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[Nummer 105: Lettres]
Redactie
Bij dit nummer
Ook los van het thema van de komende Boekenweek was de redactie al van zins
weer eens aandacht te besteden aan de Franse letteren - en wellicht ook enigszins
aan de Franse geest. Het lag voor de hand dat het daarbij niet om de hoofdstroom
van de Franse literatuur zou gaan, maar om de meer avontuurlijke marge, waarin
zich bijvoorbeeld de schrijvers van Oulipo en hun verwanten bevinden, maar ook
curieuze voorgangers en nazaten. Daar zochten we naar teksten die ons en de
lezer zouden kunnen verrassen - uiteraard ook van auteurs die al eerder in Raster
verschenen.
Over de Franse geest wilden we bijvoorbeeld wel weten, hoe geldig de
‘Mythologieën’ van Roland Barthes nog zouden zijn, en of er interessante nieuwe
poëzie wordt geschreven die niet of moeilijk tot Nederland doordringt.
Dit alles leverde een nummer op waarin Thijs Berman, jarenlang journalist in
Frankrijk, de Mythologies op hun werkelijkheidsgehalte toetst; waarin de dichter Erik
Lindner, die vijf jaar lang ontmoetingen tussen Nederlandse en Franse dichters
organiseerde, in een Brief uit Marseille verslag doet van zijn ervaringen met Franse
dichters en hun gedichten; waarin Pieter de Meijer de betekenis van Oulipo, en
vooral Queneau en Perec, onderzoekt voor de Parijse ‘kluizenaar’ Italo Calvino.
Daarbij past een gelegenheidsgedicht van Georges Perec voor het trouwfeest van
Jacques Roubaud en enkele gedichten van Roubaud.
Jacq Vogelaar stelt de eigenaardige solist Pierre Albert Birot voor, met vertalingen
van enkele avonturen van diens onstuitbare held Grabinoulor. Nicolaas Matsier
introduceert Henri-Frédéric Amiel, met vertaalde fragmenten uit diens ‘omvangrijkste
dagboek ter wereld’.
Verder vertaalden: Walter van der Star ‘filosofische sprookjes’ van Albert Lhermite;
Piet Meeuse Korte teksten van Francis Ponge; Martin de Haan zeven gedichten
van Raymond Queneau en weer een hoofdstuk uit Diderots Jacques le fataliste en
Rokus Hofstede ‘God’ van Pascal Quignard.
Er is een typisch Franse traditie van denkers die zowel in de filosofie en de
wetenschappen als in de kunsten en de literatuur thuis zijn, en die zich ook nog
eens van diverse genres bedienen. Bachelard, Barthes en Foucault zijn bekende
namen, een geestverwant is de filosoof Michel Serres, wiens werk hier gepresenteerd
wordt met enkele fragmenten.
Buiten het Franse thema vervolgt Anneke Brassinga haar Leeskroniek, vertaalde
Sylvia Marijnissen gedichten van de Taiwanese dichteres Hsia Yü en publiceren wij
een verzameling uit op verzoek van Raster geschreven of vertaalde gedichten over
eten.
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Thijs Berman
Franse mythen
Bij mijn eerste verhuizing naar Parijs, in 1983, nam ik weinig boeken mee. In de
laatste doos pasten alleen Rilke, Sartre, Stendhal en Roland Barthes. Meer kon er
echt niet in de Austin Mini waarin dit alles vervoerd werd, naast een stoel,
beddengoed, wat kleren en een grote plant die mijn kamer aan de voet van
Montmartre een huiselijk aanzien moest geven.
Het werd een wild romantisch jaar, met de Rilke van ‘Ich könnte auch noch die
1
Sterne fassen in mir; so gross scheint mir mein Herz,’ en de Sartre van de
2
existentialistische keuzevrijheid van Orestes . Ik stortte me in La Chartreuse de
Parme en bewonderde de levenskunst van Stendhal zonder die te kunnen
overnemen. Roland Barthes was dat jaar nieuw voor me. Een echte ontdekking.
Vooral de Fragments d'un discours amoureux, ofwel, in de prachtige vertaling van
3
Maartje Luccioni, De taal der verliefden. Sommige zinnen ervan komen aan als
een klap in het gezicht, en iets beters kun je als lezer niet meemaken. Barthes was
toen al twee jaar dood, alom betreurd nadat hij in gedachten verzonken onder een
Parijse autobus was gelopen, misschien wel onder zo'n mooie met een open
achterbalkon. Studenten die nog college van hem hadden gehad werden langdurig
uitgehoord door jaloerse eerstejaars. Maar, dacht ik toen streng, anders dan Rilke
nam Barthes in de literatuur over de liefde een minder verheven plaats in. Hij
beschreef, waar Rilke dichtte. Voor mij was in dat eerste Parijse jaar niettemin elke
stap een waardig eerbetoon aan Roland Barthes, een fragment van mijn eigen
destijds ruimschoots verliefde en verloren verhaal. Barthes had dat allang anatomisch
ontleed in De taal der verliefden, dat uiterst persoonlijke woordenboek met korte
kopjes als Catastrofe, Deernis, Gek, Koppig vasthouden, Lichaam, Herinnering. Het
was een ouderwets Franse onderneming van Barthes - een gemoedstoestand als
een taal opvatten, de taal als een universum en daarin nieuwe sterren ontdekken,
nieuwe sterrenbeelden tekenen.
4
Aan zijn Mythologies , waarin Barthes een aantal Franse mythes uit het dagelijks
leven beschrijft, kwam ik in dat Parijse jaar niet toe. Jammer, want ondertussen was
de eerste naoorlogse linkse regering in Parijs aan het bewind, die uit alle macht het
leven probeerde te veranderen.
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‘Changer la Vie’ was de leuze waarmee François Mitterrand in 1981 de verkiezingen
had gewonnen. Het lezen van het meest uitgesproken politieke, linkse boek van
Barthes had me veel helderheid kunnen verschaffen over de tot dan schijnbaar
onwrikbare conservatieve Franse samenleving en over de eindeloos getergde linkse
intellectuelen. Het boek had veel duidelijk kunnen maken over de redenen van de
enorme opluchting waarmee de linkse overwinning was begroet.
Tot mijn verontschuldiging zou ik willen aanvoeren dat Frankrijk toen nauwelijks
meer was dan het décor voor een leven dat uit zijn Nederlandse bestaan was
losgescheurd. Alleen wat daar bij paste kon indruk maken. Nachtelijke wandelingen
door Montmartre pasten bijvoorbeeld heel goed, langs het stramme huis van Tristan
Tzara, door onbekende straatjes met een onvergetelijk uitzicht over de stad. Parijs
is een gastvrije dame die zichzelf niet geeft, maar zich zonder morren leent voor
zelfs de meest egocentrische escapades. Ik probeerde me toen uitsluitend te laten
fotograferen met de blik van Rimbaud. De tol daarvoor is natuurlijk eenzaamheid.
Rilke ondervond dat al in 1902 in Parijs, maar hij tilde het magistraal boven zichzelf
uit: ‘...wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben, und wird in den Alleen hin und
5
her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.’ Ja hoor, alsof het strafregels waren,
honderd maal opnieuw. De Mythologies konden nog wel even wachten.
En toch, vroeg of laat overweldigt de cultuur van het gastland de vreemdeling.
Een jaartje filosofie studeren helpt daarbij. Ik leerde naar de navel van Frankrijk te
staren, en hechtte me aan het hele land.
Nu nog, als ik uit Nederland vertrek, springt mijn hart even op bij de
Belgisch-Franse grens. De heuvels worden hoger, de glooiingen trager en grootser.
