zin. Poëzie doet dus nadrukkelijk ook een
beroep op die aspecten van het taalvermogen die niet exclusief menselijk zijn, zoals
klank en ritme. Ook dieren hebben een conceptueel systeem, maar zullen die nooit
kunnen botvieren in een complex symbolistisch gedicht, omdat daarin recursiviteit
een belangrijk bouwprincipe is. Ook zijn ze niet in staat hun muzikaliteit te botvieren
in een laat-romantische symfonie, omdat ook daarin recursiviteit een belangrijk
bouwprincipe is. Maar een Vedische mantra van het type:
hvâ hvâ hvâ hvâ hvâ
phal phal phal phal phal
hau hau hau hau hau

of een passage uit een ritueel van de Mazatec-indianen uit Mexico:
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hmm hmm hmm
hmm hmm hmm
ha ha ha
so so so
so so so
so so so
so so so
so so so
si si si
si si si
si si si
so sa sa
si si si
so sa sa sa
hmm hmm hmm
hmm hmm hmm
hmm hmm hmm

zijn niet gebouwd volgens dit principe en kunnen dus niet exclusief-menselijk worden
genoemd. En de volgende mantra doet weliswaar een beroep op het conceptuele
systeem maar niet op het taalvermogen in beperkte zin:
Fire Light Light Fire
Indra Light Light Indra
Sun Light Light Sun

Het plezier dat we kunnen beleven aan de voordracht van een gedicht in een
vreemde taal is dus afhankelijk van het taalvermogen in brede zin, waardoor wij
ritme kunnen waarnemen. En dat plezier kunnen wij zelfs ondervinden bij een
complex gedicht in de eigen taal. Het is dus wel mooi om te zien dat Bronzwaers
poëtica nadrukkelijk dat exclusief-menselijke taalvermogen tot uitgangspunt maakt
en alle aspecten die tot het brede taalvermogen behoren, inpast in het beperkte
taalvermogen en daarmee opneemt in het exclusief-menselijke domein. Met
opmerkingen als ‘Poetry is bodily activity’ van Seamus Heaney kan deze poëtica
niets aanvangen, zoveel is duidelijk. Misschien doelde Piet Gerbrandy hierop toen
hij in zijn Boeken die ertoe doen. Over klassieke literatuur (2000) beweerde ‘dat
dichters weliswaar erg mooie dingen maken, maar er doorgaans niets zinnigs over
te melden hebben’. Het aardige is dat de essays van dichter-criticus Gerbrandy
soms de neiging hebben zich in het, laat ik het woord nu maar eens gebruiken,
discours van de academische

Raster. Jaargang 2003 (nrs. 101-104)

144
poëziebeschouwing in te schrijven. Maar het is precies die poëziebeschouwing
waarvan de producten vaak al bij verschijning vergeten zijn, terwijl wij de essays
van dichters (Paz, Stevens, Eliot, noem ze maar op) blijven lezen. Hoe komt dat?
Ik denk omdat zij altijd dat fascinerende grensgebied tussen literaire en poëtische
ervaring, hebben trachten te exploreren. Paul Valéry noemde dat grensgebied de
slingerbeweging tussen enerzijds ritme en klank en anderzijds de semantiek van
het gedicht. Misschien kunnen we het nu preciezer formuleren (zonder Valéry te
willen verbeteren): de slingerbeweging tussen menselijk gedrag (het taalvermogen
in beperkte zin) en gedrag dat we delen met het dierenrijk (het taalvermogen in
ruime zin). Is dat niet een mooie gedachte? We willen poëzie traditioneel zien als
uitdrukking van onze hoogste faculteiten, maar het dier in ons drukt zich
onvermijdelijk mee uit in een gedicht.
Deze zomer ben ik uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het themanummer ‘De
toekomst van de neerlandistiek’ van het eerbiedwaardige Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. Er werd in de begeleidende tekst nog net niet gesproken van
de dood van de neerlandistiek maar het scheelde niet veel. Mijn uitnodiging had,
denk ik, betrekking op de volgende passage:
Meerdere wetenschappers keren zich tegen de praktijk van het closereaden van
hermetische poëzie. Neerlandici zouden zich, volgens hen, veel te exclusief richten
op de betekenis van gedichten. Er zou meer aandacht moeten zijn voor poëtische
ervaring of voor de institutionele en sociale context waarbinnen die ervaring wordt
gevormd. Hoe terecht dergelijke kritiek op de dominante praktijk ook moge zijn, het
is nog niet zo duidelijk of er met de kritiek ook een krachtig alternatief is geboden.
Hoe kan, bij voorbeeld, aandacht voor de poëtische ervaring of andere minder
tekstimmanente aspecten zoals performativiteit, kritisch ingezet worden bij een
wetenschappelijke benadering van literatuur? Deze vraag leggen wij u hierbij voor.
Mijn antwoord op deze vraag zal, het zal niet meer verbazen, hierop neerkomen:
een wetenschappelijke benadering van poëzie zal de grenzen van de neerlandistiek
en de literatuurwetenschap moeten overschrijden. Er is al decennialang nauwelijks
enige ontwikkeling in het vakgebied. Ik zou zelfs van een impasse willen spreken.
Willen we de poëzie serieus nemen in al haar aspecten, bijvoorbeeld in haar meest
elementaire vorm van geperiodiseerde herhaling, dan is de inbreng van de
evolutionaire biologie, de antropologie, taalwetenschap, de psychologie en de
neurowetenschap - kortom: de cognitiewetenschappen - onontbeerlijk. Vanuit de
litera-
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tuurwetenschap hebben we de taak vragen te stellen aan de cognitiewetenschappen.
Om te beginnen zouden we eens kritisch moeten kijken naar onze eigen praktijk:
onze omgang met de amateur-dichter, de vooronderstellingen van onze
poëzietheorieën, enzovoort. Maar welke antwoorden en inzichten de
cognitiewetenschappen ons ook kunnen geven, ze zullen nooit alleen gelden voor
de grote traditie, maar altijd ook voor de producten van de amateur-dichter. Als het
over fenomenen als traditie en poëzieopvattingen gaat, staan de
cognitiewetenschappen met lege handen. Willen we de grenzen van de neerlandistiek
en de literatuurwetenschap openbreken, dan zullen de grenzen van het kunstmatige
reservaat waar Kees Fens het over had, ook opengebroken moeten worden. Want
met kunstmatigheden houden de cognitiewetenschappen zich niet bezig, wel met
automatische effecten, zoals daar waar het dier meespreekt in de poëzie.
Openingslezing gehouden op het BCN (Behavioral and Cognitive
Neurosciences)-symposium ‘Twee ambachten’, ter ere van Rudi van den Hoofdakker,
op vrijdag 17 oktober in Groningen.
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Stefan Hertmans
Empedokles / aantekeningen
Uit het werkjournaal bij een bewerking van Hölderlins Der Tod des
Empedokles
‘Vóór deze tijd werd ik geboren als een jongen en een meisje, een bosje
en een vogel, een stomme vis die uit de zee opduikt’.
Empedokles, 490-ca. 430 v.C.
Und folgen möcht’ ich in die Tiefe, Hielte die Liebe mich nicht, dem Helden
Friedrich Hölderlin, Empedokles

Zondag 13 augustus 2000
Empedokles, vijfde eeuw voor Christus, filosoof van aarde, water, lucht en vuur;
zelfverklaard genie, voorloper van het holisme, democratisch gezinde dictator,
voorloper van de geneeskunde, weldoener, profeet; beweert dat de wereld uit atomen
bestaat; dat alles begonnen is met een groot vuur; redt een vrouw in cataleptische
toestand, vermoedt dat er bacteriële besmettingen bestaan en laat stagnerend water
omleiden om de stad van de pest te redden; springt tenslotte in de vuurmond van
de Etna om zijn goddelijk gelijk te bewijzen. De legende laat een verloren bronzen
sandaal na, ergens bij de rand.
Friedrich Hölderlin inspireert zich op deze figuur om zijn eigen ontgoochelingen
met de Franse revolutie, het jakobinisme, de liefde, de poëzie van zijn tijd gestalte
te geven. Zijn pogingen leiden nooit tot een afgerond theaterstuk; de materie
impliceert teveel zijn eigen ongelukkige positie, tussen vermeende goden en mensen
in. Ten slotte laat hij het Frankfurter Plan na, schets voor een vierde ontwerp. Hij
heeft ons met een aantal dialogen, brokstukken, scènes opgezadeld, waarin
Empedokles doorschemert als een ver voorbeeld, een onmogelijk tot menselijke
proporties te herleiden eenzaat, een edele wilde, een mislukte Prometheus.
*
Mozes gaat de berg op om de boodschap te krijgen, en hij brengt ze mee naar
beneden. Empedokles gaat de berg in, het vurige, duistere gat in de aarde; en door
zijn val laat hij een boodschap achter, iets wat gecodeerd wordt in de bronzen
sandaal. De complementariteit met Prometheus
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springt in het oog. Mozes - Empedokles - Prometheus. Het denken kan beginnen.
De andere, verdwenen bronzen sandaal: dat wat zich nog laat omsmelten tot iets
anders; erts, dat tot vorm fossiliseert, een boodschap in een schoen, een dwaas
restant dat duidelijk moet maken dat de sprong in de goddelijkheid niet kan zonder
dat het banale van die daad achterblijft op de oever...
*
Peter Sloterdijk beweert in zijn essay ‘Absturz und Kehre’ dat een van de radicaalste
wendingen voor de westerse cultuur een jaar na de oprichting van Plato's school
kwam: toen in 386 de Atheense raad besloot dat toneelstukken voortaan meer dan
één keer mochten worden opgevoerd. ‘Het is voor mensen van nu bijna onmogelijk
zich de draagwijdte van dit besluit voor ogen te brengen’. Dit feit volstaat volgens
Sloterdijk om aan te tonen ‘dat de oude Europese dramatische poëzie niet in het
teken van de autonome kunst en literatuur begon, maar als politieke cultus en
oefening, als stedelijk-religieuze prestatie van een samenleving’. Dat wil zeggen
dat religie door de mogelijkheid van de herhaling tot esthetisch verschijnsel werd
omgebogen. ‘De religie vervangen betekent echter ook haar parodiëren’. Plato was
wellicht de eerste die de impact van dit besluit begreep; vandaar zijn standpunten
over de kunst in de Politeia. Plato maakte zich zorgen over deze switch van unieke
religieuze ervaring naar esthetische herhaling, zoals de huidige maatschappij zich
volgens Sloterdijk beter zorgen zou beginnen maken over ‘de informatische pest,
die in de vorm van eindeloos herhaalbare beelden van geweld en oproepen tot
prostitutie door de massamedia verspreid worden’. ‘Zijn strijd tegen de dichters, die
theater-theologen, was eigenlijk een politiek-theologisch in bescherming nemen van
de bedreigde stad, om de blasfemische blootstelling van het goddelijke in recentelijk
opgezette hernemingen op te vangen’. Hölderlins Empedokles lijkt wel een te laat
gekomen icoon van deze gedachte: de onherhaalbare sacrale daad van zijn
zelfmoord, als provocatie aan het adres van de wrede goden, kon niet worden gevat
in een romantische tragedie. Het lukte Hölderlin uiteraard niet - en daarin toonde
hij dat hij op de archaïsche aard van de tragedie was gebotst: haar
niet-herhaalbaarheid. Er blijft ons niets anders over dan te laat komen, te laat kijken,
sacraliteit in parodie zien veranderen. Parodie als seismograaf, als enig bewijs voor
het feit dat er wel degelijk iets sacraals trilt, daar diep in de grond, een trilling waarvan
de boodschap ons ontgaat. Parodie in haar oorspronkelijke betekenis: een
tegenzang, die het eerste lied ondersteunt en verrijkt.
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*
Ik stel me de kraterrand waar Empedokles nog even staat te weifelen voor als een
oever - en plots zie ik een verband tussen de vulkaan en de Styx.
*
In Hölderlins brieven (Nederlandse editie Privé-domein) stoot ik op de passus in het
nawoord, waar het gaat over de onmogelijkheid van de nabootsing der Grieken pas door het ‘volkseigene’ te vermengen met de stof van de Grieken, kan men het
ideale terugvinden. Het is in zekere zin wat ik ook met dit stuk moet proberen - mijn
eigen tijd van leven als een persoonlijk antwoord op Hölderlins verwarring, en via
hem op de Grieken. Vandaag de passus geschreven waar Empedokles, Lenz en
Hyperion door elkaar worden gehusseld. Verder de hele dag foto's van de Etna
bekeken. Moet ik erheen, de tocht maken, de vulkaan beklimmen? Sommige
uitzichten zullen ongetwijfeld adembenemend zijn en van doorslaggevend belang
om te begrijpen wat het moet betekend hebben om die sprong te maken. Blauwe
verte, de zee vaag achter de flank; in de nacht rood magma, vloeiend licht dat van
de bergwand komt. Maar dit niet losmaken van de schandalige hoogmoed van de
schurk Almani bij De Sade, wanneer die zich opwindt over de zinloze kracht van de
natuur en vervolgens op de lava masturbeert: dat hij op een dergelijke manier de
verhoudingen uit het oog verliest, toont de lachwekkende en tegelijk fascinerende
hoogmoed van een op drift geraakte luciditeit.
*
Wat met die rare sandaal die achterblijft, het restant van een sacrale gebeurtenis?
Empedokles' sandalen zijn, zo wordt ons reeds door Diogenes Laërtius verteld, van
brons. Mozes komt de berg af, hij stapt op Aäron toe en spreekt - Empedokles gaat
een andere weg naar beneden: de inwendige. Wat is de boodschap die hij meeneemt
naar de kern van Gaia? Wat is met andere woorden het pendant van de Stenen
Tafelen? Het Griekse existentialisme, de onmogelijkheid om op harmonische manier
om te gaan met het sacrale, maar ook met de utopie van de ideale samenleving?
Deze goden hebben de mensen niets te zeggen, er is geen boodschap die het leven
zin kan geven. Dus springt de filosoof de goden zelf achterna en vernietigt zijn
menselijkheid. Geen antwoord, alleen een stomme sandaal. Empedokles als de
anti-Mozes. De Stenen Tafelen komen van boven, ze vormen een bericht van het
hogere aan de ‘lageren’, een religieus teken. De bronzen sandalen vormen geen
bericht, maar een teken van de
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lagere aan de ‘hogeren’. Zo brengt Empedokles zijn boodschap aan de anderen,
als het te laat gekomen bericht, een afleiding uit de voorbije ervaring, een
anti-transcendentaal teken.
*
Hölderlins eerste versie en Empedokles' eigen geschiedenis bevatten verwarrend
veel christelijk ogende elementen: er komt een Lazarus-achtige opwekking uit de
doden in voor (Empedokles schreef een boek over geneeskunde, en was de eerste
om de verschijnselen van catalepsie te beschrijven; Pantheia, in De dood van
Empedokles, is de vrouw die uit de doden is gewekt, zij staat hem dan ook zeer
nabij); Empedokles' kritiek op de hypocrisie van de priesters (bij Christus de
farizeeërs, die ervan langs krijgen in zeer verwante taal); de toegewijde leerling die
mee de berg op gaat (Pausanias als een soort Petrus); de manier waarop
Empedokles spreekt over uitstel van vreugde (ook het spreken over een ‘ander land’
na de dood, over transcendentie en het weigeren van wereldse eer echoot Christus'
redevoeringen); Empedokles zelf, als de charismatische leider die in ongenade valt
door intriges en verraad; de bestijging van de Berg en de ‘Bergrede’; het feit dat
Empedokles zijn leerling om een laatste avondmaal vraagt.
*

27 juli 2001
Terwijl ik De dood van Empedokles lees, brandt op de flank van de Etna de
bergliftkajuit af in een poel van brandende lava, dat zie ik 's avonds op het journaal...
Legendarische beelden ontstaan bij de vurige erupties; eenvoudige Siciliaanse
boeren getuigen voor de camera's van hun vertrouwelijke omgang met de berg. Ze
noemen hem La Donna. Tegelijk komen de beelden van de catastrofe boven. De
goden spreken; de goden wreken zich. Alsof de Olympus zich binnenste buiten
braakt. Berichten in de kranten: deze bevingen zijn heviger dan men had vermoed,
er is ook van alles aan de hand - er is gesteente bovengekomen dat ouder is dan
15.000 jaar.
*
Op een heel ander niveau zijn deze herhaalde pogingen van Hölderlin om in het
reine te raken met een man die hem als Jakobijns voorbeeld strekte, bezweringen
van zijn gedachten aan zelfmoord... herhaaldelijk komt Empedokles' besluit tot
zelfbeschikking in bewonderende woorden tot
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uiting (dat de held zijn eigen uur kiest, en zo meer). In dit opzicht, en in veel andere,
komt Hölderlins Empedokles in de buurt van Nietzsches Zarathoestra.
*
Het is de ‘literaire wending’ in het beeld op de Grieken, dat voor de duistere,
Dionysische kant heeft gezorgd. Het beeld dat vanaf de Renaissance wordt
opgeroepen steunt op architectuur en beeldhouwkunst; het is ook nog het beeld dat
Winckelmann zal oproepen na de Romeinse opgravingen in Pompeii. Elk denken
over de Griekse beschaving ging uit van die Apollinische indruk, die de tempels en
beelden hadden opgeroepen. Door de terugkeer naar de tragedies, de literaire
kunstwerken, wordt dit beeld definitief verstoord - de ‘bokkenzang’ die in de tragedies
doorklinkt bevat de hele ‘modernistische’ visie op de Grieken, die van wat Heidegger
als ‘deinon’ typeerde, het vreselijke lot van een pessimistisch en toch uiterst vitaal
existentialisme. Plaats van de literatuur: dat zij de beelden en de tempels tegensprak,
van schaduw en noodlot voorzag, alles vertelde wat de beelden en tempels
verzwegen... Tempels en beelden als officiële politiek, literatuur als Dionysisch
existentialisme - dat is precies de verhouding die ook de moderne literatuur tegenover
de politiek van de moderne samenleving heeft aangenomen. De verwantschap is
alomvattend. In dat alles is er slechts één groot genie, een profetische visionair
geweest die het aanvoelde en helemaal zelf doorleefde - Hölderlin. Zonder diens
hermetische, onthutsende teksten over Antigone, Oedipus en Empedokles was
Nietzsches Geboorte van de tragedie wellicht ondenkbaar geweest.
*
Er zit een betekenisvolle discrepantie tussen de Empedokles zoals de presocratici
hem beschrijven en die van Hölderlin... Hölderlin maakt een reductie, behoudt vooral
de humanist en egalitarist avant la lettre, kortom de ‘Jakobijnse’ Empedokles, terwijl
de presocratici hem vooral aanspreken op zijn vooronderstellingen aangaande
planeten, de zon, de leer van de atomen (het kleinste ondeelbare element komt
inderdaad reeds in zijn filosofie voor), zijn beweringen omtrent catalepsie en
geneeskunde, het plaatsen van ezelshuiden om een verpestende wind tegen te
houden (vermoedelijk aswind uit de vulkaan), het feit dat hij de besmette rivier laat
omleggen (wat erop wijst dat Empedokles reeds iets vermoedde van besmettingen,
geniaal voor zijn tijd). Vandaar zijn goddelijke status voor de antieken: hij was een
wonderdoener en ziener. Voor Hölderlin is hij in de
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eerste plaats de Grote Onbegrepene, de gevoelige ziel die oproept tot het smaken
van transcendente vreugde in de aanblik van de wereld en de mensen. Vandaar
dat Hölderlin zich kan identificeren met Empedokles en hem dingen in de mond kan
leggen die zijn eigen ontgoocheling in de Franse Revolutie, in zijn liefde en leven
uitdrukken. Der Tod des Empedokles was voor Hölderlin zo moeilijk om te schrijven,
omdat het om zijn testamentaire document ging. Denkend aan Empedokles' dood
kon hij, om Nietzsche te parafraseren, menige kwade nacht doorkomen. In de tweede
versie laat hij Hermokrates (de ‘boze’ priester) spreken over Empedokles'
aanvaarding van de volksgunst als over het aanvaarden van een gifbeker.
Empedokles moet vooral boeten voor een ‘arrogante manier van spreken’; de
priesters verwijten hem vooral zijn hoogmoed, en als het hoogmoedig geworden
godenkind dan daadwerkelijk in de vulkaan springt, voert hij zelf het oordeel uit dat
de priesters over hem hebben uitgesproken. In de antieke versies gaat het er heel
anders aan toe. Volgens bepaalde bronnen springt Empedokles in de vulkaan nadat
de vrouw uit de dood is opgewekt, om te affirmeren dat hij nu de God is geworden
waar het volk hem voor houdt. Met enige zin voor ironie zou men kunnen zeggen
dat de antieke Empedokles nogal wat Napoleontische trekken heeft, terwijl hij bij
Hölderlin nogal wat Jakobiner-trekken krijgt... Empedokles wordt er een humanist
avant la lettre, die door volk en priesters verkeerd wordt begrepen.
*
Het meest frappeert echter de besliste, rancuneuze weigering van Empedokles om
ook maar iets van verzoening te aanvaarden. Deze weigering is kolossaal bij het
eind van de eerste versie; Empedokles is er zo onverbiddelijk haatdragend jegens
de verzoeningsgezinde burgers, dat hij redeloos lijkt. Nietzsche laat overigens in
Zarathoestra (Van oude en nieuwe tafels 21) dezelfde weigering horen: ‘Es ist die
Zeit der Könige nicht mehr: was sich heute Volk heisst, verdient keine Könige’ (een
uitspraak die ook wordt opgepakt door Peter Weiss in zijn Hölderlin uit 1971). Dit
behelst een radicaal in twijfel trekken van élke goede bedoeling van het volk. Een
uitspraak die ergens Hölderlins ‘Wozu Dichter in dürftiger Zeit’ echoot en ongetwijfeld
de moderne karaktertrek in Empedokles verklaart: een poëtische ziener die het
koningschap weigert omdat de aanspraak op de macht hem tegenstaat. Het afzien
van de wereldlijke macht om die in te ruilen voor de hemelse verzoening is op zijn
beurt weer merkwaardig sterk Christusachtig. Op die manier lijkt Empedokles' verhaal
mij steeds meer een vreemde mengeling tussen een Christusverhaal en een
onreligieuze vertelling over de oude Griekse koningen, filosofen en dichters.
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Wat Hölderlin en Nietzsche erg dicht bij elkaar brengt is de splitsing die ze beiden
kunnen aanbrengen (voor die tijd tamelijk revolutionair en helderziend) tussen de
oude, ‘authentiek’ geachte Grieken en de nieuwerwetse welsprekende priesters
(die postsocratische trekken vertonen...). Zij zijn de eersten die de Grieken niet
aangrijpen om zich op naïeve wijze te identificeren of te projecteren, maar om de
projectie om te keren, en met dit zonlicht het gapende achttiende- en
negentiende-eeuwse volk te verblinden als met een lamp bij politieondervragingen:
er valt niet dichter te komen bij die Grieken. Zodat de Grieken konden worden
aangegrepen voor rabiate actualiteitskritiek.
*
De hooghartige weigering van Empedokles is dramatisch gezien een van de weinige
sterke momenten in Hölderlins stuk. Voor het overige maakt hij van Empedokles
een vrij eenduidig edel slachtoffer. Hölderlin lijkt, zeker in de eerste ‘Fassung’, niet
uit op psychologische en dramatische spanningen, alleen op een retorisch verhulde
self defence. In die weigering zien we even Empedokles als een man die fouten
maakt, niet als de edele en ongenaakbare heilige die hij anders is. In de tweede
versie gaat Hölderlin in die bewieroking nog verder: daar is Empedokles hij tot wie
de dorstigen komen om gelaafd te worden. Het merkwaardigste is dat dit ‘mislukte’
project een dergelijk hoog humanistisch ideaal laat zien dat het voor de Schilleriaan
van die tijd ongeloofwaardig wordt, maar dat Hölderlin daardoor ook doorschiet naar
het andere eind, dat voor zijn tijdgenoten onaanvaardbaar moet zijn geweest: de
doodsdriftigheid van de Held, die alleen maar in de zelfvernietiging kan eindigen.
Net omdat hij zo'n hoog spiritueel geluk zoekt, net omdat hij het volk met de neus
op de ontologische waarheden drukt, slaat deze zalvende antiek-Siciliaanse Christus
om in een... genadeloze waarheden spuwende Zarathoestra. In de tweede versie
zegt Mekade ongeveer letterlijk dat hij ‘geen schuld ziet in deze man’: ‘Waar ga je
hem dan van beschuldigen?’ vraagt hij aan Hermokrates. Deze paradoxale
combinatie (Christus en Zarathoestra tegelijk willen zijn) tekent op tragische wijze
de onhoudbare positie waarin Hölderlin zichzelf had gemanoeuvreerd: enerzijds
een Jakobijn en hervormingsgezind democraat te willen zijn, anderzijds een
wereldvreemde dichter, profeet van de ondergang van de mensen, bewener van
de eeuwige tekortkomingen in volk en individu, en vandaar koelbloedige
ontnuchteraar. Roes en ontnuchtering, hymne en vuurspuwende Bergrede - dat zijn
de polen; daar lag ook het dramatisch dynamiet voor zijn eigen tijd, dat Hölderlin
niet ten volle heeft kunnen uitwerken. Pas Nietzsche slaagt erin dit paradoxale
drama op de spits te drijven, door zelf Dionysos
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én Gekruisigde te worden. Hölderlin is de grote wegbereider van dit tragische besef
van moderne gespletenheid, dat zelfs in Nietzsches tijd nog honderd jaar te vroeg
kwam... hoe zou Schillers tijd dan Hölderlin begrepen hebben? Hölderlin was eigenlijk
zelf een Empedokles geworden, te vroeg voor zijn tijd, onbegrepen, rancuneus
weigerend terug te keren naar het gewone leven... Dat hij ook nog mislukte in zijn
opzet om zijn eigen spiritueel drama in de vorm van de Empedokles-tragedie om
te zetten, lijkt mij steeds meer de belangrijkste redenen voor zijn geestelijke instorting.
Wanneer je deze drie pogingen en daarna het Frankfurter Plan achter elkaar leest,
merk je hoe verschrikkelijk de onmacht bij deze laatste mislukking moet zijn geweest.
Het was de ultieme poging om een groot kader tot zelfrechtvaardiging te vinden.
Dat dit mislukte, betekende voor Hölderlin dat zijn leven volgens zijn eigen hoge
maatstaven mislukte... iets heel anders dan geen toegang krijgen tot Schillers
Almanak. Hier ging iemand in zijn eigen wereld en volgens zijn eigen normen voor
de bijl, ‘het ondraaglijke dragend’, heen en weer geslingerd tussen een beeld van
een Grieks Arcadië en een eeuwig verbanningsoord, getypeerd in de ‘Tartarus’,
tenslotte verdwijnend in de kloof van deze schizofrenie - dit alles omdat hij te hoog
gegrepen had (deze gedachte is overigens een topos in de monologen van
Empedokles).
*
‘In plaats van decoratief, exotisch, passé, antiek uitgedost, kwam de tragedie de
scène plots van binnenuit treffen met een doorleefde ervaring (...) Hij is een ziener,
Hölderlin, net als Tiresias, als Sofokles zelf,’ schrijft Philippe Sollers in Eloge de
l'Infini. Het onbegrip, de krankzinnige ambitie een Duitse Sofokles te zijn en duidelijk
te beseffen dat de terugkeer naar de Grieken onmogelijk was - dit alles deed Hölderlin
hunkeren naar een Empedokleïsche dood - een dood die hij als een spirituele
overwinning zag, die de gescheiden elementen weer in harmonie moest brengen
(de verzenging door vuur wordt geen ogenblik als een fysiek feit beschreven maar
als een overgaan in goddelijke status, zoals de legende het aanreikt). Zo is het
sterven in het vuur voor Hölderlin een (nog deels onvermoede) metafoor voor zijn
grootste angst, gek te zullen worden. Mekades in de tweede versie: ‘Hij zal toch
sterven als de gek die hij is, zonder ons schade te berokkenen’. ‘Ongeluk! Alleen!
En alleen! En alleen!’ roept de van mensen en goden verlaten Empedokles in de
tweede versie. Hoe gecrypteerd Hölderlins existentiële wanhoop ook is, hoezeer
hij ook zijn best heeft gedaan het gegeven te ‘steigern’, het blijft schroeiend aan de
oppervlakte liggen.
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*
De onspeelbaarheid van Hölderlins Der Tod des Empedokles is een teken, een
waarheid op zich... er moet geen ‘speelbaar’ stuk van worden gemaakt - de illusie
moet niet worden gewekt dat dit verwerkbaar is... het was toen reeds theater aan
de rand van de kloof.
*
Merkwaardig en pijnlijk, hoezeer de vreugde en het geluk als motief steeds
terugkeren in de replieken van Empedokles; net als Hölderlin is hij geobsedeerd
door de vreugde die uit de existentiële aanschouwing voortkomt. Precies die
onmogelijkheid wordt de obsessie waardoor het leven ondraaglijk zal worden als
project... Blijkbaar is de oorspronkelijke wereld die van het geluk - zo zegt
Empedokles toch tot Pausanias - en in die zin is Hölderlins geluksobsessie die van
oorspronkelijke natuur en zuivere ervaring. Dat is zeer verwant aan de
Rousseauiaanse gedachtewereld. Wanneer je dat alles optelt - voorspelling van
Nietzsches Zarathoestra, Christussymboliek, Rousseaus natuurgeluk, het besef
van de ontologische kloof in de behandeling van de Grieken - dan duizelt het je bij
de gedachte hoe eenzaam, paradoxaal, onmogelijk en alomvattend deze positie,
en dus ook het misverstand bij de tijdgenoten, voor Hölderlin is geweest.
*
Nog over de vreugde: ‘In de vreugde moet je het zuivere zelf, de mensen en andere
wezens begrijpen, al het wezenlijke en betekenisvolle vatten, en alle opeenvolgende
verhoudingen begrijpen; herhaal voor jezelf de bestanddelen in hun samenhang
totdat de levende aanschouwing objectiever uit de gedachte tevoorschijn komt, uit
vreugde, voordat de noodzaak optreedt; intelligentie die enkel uit noodzaak
voortkomt, is steeds eenzijdig vervormd.’ (Aphorismen 6). Dat tekent de diepere
grond van dit motief in Empedokles' woorden; vreugde is geen om zichzelf gezochte
sensatie, ze is de enige manier om de wereld te begrijpen, omdat ze belangeloos
is; ze weerstaat de verleiding van functionele intelligentie. We stoten hier op een
redenering die voor Hölderlins eigen poëzie van het grootste belang is, omdat ze
esthetische aanschouwing van een ethische grond voorziet, en haar bovendien als
enige mogelijkheid ziet tot wijsheid en inzicht in de ware (objectievere) aard van de
wereld en de mensen. Een dergelijke redenering past volkomen in het Duitse
idealisme, dat het ‘zuivere’ denken tegen het nutsdenken stelde. Empedokles lijkt
hier
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een enigszins Duits-idealistische denker te zijn geworden, voor wie de ware aard
van het begrip ‘vreugde’ belangeloos was, een beetje zoals voor Kant de esthetische
aanschouwing ‘belangeloos welbehagen’ was. Hölderlin breidt de belangeloosheid
uit tot het zuivere begrip. Toch is dit paradoxaal. Vreugde wordt dus ook, en vooral,
niet omwille van zichzelf gezocht, maar om begrip van de wereld te verwerven.
Daardoor krijgt ze een zweem van nut. Vreugde moet wel degelijk omwille van
zichzelf gezocht worden, en het begrip zal er als vanzelf uit volgen. Daarom moet
volgens Hölderlin de studie van het schone als kennistheoretische activiteit van de
vreugde opgevat worden. ‘Denn der hat viel gewonnen, der das Leben verstehen
kann, ohne zu trauern.’ Overigens ‘zijn ook exaltatie en passie aangewezen, en de
schroom die ons ervan weerhoudt het leven aan te raken en te benaderen, en dan
de vertwijfeling, als het leven zelf in zijn oneindigheid voor ons oprijst. Het diepe
gevoel van sterfelijkheid, van verandering, van beperktheid in de tijd, doet de mens
ontvlammen zodat hij veel probeert, al zijn krachten oefent, zodat hij niet in passiviteit
vervalt. De mens vecht zo lang met waandenkbeelden tot hij op iets reëls en waars
stoot dat aan zijn drang tot kennen en handelen tegemoet komt.’ Welk een
melancholie hier op de achtergrond meedreunt, want waarom zou de mens zo
filosofisch naar de vreugde verlangen als hij haar niet pijnlijk miste of dreigde te
verliezen? Het is de Hölderlin die Susette is verloren, zijn Jakobiner idealen ziet
verschrompelen tot een dagdroom, zijn ambities om als dichter te worden erkend
ziet mislukken - deze man is het, die hier de vreugde tot epistemologie van al het
levende verklaart. Dat mag men geen ogenblik uit het oog verliezen: de zo
benadrukte zoektocht naar de vreugde van Empedokles is de weg naar diens
zelfgekozen dood. Want de vreugde die naar de aanschouwing leidt, moet
noodzakelijk tot de vaststelling komen dat het leven als een onbegrijpelijke kloof
tussen mens en natuur verschijnt, als de onbegrijpelijkheid van het leven en de
dood zelf. Vreugde leidt dus naar het inzicht in de onmogelijkheid van blijvende
vreugde. De valstrik van het denken sluit zich om de mens, angst slaat hem om het
hart om wat hij daar ontdekt, en enkel zijn aanschouwing zelf verschaft hem nog
vreugde, maar die lijkt in niets meer op de vreugde van Hölderlins Knabe. In die zin
is Empedokles' begrip van de vreugde verwant aan de duistere kanten van het
Verhevene, en is zijn sprong in de vulkaan een gigantisch beeld voor de sprong die
elke mens in zijn eigen denken moet maken eer hij zichzelf en de brute waarheid
van het leven vindt - en daarin zichzelf weer moet verliezen.
Overbodig bijna hieraan toe te voegen dat Hölderlin ook met deze opvatting van
de vreugde mijlenver af stond van de gebruikelijke achttiende-eeuwse
theologisch/humanistische opvatting in Schillers ode an die
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Freude... Hij vertegenwoordigt in al deze redeneringen werkelijk de sprong in de
toekomst van Heideggers ontologie en Sartres existentialisme.
*
Op bijzonder complexe manier hangt deze tendens van het begrijpen-door-vreugde
samen met wat Hölderlin zegt in de Grund zum Empedokles: dat zijn vermogen tot
oordelen, denken, vergelijken, scheppen, organiseren en georganiseerd worden
groter is als hij ‘niet helemaal zichzelf meester is’, en dat hij minder door het denken
kan worden bewogen wanneer hij zich te bewust is van zichzelf. De vreemde,
ingewikkelde dialectiek die Hölderlin ontwikkelt tussen het organische (de natuur)
en het ‘aorgische’ of levenloze (de kunst) - een dialectiek die is ontstaan omdat de
harmonie met en het opgaan in de natuur onmogelijk is - gooit de mens in een
eindeloze beweging waarbij hij nu eens organisch denkend is en de natuur aorgisch
verschijnt, en dan weer, door dit besef, zelf weer aorgisch (dus theoretisch denkend)
wordt en de natuur weer organisch verschijnt. Door het besef van deze wisselwerking
en door zijn mogelijke dood verzoent en verenigt de mens deze uitersten waaraan
hij onderworpen is. Hölderlin noemt Empedokles dan een typisch kind van zijn tijd,
omdat deze ‘krachtige antagonismen’ tussen kunst en natuur in hem extreem
werkzaam waren. Het denken verschijnt hier als een poging om uit zichzelf te treden
en zo deel te worden van een complexe wisselwerking waaraan men noodlottig
onderworpen is. Elk ‘geluk’ van het begrijpen is op die manier getekend door zijn
inherent dialectisch verlies. In de Anmerkungen zur Antigone noemt Hölderlin dit
reeds het ‘noodlot van de phrygische Niobe - zoals overal noodlot van de onschuldige
natuur, die overal in haar virtuositeit in die mate in het al-te-organische overgaat,
zoals de mens dichter bij het aorgische komt, in heroïsche verhoudingen en
gemoedsbewegingen’. Inderdaad verwijst Antigone op een bepaald ogenblik zelf
naar het lot van Niobe om het hare te tekenen - een opmerking die als louter
hoogmoed, ja zelfs provocatie tegenover Kreoon wordt uitgelegd.
Deze fusies, zegt Hölderlin in de Grund zum Empedokles nog, zijn louter een
denkbeweging. Op zich zijn ze onuitsprekelijk, of moeten ze niet worden uitgedrukt.
De dialectiek van deze innerlijke waarneming (‘Innigkeit‘) draagt sporen van een
zekere geestelijke overspannenheid; ze komt steeds weer uit strijd, zelfs uit
vijandigheid tevoorschijn. Zo zal het lot van Empedokles worden getekend door een
halsstarrige weigering om ‘terug te keren’ naar de hem voorgestelde compromissen,
waardoor hij steeds dichter bij het goddelijke komt, dat hem zal vernietigen. In die
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zin ent Hölderlin de Antigone-tragedie op de gebeurtenissen van ‘zijn’ Empedokles.
*
In een eerste bedenking heeft Hölderlin uitgelegd wat hij met deze strijdende
innerlijkheid bedoelt. Ik probeer deze cryptische redenering zo duidelijk mogelijk
weer te geven. Strijdende innerlijkheid is wat zich volgens hem in het
tragisch-dramatische gedicht ontplooit. Niet de persoonlijke ervaring van de dichter
komt in het gedicht terecht, maar de poëtische realiteit van een universeel lot, iets
wat zijn ‘eindeloze innerlijkheid’ constitueert. Wel moet dit steunen op zijn eigen
leven en poëtische realiteit, want anders is er geen authenticiteit mogelijk. Maar de
transformatie is essentieel. Hoe ruimer zijn interioriteit is, hoe onuitspreekbaarder
hij dit conflict belichaamt, ‘tot aan de grens van de nefas’ - dat wil zeggen tot aan
de grens van het volstrekt verlaten zijn door god en de mensen. Maar deze ervaring
is wellicht ‘het hoogste wat hij kan ervaren’ omdat de mens - die op dat punt bijna
een held is geworden - daardoor de extremen in zichzelf verenigt en dicht bij het
onbewust-universele komt en dat zeifs als het ware belichaamt. Zijn subjectief leven
neigt naar het universele, maar telkens wanneer hij het universele in zich werkzaam
voelt, staat daar zijn sterke persoonlijkheid tegenover om het objectief, dat wil zeggen
volgens de normen van de hoogste kunst, vorm te geven. Empedokles beantwoordt
aan die criteria, daarom zegt Hölderlin dat Empedokles in alles ‘als dichter geboren
werd’. Zo is de band tussen de held-filosoof en de dichter aangehaald volgens een
idealistisch schema van universele menselijkheid, en kan Hölderlin in deze
Empedokles-figuur zijn eigen idealen van dichter projecteren. In die zin is
Empedokles een provocerende repliek aan de toen gangbare opvatting van de
volksverbonden poëzie zoals ze door Herder, Goethe en Schiller werd
geïnterpreteerd. Bij Hölderlin is de volksverbondenheid geen kwestie van
verbondenheid met verschillende concrete individuen, maar met een universele
ervaring van menselijkheid, begrepen als de onmogelijk tot stilstand te brengen
dialectiek tussen mens/kunst/individu en natuur/wereld/ universaliteit. Empedokles'
tijd vroeg niet om een lied (zoals de tijd van de bewonderde Homeros), en al evenmin
om een daad (zoals die van de bewonderde Achilles), maar om een ‘offer waarin
datgene werkelijk en zichtbaar werd, waarin het fatum van zijn tijd zich scheen op
te lossen, waarbij de extremen zich in een eenheid schijnen te verenigen, net daarom
te innig verstrengeld zijn, zodat het individu in een idealistische daad ten onder gaat
en ten onder móét gaan’. In dit individu komt de voorgaande strijd van deze dialectiek
te voorschijn, en door te sterven zou hij het
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probleem van het fatum wel oplossen, als het tenminste mogelijk zou zijn het fatum
te keren door een individuele daad. Maar dat tekent hem als een tragisch mens,
want deze extreme innerlijkheid - die in oorsprong slechts een idealistisch verlangen
was - is in hem reëel geworden als strijd. Daardoor echter - als ik Hölderlin goed
volg in zijn uiterst moeilijke formuleringen - beantwoordt het individu ook aan het
algemene lot en verwerft dan toch een kracht die de oorspronkelijke strijd in hem
sublimeert - een ‘rijpere, waarachtige en zuiver universele innerlijkheid’.
Daarom is Empedokles de held van zijn tijd, in wie de problemen zich schijnbaar
en tijdelijk oplosten, zoals dat bij alle tragische figuren gebeurt. Want alle tragische
figuren belichamen pogingen om de problemen van hun tijd op te lossen. Daarop
volgt de paradox dat wie zich het meest opoffert voor de problemen van zijn tijd,
ook het vergankelijkste offer brengt en als het grootste slachtoffer eindigt.
Op Empedokles toegepast, betekent dit dat hij door 1) het heftige klimaat en het
overweldigende Siciliaanse landschap 2) door de op vernieuwing en omwenteling
gerichte politieke cultuur van de solitaire, hoogmoedige Agrigentijnen 3) levend in
een tijd van grote geestelijke vrijheid in een van nature exuberant volk, als het ware
genoopt was deze dynamiek tot voorbij de grenzen van de nefas te drijven (de
belerende cijfertjes zijn van Hölderlin zelf). Hij poogde dit intens geheel van geest
en natuur in zijn verpletterende totaliteit te vatten binnen zijn persoonlijkheid, zodat
het ‘objectieve’ in hem als het subjectieve, persoonlijke lot verscheen. In hem dachten
de Agrigentijnen dan ook het element van de geest zelf in menselijke vorm onder
hen te zien verschijnen (hier naderen we weer merkwaardig dicht tot de
Christusfiguur, die ook het goddelijke onder menselijke gestalte aan de mensen
kwam brengen).
Uiteraard verschilt Empedokles vooral van een Christusfiguur omdat zijn
boodschap die van de radicale denk-kunst is; hij belichaamt juist de onmogelijkheid
om geest en natuur blijvend harmonisch op elkaar af te stemmen. In die zin is hij
een ware anti-Christ, een Nietzsche avant la lettre, want zijn lot laat zien dat er geen
blijvende vrede mogelijk is tussen het menselijke en het goddelijke (hierin lijkt hij