Een betonnen oorlogsmonument steekt in het laatste stukje België zijn puntige ster
naast de vierbaansweg omhoog, de inmiddels vrijwel verlaten grenspost volgt en
daarna begint Frankrijk. ‘Bienvenue en France.’ Vroeger stond er een verweerd,
donkerblauw bord met witte letters, nu is het bruin en dus veel minder Frans. Maar
altijd, altijd ben ik geroerd bij het passeren van de grens. Pijnlijk ver weg van het
eigen nest, en tegelijk: eindelijk terug.
Is dit geliefde Frankrijk veranderd sinds Barthes vijftig jaar geleden zijn
waarnemingen deed over de mythes van het land? Is het veranderd sinds ik er
rondwandel? Ja, enorm, op allerlei gebieden. Vooral de laatste tien, vijftien jaar
heeft het land Europa aanvaard als dichtstbijzijnde horizon en dat is in de hele
samenleving te merken. In de Franse economie, de Franse cultuur, de Franse
sociale verhoudingen - in bijna alles is die opening naar de wereld er gekomen.
Franse bedrijven kijken ver over de grens, wat nog geen twintig jaar geleden absoluut
geen gewoonte was.
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De Franse cultuur ondergaat welgemoed invloeden uit Noord-Afrika (muziek,
gastronomie) en de Verenigde Staten (opnieuw muziek, film). De
informatievoorziening is sinds 1981 onherkenbaar gedemocratiseerd, bevrijd van
de ijzeren greep waarin de gaullisten vooral de tv en de radio tot 1981 gevangen
hielden. De kakofonie van de wereld is Frankrijk binnendrongen - en dat inmiddels
de culturele diversiteit wordt bedreigd door de globalisering doet daar niets aan af.
Jongeren voelen zich meer en meer Europeaan en staan ver af van de slinkende
groep soevereinisten die willen vasthouden aan de illusoire nationale
onafhankelijkheid van Frankrijk. Het land is nieuwsgieriger dan ooit, en wordt zelfs
bijna Angelsaksisch in de zelfspot. De Franse ‘arrogantie’ is nog enkel terug te
vinden in de bestuurscultuur van de oudere generatie politici, topambtenaren en
diplomaten. Gewone Franse stervelingen lijden er niet aan, zij lijden er onder.
Dat zijn grote veranderingen. Ik ben zelf niettemin geneigd veranderingen in een
land tegelijk ook te relativeren. Hoe groot de invloeden van buiten ook zijn geworden,
er blijft zoiets als Frankrijk bestaan. Hoe archaïsch onze Europese grenzen ook
lijken, ze zijn niet opgeheven.
De heuvels, de velden, de dorpjes in de dalen, er is een bijna eeuwig Frankrijk dat
zich onttrekt aan de vooruitgang van TGV en ADSL. Het is wel zichtbaar, voor elke
wandelaar die de tijd neemt om langs een voetpad tegen een boom te gaan zitten
en de zon te zien ondergaan in de geur van het graan en de grond. Er is ook een
minder eeuwig Frankrijk, van diepgewortelde eigenaardigheden die veel constanter
zijn dan je misschien zou verwachten. Een voorbeeld: Fransen hebben vaak een
scherp politiek bewustzijn, een veel hoger niveau van politieke analyse dan in
sommige naburige landen. Dat is in elk geval al zo sinds de Franse Revolutie, en
stamt vermoedelijk van ver voor die tijd. De Franse geschiedenis is er een van
voortdurende en soms heel bloedige machtsstrijd. Elke Franse burger weet dat
politieke keuzes dramatische gevolgen kunnen hebben. Een ander voorbeeld: de
Franse president is een gekozen koning en de gebruiken van Versailles leven voort
in het Elysée. Bij de tegenwoordige hovelingen is de angst voor Le Ridicule, het
gezichtsverlies waar carrières aan te gronde gaan, nog bijna even groot als onder
Lodewijk de Veertiende. Die permanente angst bij de elite en de bijbehorende
onderdanigheid en het conformisme worden slechts getemperd door de mogelijkheid
van een machtswisseling die nieuwe kansen biedt aan de van het hof verdrevenen.
Ik ben bijna zestien jaar journalist geweest in Parijs. Correspondenten beperken
zich tot het buitengewoon tijdelijke, pootje badend in het on-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

9
diepe water van het nieuws, tussen hypes en andere enge modieuze beestjes.
Journalisten, zegt Barthes terecht, zijn daardoor vaak de dragers van de
ideologisch geladen schijnvanzelfsprekendheden die hij mythen noemt. In de
Mythologies zet hij er een aantal op een rij. Mythen zijn in de Barthiaanse
terminologie de verhalen en drogbeelden waarmee de bestaande orde als ‘natuurlijk’
wordt voorgesteld. Desgewenst zijn ze van Goddelijke oorsprong, maar altijd
onaantastbaar en boven alle kritiek verheven terwijl de orde dat bij lange na niet is.
De natuur staat bij de voorstanders van de bestaande verhoudingen voor de tijdloze
aard der dingen, dat wil zeggen: voor een a-politieke essentie, ongevoelig voor
menselijke veranderingslust. Het enorme voordeel van die heel politiek gefundeerde
quasi-apolitieke voorstelling van zaken is duidelijk. Het kolonialisme is ermee
verdedigd als een natuurlijk gegeven, de slavernij, de ongelijkheid van man en
vrouw, de almacht van een partij, elke onderdrukking en elk machtsmisbruik.
Tegennatuurlijk is alles wat met de orde in conflict komt. Barthes noemt de
homoseksualiteit niet. Daar was het in 1954 nog te vroeg voor. Hij geeft het marxisme
als voorbeeld van als tegennatuurlijk verketterde gedachten, en ook de intellectuelen
met hun gebrek aan voeling met het echte leven, hun gebrek aan gezond verstand,
hun gebrek aan onderbuikgevoelens waar populisten zo graag mee spelen.
Oppositie tegen de gevestigde orde begon en begint nog steeds met het omver
proberen te kegelen van vanzelfsprekendheden en het plaatsen van
maatschappelijke kwesties waar ze thuishoren: in het openbare debat, met de
mogelijkheid en het risico van verandering. Voor Roland Barthes was die
onderneming verre van nieuw. Hij gaf zijn eerste theoretische onderbouwing tot een
6
kritische lezing van alledaagse teksten al in De nulgraad van het schrijven . Daarin
hield hij zich nog bij het onderzoek van de literatuur. Met de Mythologies dook hij
een jaar later vol enthousiasme in het diepe van de oppositie die toen nog bijna drie
decennia moest werken aan de machtswisseling.
De Mythologies is een verzameling korte artikelen, columns eigenlijk, voor het
tijdschrift Les Lettres Nouvelles. Het herlezen van dat vijftigtal blijkt een
ontnuchterende ervaring. Ik verwachtte dat de tekst nu toch wel ernstig verouderd
zou zijn. Niets is minder waar. Natuurlijk, het ideologische strijdperk werd vijftig jaar
geleden ingenomen door het marxisme en de bourgeois-ideologie, waar iedereen
toen feilloos van wist wat die inhielden. Het marxisme verdween inmiddels op de
mestvaalt van de geschiedenis waar de communisten hun tegenstanders zo vaak
mee hebben gedreigd. In nieuwe formuleringen keerde het terug in de teksten van
anders-globalisten, maar sinds de val van de Sovjet-Unie is het in een mar-
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ginale positie gedrongen. Barthes schreef zijn aanval op de heersende liberale
ideologie nog vanuit de kracht en het optimisme van de linkse beweging. In Frankrijk
schommelde de aanhang van de PCF in 1954 rond de twintig procent. Voor linkse
intellectuelen was er vrijwel geen alternatief. Barthes hoorde bij het kleine groepje
progressieven dat zich als anti-stalinist opwierp, verketterd door zowel de PCF als
rechts. Toch was ook voor hem op dat moment een linkse omwenteling van de
maatschappij niet alleen denkbaar, maar ook waarschijnlijk.