meer op Antigone). Ontnuchterd moet Empedokles vaststellen dat hij, die het lot
van de Agrigentijnen belichaamt, hierin ook radicaal van hen verschilt - dat ze hem
dus niét volgen op het kritieke ogenblik, maar kiezen voor de priester die op een
farizeïsche manier probeert het op een akkoordje te gooien met de goden.
Empedokles heeft altijd geleefd in een spanning waarin natuur en geest ernaar
streefden een te worden; de Agrigentijnen zetten deze intensiteit om in een strijd
van tegendelen; hij is een ‘fühlender Mensch’, een filosoof-dichter, én een eenzame
die ‘zijn tuin onderhoudt’ (zo zegt Hölderlin het letterlijk). Il faut cultiver son jardin
divin! Dat is de radicale
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boodschap van deze fool on the hill, die de wereld aanschouwt vanuit de hoogte,
dicht bij het vernietigende vuur van de goden... Dat alleen maakt hem uiteraard niet
tot de heros die hij geworden is. Heros werd hij door deze verhoudingen op de spits
te drijven, door hoogmoedig zijn volgelingen af te wijzen, door de Agrigentijnen een
dermate doorgedreven zelfbeeld in het gezicht te slingeren, dat het ondraaglijk voor
ze werd. Op dat moment wordt Hermokrates zijn opponent - omdat die het compromis
zoekt om de onto-theologische strijd te bedaren. Wat hier op het spel staat is niets
meer of minder dan de erfenis van de Griekse tragedie en haar gevolgen voor het
individuele en maatschappelijke leven, analoog aan de zin waarin Nietzsche het
een halve eeuw later zal uitleggen in de Geburt der Tragödie. Hölderlins essays
over Sofokles en Empedokles geven blijk van een haast onbegrijpelijke
vooruitziendheid die hem volkomen onbegrepen moest maken voor zijn tijdgenoten.
Pas in Heideggers ontologie krijgt deze denklijn haar beslag. Empedokles, Hölderlin,
Nietzsche, Heidegger, Celan... de grootste ‘gap’ in deze filiatie wordt overbrugd
door Hölderlin. Hij verplicht de beschaving die zich op de ‘heldere’ Grieken beroept
voor het eerst tot een ‘passage’ doorheen het eigen beschavingsfantasme. We zijn
twee eeuwen verder; nog steeds is de omgang van de mensen met de absolute
beelden die hen ongeweten drijven vervuld van paradoxen, het gebral van de
Hermokratessen van deze wereld, compromissen die het conflict tussen wereld en
denken, tussen zogenaamde ‘werkelijkheid’ en aanschouwing voortdurend proberen
te verdoezelen. Nog steeds is de boodschap van Wittgenstein aangaande de
paradigmatische beperking van waarheden - een boodschap die in het verlengde
van Hölderlins bevindingen ligt - een erfgoed van een elite, en gooit de massa zich
op haar getelevisueerde lachspiegel van waarheden, in even grote verachting voor
de filosofische radicaliteit, die ze nog steeds beschuldigt van charlatanisme,
oplichterij, hoogmoed, verraad aan het volk. Er zijn ogenblikken dat men, Hölderlins
kritische hymne aan de menselijke geest lezend, zo getroffen wordt door zijn
eenzame luciditeit, hem haast als een buitenaards wezen ervaart, iemand die
werkelijk niet paste en dan maar in de vulkaan van zijn eigen geest sprong. Want
hoe frappant is zijn geestelijke zelfvernietiging niet - hij die Empedokles welsprekende
tributen aan de zelfbeschikking over leven en dood laat brengen, duikt tenslotte zelf
onder in zijn eigen geest. Umnachtung, Olympos en Etna, metaforen voor elkaar...
*
Zelfs toespelingen op het tragische verhaal van Prometheus blijven ons in de derde
versie niet bespaard. Empedokles lijkt op Prometheus omdat
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hij de goden het soeverein inzicht in het leven heeft ontstolen. Daarom hebben ze
zich van hem afgekeerd en roepen ze hem tegelijk tot zich. Hermokrates roept
expliciet op om de mensen het licht van het inzicht te onthouden (Hölderlins manier
om de filisters te typeren, die tegen de verlichte Jakobijnse idealen waren).
De priesters zijn zij die tussen de mensen en de verlichting staan; Empedokles
is hij die de rechtstreekse band tussen verlichte goden en mensen wil herstellen en
daarvoor moet boeten. Om te bewijzen dat die band bestaat, gooit hij zichzelf in het
element dat het sterkst het licht van het inzicht in de godenwereld symboliseert. Hij
gooit zich dus in de kloof die tussen mensen en goden gaapt... daarmee ook in de
kloof die zijn leven zelf geworden is door zich op de goden te richten.
*
Hij die de macht (het licht, het vuur, de kennis) van de goden rooft, bedrijft niet alleen
‘radicale ontologie’, maar ook revolutionaire politiek in de zin die Foucault bedoelde:
omdat hij weet dat de kennis macht is en hij haar aan de instituties wil ontstelen om
gelijkheid onder de mensen te brengen door filosofische emancipatie. Maar dit
inbreken in de goddelijke registers wordt met inzet van het leven betaald.
Omwenteling brengende politiek wordt alleen gediend door de Prometheïsche
politicus die op een cruciaal moment bewijst dat de veroverde inzichten met de
hypotheek van zijn eigen bestaan werden betaald. Daarom is ‘de rationele vorm die
zich tragisch ontwikkelt politiek van aard, en meer bepaald republikeins’. Dit politieke
is echter altij d gevaarlijk, ja zelfs ‘onhandig’ in zijn tijd, ongepast en risicovol, een
dergelijke utopische politiek moet falen. Hier gebruikt Hölderlin dan ook het Duitse
woord ‘linkisch’, dat onhandig betekent, maar plots een hegeliaanse prefiguratie
oproept van het begrip ‘links’: ‘weil das Unendliche, wie der Geist der Staaten und
der Welt, ohnehin nicht anders, als aus linkischem Gesichtspunkt kann gefasst
werden’... (Die Trauerspiele des Sophokles). Empedokles moet dus - net als Antigone
- zoiets als een ‘linkse’ tragedie van het onhandige handelen voorstellen (de
onverzettelijkheid vooral), we mogen gerust zeggen: een revolutionaire - die van
de weigering van het reformisme van de priesters. In alles klinkt de nauwelijks te
verdragen voorspelling van een toekomstige Nietszche door... Het oneindige, zoals
de geest der staten en der wereld, kan niet anders opgevat worden dan uit een
onhandig, onbeholpen standpunt - waarin we noodlottig ook het politieke woord
‘links’ horen doorklinken. Ook hier revolutionaire taal, grote diepte en begrip, zelfs
strategisch: de linkse politiek is altijd die van de zijlijn, van de onbeholpen eerste
erupties, van de ‘brekende’ figuren die hun inzichten betalen met existentiële tragiek.
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*
De ‘objectiviteit’ die subjectiviteit moet worden in de filosofische dichter-held (en
vice versa) is niets anders dan de radicale interpretatie die Hölderlin geeft aan het
beroemde citaat waarin Empedokles zegt dat hij vroeger ooit een jongen, een jong
meisje, een bosje, een vogel en een stomme vis is geweest...
*
Hoe men dit ook in de brieven van Hölderlin aan het werk ziet: het hunkeren en
streven naar de terugkeer van het geluk van een totale wereld, zoals men die als
kind heeft gevoeld, iets wat aanleiding geeft tot een geluksneurose, een
onverdraaglijk vinden van de wereld en zijn alledaagse banaliteit; dit alles leidt tot
een zoektocht naar de reflexieve stilte, de afzondering, het hunkeren naar
‘kamergeleerdheid’ om in gedachten dichter bij de verloren eenheid te zijn. Daar
vindt men echter, tot zijn ontsteltenis, de breuk tussen wereld en geest in al haar
radicaliteit terug, een breuk in bewustzijn en ervaring die niet meer te herstellen
valt. Op haar beurt geeft de studie van dit verlies een hoger geluk, dat wel
compensatie lijkt te bevatten voor het verloren leven van de totaliteit - ja, er lijkt zelfs
totaliteit beloofd te worden in de filosofische stilte. Maar dit geluk duurt niet, zodra
men de eenzame stilte verliest, verdwijnt ook de indruk dat er compensatie mogelijk
is, de breuk blijft gapen, duren, zeuren, opslokken...
*
Het verre en het nabije - in Empedokles heeft Hölderlin geprobeerd de moeilijke
dialectiek van afstand en nabijheid dramatisch te tonen - de nabijheid of
verwantschap met de goden (iets wat altijd tragisch afloopt; of men ‘verbrandt’ zich,
of men gaat ten onder aan vervreemding van de mensen, dus van zichzelf); en de
verwijdering ervan, de vervreemding van wat de mens zelf ‘moet’ zijn om iets te
betekenen voor de gemeenschap. De hele tragische spanwijdte is zo intensief in
haar onmogelijke dialectiek, dat de held eraan ten onder moet gaan - Empedokles,
en geestelijk gezien met hem diens auteur, Hölderlin zelf.
Wie de drie versies van Empedokles én het hermetische essay Grund zum
Empedokles naast elkaar legt, ziet Hölderlins toenemende zorg om een held te
scheppen die een ‘Aufhebung’ van deze vreselijke slingerbeweging zou belichamen,
een held die voor even harmonie tussen goden en mensen vertegenwoordigt. Maar
net daarin moet hij falen; hij kan
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slechts, om met de kunstenaar Thierry de Cordier te spreken, een
‘Attrape-Souffrance’ worden, een totembeeld dat het lijden van de mensen aan de
onmogelijke toenadering symboliseert, opslorpt, concentreert en dramatisch
uit-acteert, net zoals Christus. Die onmogelijkheid tot verlossing uit de noodlottige
dialectiek - eigenlijk de onmogelijkheid van het denken en het leven tout court - zo
diep door te denken, op het existentiële eigen niveau (Hölderlins treuren om zijn
vroegtijdig verloren vader), is dus zijn melancholische taak. De taal kraakt onder
deze boodschap, en moet zich bevrijden; ze wordt een haast ondraaglijk verheven
lyrisme, ze duwt Hölderlin naar het ijle, adembenemende niveau van zijn grote late
Hymnen, een toon die in de derde Empedokles-poging al voelbaar is. Empedokles
doet Hölderlin zo intensief pijn in zijn haarscherpe, dialectische patstelling, dat hij
erdoor naar een niveau doorschiet waarin de taal nieuwe, onvermoede krachten
moet vinden. De vernieuwing van de literaire stijl is het resultaat van de
onmogelijkheid om het diepste tekort, en daarmee het meest ondraaglijke verlangen
naar eenheid, uit te drukken.
*
Nogmaals deze vaststelling: grote discrepantie tussen de Empedokles zoals
gekarakteriseerd door de presocratici, en die van Hölderlin.
*
Originele vreugde, net als originele zonde, is abstractie. Net als de concrete sprong
van Empedokles, is het vulkaanvuur altijd slechts verbloemd, metaforisch aanwezig
(meta-forein: het wordt overgedragen, getransponeerd omdat het onzegbaar is).
Vuur, as - het komt in beeldspraken rond de dood voor, nooit wordt rechtstreeks in
de vulkaan gekeken (in de kloof tussen mensen en goden, in de ontologische
differentie, in de ‘kopnaad’ tussen het subjectieve en het objectieve). Pas in de
allerlaatste monoloog (derde versie) wordt op de sprong geanticipeerd, via uitnodiging
en futurum (Empedokles vraagt aan Manes of hij hem zal volgen in de vlammen die
zich uitnodigend naar de Ether uitstrekken).
*
Hölderlin volgt in zijn eigen Empedokles niet de ‘aanwijzingen’ die hij in zijn
‘verschillende modi van de lyriek’ aangeeft (nauwkeurigheid in de beschrijving van
de omgeving bijvoorbeeld).
*
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‘De enige authentieke waarheid is die waarbij ook de vergissing waarheid wordt,
doordat ze in het geheel van het systeem op het gewenste tijdstip en de juiste plaats
terechtkomt (...) zo is ook de beste poëzie die waarin ook het niet-poëtische element
poëtisch wordt, omdat het in het geheel van het werk op het goede ogenblik en op
de juiste plaats voorkomt’ (Hölderlin).
*
Wat mij in mijn bewerking van Empedokles te doen staat, is Hölderlins visie op
Empedokles aan te vullen met materiaal uit de presocratici, maar hem op die manier
even dicht te houden bij Hölderlins eigen visie op de tragische held in een ‘dürftiger
Zeit’, altijd tot mislukken gedoemd en daardoor net de betekenis van zijn tijd
belichamend - slagend omdat hij mislukt. De ‘nefas’ wordt dus iets levengevends,
het dodelijke drama tussen goden en mensen wekt de eigen tijd tot leven...
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Anneke Brassinga
Leeskroniek
Wie eins ins andere geht
‘Schmuck wirst du an dem Aufsatz vermissen, aber die Gedanken hielten
wie Kinder nicht zum Anputzen still.’
Jean Paul, Ideen-Gewimmel
Hoe moet je leven? Altijd is er te weinig gelezen om tot een slotsom te geraken,
nooit is er dan ook voor al dat lezen - hoezeer ook te weinig - een definitieve
rechtvaardiging. De lezer, betrapt middenin het kreupelhout van zijn dolende lectuur,
kan geen opheldering verschaffen, niet over wat hij zoekt noch over wat hij eigenlijk
aan het doen is. Ja, hij zoekt opheldering. Waarover? Dat staat nog niet vast. ‘Geef
een precies doel aan het leven; op slag verliest het zijn bekoring.’ Dat schrijft Emile
Cioran in zijn Beknopt handboek van de ontbinding, in de onderafdeling getiteld
Variaties op de dood. Elders, ik weet niet meer waar, want ik ben zelf elders, in
Connemara, staat er: ‘Er is geen verlossing in het denken’ - of stond er ‘in de
gedachte’? Dat laatste zou eerder betekenen: in de gevonden waarheid. Maar
opheldering is altijd nog iets anders dan verlossing. ‘Indien alles wat ik aanraakte
treurig werd, indien een vluchtige blik op de hemel deze al de kleur van het leed
gaf, indien er om mij heen geen oog droog bleef, indien ik over de boulevards liep
alsof ik over gloeiende kolen ging en de zon tegelijkertijd de schaduw van mijn
passen indronk om zich aan smart te bezatten, dan en alleen dan zou ik het recht
hebben het leven fier te bejahen, het tot het mijne uit te roepen. (...) Het individu
bestaat slechts voor zover het in zich concentreert de zwijgende smart van de
dingen, van zowel de oude vodden als de kathedraal. Niet ik lijd in de wereld, maar
de wereld lijdt in mij.’ Leven put kracht uit de donkerten en diepten van het bestaan
- daar ligt een geheim dat oorsprong wordt genoemd.
Ik kijk naar een serene bleekgele avondlucht waarin zich een kartelig
wolkengebergte verheft, terwijl Schuberts Unvollendete uit mijn Ierse luidsprekers
schalt. Vandaag heb ik een bad genomen in de Atlantische Oceaan, de ijzige zee
heeft mijn lichaam gelezen en krachtig omgegooid, ter bevestiging van mijn
oorsprong. Of het helpt, en waartegen dan, weet ik niet. Leven en lezen is een
hachelijke bezigheid voor wie bekoord
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wordt door extremen: de onverzoenlijkheden verdringen elkaar allengs meer en
meer, totdat het beter schijnt te leven als een koe, met waarheden als koeien - als
je maar niet wist dat elke gedachte of vaststelling door te zijn verwoord zichzelf te
kort doet, in het unvollendete van de werkelijkheid. Het onuitgesprokene, dat ligt
vast, tussen mij en mezelf, tussen mij en de mensen, tussen schrijver en lezer. Het
is de donkere vijver waaruit de bewoordingen opstijgen, als geschrokken eenden.
‘Als ik iets weet, weet ik ook dat ik het weet. (...) “Ik weet dat” betekent: “Ik ben
daarin onfeilbaar.” Maar of ik dat ben, moet objectief zijn vast te stellen.’ Wittgenstein
in de zestiende van zijn 676 notities over zekerheid, geschreven in de laatste
anderhalf jaar van zijn leven. De grondslag voor de twijfel is de zekerheid, en wie
alles zou willen betwijfelen komt aan geen enkele twijfel toe; uiteindelijk is de
zekerheid een levensvorm, een bedding voor de omgooiingen die men het denken
noemt. ‘Als men iets weet, is het altijd bij de gratie van de natuur.’ Natuur, wat dat
is? De menselijke natuur? Het goddelijke is voor Wittgenstein: de vraag naar de zin
van het leven begrijpen. De zin van de wereld ligt buiten de wereld, staat er in de
Tractatus. Het geweten is de stem van God, schrijft hij in zijn dagboekaantekeningen
in de Eerste Wereldoorlog, aan het front. ‘Het is zo moeilijk,’ schrijft hij op 5 april
1951, terwijl zijn levenseinde nadert, ‘bij het begin te beginnen. En niet te proberen
verder terug te gaan.’
Het lezen zelf is al een vorm van geloof, ongegrond en wel. Wat kan gezelliger
zijn dan gezamenlijke onzekerheid? Er zijn dingen waaraan men niet twijfelen kan
omdat ze de grondvoorwaarden zijn, de gedachtebedding waarin de rivieren van
het denken moeten stromen - net zoals er dingen zijn waarover men niet spreken
kan, hoogstwaarschijnlijk dezelfde dingen. Wat is denken voorzover het geen
reageren op de omstandigheden is? Casanova kon het bliksemsnel, hij moest ook
wel - en Wittgenstein vertraagt het, uit morele scrupule - hij moet. Wat is denken?
De maansikkel is als een korst oude Edammer ondergegaan in zee, Brahms buldert
lachwekkend ernstig door de kamer. Ik durf tegenwoordig haast geen woord meer
op te schrijven. Als er geen vraag is te stellen is er ook niets te betwijfelen; dan kan
ik alleen maar sub specie aeternitatis de van zeelucht gebruinde Ier signaleren die
achter de geschoren fuchsiahaag door het weidse hemeluitzicht vol tere blauwe en
witte luchtlagen en wolkvlakten liep, loopt, eerst heen en nu terug. Dan is het een
zaak van afwachten tot het onuitsprekelijke zich toont - hier aangekomen, in mijn
lezende gedachten, viel als een kleine waarschuwing een minuut lang de stroom
uit.
Wat gebeurt er wanneer men zich terugtrekt in verlatenis en stilte, waar het zo
goed en geconcentreerd lezen en begrijpen zou horen te zijn?
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De wereld neemt de overhand. ‘Het voelen van de wereld als begrensd geheel’ is
iets waarbij mijn verstand als niet ter zake doend terzijde wordt geschoven. Is dat
terecht, wordt opheldering irrelevant zodra er geen situatie is waaruit je je dient te
redden? Kun je dan voortaan verwijlen in het tijdloze moment waarbij alles zich van
je afzondert, en je ook van jezelf je moet afzonderen - wat een verademing - opdat
eindelijk de staat van het punt zal zijn bereikt, het onbegrensde punt dat terugvalt
in de samenhang doordat het die niet meer kan waarnemen en daarmee afgezonderd
houden van zichzelf. Was het subject immers niet de grens van de wereld? Daar
heb je als subject helaas het gevoel bij dat die afzondering, de gescheidenheid, je
werd aangedaan als ‘vloek van het bewustzijn’ of ‘uitwerping door hogerhand’, terwijl
zoiets een kwestie van louter zelfbehoud is (het woord zegt het al).
‘Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle!’ roept Wittgenstein uit in zijn dagboek
van 1914-1916. Door de context wordt zo'n uitroep ofwel de drager van een werkelijke
en indringende ervaring, ofwel de wimpel van een platitude. ‘Ons spreken krijgt zijn
betekenis door de overige van onze handelingen,’ staat er als notitie 229 in Über
Gewiszheit, en tot die handelingen behoort ook het soortelijk gewicht van de lading
die wij aan ons spreken geven, de hoeveelheid subjectieve werkelijkheid die we
erin onderbrengen. Maar of iemands schrijven als retoriek door de mand valt, hangt
tevens af van de vraag hoeveel subjectieve werkelijkheid de lezer aan zijn lectuur
ontleent - een kinderhand kan gauw gevuld zijn, platitudes kunnen toegang geven
tot overweldigende ruimten van universele samenhang c.q. verlorenheid.
Doorwrochte subtiliteiten ook; bij het lezen van Cioran aarzel ik vaak of hij zich de
retoriek van het pessimisme heeft eigen gemaakt, of oprecht is.
Maar ook bij het lezen van werkelijk geladen teksten kan de nood van de lezer
zo hoog zijn dat hij ze zich onmiddellijk toeëigent als was zijn eigen werkelijkheid
erin verwoord, in plaats die van een ander. Alsof hij, al lezend, voornamelijk toegang
zocht tot voor hemzelf nog niet te formuleren of helder te ervaren regionen van zijn
oorsprong. Zo onderging ik op mijn dertiende Walging niet als van Sartre maar als
mijn eindelijk onthulde wereld; zodat al wat ik aan zoekend intellect mocht hebben
bezeten, in sluimerende vorm, op slag en onmiddellijk de kop werd ingedrukt door
deze verwoestende lectuur. Het was alsof ik voortaan uit ervaring wist wat een
uitzichtloze ramp het leven was; alsof ik eindelijk had begrepen dat men zich hooguit
kon bekwamen in het zo hevig mogelijk lijden, om niet te sterven van verveling. In
plaats van me ergens in te verdiepen - de oceanische rijkdom en variatie van de
literatuur bij voorbeeld, of de kunst van het autorijden - hield ik me aan een streng
dieet van suïcidale teksten. Om de finesses van het lijden nog beter onder de knie
te krijgen,
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werd ik gek. Daarbij kwam als geroepen het verzoek, Sylvia Plath te lezen en te
vertalen. Vol symbiotische stelligheid begaf mijn dolende geest zich in Plaths
doodsdriftige dreven, als wachtte daar de langverbeide thuiskomst, de verwerkelijking
van het lijden als subliemste vitaliteit. Haar razernij, in mijn eigen gek-zijn al
woordloos belichaamd, was een verrijking van het menu. Voor zoete koek geslikte,
geruststellende waarheden: ‘Zonsondergangen, hun gruwel heb ik doorstaan./ Tot
de wortel geschroeid/ Staan mijn vezels in brand, een hand van draad.// Ik breek in
stukken, als knuppels vliegen ze rond.’ Het genot van het vertalen van teksten die
ik onderging als welhaast een vertaling van mijn zich in het ongenietbare wentelende
geest, draaide me een loer; het plezier van ambacht en aandacht, voortgekomen
uit de vereenzelviging, hief de vereenzelviging gaandeweg op. Dat uitte zich in
afkeer: ik kreeg genoeg van dat op de spits gedreven, hysterische gekrijt. Toen pas,
en veel te laat, kwam ik tot de conclusie dat een mens zijn koele verstand moet
gebruiken en in ieder geval voortdurend zou moeten beseffen dat ieder ander een
ander is en dat het gelezene maar beter geen gefundenes Fressen kan zijn omdat
schrijven, als het goed is, niet bedoeld is om gefundenes Fressen voor lezers te
worden. Wat wil de schrijver? Daar zijn de deskundigen het nog niet over eens.
Nu ik een kwart eeuw later Plaths Ariel herlees, omdat er eindelijk een herziene
druk mag komen, nu zie ik hoe zij haar kracht beheerst; hoezeer de geladenheid in
alle woorden en beelden is doorgedrongen, hoe het gedicht het betere ik is van de
dichter. Nu pas bewonder ik de techniek van de expressie, en het vermogen een
eigen dictie te ontwikkelen zodat er voor retoriek in de zin van algemene beweringen
geen plaats blijft, en er hoe dan ook niets meer te beweren valt dan datgene wat er
aan de hand is, onbegrijpelijkerwijs. Zodat je als lezer, in plaats van te annexeren,
aangeraakt wordt, gehinderd en gestoken, in je eigen obstinate en misschien allang
tot mechaniek verstarde werkelijkheid. Want de poëzie is levend gebleven op het
moment, lang geleden, van de optimale stilering en vastlegging. ‘En de toeschouwer,
bevend,/ Als een langgerekte vezel gesleept// Door een doodstille giftigheid/ En een
wier, harig als intieme delen.’
Blijkbaar is er iets geobjectiveerd, ben ik een stelling gaan innemen van waaruit
ik veeleer oordeel dan onderga, na al de vroegere overmaat van betrekkingswaan.
Dat is spijtig want er is geen terug. Blijkbaar doet het er niet meer toe - ginds in de
donkerten en diepten van het bestaan waar het geheim van de oorsprong lag - wat
er van mij worden moet. En blijft er alleen een rare, veel te universele verplichting
over: alles en iedereen in zijn eigen licht te bezien, tot je erbij neervalt. Zie de vijf
kraaien die boven het sparrenbosje vliegoefeningen doen in de storm die om het
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huis niet meer loeit maar zingt en zucht, zie met het blote oog vanachter de ruit hoe
wel vijftig kilometer hier vandaan de witte branding huizenhoog tegen een nat, zwart
eilandje slaat. Zie, dwars door het grauwe, lage, voortgejaagde wolkendek heen,
de uitzinnig fonkelende en weelderige hemel met melkweg en vallende sterren,
zoals die een paar nachten geleden in volle luister openstond en er altijd is, hoe
gekmakend de gedachte daaraan ook mag zijn omdat mijn rare verplichting er nog
veel dringender bij wordt. Wanneer begint eindelijk het lustvolle vegeteren?
Ook mijn verblijf in Connemara is een herneming: de vorige keer heb ik door
noodzaak gedreven mijn uitwisseling met het landschap beschreven. Daardoor sta
ik nu met lege handen opzichtig belangeloos te wezen, in de inmiddels weer
bulderende storm die dwars door de plinten langs de voeten raast. De hemel is
gescheurd, kersenbloesemblanke flarden drijven door het pasgeboren, prille blauw
terwijl de schemer onafwendbaar nadert. Cioran weet zijn (of het?) verlangen naar
verlossing de compacte zwaarte te geven van een grafsteen, hij beitelt zijn gedachten
uit de donkere nacht van de ziel. Alsof hij is geboren als een levende dode die zich
het toekomstig sterven herinnert in een beklemmende droom. Hij spreekt een soort
smeekbeden uit om vergiffenis, voor ons tekortschieten in het peilen van de werkelijke
duisternis: die van een god. ‘Als God zijn voorhoofd op mijn schouder zou leggen,
wat zou het ons allebei bevallen zo; alleen, en ongetroost...’ Het is nuchter en
larmoyant. Het is aangrijpend en onverbiddelijk. Het is wrang en afstotelijk, als
corpus van overwegingen. Het klinkt veel te universeel. Was er maar een speld
tussen te krijgen. Er moet altijd nog iets kunnen beginnen of op handen zijn.
Bij voorbeeld het jaar 1786, toen Karl Philipp Moritz zijn roman Andreas Hartknopf
schreef, of 1790, toen hij het vervolg schreef, Andreas Hartknopfs Predigerjahre,
waarin niet de afloop maar de voorgeschiedenis wordt verteld. De dood van de
hoofdpersoon als martelaar van zijn extatisch, anarchistisch, zelfverzakend geloof
is immers aan het slot van het eerste deel al aangekondigd. Goethe beschrijft Moritz
in Italienische Reise als een aimabele, bescheiden vriend die hij zozeer waardeert
dat hij in zijn boek als aanhangsel een indrukwekkend vertoog opneemt, Über die
bildende Nachahmung des Schönen, over de subtiele verschillen tussen de
ontvankelijke en de scheppende geest, over het genot van de beeldende kracht en
hoe die zich moet afzonderen van het genot van de schoonheid als ondervinding.
Moritz is in deze acht bladzijden tekst Proustiaans compact en gedetailleerd;
veelvuldig te herlezen want niet samen te vatten of te onthouden. Goethe zelf in
zijn reisboek viel me voor het eerst mee als schrijver, als boekstaver van zijn
pogingen een cultuur in zich op te nemen, en van het uiteindelijke, onverwachte
welslagen ervan.
Zijn reizigers niet aldoor aan het essayeren? Terwijl de geest zich
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voortdurend moet bezinnen op en verhouden met onbekende omgevingen en
omgangsvormen, en zichzelf afgetekend voelt in een nieuw landschap waar
zekerheid te bezien staat? Zoals Casanova, in 1750 voor het eerst in Parijs, zich
daar leert bewegen: ‘In de schouwburg ging een dandy bij vergissing op mijn voet
staan. ‘Pardon, meneer,’ zei ik snel tegen hem. ‘Niet u dient mij pardon te vragen,
maar ik u.’ ‘Pardon!’ ‘Pardon!’ ‘Helaas mijnheer, laten we elkaar maar niets kwalijk
nemen en elkaar omhelzen.’ Hiermee was ons twistgesprek ten einde.’ (vert. Theo
Kars) Al is Casanova niet echt een denker, wie zich afvraagt hoe te leven kan van
hem heel wat meer leren dan van Goethe, hoe buitengewoon ontroerend ook diens
verslag van zijn onuitgesproken maar beantwoorde liefde voor ‘die Mailänderin’ is.
Casanova kwam in 1750 voor het eerst in Parijs. Goethe kwam in 1786 voor het
eerst in Rome. Ik, lezer in de zomerzon, verbeet me en wilde Goethe zijn, met diens
liefdesverdriet erbij; wilde Casanova zijn, die ook bijna nog treurt om de mysterieuze
Henriëtte; want lezend hoe schrijvers reizen - en daarbij hoort ook Claude
Lévi-Strauss en, als geen ander, Peter Handke, die uit zijn omzwervingen om en
over de Mont Sainte-Victoire een echte lering distilleerde, een handleiding voor de
beleving - lezend hoe reizigers denken, wordt duidelijk dat er geen beter vorm van
leren is dan lijfelijk onderweg zijn naar een bestemming. Soms een werkelijk
bestaande fata morgana, zoals in het geval van Goethe. Als zijn verre visioen van
Rome werkelijkheid is geworden, gaat Goethe niet die beide met elkaar vergelijken;
hij weet dat hij zelf zijn Rome, zijn verlangen, zal moeten verwerkelijken. Onderweg,
in Bologna, heeft hij zich een droom herinnerd van een jaar eerder: het scheepje
waar hij en zijn roeiers mee naar een weelderig eiland varen wordt daar volgeladen
met jachtbuit - fazanten, pauwen of paradijsvogels, de lange, kleurige, fonkelende
vogelstaartpluimen hangen aan weerszijden over de boorden heen, er is nauwelijks
nog plaats voor de reiziger zelf, zo rijk is de lading. Op de terugtocht somt hij bij
zichzelf al de vrienden op die hij blij zal maken met zijn kleurrijke, exotische schatten.
Al die schoonheid is wat Goethe mee naar huis wil nemen. Hij zal het beeld van
zijn fazantenscheepje nog vaak noemen. Op de plaats van bestemming aangekomen,
begint het scheppingswerk pas - de assimilatie van de Oudheid in de spijsvertering
van het individu, en de daaruit voortvloeiende geestelijke groei. Wat je zou willen,
al lezend, is zelf in Rome zijn en op Sicilië, en zelf in het bezit zijn van het vermogen
zo veel op te merken met een zo heldere blik; zo ontvankelijk te zijn, als een ware
gelovige aan de betekenis van schoonheid, als een kind dat wil leren lopen, dat al
bevroedt wat lopen kan zijn. Goethe wil leren schilderen, tekenen
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en beeldhouwen. Hij denkt terwijl hij doende is, hij maakt geen inlevende uitstapjes
naar de oude Romeinen, hij verbeeldt zich niets. Hij verdiept zich in gesteenten,
zoekt naar de organische vormimpuls van planten, hun proteïsche oervorm (en vindt
die in het blad), hij heeft ontmoetingen en maakt vrienden, en langzamerhand gaat
zijn hart open voor de zuidelijke wereld zoals die om hem heen is, wanneer hij Rome
en de roes van de kunstschatten verlaat voor een tocht naar Sicilië en Napels. Dan
komt zijn reisjournaal tot warmbloedig leven, in beschrijvingen van straatleven, het
zonovergoten dagelijkse gewemel van het volk, en het boek wordt opeens een
verslag van menswording.
Dat vindt zijn hoogtepunt als er, terug in Rome, iemand in zijn blikveld verschijnt
die daar de bliksemschicht van verliefdheid doorheen doet slaan: de Milanese. Het
wordt een relaas van een onuitgesproken, wederzijdse liefde. Goethe maakt met
haar en een andere schoonheid kennis: ‘Terwijl ik zo mijn gevoelens aan het
beredeneren was, voelde ik op wonderlijkste wijze dat mijn voorliefde jegens de
Milanese zich al had vastgelegd, bliksemsnel en pertinent, zoals dat gaat met een
ledig hart, dat in zelfvergenoegd, gerust vertrouwen niets vreest en niets wenst, en
dan opeens oog in oog staat met het opperst begeerlijke.’ Zij blijkt verloofd, Goethe
ontloopt haar discreet, maar enige tijd later hoort hij dat zij, door haar aanstaande
in de steek gelaten en gebroken van ellende, ernstig ziek is geworden. Omdat hij
toch alles aan het leren is, lijkt het of hij door haar leert liefhebben, de ander in haar
werkelijkheid niet te na komend, en aan zijn ontroeringen geen strategieën
verbindend die eigen lust en belang voorrang zouden geven. Hij laat elke dag tijdens
haar ziekbed naar haar toestand informeren en beschrijft hoe moeilijk het voor hem
is, die jonglieflijke, onbevangen, bloeiende gelaatstrekken zich voor te stellen zoals
ze nu moeten zijn - bleek en uitgeteerd door pijn en smart. Ze herstelt, en er is
uitzicht op een nieuwe huwelijkskandidaat.
Goethe beschrijft zijn laatste ontmoeting met de Milanese als een moment van
wederzijdse liefdesverklaring die tegelijkertijd afscheid is, en hij laat daarbij de lezer,
die inmiddels beschaafd genoeg is om de neiging te voelen de blik af te wenden,
getuige zijn zonder indiscreet te worden: ‘Wat zij daarop antwoordde, wat ik terugzei,
hoe het verloop was van een ontroerend gesprek waarin, vrij van alle belemmeringen,
de gevoelens van twee verliefden die nauwelijks zich daarvan bewust waren, aan
het licht kwamen, wil ik niet ontwijden door herhaling en navertellen; het was een
wondermooie, door het toeval op gang gebrachte, door innerlijke drang
genoodzaakte, ingetogen slotbekentenis van de onschuldigste en tederste
toegenegenheid, die ik dan ook sindsdien voor altijd in mijn hart en herinnering
meedraag.’
Ik, op mijn balkon in de zomerse hitte, keek mijn roze oleander aan en
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we knikten gelijktijdig: aan de Italienische Reise heeft men voor diverse malen
genoeg - bij gebrek aan Rome, en aan iets anders, het Goethe-zijn. Ik ben nu in de
eerste herlezing. Wie herinnert zich wat hij kon onthouden van zijn allereerste
Mattheus Passie? Hoe vaak lees je een boek dat de structuur volgt van iemands
ervaringen, zonder verhaal? Zijn conclusie aan het eind van zijn verblijf is dat hij
niet goed genoeg kan tekenen en schilderen, dat hij de rest van zijn leven schrijver
zal zijn. Het verslag eindigt met een magnifieke beschrijving van het carnaval in
Rome, een mengeling van minutieuze observatie, vertederde bewondering voor
krankzinnige maskerades, en welhaast allegorische beelden. Moet ik dat navertellen?
Het zijn twee en dertig adembenemende bladzijden; ik heb er geen eigen woorden
voor. De intimiteit tussen schrijver en lezers is op zijn hoogst, Goethe en wij beleven
iets waarin zijn en onze menselijkheid ten volle burlesk, aandoenlijk, wellustig en
gevaarlijk blijkt. Al even nabij is de schrijver als hij kort voor zijn terugreis bij volle
maan door de stad wandelt, heel alleen, en alles om zich heen al als een
spookwereld ziet, als lang verdwenen plaatsen waar hij loopt, door de Via Sacra,
over het Kapitool; hoe hij huiverend van het heroïsch-elegische waarin zijn
afscheidsstemming en de stad zelf samenvallen, alleen nog maar de derde elegie
uit het eerste boek van Ovidius' Tristia in zijn geest hoort weerklinken; hijzelf heeft
er geen woorden voor.
Hoe moet je leven? Het devies van Moritz' hoofdpersoon Andreas Hartknopf luidt:
‘Ich will, was ich musz.’ Op de eerste bladzijde van het boek is hij, op weg naar zijn
bestemming, bij een brede, diepe greppel beland waar hij niet doorheen lijkt te
kunnen zonder kopje onder te gaan, terwijl de duisternis al invalt en de regen
neerplenst. ‘Hier will ich still stehen!’ zegt hij resoluut, geheel en al in de trant van
zijn leefregel. Na lang stilstaan komen er twee dronken kerels aan; ze duwen hem
in de sloot die droog blijkt te staan - hij had dus allang aan de overkant en kilometers
verderop kunnen zijn. Het brute tweetal zal Hartknopfs ondergang worden. Niet dat
hem zoiets deert. Hij is van nature ontstegen aan de bestaanszekerheid. Voor wat
de innerlijke drang betreft hanteert Hartknopf een omgekeerd devies: ‘Ich musz,
was ich will.’ Het is alsof we Beckett lezen. De radicale berusting, dat is de leer die
Hartknopf preekt. Hij is dan ook op weg naar zijn geboortestadje; alle leven eindigt
immers waar het begon. Zijn leer is, als iedere rechtgeaarde mystieke wijsheid, niet
in overeenstemming te brengen met wat voor maatschappelijke orde dan ook.
Laconieke geëxalteerden zijn Andreas en zijn leermeester van weleer, ‘der Emeritus’;
gezeten onder de galg op de heuvel vlak buiten het stadje, spreken zij over het ware
ontwaken, ‘das einzige grosze Gefühl der erweiterten Ichheit.’
Het alles in het moment, dat is de leer; Handke, met zijn zoektocht naar
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het nunc stans, komt er meer dan tweehonderd jaar later ook mee aan - maar zoals
Wittgenstein al zei: ‘Iemand die een traditie mist en er een zou willen hebben, is als
een ongelukkig verliefde.’ Zo vinden we ook al bij Moritz Wittgensteins probleem
van de status van hebben en zijn, met betrekking tot bij voorbeeld de eigen
lichaamsdelen: ‘Hab'ich denn eine Hand? Hab'ich einen Körper, so wie ich ein Kleid,
und eine Wohnung habe? - Hab'ich eine Denkkraft? (...) Das ist der Aufschlusz: Ich
habe alles, was ich bin; aber ich bin nicht alles, was ich habe.’ Moritz en Wittgenstein
zijn vrijwel eenstemmig in hun oplossing van het zijnsvraagstuk, van de grondslag
van elk werkelijkheidsgeloof: ‘Haben ist der umfassende Begriff. Haben bezeichnet:
zusammenhängen; seyn bezeichnet den stärksten Grad des Zusammenhanges den letzten Knoten, worin sich alles zusammenschlingt. Das Haben nähert sich dem
Seyn, je stärker der Zusammenhang wird’. (Moritz, p. 100.) Wittgenstein zet Moritz
voort: ‘Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos.)’ En vervolgens: ‘Als ik een boek zou
schrijven: “De wereld, zoals ik haar aantrof”, dan zou ik daarin ook over mijn lichaam
moeten berichten en vermelden welke ledematen aan mijn wil gehoorzamen en
welke niet, enz.; dat is namelijk een methode om het subject af te zonderen, of beter
gezegd om aan te tonen dat er in zekere, niet onbelangrijke zin, geen subject is’ anders dan als grens van de wereld.
Beiden, het personage Hartknopf en de filosoof van vlees en bloed, zijn korte tijd
respectievelijk prediker en onderwijzer in een dorp vol geborneerde boeren. De een
stoot bij zijn eerste preek het hoofd tegen de Heilige Geest die in de gedaante van
een houten duif aan het dakje van de kansel is gelijmd, zodat de Geest ter aarde
stort. Als Hartknopf vervolgens zijn preek begint met te zeggen dat hij de letter van
het Woord wil doden opdat de Geest weer zal leven, is het bekeken met zijn aanzien;
de boeren vinden hem een gek, een excentrieke buitenstaander. Wittgenstein, even
onaangepast, sloeg in de dorpsschool de boerenkinderen om de oren en trok ze
aan de haren, als het niet tot hen wilde doordringen dat wortel zestien vier was; ook
hij moest meemaken dat een gemeenschapje waar hij als het ware een roeping
wilde uitoefenen, hem verstootte.
Ik zal de vergelijking niet te ver voeren, al blijft het frappant dat Hartknopf, bevlogen
en vergeestelijkt als hij is, zijn grote liefde vindt in het dorp, met deze Sophie trouwt
al was zijn beste vriend reeds haar aanbidder, en een veel te gelukkig leven aanvangt
in een veel te gezellig huisje - maar na een jaar al, inmiddels vader geworden,
verlaat hij geroepen door de wijsheid die hem ergens in de wijde wereld wacht,
vrouw en kind. ‘Het graf van de liefde is de wieg van de wijsheid, die hoger staat
dan alle verstand, en die juist daardoor heel veel verstand vereist waarop ze steunen
kan. - De wijsheid vindt een punt waarop de smart van de scheiding
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wordt gestild, waarop het bittere afscheid zoet wordt en elke ontzegging ons licht
valt.’ Even beducht voor de zoete ketens van de liefde was Wittgenstein; even hoog
stond hem de zuivere wijsheid als het ware levensdoel voor ogen.
Zulke merkwaardige boeken als Moritz' tweedelige roman zijn er zelfs in de
achttiende eeuw niet veel geschreven. Alleen Sterne en Jean Paul, voor wie Andreas
Hartknopf een ‘Schoszbuch’ was, evenaren hem in rariteit. Als traktaat, met
vrijmetselarij-achtige ideeën, vloeit het voortdurend over in poëtische impressies,
broodnuchtere terzijdes en geëxalteerde verzuchtingen; tegelijkertijd is het in zijn
kort en bondige trant, met hoofdstukjes van soms maar twintig regels, een
modernistisch aandoende tekst, ontdaan van iedere ordentelijk fictionele aankleding,
maar rijk aan vormen: dialoog, preek, verhaal, lyriek, visioen, satire.
Het aardige van Wittgenstein is dat hij zo veel vragen stelt. ‘Is de gedachte een
ervaring?’ ‘Drukt mijn lichaam werkelijk iets uit?’ Daar kun je een leven lang over
nadenken. ‘Is zien een bezigheid?’ Hij zegt ook weleens iets. ‘Men schijnt niet meer
te kunnen zeggen dan: leef gelukkig.’ Zijn stelligheden zijn eenvoudig en doeltreffend:
‘De woorden zijn als de huid over een diep water.’ En vooral: ‘Kracht is het vermogen
om te lijden.’
Of Cioran die kracht bezit, of dat de bron is waaruit zijn geschriften opwellen, daar
kom je niet goed achter. En zoals je, hem lezend, soms denkt dat hij niet meer een
zoekende was, zo kun je van Peter Handke soms het gevoel hebben dat hij de
retoricus van het zoeken is; het zoeken en vinden van de drempeloverschrijding in
Die Lehre der Sainte-Victoire is althans neergelegd in een feilloos afgewogen
mengeling van avontuur, reminiscentie, bespiegeling, en aanschouwelijk onderwijs
in evocatie. De authenticiteit doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Beide schrijvers
leveren een heel bruikbaar soort handboeken waarin bepaalde regionen van het
irrationele denken grondig worden doorvorst. Ieder boek, en zeker zo'n soort boek,
verdient het tweemaal te worden gelezen; de eerste keer in de vereenzelvigende
modus, de tweede keer om tot je te laten doordringen dat er integendeel een ander
aan het woord is, die, al is het ook vanuit zijn ijdelheid, iets aan het wegschenken
is - een verlangen en een bijbehorende opheldering. Handke heeft het over de kunst
als ‘die erreichte Form: die ein Sein im Frieden weitergibt. - Es geht in die Kunst um
nichts anderes.’ Dat klinkt al iets te boodschapperig, in de kunst van anderen dan
hij gaat het vaak wél om iets anders; maar binnen zijn eigen vertoog houdt hij zich
aan zijn woord. Op zoek naar het mirakel van Cézannes schilderkunst, te voet
doordringend in de blik van de schilder zoals die ooit is doorgedrongen in het
landschap van de Mont Sainte-Victoire, peinst Handke over ‘het recht van schrijven
dat voor elk werk
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steeds opnieuw benodigd is.’ ‘Er kwam een ogenblik van onbestemde liefde,
waarzonder er geen recht van schrijven is.’ Handke weet heel mooi te verwoorden
het verlangen naar een ophelderende ervaring die in de gestaag naderende
verworvenwording de stelligheid van zoeken vasthoudt door zich op een specifieke,
discrete wijze van overgave als het ware weg te cijferen - zodat het gezochte de
zoekende begint te vervullen. Het klinkt omslachtig zoals ik het formuleer, maar een
essayerende wandeling gaat nu eenmaal niet over rozen, en op het water lopen is
er ook niet bij.
Handke maakt zich, gaande zijn boek, van denker tot schilder (bij Goethe ging
het in feite net zo), hij toont ons de taal van het waarlijk geziene, smeedt de
verbinding tussen binnen- en buitenwereld, doordat hij in de laatste twintig bladzijden
ons een wandeling laat meebeleven. ‘Das Schwellengefühl ist eine Ruhe, die
absichtslos weiterführt.’ Hij blijft formuleren, maar staat de lezer niet in de weg bij
het navoelen ‘wie eins ins andere geht.’ Een van de slotzinnen luidt: ‘En ten slotte,
in eenmalige schittering, onthullen de tinten dwars over de hele houtstapel het
voetspoor van de eerste mens...’ Handke weet te suggereren dat hij de oorsprong,
het begin waarvan Wittgenstein vond dat je daar en niet verder terug moest beginnen,
kan oproepen door ons mee te tronen, op zijn wandeling, in zijn aandachtige
verzonkenheid. Het is heel wat waard, dit soort ontvankelijkheid te cultiveren. Het
heeft iets behaagzieks, van de kant van de schrijver, en Moritz zou misschien vinden
dat de ‘Bildungskraft’ autonomer moet werken - maar het behoedt de lezer voor
behaagziek zijn. Dat kan van de lezer misschien een beter schrijver maken. Goethe
houdt zich in zijn Italienische Reise veel minder merkbaar bezig met wat hij vindt
dat de lezer zou moeten leren. Dat maakt zijn beschrijving van het carnaval - grande
finale, net als Handkes boswandeling - tot een grotere belevenis. De lezer kan zelf
bedenken dat hier een samenvattend beeld van het menselijk bestaan wordt
geschilderd, dat beeld is autonoom, louter ‘Bildungskraft’. Goethe is dan ook een
optimist, voor hem lijkt alles voortdurend tastbaar en concreet, hij is in zijn wereld
steeds iets aan het doen. Liefst iets goeds en deugdzaams en verhevens. Casanova
is natuurlijk ook steeds iets aan het doen, hij is zich door het leven aan het slaan,
maar dan als een amorele optimist - hem bedreigt geen zelfgenoegzaamheid, en
er is misschien geen groter euvel dan dat van de zelfgenoegzame die vindt dat zijn
blinddoek een lichtend voorbeeld is.
Ernst behoeft nu eenmaal een tegenkracht van deemoed of vertwijfeling, en
dodelijke ernst een tegenkracht van beide tegelijk. Er is voor al die ernst natuurlijk
geen enkele grond of noodzaak, maar een betekenis heeft hij wel. Zoals er
onbewoonde plaatsen in bij voorbeeld Connemara zijn, waar je kunt komen over
een steil keienpad, waar je langdurig stil
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kunt staan omdat er iets te vatten valt van de betekenis van ernst als zodanig, op
nogal lumineuze wijze en in wisselende belichtingen, waarna je met verlicht gemoed
op je schreden keert, stemmingsloos en voldaan. ‘Als je niet weten wilt wat je bent,
is wat je schrijft een vorm van bedrog,’ zei Wittgenstein - en ook elke wandeling is
dan een vorm van bedrog. Maar stel dat je het eindelijk zou weten? ‘Es ist immer
von Gnaden der Natur, wenn man etwas weisz.’
Ik kom er nog wel achter.
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Willem van Toorn
Groninger lezingen over poëzie IV
De harde werkelijkheid
De vorige week heb ik gesproken over de poëzie in haar opperste intimiteit: het
gedicht dat zichzelf beschouwt, of zelfs over zijn eigen maakproces gaat, en dat
tracht de lezer zo dicht mogelijk bij dat proces te betrekken. Het gedicht over het
gedicht. Vanavond wil ik eens een draai van 180 graden maken, en het hebben
over het gedicht dat de intimiteit van de werktafel verlaat en zichzelf bewust of
noodgedwongen midden in het leven plaatst, in de harde werkelijkheid, en daar
commentaar op geeft - ook in sociale of politieke zin.
Een paar weken geleden was ik op een poëziefestival in Slovenië. Ik hoor degenen
onder u die hier waren op de avond van mijn gesprek met Thomas Rosenboom,
denken: zie je wel, die dichters mogen steeds naar festivals. Ze hebben gelijk. Er
zijn, overal ter wereld, veel interessante festivals waar dichters soms heen mogen.
Die festivals zijn niet alleen aangenaam; ze betekenen soms een uiterst wezenlijke
confrontatie met andere opvattingen over de poëzie en haar rol in de samenleving.
Daar in Slovenië werden de buitenlandse dichters bijvoorbeeld welkom geheten
door de president van het land, die in zijn welkomstwoord zei dat dichters stem
geven aan de geest van de tijd en aan hun samenleving, of commentaar gaven op
de geschiedenis van hun volk - of iets in die geest. Hij zei niet dat ze dat moesten
doen, hij zei gewoonweg dat ze dat deden. Er waren daar Midden-Europese,
Israëlische, Zuid-Amerikaanse, Engelse, Ierse, Italiaanse, Duitse en Scandinavische
dichters; ik was de enige Nederlander, en ik was geloof ik ook de enige die bij de
opmerking van de president een beetje gegeneerd rondkeek. Ik kom natuurlijk al
wat langer op zulke festivals, en ik weet wel dat men in veel literaturen de poëzie
die functie toekent - maar voor Nederlanders is de gedachte dat de poëzie zich zou
bezighouden met de sociale - laat staan de politieke - werkelijkheid een nogal taai
taboe geworden.
Omdat ik het soms niet helemaal laten kan, toch iets van het woeden van de
gehele wereld toe te laten in mijn gedichten, ben ik met dat taboe nogal eens
geconfronteerd. Ik vertel u er één verhaal over. Een jaar of tien
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geleden vroeg het Arnhems gemeentemuseum aan een aantal dichters, onder wie
ik, een gedicht te schrijven bij een kunstwerk uit zijn bezit. Uit mijn eerste verhaal
hier, over het beeldgedicht, heeft u wel begrepen dat ik daar niet geheel afkerig van
ben. Een bijkomende overweging om ja te zeggen was, dat ik al jaren een
bewonderaar ben van het werk van de schilder Jan Mankes, van wie Arnhem veel
heeft - dus ik dacht: dit is mijn kans om iets met een van die adembenemende,
verstilde schilderijen te doen. Ik naar Arnhem.
De ellende was, dat ik wel Jan Mankes zag, en prachtig vond, maar dat als ik het
museum betrad mijn oog op uiterst irritante wijze werd getrokken naar een schilderij
van een schilder waar ik helemaal niet van hou, naar Het gele huis van Carel Willink.
Waarschijnlijk kent u het - het is zo'n magisch-realistisch schilderij van een
geelachtige stadsvilla in de Amsterdamse Vondelparkbuurt, onder een dreigende
lucht; de straat erheen is totaal verlaten, maar op de voorgrond liggen twee
verfrommelde proppen papier. Een weggegooide brief, denk je. Of, als je nu eenmaal
dichter bent: een mislukt gedicht. Ik ben helemaal niet zo dol op Willinks variant van
het magisch realisme - maar het schilderij wenste mij lastig te vallen, en zich als
het ware langs Mankes heen aan mij op te dringen.
Ik weet achteraf wel hoe dat kwam. Het was weer eens een tijd van grote
vluchtelingenstromen in Europa - in voormalig Joegoslavië namelijk. Ik was daar
erg mee bezig en had, denkend over dat prachtige en vreselijke werelddeel van
ons, Huizinga's In de schaduwen van morgen weer eens doorgebladerd. Dat is een
indrukwekkend boek over de dreigende cultuurcrisis van de jaren dertig; het was
voor velen aanleiding Huizinga een pessimist te noemen, terwijl je achteraf moet
zeggen dat hij nog heel optimistisch was. Van Huizinga kwam ik op Martinus Nijhoff;
die reageerde op het boek in een reeks sonnetten: ‘Voor dag en dauw’. Tegenover
Huizinga's ‘grote’ geschiedenis zet de dichter Nijhoff ‘portretten’ van gewone mensen
- een werkvrouw, een trambestuurder, een jongen die zijn huiswerk maakt, allemaal
in de vroege morgen - vandaar de titel. Hij draagt de reeks op aan Huizinga, die hij
kent, met een ontroerende brief. Die reeks is uit 1936 - een jaar na mijn geboorte.
Ik kan het u niet precies uitleggen, maar al die dingen, de jaren dertig, Europa,
Huizinga, Nijhoff, mijn eigen geschiedenis, maakten dat ik niet over Mankes schreef
(dat deed ik pas veel later) maar over Het gele huis van Willink, een schilderij uit,
óók, 1936. Had Nijhoff nog geleefd, dan had ik mijn gedicht aan hem opgedragen,
want één van de sonnetten uit ‘Voor dag en dauw’ klinkt erin door. In dat sonnet
staat een jonge man zich te scheren, en ziet in de spiegel zijn kind en zijn slapende
vrouw, maar tegelijk een visioen van het onheil dat hen kan treffen: naar een ander
land te moeten trekken vanwege de naderende dreiging van, mogelijk, het nazisme.
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Ik lees u Nijhoffs gedicht voor.