Afgezien van deze historische nederlaag op het ideologische slagveld blijkt dat
Barthes' analyse van het verhullende taalgebruik van de macht nog altijd actueel
is. Wat er ook veranderd moge zijn, schijnbare vanzelfsprekendheden die de
status-quo verdedigen blijven er genoeg. Zelfs de status-quo is niet eens zo
ingrijpend veranderd. Frankrijk is ondanks de rode dageraad van toen, ondanks mei
'68, ondanks achtereenvolgende linkse of zich links noemende regeringen een
kapitalistische democratie gebleven.
In de Mythologies beschrijft Barthes bijvoorbeeld vol afkeer hoe de liefdadigheid
wordt bezongen in de conservatieve media, met als voornaamste object van adoratie
de Franciscaner broeder Pierre. L'Abbé Pierre is de oprichter van de Emmaüs-keten
waarin tweedehands spullen door daklozen en andere armen worden gerepareerd
en verkocht. Dat levert hun werk op, een inkomen en een dak boven hun hoofd.
Echt populair werd de bebaarde zielenherder met een monumentale
woede-uitbarsting over het feit dat er krottenwijken bestonden in het rijke Frankrijk.
Vijftig jaar nadat hij de Franse onverschilligheid letterlijk schuimbekkend had staan
uitfoeteren zijn er bijna geen echte krotten meer. Het percentage echte armen en
daklozen is daarentegen niet afgenomen en de verschillen tussen arm en rijk namen
toe. Vlak voor kerst 2003 deed de onvermoeibare Abbé Pierre - woede en
naastenliefde houden een mens gezond - als hoogbejaarde in rolstoel een nieuwe
oproep om nu eindelijk eens voor iedereen een menswaardig bestaan te garanderen.
De analyse die Roland Barthes in 1954 van het fenomeen Abbé Pierre leverde
kan vandaag ongewijzigd in de krant. Liefdadigheid versus sociale wetgeving - aan
die tegenstelling is niets veranderd. Het weekblad Paris Match raakte in 1954 in
vervoering over de liefdadigheid van de Abbé, zonder ooit zelf voor sociale
rechtvaardigheid te pleiten. ‘Ik begin me af te vragen,’ schrijft Barthes dan, ‘of de
mooie en roerende iconografie van de Abbé Pierre niet het alibi is dat een stevig
deel van de natie zichzelf weer eens toestaat, waarmee het straffeloos werkelijke
rechtvaardigheid vervangt door tekenen van liefdadigheid.’ In de Franse media valt
missionarissen uitsluitend kritiekloze bewondering ten deel, om zoveel opoffering,
zoveel ontberingen. Barthes: ‘Ik stel vragen bij een sa-
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menleving die zo gretig het toonbeeld van de liefdadigheid consumeert dat ze vergeet
zich af te vragen wat er de gevolgen van zijn, de functies en de grenzen.’
Even onverminderd bruikbaar is de manier waarop Barthes de destijds in Frankrijk
opmarcherende populist Poujade analyseert. Pierre Poujade stelt het gezond
verstand vol minachting tegenover de intellectuelen die ‘elke binding met de echte
wereld verloren hebben’. Barthes schrijft dat dit soort gezond verstand als een
glorieus lichaamsdeel is, een apart zintuig. ‘Merkwaardig zintuig overigens, want
om er helder mee te zien moet je het eerst verblinden, weigeren verder te kijken
dan de directe schijn, wat de “werkelijkheid” biedt voor klinkende munt aannemen,
en alles als niet bestaand afdoen wat verklaring zou opleveren in plaats van een
directe reactie. Het [gezond verstand] moet eenvoudige isgelijktekens neerzetten
tussen het zichtbare en het wezen, en een wereld bieden zonder schakels, zonder
overgangen en zonder voortgang.’ Vandaar, zegt Barthes, dat de populist zo graag
gebruik maakt van de tautologie. ‘Een cent is een cent.’
Dat is heel herkenbaar, ook in 2004. Het populisme is de herpes van elke
democratie, de chronische ziekte die opkomt bij verminderde weerstand. Het is ook
de onverzoenlijke vijand gebleven van het intellect en de cultuur. Wat ons nu
kwetsbaarder maakt voor populisme dan vijftig jaar geleden zijn de massamedia
en vooral de televisie. Barthes observeert dat al heel snel nadat de eerste
televisietoestellen hun intrede in Frankrijk hebben gedaan. Televisie is als medium
volgens Barthes ongeschikt voor de nuance en de analyse. Winstgevende televisie
is sentimenteel, wekt compassie op. Analyse wordt weggezapt. Bij een gemiddelde
Franse volwassene staat tegenwoordig de televisie meer dan vijf uur per dag aan.
Op de omslag van de pocketuitgave van Mythologies staat een foto van een Citroën
DS. Hier staat Roland Barthes opeens toch in een andere tijd. ‘Ik geloof dat de
automobiel tegenwoordig tamelijk exact het pendant is van de grote gotische
kathedralen: ik bedoel dat het een groots product is van een periode, door anonieme
kunstenaars vol passie ontworpen, misschien niet door het hele volk gebruikt, maar
dan toch in elk geval door iedereen bekeken en als een perfect magisch object
eigen gemaakt.’ De Citroën DS is met haar stroomlijn en lichtheid volgens Barthes
al helemaal uit de hemel komen vallen. Dat klopt en blijft zelfs nu nog waar, maar
de auto is in de tussentijd een massaproduct geworden waarzonder het Franse
platteland nog ontvolkter zou raken dan het al is. Nuttig, ongetwijfeld, een
kenmerkend product van een tijd bovendien, maar magisch?
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De nonchalance waarmee in Parijs wordt geparkeerd - achteruit, boem, vooruit,
boem - heeft weinig met toverij te maken. Het lijkt me dat de auto hooguit magisch
is gebleven als combinatie van agressief object en beschermende cocon. Dat
verklaart de absurd heftige emoties die auto's kunnen losmaken. Ik ben zelf dol op
auto's maar weet niet wie er, behalve een reclameschrijver, nu nog zo'n lyrische
tekst bij een nieuw ontwerp zou kunnen verzinnen. Het verschil is natuurlijk ook dat
er na de DS geen enkel ontwerp meer is gekomen dat zo onweerstaanbaar
revolutionair was. Het conformisme, of op zijn best een zorgvuldig ingekaderde vorm
van creativiteit, viert hoogtij in de automobielindustrie. Het gaat redelijk goed met
de Fransen in die sector. Dat ligt aan de kwaliteit en zeker niet aan de originaliteit.
Het is treurig dat Barthes de linkse Franse regeringen van de laatste twintig jaar
niet heeft kunnen meemaken. In zijn tijd was links nog niet zo goed in mythevorming.
De virtuositeit daarin ontstaat pas echt als de macht wordt veroverd. Alleen de
stalinisten konden daardoor in 1954 uitstekend met mythes overweg, zij het dat ze
er te weinig fantasie in staken.
Barthes zou zich beter hebben kunnen uitleven op de nieuwe mythologie die er
vanaf 1981 is ontstaan. Ditmaal niet om er de bestaande orde mee te verdedigen,
maar om ermee te maskeren hoe groot de afstand is tussen ideaal en werkelijkheid,
tussen partijprogramma's en resultaten van regeringsbeleid. Solidariteit klonk in
1973 prachtig, vooral als het over Chili ging. Dat is ver weg van de Franse voorsteden
waar het grootste échec van links te vinden is. Vanaf 1981 stuitte daar de solidariteit
op de weerbarstige werkelijkheid. Wie een baan zoekt en Sarcelles als adres op
zijn cv heeft staan wordt zelden voor een gesprek uitgenodigd. Dat heeft de
socialistische regeringen niet verhinderd om jarenlang onbekommerd hoog op te
geven over successen inzake solidariteit. Die betroffen vooral de middenklasse, te
weinig de mensen om wie het werkelijk had moeten gaan. Barthes had dus uiterst
venijnig linkse mythologische teksten kunnen ontleden. Daar is hij niet aan
toegekomen.