IV
Hij knoopt, om 't licht te temperen voor 't kind
dat in zijn bedje zich ligt om te keren,
een zakdoek om de peer heen en begint
doodstil zich voor de wastafel te scheren.
De vrouw, zich slapend houdend, hoort zich zweren
dat zij beminnen zal wat zij bemint:
o licht, wees vuur, ontsteek de morgenwind
opdat de ziel zich tot het vlees toe vertere.
Hij ziet dat zij het voorhoofd fronst; haar hand
balt zich; deze is zijn vrouw; zij huilt; hij ziet
diep, diep de spiegel in, hun huis in brand;
hij ziet dat, eens, en of hij wil of niet,
in weerwil van zijn vrees zijn wens geschiedt:
hij, zij en 't kind trekkend naar ander land.

U moet zich niet voorstellen dat ik dat allemaal bewust in mijn hoofd had toen ik
regels begon te noteren bij Willinks schilderij. Het gedicht wilde zó geschreven
worden, met verwarrend in mijn hoofd opduikende verwijzingen erin. Bij mij bleken
de nog niet gevluchte mensen van Nijhoff al onderweg, of zelfs helemaal wég, te
zijn. Dit werd het:

Carel Willink, Het gele huis (1934)
...hij ziet
diep, diep de spiegel in, hun huis in brand (Nijhoff)
Dit is diep in de schaduwen van morgen.
Zij zijn vertrokken naar hun ander land,
de man, de vrouw, het kind. Of het huis brandt
vanbinnen is achter spiegeling verborgen.
Toen wij ons afwendden om niet te weten
waarom zij moesten vluchten, stolde door
onze afkeer de straat tot dit decor.
Onder vals licht, enig teken van leven,
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verfrommeld tot wat vale proppen, ligt
al bijna buiten beeld nog het gedicht
wachtende op de grote nieuwe kou.
Of iemand het nog tijdig openvouwt,
de kreukels gladstrijkt, leest bij 't laatste licht.