Nog immer actueel is zijn observatie van verkiezingsfoto's van politici. Moeten ze
recht de camera inkijken, met open vizier realistisch de kiezer en de problemen
tegemoet? Of moet het een idealistische blik naar de toekomst zijn, schuin omhoog?
‘De kiezer wordt ertoe uitgenodigd zijn eigen beeltenis te kiezen, verhelderd,
uitvergroot, op prachtige wijze tot type verheven.’ Dan liever de blik recht de camera
in, uit weerzin tegen sociaal-realistische schilderijen. Het probleem is er niet minder
om, oordeelde Barthes: ook de suggestie van oprechtheid moet zorgvuldig in scène
gezet worden. Opvallend in zijn beschrijving is dat de blik schuin omhoog, ‘die de
tyrannie van een ideaal verraadt,’ volgens hem in 1954
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nog de meest frequente is. De idealist verliest zich ondanks zijn wilskrachtige kaak
in de toekomst, gericht op een bovennatuurlijk licht dat hem opslokt. ‘De kandidaat
bereikt een Olympus van verheven gevoelens.’ Vijftig jaar later is die nobele pose
van een voorbij tijdperk. In de postmoderne politiek is de directe blik nog net iets
aanvaardbaarder, zonder overtrokken toekomstverwachting, persoonlijk. Met een
beetje geluk is er een realistisch idealisme overgebleven.
Barthes had zich waarschijnlijk met minder vuur op de afbraak van de ideologieën
geworpen. Alles wat hij schreef was bevlogen en energiek, en paste beter bij de
hemelbestormers. Gebrek aan ambitie hoorde nu eenmaal niet bij de positie die
Barthes in feite altijd heeft ingenomen, die van de even kritische als verliefde reiziger
in het universum van de taal.
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Luccioni, Amsterdam, De Arbeiderspers/Synopsis 1980.
4 Roland Barthes, Mythologies. Paris, Ed. du Seuil, 1957; bij Points als pocket herdrukt in 1970.
De (tamelijk vrije) vertalingen van de citaten zijn van de auteur van dit artikel.
5 Ten overvloede: het zijn de laatste regels van ‘Herbsttag’, een gedicht dat Rilke schreef in Parijs
waar hij enkele jaren de particulier secretaris was van Rodin.
6 Roland Barthes, De nulgraad van het schrijven. Gevolgd door Inleiding in de semiologie. Vert.
E. Axel van Caspel. Amsterdam, Meulenhoff, 1982 (eerste druk 1970).
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Roland Barthes
Twee Franse mythen
Wijn en melk
Wijn wordt door de Fransen beschouwd als een vaderlands goed, even
onvervreemdbaar als de driehonderdzestig soorten kaas en de cultuur. Het is een
totemdrank net zoals de melk van de Hollandse koe of de thee die de Engelse
koninklijke familie plechtig tot zich neemt. Bachelard heeft al een specifieke
psychoanalyse van deze vloeistof gegeven aan het eind van zijn essay over de
dromen van de wil, waarin hij aantoont dat wijn het sap is van zon en aarde, dat de
basistoestand ervan niet vochtig is maar droog, zodat wijn het uiterst tegengestelde
van water is.
Eigenlijk heeft wijn als iedere levende totem een gevarieerde mythologie vol
strijdigheden. Deze geladen vloeistof wordt bijvoorbeeld altijd beschouwd als de
meest doeltreffende dorstlesser, althans, dorst is altijd het eerste voorwendsel voor
het gebruik ervan (‘dorstig weertje’). In zijn rode gedaante verwijst de drank al heel
lang naar het bloed, de dikke vloeistof vol levenskrachten. In feite doet de gelijkenis
met enig lichaamsvocht er weinig toe; wijn is voor alles een substantie van
verandering, die toestanden en gevoelens kan wijzigen en voorwerpen tot hun
tegendeel kan doen worden: wijn kan uit een zwakke mens een sterke maken, van
iemand die zwijgzaam is een kletskous; vandaar zijn oude alchemistische erfenis,
zijn filosofische macht tot transmutatie of schepping ex nihilo.
Wijn is in wezen een functie met verwisselbare termen, en heeft als gevolg daarvan
schijnbaar flexibele krachten: wijn kan dienen als rechtvaardiging van de droom
maar ook van de werkelijkheid, naargelang van de gebruiker van de mythe. Voor
de arbeider betekent wijn een hogere tree op de maatschappelijke ladder, het
wonderbaarlijk gemakkelijk volbrengen van een taak (‘het werk van harte doen’)
Voor de intellectueel daarentegen is de functie tegenovergesteld: het ‘witte wijntje’
of de ‘beaujolais’ hebben de taak hem los te maken van een al te vanzelfsprekende
wereld van cocktails en dure dranken (de enige die snobs hem op willen dringen);
de wijn bevrijdt hem van mythen, verlost hem van zijn intellectualisme en stelt hem
gelijk met de proletariër; door de wijn komt ook voor de intellectueel de natuurlijke
mannelijkheid binnen bereik en
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ontstaat de mogelijkheid te ontsnappen aan de vloek die anderhalve eeuw Romantiek
heeft afgeroepen over het zuiver cerebrale (het is bekend dat een van de mythen
eigen aan de moderne intellectueel de obsessie is ‘niet zijn mannetje te staan’).
Maar het bijzondere in Frankrijk is dat de macht tot verandering die eigen is aan
wijn nooit openlijk als doel wordt genoemd: in andere landen drinkt men om de roes,
en niemand ontkent dat; in Frankrijk is de roes gevolg, nooit doel; het drinken wordt
gezien als een genot dat zich in de tijd uitstrekt, nooit als de noodzakelijke
voorwaarde voor een beoogd doel: wijn is niet alleen de toverdrank maar ook de
duurzame handeling van het drinken: het gebaar heeft hier een decoratieve waarde
en de krachten van de wijn worden nooit los gezien van de bestaanswijze ervan (dit
in tegenstelling tot whisky die om de roes gedronken wordt, ‘de aangenaamste
dronkenschap met de minst onprettige gevolgen’, doorgeslikt wordt, slok na slok,
waarbij het drinken slechts een oorzaak is).
Dat alles is bekend, en ontelbare malen gezegd in de folklore, de spreekwoorden,
de gesprekken en de literatuur. Maar juist die algemeenheid houdt een conformisme
in: het geloof in de wijn is een collectieve daad met een dwingend karakter; de
Fransman die afstand zou nemen van de mythe stelt zich bloot aan kleine, maar
concrete aanpassingsproblemen, om te beginnen dat van uitleg te moeten geven.
Het universaliteitprincipe is hier volledig van kracht, in die zin dat de maatschappij
wie dan ook die niet in de wijn gelooft voor ziek, gebrekkig of verdorven verklaart:
zij kan hem niet bevatten (in letterlijke en figuurlijke zin). Daarentegen wordt een
diploma van goed aanpassingsvermogen uitgereikt aan degene die wijn gebruikt:
de kunst van het drinken is een nationale techniek die de Fransman siert, die zijn
prestatievermogen, zijn zelfbeheersing en zijn geschiktheid voor de samenleving
bewijst. Zo is de wijn het fundament van een collectieve moraal waarbinnen alles
weer goed komt: met wijn zijn uitspattingen, rampen en misdaden natuurlijk mogelijk,
maar geen gemeenheid, verraderlijkheid of lelijkheid. Het kwaad waartoe wijn kan
leiden heeft iets noodlottigs en ontkomt daardoor aan sancties, het is een theatraal
kwaad, geen kwaad dat uit het temperament voortkomt.