Ik ben zo op dit gedicht ingegaan, omdat het mij confronteerde met het taboe waar
ik het net over had: dat politiek eigenlijk ‘niet mag’. Ik liet mijn gedicht daar in Arnhem
zien aan een heel goeie vriend, een interessant en speels dichter, een van onze
grootste prozaschrijvers. Die keek wat zorgelijk en zei: ‘Tja, mooi, maar je weet hoe
riskant dat is, hè.’ Ik dacht dat hij de verwijzing naar Nijhoff bedoelde, en zei dat ik
er toch netjes bij had gezet waar die vandaan kwam. Maar dat bleek het niet te zijn;
hij vond het gebruik van zulke politieke elementen in een gedicht riskant. En hij
meende, getuige zijn formulering ‘je weet...’, namens een soort communis opinio te
spreken: politiek in het gedicht, dat is link, dat doe je eigenlijk niet.
Ik begreep wel wat hij bedoelde. Ik heb jarenlang deel uitgemaakt van de
voorbereidingscommissie van Poetry International in Rotterdam (nog zo'n festival,
maar een van de beroemdste ter wereld, zeg ik maar voor onze subsidiegevers),
en in die commissie werden we soms radeloos van de stapels goedbedoelde politieke
gedichten, die als poëzie volstrekt onder de maat waren, hoe honorabel ze als
manifest ook waren. Ik herinner me dat we als commissie ooit een hele stapel
Afrikaanse inzendingen aan de organisator van het festival hebben teruggegeven,
vanwege dodelijke politieke correctheid, zeg maar. Trouwens: op dat festival in
Slovenië lazen minstens drie dichters voor, die al een vers hadden geschreven over
11 september en het WTC; dat waren allemaal gedichten waarbij het zweet je uitbrak.
Hoe oprecht geschokt ze ook waren, die dichters, hun teksten hadden misschien
een manifest moeten zijn, een open brief of wat dan ook - poëzie waren ze niet.
Dat is de ene kant: politiek, te veel samenleving, dat vindt men gevaarlijk voor de
kwaliteit van het gedicht. Er is ook een andere kant, die je zou kunnen omschrijven
als: tegenover de harde werkelijkheid wordt veel poëzie ijdel en overbodig. Denk
e