Wijn is gesocialiseerd, niet alleen als basis voor een moraal maar ook als decor;
hij siert de kleinste rituelen van het Franse dagelijkse leven op, van het eenvoudige
maal (de gewone rode wijn die de camembert begeleidt) tot het feestmaal, van
kroegpraatje tot tafelrede. Hij luistert het klimaat op hoe dat ook is, sluit in de kou
een verbond met alle mythen van warmte en in de grootste hitte met beelden van
schaduw, koelte en frisheid. Geen situatie waarin het lichaam het moeilijk heeft
(warmte, honger, verveling, slavernij, heimwee) of men droomt van wijn. In samen-
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spel met de andere basiselementen van het voedsel is hij alom aanwezig in ruimte
en tijd van de Fransman. Zodra het dagelijks leven in beeld komt brengt de
afwezigheid van wijn een exotisch schokeffect teweeg: toen Coty zich in het begin
van zijn ambtsperiode aan de huiselijke dis had laten fotograferen, waar, ongelooflijk
feit, een fles mineraalwater de plaats scheen in te nemen van de liter rode wijn
kwam het hele land in rep en roer; dit was even onverdraaglijk als een koning die
vrijgezel zou blijven. De wijn maakt hier deel uit van de staatszaken.
Bachelard had het ongetwijfeld bij het rechte eind toen hij water als het tegendeel
van wijn noemde: mythisch gezien is dat waar, maar sociologisch gezien is dat
minder juist; die rol is nu om economische of historische redenen toebedeeld aan
de melk. Dat is nu de echte antiwijn: en dat niet alleen vanwege de initiatieven van
Mendès-France (die een bewust mythologisch karakter hadden: de melk die hij op
de tribune dronk net zoals Popeye zijn spinazie), maar ook omdat melk in de
morfologie van de substanties het tegengestelde is van vuur, door zijn moleculaire
dichtheid. en het romige en dus helende karakter; wijn verminkt, snijdt, verandert
en baart; melk heeft iets cosmetisch, melk bindt, bedekt, herstelt. Bovendien staat
de zuiverheid ervan, geassocieerd met de onschuld van het kind, borg voor het
versterkende karakter, dat niet afleidend. noch krampachtig, maar kalm, blank en
lucide werkt, en niet buiten de werkelijkheid treedt. Enkele Amerikaanse films, waarin
de harde en zuivere held niet aarzelde een glas melk te drinken voor hij zijn colt
trok om recht te doen, hebben deze nieuwe Parsifalmythe voorbereid: ook nu nog
drinkt men soms in de harde kern van de Parijse onderwereld een vreemd soort
milkshake, afkomstig uit Amerika. Maar melk blijft exotisch, wijn is nationaal.
De mythologie van de wijn geeft ons trouwens een inzicht in de dubbelzinnigheid
die doorgaans ons dagelijks leven beheerst. Het is waar dat wijn een mooie en
goede drank is maar het is evenzeer waar dat de productie ervan grotendeels in
handen is van het Franse kapitalisme, of het nu gaat om de eigenaars van de ‘crus’
of om de kolonisten in Algerije, die de muzelman op de grond die hem ontstolen is
een teelt opdringen die hem nergens toe dient, terwijl hij niet eens genoeg brood
heeft. Zo zijn er van die beminnelijke mythen die toch niet onschuldig zijn. Wat onze
vervreemding karakteriseert is nu juist dat men niet zomaar van wijn kan genieten
daar men dan ten onrechte vergeet dat wijn ook het product is van onteigening.

Biefstuk met frites
Biefstuk behoort tot dezelfde mythologie van het bloed als wijn.
Het is het hart van het vlees, vlees bij uitstek. Wie ervan eet neemt de
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kracht van een stier tot zich. Het prestige van de biefstuk zit hem ongetwijfeld in de
bijna rauwheid: het bloed is zichtbaar. Natuurlijk, dik, vol en toch snijdbaar: men
kan zich zonder moeite de goddelijke ambrozijn als zodanig voorstellen. Deze zware
substantie die langzaam door de kiezen vermalen wordt zodat de oorspronkelijke
kracht en het gemak waarmee zij opgaat in het menselijke bloed goed voelbaar zijn.
De biefstuk staat of valt met het bloed: de wijzen van bakken worden niet aangeduid
in tijdseenheden maar met bloedbeelden: de biefstuk is saignant (rood, wat doet
denken aan het gulpende slagaderlijk bloed dat uit het geslachte dier stroomt), of
bleu (bijna rauw, het zware, rijke bloed van de aderen dat hier gesuggereerd wordt
door de paarsachtige kleur, een soort overtreffende trap van het rood). Dat een
biefstuk gebakken wordt, ook al is het maar in geringe mate, wordt niet openlijk
gezegd: voor die tegennatuurlijke bereiding is een eufemisme nodig: men zegt dat
de biefstuk à point (net goed) is, hetgeen echter eerder op te vatten is als een limiet
(nog net goed) dan als een optimum.
Het vrijwel rauw eten van de biefstuk is dus zowel een kwestie van natuur als van
moraal. Elk temperament wordt geacht er wel bij te varen. het sanguinische van
nature. het nerveuze en het lymfatische als aanvulling. En net zoals wijn voor veel
intellectuelen een medium is dat toegang verschaft tot de oorspronkelijke
natuurkracht, zo is ook de biefstuk voor hen een zoenoffer waarmee zij hun cerebrale
karakter willen veralledaagsen en waarmee zij dankzij het bloed en de zachte
substantie de onvruchtbare dorheid waarvan men hen steeds weer beschuldigt,
bezweren. De mode van de biefstuk tartaar bijvoorbeeld, is een poging tot uitbanning
van de romantische associatie tussen gevoeligheid en ziekelijkheid: deze schotel
is vol kiemrijke materie: de bloederige puree, het drillige ei, een samenspel van
zachte, levende substanties, een betekenisvolle samenvatting van de voorboden
van het baren.
Net zoals de wijn is de biefstuk in Frankrijk een basiselement, eerder
genationaliseerd dan gesocialiseerd; je kunt hem in elke culinaire omgeving
aantreffen; plat, geelomrand en zoolachtig in de goedkope restaurants; dik, sappig
in de bistro's die er een specialiteit van maken, kubusvormig, helemaal vochtig van
binnen en met een klein gebraden korstje aan de buitenkant in de verfijnde keuken;
hij past zich aan bij elk ritme, van het rustig burgermaal tot de bohémienhap van de
vrijgezel; het is snel bereid en toch stevig voedsel, met een uitstekende
kosten/batenverhouding, dat zich mythologisch aanpast aan alle omstandigheden
waarin het geconsumeerd wordt.
Bovendien is het een Frans goed (al is er nu de dreigende invasie van de
Amerikaanse ‘steaks’). Net zoals de Fransman onder moeilijke omstandigheden
naar wijn verlangt, zo begint hij in een benarde voedselsituatie
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direct van biefstuk te dromen. Nauwelijks in het buitenland wordt hij door heimwee
overmand, dan wordt biefstuk nog eens van een bekoorlijke deugd voorzien; in de
schijnbare ingewikkeldheid van de buitenlandse keuken lijkt de biefstuk hem een
voedsel dat tegelijk vol van smaak en toch eenvoudig is. Als nationaal goed stijgt
en daalt de biefstuk met de koers van de vaderlandse waarden: hoog genoteerd in
oorlogstijd is hij het lichaam zelf van de Franse strijder, een onvervreemdbaar goed
dat slechts door verraad in handen van de vijand kan vallen. In een oude film
(Inlichtingendienst contra Kommandantur) geeft het dienstmeisje van de
vaderlandslievende pastoor te eten aan een als lid van de Franse ondergrondse
vermomde spion van de moffen: ‘Oh, je bent Laurent! Ik zal je wat van mijn biefstuk
geven.’ En dan als de spion ontmaskerd is. ‘En ik had hem nog wel van mijn biefstuk
gegeven!’ Het toppunt van misbruik van vertrouwen.