aan die 11 september. Een ander prachtig voorbeeld van zo'n confrontatie geeft
de Ierse dichter en Nobelprijswinnaar Seamus Heaney in zijn mooie essaybundel
The Government of the Tongue - wat je zou kunnen vertalen als ‘Het bewind van
de taal’, maar ook ‘van de tong’. Heaney vertelt hoe hij op een gegeven dag met
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een vriend in de auto op weg is, in Belfast, naar een geluidsstudio om samen
gedichten en liederen (de vriend is een zanger) op te nemen voor vrienden in
Amerika. Uiteindelijk maken ze die band niet, omdat er een reeks bomaanslagen
plaatsvindt en de hele stad vol is van sirenes van politiewagens en ambulances.
Dat was muziek, schrijft Heaney, waarbij de gitaarmuziek van zijn vriend, en zijn
eigen gedichten, verbleekten. De zanger pakte zijn gitaar weer in en ze reden samen
weg ‘door een vernietigde avond’. De poëzie legt het in dit verhaal af tegen de harde
werkelijkheid. Ze wordt ijdel, betekenisloos.
Heaney vraagt zich in alle volgende stukken in zijn boek af, waarom dit zo zou
moeten zijn. En hij bespreekt een aantal dichters die in hun werk die tegenstelling
hebben opgelost. Daarover dadelijk meer.
Eerst wil ik graag met u terug naar die in Nederland kennelijk zo ingeslepen opvatting
dat de poëzie geen politiek, geen bomexplosies, geen harde werkelijkheid verdraagt.
Dat moet, naar mijn mening, een recente opvatting zijn, en het is interessant na te
gaan waar ze vandaan kan zijn gekomen. Want vijftig jaar geleden bestond die
opvatting nog niet.
Ik gaf u al het voorbeeld van Martinus Nijhoff. Ik kan nu heel ver in de geschiedenis
teruggaan en u wijzen op Van den Vos Reynaerde, een briljant middeleeuws politiek
werk, of op Vondels woedende politieke hekeldichten, om u aan te tonen dat ooit
het politieke gedicht in Nederland heel gewoon was - maar zover terug hoef ik
helemaal niet. Niet lang na Nijhoff, in 1940 om precies te zijn, schreef de dichter A.
Roland Holst een gedicht dat hem op zichzelf al een plaats zou horen te geven in
de eregalerij van grote dichters. Het was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Twee zeer nabije vrienden van Roland Holst, de schrijvers E. du Perron en Menno
ter Braak, stierven toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Du Perron aan een
hartaanval in Bergen, de woonplaats van Roland Holst; Ter Braak door zelfmoord,
omdat hij dacht onder de bezetting niet te kunnen leven. Het gedicht dat Roland
Holst bij hun dood schreef, is vol hoon voor bezetters en landverraders; het is behalve
een gedicht vol liefde en bewondering voor de dode vrienden een door en door
politiek gedicht. En ik vind het ook nog een heel mooi gedicht. Het is te lang om het
in zijn geheel voor te lezen; ik lees het begin, dat geeft u een indruk.

In memoriam
Charles Edgar du Perron
Et Menno ter Braak
Obierunt idibus v mcmxl
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Omdat ook hier de aan bod gekomen wereld
hun wereld brak, gingen zij, broederpaar,
- gelijk zij, door de voorvlagen omd'wereld,
zich weerden naast elkander - naast elkaar
den dood in, dit bloedjaar
Zij wisten van geen wijken, van geen zwenken,
binnen het streng perk dat het lot hun bood.
Het leven sloeg, slaags rakend met hun denken,
hen daar tot mannen, en thans heeft de dood
tot mensen hen vergroot.

Geen eenvoudige poëzie, en misschien van een taal die ongeoefende lezers zou
kunnen afschrikken, maar dat ligt niet aan de poëzie. Het is hier niet de gelegenheid
om gedichten echt te bespreken, maar ik kan toch niet nalaten u te wijzen op dat
prachtige ‘naast elkander’ en ‘naast elkaar’, waarbij dat ‘naast elkander’ slaat op de
mannen die zij door hun gezamenlijke strijd waren geworden, en het gewonere
‘naast elkaar’ op de mensen die zij door de dood zijn geworden. Een politiek, en
politiek bedoeld, gedicht, dat toch als gedicht van grote klasse is Een ander beroemd
(doch vergeten) voorbeeld is ‘De ballade van de katholiek’ van Anton van Duinkerken,
gericht tegen Mussert, met de keerregel: ‘Daarom, meneer, noem ik mij katholiek’.
Aan het einde spreek hij zijn afschuw uit over Mussert en de NSB: ‘...u en uw
godvergeten kliek/ Daarom, meneer, noem ik mij katholiek.’
Zo ongewoon was het uitgesproken politieke gedicht in de jaren dertig dus niet in
de Nederlandse letteren. Wonderlijk is, dat de oorlog zelf wel veel pamfletachtige
verzen heeft opgeleverd maar weinig echte poëzie - al wens ik wel met respect te
spreken over ‘Het lied der achttien doden’ van Jan Campert, terwijl ook dat toch het
pamfletachtige maar weinig overstijgt. Maar ná de oorlog is de Beweging van Vijftig
ineens verrassend politiek. Een van de eerste gepubliceerde gedichten van Lucebert,
uit 1948, is een aanklacht, Multatuli waardig, tegen het militaire optreden van
Nederland in (toen nog) ‘Ons Indië’; en niemand zal betwijfelen dat het wel degelijk
een echt gedicht is:

Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia
Zoete boeroeboedoer, je leende vrije voeten eens, - ik liep
melattiepassen ik zag je ogen waren sawahnat, - ik lachte
dan stond de rijst op van je nieuwe witte huid
ik boog mij als het dansen als de ritusboog en diende als het suikerriet
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Zo begint het (lange) gedicht, en zo eindigt het:
ik ben de bruidegom zoete boeroeboedoer
hoeveel wreekt de bruidegom de bruid
als op java plassen bloed zij stuiptrekt
uitbuiters hun buit haar ogen oesters inslaan en uitzuigen?

Lucebert is trouwens tot in zijn laatste gedichten behalve een groot lyricus óók een
bewogen politiek dichter gebleven.
Die politieke kant vind je zelfs bij een zo als mild bekend staand dichter als Remco
Campert. Hij schreef een gedicht met de veelzeggende titel ‘Iemand stelt de vraag’;
ik lees u er een fragment uit voor:
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z'n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die je sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

Leest u, als u daar zin in heeft, ook het vervolg, waarin hij met zijn herhaald ‘iemand’
de lezer dwingt na te denken of hij misschien die ‘iemand’ zou moeten zijn.
Het moet veel zeggen over de Nederlandse samenleving dat na ‘Vijftig’ het politieke
gedicht zo ‘not done’ is geworden. Als je goed zoekt vind je natuurlijk hier en daar
wel een gedicht waaruit verzet tegen een maatschappelijke houding spreekt (vaak
over het nodeloos verloren gaan
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van historisch besef of tegen vormen van consumentisme), maar zo uitgesproken
als in de jaren vijftig niet meer. Misschien zegt het wel veel goeds, als je het
poldermodel aanhangt; over de consensus-samenleving valt wellicht niet veel boze
poëzie te schrijven. Een gedicht over Wim Kok, of zelfs over Tineke Netelenbos,
nou nee. Toch bleef in veel landen om ons heen dat soort maatschappelijke
bewogenheid in de poëzie wél mogelijk.
Ik vertelde u daarnet het verhaal van Seamus Heaney en zijn vriend de zanger, die
door het geweld in Belfast afzagen van het maken van een geluidsband met
gedichten en muziek voor Amerikaanse vrienden. En van Heaneys boek met essays,
juist over de vraag hoeveel harde werkelijkheid de poëzie aan kan. Of moet kunnen.
Een van de dichters die Heaney in zijn boek behandelt is de Pool Zbigniew Herbert.
Herbert was, zou je kunnen zeggen, het prototype van de ideale dissident-dichter.
Hij ontvluchtte het communistische Polen en vestigde zich in Parijs, maar in het
overgrote merendeel van zijn gedichten bleef hij, vaak vernietigende, commentaren
geven op de dictatuur, de onderdrukking van het vrije woord. En hij ‘onderzocht’,
op poëtische wijze, de mentaliteit, de gedachtewereld van de dictatuur. Bloedlink
voor een dichter, zou je nu in Nederland al gauw zeggen - maar als iemand zich
bewust was van het risico van het pamfletachtige, was het Herbert wel. Bij het
zoeken van een vorm om poëzie te schrijven én te doen wat hij naar zijn geweten
doen móét, gebruikt hij vaak de omweg van de metafoor, en daarbij bedient hij zich
dan weer vaak van materiaal uit de klassieken.
In één van zijn beroemdste, meest honende gedichten geeft hij het woord aan
een beul. Een beul die tot taak heeft iedereen die afwijkt van de gewenste
standaardmens door gruwelijke martelingen letterlijk een kopje kleiner te maken.
Onnavolgbaar is de toon die Herbert deze beul geeft; het is de jankerige, zichzelf
rechtvaardigende toon die we kennen van zich vrijpleitende ex-Stasimedewerkers
of kampbewaarders, het verwijzen naar een van hogerhand verstrekte opdracht,
het Befehl ist Befehl. Maar Herbert loopt niet in de val van de letterlijkheid, van het
te dichtbije dat de 11-septemberdichters meestal zo onleesbaar maakt. Hij voert
het prototype van de beul op, dat hij ontleent aan de klassieke oudheid. Zijn beul is
Procrustes, rover en moordenaar uit Attica, die reizigers overviel en ze vastbond
op zijn ijzeren bed; de arme reizigers die te klein waren rekte hij uit tot de maat van
het bed, en die te lang waren hakte hij op maat. Uiteindelijk werd hij zelf gedood
door de held Theseus, die met de draad van Ariadne het labyrint in ging en de
Minotaurus doodde (dat zeg ik er wellicht ten overvloede bij, alleen omdat Herbert
daar in zijn ge-
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dicht naar verwijst). Deze Procrustes is aan het woord in Herberts gedicht - maar
iedereen in Polen die Herberts werk clandestien onder ogen kreeg, wist wie er
‘eigenlijk’ sprak.

Damastes bijgenaamd Procrustes spreekt
Mijn beweeglijke imperium lag tussen Thebe en Megara
ik heerste over woest land holle wegen afgronden alleen
zonder de raad van domme grijsaards insignes met een gewone knots in de hand
gehuld slechts in de schaduw van een wolf en de
afgrijzenwekkende klank van het woord Damastes
het ontbrak me aan onderdanen dat wil zeggen: ik had ze maar kort
ze haalden de dageraad niet het is echter laster
mij een bandiet te noemen zoals de geschiedvervalsers verkondigen
in wezen was ik een geleerde een maatschappijhervormer
mijn ware hartstocht was de antropometrie
ik ontwierp een bed volgens de maten van de volmaakte mens
mat gevangen reizigers aan dit leger
het rekken van leden snoeien van uiteinden - ik geef het toe was moeilijk te vermijden
de patiënten gingen dood maar hoe meer er omkwamen
des te zekerder wist ik dat mijn onderzoek juist was
het doel was verheven de vooruitgang eist offers
ik wenste het verschil tussen hoog en laag op te heffen
de walgelijk verscheiden mensheid wilde ik één gestalte geven
ik volhardde in mijn pogingen de mensen gelijk te maken
ik werd van het leven beroofd door Theseus de moordenaar
van de onschuldige Minotaurus
door hem die het labyrint met een kluwentje vrouwengaren doorgrondde
een man van listen en lagen zonder principes en toekomstvisie
ik heb de wisse hoop dat anderen mijn taak zullen overnemen
en deze zo vermetel aangevangen arbeid ten einde brengen
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U hebt mij, dames en heren, niet een term horen gebruiken die u misschien wel had
verwacht: geëngageerde poëzie. Ik gebruik die term niet, omdat ze volgens mij niets
zegt: alle goede poëzie is geëngageerd - aan zichzelf, aan kwaliteit, aan de taal.
Waar het mij steeds om ging was de vraag of de poëzie het volle leven, dat
sommigen er zo graag in zien, ook áán kan als het niet gaat om de clichés van het
plotseling weer zo populaire gevaarlijke stadsleven en de platte, modieuze actualiteit,
maar om wezenlijke morele of politieke kwesties. En hoe de poëzie daar dan mee
kan omgaan en toch poëzie blijven.
Ik hoop maar dat u het goedvindt als ik ten aanzien van dat hoe mijn toevlucht neem
tot mijn eigen werk. Niet uit onbescheidenheid (hoe onbescheiden ik overigens ook
ben) maar vooral omdat ik het binnendringen van het harde leven in een reeks
gedichten, die volstrekt die inzet niet hadden, aan den lijve heb ondervonden, en u
dus uit ervaring iets over de inwerking van de grote buitenwereld op het gedicht
meen te kunnen vertellen.
Eerst een voorgeschiedenis. Ik was lang op Kreta geweest - ja, hetzelfde Kreta
van het labyrint en Theseus en de Minotaurus. Ik was weken later nog vol van vooral
één plek: de opgravingen van het paleis- en tempelcomplex bij Malliá. Ik had nooit
eerder iets zó vredigs en sereens gezien als dat volkomen open, met zijn terrassen
en trappen aan zee liggende complex, zonder verdedigingsmuren of poorten. Ik
had begrepen dat het zo open kon zijn omdat men vertrouwde op de kracht van de
vloot. Maar later las ik weer in een publicatie dat het zo open was omdat er nooit
levende mensen woonden: het was een dodenstad.
Daar wilde ik over schrijven: over die schoonheid en sereniteit, die je na dertig
eeuwen of zo nog kunt voelen. Dat lag op mijn werktafel, de detailkaart van het
eiland, de plekken waar geliefde en ik waren, foto's, en mijn bron als het om klassieke
verhalen gaat: Robert Graves' De Griekse mythen. En er lag een krant. Die had ik
geschrokken apart gelegd om een klein bericht, op de derde of vierde pagina, dat
mij zó hard met een zó totaal andere werkelijkheid had geconfronteerd dan die van
het serene eiland, dat ik er niks mee had kunnen beginnen en de krant maar haastig
had dichtgedaan. Het was alsof dat berichtje mij, terwijl ik alleen maar wilde beginnen
met schrijven over dat eiland, dwong helemaal opnieuw na te denken over wie ik
was, wat ik van mensen dacht, wat ik nog kon zeggen tegen mijn geliefde die door
de stad op weg moest zijn naar huis. Al die dingen - het eiland, dat krantenbericht,
mijn tafel met al die spullen, de geliefde op weg naar die plek waar ik zat - wensten
samen te komen in het gedicht - dat ik u hier niet in zijn geheel zal voorlezen, dat
zou te veel tijd vragen, maar waaruit ik een paar fragmenten kies die duidelijk kunnen
maken wat mij overkwam.
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Eiland
Het eiland op de tafel uitgelegd.
Haakse breuken de schaduwen van vouwen
onder de lamp. Blauw tot de rand. De grauwe
bergen in de verbeelding opgericht
uit het plat vlak. Paden te volgen langs
stippellijnen, krekels, olijfgaarden. De vinger
kustwaarts tastend over herinneringen
aan steen vindt op 1 mm van het strand
de stad. Wat ervan over is:
gras tussen resten muur, de trap
naar niets, de poort tot het terras,
naar zee gekeerd, van het paleis.
Dat we daar zijn. Opwaaiende
witte doeken tussen de zuilen, mild
gefilterd licht daardoor. De stilte
van dit gedacht domein boven mijn tafel.
De tafel staat in mijn kamer
hoog boven de straatgeluiden
van deze latere stad. Buiten
nadert nacht de ramen.
Heel precies daar beneden
zou een hoger oog 1 op 1
je plaats kunnen bepalen
in de doolhof van straten
op je weg hierheen.
Wachtend lees ik alleen
wijn eigen weg door de tekens
op de kaart om het eiland
te bevolken met ons tweeën
in die zee van verleden:
vierduizend jaar voor de krant
van vandaag, net gelezen
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en nu een zwart gat op de tafel
naast mijn zoekende hand.
Hoe breng ik ons daar samen
tussen de woorden door
die plotseling op de loer
liggen in de kamer.
Moet ik voordat je komt
de radeloze kamer legen
van die modder van tekens?
Of ze hier een plaats geven
in de taal van de ochtendkrant?
Goed. Zo dan: Een autoweg.
Een auto slaat over de kop.
De man aan het stuur wordt eruit
geslingerd met zijn drie kinderen.
Het oudste meisje is twaalf.
Ze sleept de man naar de berm
en zet haar twee kleine zusjes
bij hun stervende vader
terwijl zij om hulp gaat zwaaien
naar de passerende auto 's.
De eerste rijdt haar aan
en daarna gaan twintig auto 's
over haar steeds dodere lichaam.
Geen weggebruiker die stopt.
Het is zondag, niet ver van de hoofdstad.

Maandag na het journaal
op de tv meldt zich een vrouw
bij de politie. Zij is wellicht
ook over het kind heen gereden:
haar auto is zwaar beschadigd
en zit onder het bloed.
Bij de beelden van na het eten
dacht ze ik misschien ook.
Ze had wel iets menen te voelen
op die plek maar niet durven stoppen
want ze had zelf een kind achterin.
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Ik wilde zo graag dat gezeefde
licht van minoïsche vrede
op je huid, mijn handen, de kamer
leeg en stil om ons samen.
Ik wilde ons herlezen
als de vinger over de kaart.
Een wit eiland uitgespaard
in een zwart van leven.
De krant is van dinsdag, vandaag.
Hij ligt naast de kaart op tafel.
En ik ben bang voor de sleutel
in het slot, je voet op de trap.
Ik denk: het is makkelijk je denken
te verijlen tot grote schalen,
bijvoorbeeld systemen te haten
en hun haat voor gewone mensen.
Het vreselijkste weten we wel:
De hel van de generaals,
het beschimmelde dodenverhaal
vn de ideologen wegzinkend
in hun moeras van taal.
Maar dit waren gewone mensen,
op zondag terug van oma
of de kinderfilm in het zaaltje
van de kerk, op weg naar het eten,
met de kinderen achterin.
Ik weet niet welke gedachten
over ons ik moet herzien
en hoe, om je aan te kijken,
mijn handen op je heupen te leggen
en niet van schaamte te sterven
of te lachen als je mijn naam zegt.
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Ik denk, achteraf, dat ik de droom van vrede die het eiland vertegenwoordigde, bijna
zoiets als een politiek ideaal, moest herzien door de harde confrontatie met de
wreedheid, of domheid, of machteloosheid, van mensen in het krantenbericht. Het
is niet aan mij, te beoordelen of het gedicht die hele last werkelijk kon dragen. Dat
is aan u. Ik weet alleen dat in dit geval de harde werkelijkheid niet buiten te houden
was.
En ten slotte: ik ben benieuwd. Nu het wankele gebouw van de zelfingenomen
consensuspolitiek in Nederland is ingestort, komen er misschien verzwegen
tegenstellingen aan het licht die niet alleen de politiek, maar ook de poëzie een
ander aanschijn kunnen geven. We wachten af.
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