Meestal vergezeld van frites heeft de biefstuk ook daaraan vaderlandse luister
gegeven: de frites wekken heimwee en vaderlandse gevoelens op, net als de
biefstuk. Match heeft ons verteld dat na de wapenstilstand in Indo-China ‘generaal
De Castries voor zijn eerste maaltijd frites gevraagd had’. De voorzitter van de
vereniging van oud-strijders van Indo-China, die deze informatie later
becommentarieerde, voegde er aan toe: ‘Men heeft dit gebaar van generaal De
Castries, toen hij voor zijn eerste maaltijd om frites vroeg, niet altijd goed begrepen.’
Daarop volgde dan wat wij wel hadden moeten begrijpen, namelijk dat het verzoek
van de generaal niet voortkwam uit ordinaire etenstrek, maar dat het een ritueel
was waarmee hij zijn blijdschap uitte de Franse etnie terug te vinden. De generaal
kende onze nationale symbolenwereld heel goed. Hij wist dat frites als voedsel het
teken is van de ‘Fransheid’.

Mythologieën van Roland Barthes verscheen in een nieuwe vertaling bij Uitgever
IJzer in 2002
VERTALING: KEES JONGENBURGER
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Erik Lindner
Brief uit Marseille
De dichter Erik Lindner organiseerde tussen 1998 en 2003 voor het Institut
Néerlandais in Parijs een serie ontmoetingen tussen Nederlandse en
Franse dichters. In die periode stelde hij voor uitgeverij Farrago een
bloemlezing van moderne Nederlandse poëzie in Franse vertaling samen,
en maakte hij voor het tijdschrift Po&sie een Nederlandse aflevering.

Verkenningen
In Frankrijk leg je het geld in een schoteltje op de toonbank, in Nederland geef je
het aan de winkelier. Briefjes worden aangereikt, munten in de handpalm gelegd.
De verkoper doet hetzelfde met het wisselgeld. De bezoeker die een vergissing
maakt, ziet de paniek in de ogen van de winkelier die hij met geld probeert aan te
raken. Ergens tussen hier en Amsterdam staat een jongen op een vliegveld koffie
te verkopen, en schiet onbedaarlijk in de lach als iemand eerst het biljet op de
toonbank legt, het dan oppakt en hem aanbiedt. Schoonmaakmiddelen ruiken in
Frankrijk bloemiger, verf ruikt in Hongarije chemischer. In de tram onderweg naar
een buitenwijk in Den Haag kruist een man in een televisiegids de programma's
aan die hij 's avonds zal bekijken. Op een beursterrein in Parijs vormt zich een lange
rij voor de toiletten. Halverwege de rij zijn meisjes gaan zitten en lezen dichtbundels.
Als je je bukt en naar de kaft van de bundels kijkt, zie je namen van auteurs die lang
geleden zijn overleden.
Als iets me deed beslissen Frankrijk te gaan verkennen, was het niet de literatuur.
Aanvankelijk juist niet, en dat maakte dat ik onvoorbereid de kringen van de
hedendaagse Franse dichtkunst betrad. Zoals zo velen kende ik uit mijn jonge
leesjaren de inmiddels zo oude poëzie van Rimbaud, Baudelaire en Verlaine. Iets
later nam ik kennis van het werk van René Char en Francis Ponge, maar ook
daarmee bevond ik me nog op een halve eeuw achterstand van wat er op dit moment
in Frankrijk wordt geschreven. Ook had ik niet eerder bezoeken aan Frankrijk
gekoppeld aan het literaire toerisme dat er met allerlei bedevaartplaatsen en musea
bestaat, ook niet door tijdens reizen me op de Franse literatuur in te lezen. En al
heb ik er twee jaar gewoond en vijfjaar gewerkt door me wel in de Franse
hedendaagse poëzie te storten, een gedicht heb ik er nooit geschreven.
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Frankrijk is een land dat men meent te kennen zonder het te bezoeken. Het cliché
van de Fransman met zijn stokbrood, wijnfles en alpinopet en zijn keuze uit
honderden kaassoorten is nog steeds zichtbaar. Hetzelfde geldt voor Parijs, een
stad die men ook ongezien kan uittekenen dankzij de iconen van de monumenten.
Al eens eerder beschreef ik Parijs als stad onder een stolp. Niet alleen de
monumenten, ook de inwoners die er rondwandelen, dragen bij aan een decor dat
vooral moet glimmen: de kleding, de mode, de codes van omgang, de taal. Ik maakte
er mee hoe Parisiennes anderhalf uur lang het gevecht met de Spiegel aangaan
voor ze de straat op gaan. Hoe centraler onder de stolp, hoe hermetischer de codes,
hoe preciezer de accenten, de klemtonen in de zich melodisch aaneenrijgende taal,
de exacte beleefdheidsfrasen, het bedanken voor iedere handeling, het opnieuw
bedanken voor een juist geformuleerd bedankje. Deze praal moest en zou een
keerzijde kennen, die ik wilde ontdekken.
Een eerste verkenning van die achterkant van Parijs vond plaats tijdens een van
de baantjes die ik onderhield. Als oproepbaar chauffeur van het centrum voor
instabiele media V2, een club die sinds de jaren tachtig de duistere wereld van de
computerkunst en elektronische mogelijkheden daarvan exploreert, transporteerde
ik in huurbusjes allerhande installaties en robots van Berlijn, Frankfurt, Bazel en
Parijs naar Nederland en vice versa. Een bepaalde rit, met in de achterbak drie
fictionele foto's van tweelingen (griezelige, door de computer vervaardigde portretten
van niet bestaande personen) bracht me naar een kleine galerie in Parijs, en van
daaruit naar de kelders onder het grote centrum van de Parijse juwelier Cartier. De
foto's werden met grote omzichtigheid naar binnen en naar buiten gedragen, per
stuk waren ze een ton waard. De stille verstandhouding met het personeel leek op
een geheime transactie. Cartier, de zakenman die er om bekend stond zijn hele
administratie in een klein zakboekje bij zich te dragen en die het bijhouden van een
boekhouding afkocht door het overmaken van het dubbele bedrag van zijn
belastingaanslag, bood in zijn centrum aan de Boulevard Raspail ruimte voor
exposities en nachtelijke bijeenkomsten van jonge kunstenaars. Het flyer-materiaal
en de boekwerkjes die hierbij verschenen toonden een nogal ondoorgrondelijke
samenhang van design, cartoons, niet thuis te brengen afbeeldingen en lappen
tekst die voor poëzie doorgingen. De vormgeving maakte het een en ander alles
behalve leesbaar en het materiaal leverde geen enkele sleutel voor begrip van het
Frans.

Zonder sleutel
De taal leerde ik spreken in de strenge winter van 1996, toen ik zes weken lang in
een Algerijns pension woonde, van waaruit ik door lange wandelingen de stad
verkende. Zo leerde ik dat alle twintig arrondissementen
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van Parijs eigenlijk flink uit de kluiten gegroeide dorpen zijn, alle met hun eigen
bibliotheek en andere voorzieningen plus bepaalde markante inwoners die zelden
tot nooit oversteken naar een ander district. Het pension stond in het oostelijke
gedeelte van de stad, in het hoogste arrondissement, aan de rand van de stolp waar
die poreus is. Het bood uitzicht op het Parc de Belleville, een steil stadspark met
watervallen en imitatierotsen dat zijdelings over de stad uitkeek. De omringende
wijk Menilmontant, door de Parijzenaren geringschattend Menilmoche genoemd,
was een kakofonie van nieuwbouw en oude kleine arbeidershuisjes, bewoond door
een mengelmoes van alle mogelijke culturen en het leeuwendeel van de jonge
kunstenaars in Parijs. In het familiepension vertrouwde de patron mij niet vanwege
mijn blanke uiterlijk. Ik kreeg geen sleutel van de voordeur en kon alleen via het
buurtcafé naar binnen en buiten. Zijn zoon Ferrad, die ermee had ingestemd dat ik
een kamer huurde, zou degene worden die mij het Frans bijbracht. Hij droomde van
een café met buikdanseres, door studenten van de nabijgelegen muziekschool
bezocht, 's Nachts schreef hij boven op zijn kamer gedichten. Hij had mij
ingeschreven, tijdens een moment van afwezigheid van de vader. De keer dat ik
na sluitingstijd bij het pension aankwam, viel me de dubbelzinnigheid van de naam
op, toen ik vanaf het trottoir ‘Ferrad!’ riep in de hoop dat hij me binnen zou laten.
Het pension zou ook na dit verblijf van zes weken een plek worden die ik bleef
bezoeken, en ook tijdens de jaren dat ik in het Nederlands Instituut
poëzieprogramma's maakte en in de Marais woonde, bleef het hotel in Belleville
mijn feitelijke thuis in Parijs. In de allesverstikkende Parijse zomers, wanneer de
smog over de stad hangt en het in de binnenstad droog en benauwd is, waait een
koele wind langs de heuvel van Belleville. In het café komt de Arabische bejaarde
bevolking binnen schuifelen om elkaar te tonen wat zojuist op de markt is
aangeschaft. Een in onbruik geraakte spoorlijn die langs de hele rand van het
centrum van Parijs loopt, verdwijnt onder de kruising waaraan het pension ligt, om
weer boven te komen in de steengroeve van het Parc Buches-Chaumont.
Pas jaren later verdween de argwaan van de vader. Ferrad zag ik er nog maar
zelden, en na enkele jaren zelfs nooit meer. Bij navraag bleek hij verdwenen in de
Parijse misdaad en sindsdien was hij uit de familie gestoten. Dat Ferrad degene
was die me de taal leerde en zo mijn Franse expedities mogelijk maakte en daarmee
de introductie van een aantal Nederlandse dichters in Frankrijk, dat weigerde de
familie te geloven. Zo zou hij zich op zijn beurt nooit vertoond hebben bij de Franse
lessen die zijn familie betaald had.
De stap om in Frankrijk te gaan wonen, een jaar na de winter in Belleville, is de
optelsom van een aantal gebeurtenissen, een toevallige samen-
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komst die me in een staat van lichtzinnige vrolijkheid hielp. Ten eerste kreeg ik
kennis aan Fransen, door de golf van beeldend kunstenaars uit den vreemde die
in Den Haag kwamen te wonen dankzij het beleid van Stroom HCBK. Dit gemeentelijk
centrum voor beeldende kunst deed er alles aan om exposities te organiseren met
mensen die her en der juist van de kunstacademie waren afgestudeerd, en in
Nederland wat sneller een fundering voor hun bestaan vonden dan in hun land van
herkomst. Zij kregen in de talloze renovatiewijken die Den Haag voortdurend rijk is
een sloopwoning toegewezen waar ze konden wonen en werken, en een toelage
die ze deed besluiten niet meer terug te keren. Anderen pasten als een soort
antikraakwacht op de vele leegstaande kantoren en vroegere ministeries. Op het
dak van het voormalig GAK-gebouw in Scheveningen werd een feest gehouden
waar geen woord Nederlands werd gesproken. Binnen een maand verbleef ik op
een klein kamertje waar de stem van de castraat die dagelijks op de Place des
Vosges zong binnenviel, door een raam dat uitzicht bood op de daken van de Marais
en de koepel van de Saint Paul.

Franse dichters
In Parijs begon ik dichtersavonden te bezoeken die werden gehouden in een galerie
achter in een onverlichte cour, in theaters en boekhandels, in het kleine zaaltje in
het Maison des Écrivains dat een Spartaanse Oost-Europese indruk maakte, in een
gehoorzaal in de universiteit Jussieu, en in ‘le Tipi’: de grote plastic wigwam op het
plein voor het Centre Pompidou dat in die jaren verbouwd werd. Het viel mij in eerste
instantie op dat het publiek bij deze bijeenkomsten klein was, zo'n dertig mensen
die ik bij volgende bijeenkomsten herkende. Van een metropool als Parijs had ik
een groter publiek verwacht. Het gezelschap bestond uit dichters, redacteuren van
allerhande poëzietijdschriften en organisatoren van weer andere evenementen
elders in de stad. Het is nu, zeven jaar later, mijn stellige overtuiging dat het niet
vlekkeloos spreken van de taal en de onhandigheid die daaruit voortvloeide, het
ongemak en de omfloerstheid, de reden is geweest dat het uiteindelijk lukte bij het
grootste van deze tijdschriften een themanummer Nederlandse poëzie gepubliceerd
te krijgen, en de eerste anthologie uit te brengen van Nederlandse poëzie bij een
Franse uitgever. Had ik me volop in de discussie gemengd, dan had ik ongetwijfeld
in het zand moeten happen door alle toespelingen en eruditie. Was er in die begintijd
sprake geweest van een openlijke vergelijking tussen Nederlandse en Franse poëzie,
had ik bijvoorbeeld de stelling (die je tegenwoordig vaker hoort) verkondigd dat de
Nederlandse poëzie tot de betere van de wereld behoort, dan had ik meteen de
Thalys terug naar Nederland kunnen nemen.
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In de naamloze galerie in de steeg zonder huisnummer zag ik een voordracht van
de klankdichter Bernard Heidsieck, een zeventigjarige erfgenaam van een
Champagne-familie, die op het kleine eiland Saint Louis woont en op de Seine
uitkijkt, en zich schuchter en schichtig door Parijs beweegt. Heidsieck trad die avond
samen op met ‘son fils’ Christophe Tarkos, een jongen die een beetje gevaarlijk
loenste en net als Heidsieck uit zijn hoofd voordroeg, maar wiens voordracht wel
uit woorden bestond. Repetitieve woorden, op een mantra-achtige dreunende toon
voorgedragen. De performance van Tarkos maakte indruk door zijn concentratie:
tijdens een gedicht waarin hij een klein kannetje op een tafel beschrijft werd dat
kannetje ook voorstelbaar en aanwezig. De derde spreker was Philippe Beek, een
man die niet opkeek van zijn schrift, en in hoog tempo geleerde filosofische stellingen
te berde bracht en van commentaar voorzag en die allerlei grootheden uit de
literatuurgeschiedenis in zijn gedichten toesprak.
In het publiek bevonden zich de redacteuren van het tijdschrift Java, Jean-Michel
Espitallier en Jacques Sivan, en diens vriendin Vannina Maestri. Deze jongens uit
Barcelonetta, een bergdorp in de Franse Alpen, hadden met het Corsicaanse meisje
zojuist de nationale Prix de Revue ontvangen. Het blad Java, dat door het
samenstellen van dossiers onderzoek deed naar de historische avant-garde, vormde
het platform voor de generatie waartoe ook Beck en Tarkos behoorden en die
indertijd tegen de veertig liep. Het laatst verschenen nummer, ‘Attention travaux!’,
bevatte work in progress van circa vijftien dichters. Java onderscheidde zich hiermee
van de honderden poëzietijdschriften die Frankrijk rijk is, en die vaak het podium
van een of enkele dichters vormen. Ik heb in Parijs meegemaakt hoe een debutant
zijn eerste gedichten naar een tijdschrift stuurde, en daarop een brief van twee
kantjes kreeg, waarin die gedichten uitgebreid geanalyseerd werden en gesitueerd
in een stroming met vermelding van allerlei namen. In die brief werden ook grote
begrippen niet geschuwd, evenmin als het zonder omhaal benoemen van de
thematiek van de aspirant-auteur.
In het publiek viel ook Henri Deluy op, een opvallende man in pak die streng de
boel overzag. Op hem was ik voorbereid: het was zijn wens een aantal Nederlandse
dichters van onder de veertig te laten vertalen, en zo was zijn vertaler bij mij
uitgekomen. Die vertalingen zouden later verschijnen in een themanummer van
Action poétique, een tijdschrift waarover Deluy als een keizer heerste, zoals ook
over de Biennale des poètes, het enige festival dat in Parijs gehouden wordt, maar
dan wel in de voorstad Ivry-sur-Seine. Action poétique ontstond al in de jaren vijftig,
en de reminiscentie aan de extreemlinkse organisatie Action Directe is niet toevallig.
Voortgekomen uit de arbeidersbeweging hier in Marseille speelde
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het blad een rol in mei 1968 en vond het in de voorstad Ivry ondersteuning van de
daar regerende Parti Communiste. Deluy sprak een aardig radiofoon Nederlands
dat stamde uit de vroege jaren vijftig, toen hij tot de vriendenclub van de Vijftigers
behoorde. Hij werd indertijd aangestoken door de kracht van Lucebert, en is de
Nederlandse poëzie op afstand blijven volgen. Deluy houdt van spektakel, ik heb
dat pas later goed begrepen. In mijn Parijse periode was ik voornamelijk een beetje
bang voor hem. Bij voorleesavonden liet hij vanaf de eerste rij meteen zijn voorkeur
of afkeur horen, ook als het mijn gasten betrof. Uiteindelijk bleek het eerder spel
dan machtsvertoon. Deluy vindt het een grote grap om bij een diner dat hij aanricht
voor twintig dichters van zijn festival luid te roepen dat er maar drie goede dichters
aan tafel zitten. Tijdens het festival, dat telkens in een ander onvindbaar gebouw in
Ivry plaatsvindt, staat hij dikwijls midden in een grasveld armbewegingen te maken
om het publiek dat uit de metro komt de juiste richting in te sturen. Op een avond
die hij in de Tipi presenteerde, presteerde hij het van het podium af te stappen en
elke bezoeker persoonlijk de zaal uit te duwen omdat de wigwam nu eenmaal niet
langer dan een uur gehuurd was. Men noemt hem wel de Louis de Funès van de
poëzie. Henri Deluy reist de hele wereld rond om overal dichters te ontdekken. Het
verhaal gaat dat hij tijdens een treinreis van Rusland naar China uitstapte om een
Mongoolse dichter te spreken. De dichter had met een taxichauffeur een reis van
vijfhonderd kilometer naar het station afgelegd. Op de terugweg raakten dichter en
chauffeur ingesneeuwd en waren bijna doodgevroren, maar werden nog net op tijd
gevonden. Deluy zag niet veel in het werk van de man, maar besloot hem nadat hij
dit vernam toch maar uit te nodigen voor zijn festival.

Oulipo
Een ander publiek bezocht de avonden in Jussieu, waar de groep Oulipo bijeenkwam.
Oulipo betekent ‘Ouvroir de littérature potentielle’, (ofwel ‘Werkplaats voor mogelijke
literatuur’ volgens Raster 54). Italo Calvino en Georges Perec hebben eerder tot
het gezelschap behoord. Raymond Queneau bedacht ooit de naam voor de groep:
‘ouvroir’ is de benaming voor een werkplaats waar oudere katholieke vrouwen kleren
naaiden voor de armen. De huidige groep nam elke maand een ander thema
waarmee zes mensen aan de haal gingen middels woordassociaties, dialogen,
ontledingen, et cetera. Deze zes namen plaats achter een tafel voor een bomvolle
gehoorzaal, voornamelijk gevuld met studenten van Jussieu, en namen om de beurt
het woord. Michele Grangaud en Jacques Roubaud (‘Dieux est pápá’ tijdens het
thema God) waren deze maanden vaste sprekers.
Hoewel Roubaud nog deel uitmaakte van de redacties van Action poé-
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tique en Po&sie, stond hij op enige afstand van het gebeuren. Opmerkelijk is wel
dat hij in Frankrijk als dichter gezien werd. Zijn vaak wiskundige taalspelletjes hebben
een opvallende parallel met de Opperlandse letterkunde van Battus, vrolijk en
aanstekelijk, maar niet iets dat wij in Nederland een gedicht zouden noemen. Een
ander lid van Oulipo is de Amerikaan Harry Matthews, die onder meer teksten maakt
die louter bestaan uit woorden die in het Frans en Engels hetzelfde zijn, maar die
niet dezelfde betekenis dragen. Een vergelijkbaar experiment voerde K. Schippers
uit in zijn roman Zilah, waarin hij een ambtenaar versjes laat maken met woorden
die in het Nederlands en Engels overeenkomen. Het is een zeldzaam raakvlak dat
ik tussen Nederland en Frankrijk ontdekte.
Ik begon er in Frankrijk achter te komen dat wat een roman of een gedicht heet
wel eens tegengesteld kon zijn aan hoe men dat in Nederland ziet. Zo spreken
dichters liever over een boek dan over een bundel en ziet een Frans dichtboek er
ook anders uit. De filosofische verhandelingen van Phillipe Beck bijvoorbeeld uiten
zich in dichtregels; ze zijn verdicht en springerig in hun thematiek en toon. Binnen
de gelederen van Java bestonden discussies of dit nog wel kon: een gedicht in
dichtregels. Jacques Roubaud opende de aanval op het ‘Vers International Libre’,
het vrije vers dat makkelijk vertaalbaar zou zijn. Ik verstond die lezing, als Defence
of Poetry gebracht tijdens Poetry International 2002, inmiddels in Frans perspectief.
In Frankrijk schrijven de Gallimard-redacteuren André Velter en Guy Goffette het
soort gedichten waar Roubaud op doelde. Een krappe maand eerder had Roubaud
in Parijs het werk van de Nederlandse Vijftigers dan wel in internationaal opzicht
niet al te experimenteel, maar gewoon goede poëzie genoemd.
In de Tipi vond een avond plaats die geheel en alleen rond Christophe Tarkos
was opgebouwd. In dat jaar, 1998, verscheen van hem niet minder dan 800 pagina's
aan oorspronkelijke poëzie, wat mij de indruk gaf dat de Fransen elke letter die ze
schrijven ter publicatie aanbieden. Nu is het er niet ongebruikelijk dat iemand die
opschuift naar een andere of iets grotere uitgeverij, ook zijn vorige nog blijft bedienen,
wat zwaar op de productie drukt. De voordracht van Tarkos werd voorafgegaan
door een geluidsopname van een dichter die hem had beïnvloed. Het bleek de
krakende stem van William Burroughs te zijn en dat verbaasde mij nogal. De cut-ups
van Burroughs leken me mijlenver te staan van waar de dichtkunst zich in de jaren
negentig mee ophield. Andersom kunnen mensen in Frankrijk nauwelijks geloven
dat iemand nog na zijn twintigste de inderdaad grimmige maar precies geformuleerde
aforismen van Emile Cioran tot zich neemt.
De naam Burroughs en die van andere Amerikanen zouden voortdurend vallen
in Frankrijk, zo merkte ik spoedig. Aanvankelijk vermoedde
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ik dat de Franse poëzie zo afwijkt van de Nederlandse door de historische
avant-garde stromingen die hier geëerd worden. Ik begreep later dat de invloed van
de Amerikaanse poëzie niet minder was.

Ontmoetingen
Ondertussen leerde ik niet alleen de Franse dichterswereld kennen, ook had ik
gelegenheid het leven in de grote stad mee te maken. Het heeft me in winkels
verbaasd dat het personeel over een fotografisch geheugen beschikt, en iedere
klant die voor een tweede keer binnenkomt op een andere manier wordt verwelkomd.
Kleine attenties en grapjes, een soort functioneel geflirt, lijken de raderen van het
hogere tempo van de stad te oliën. De bus die door de straat reed waar ik woonde,
had een open balkon waarop het was toegestaan een sigaret te roken. Leunend
over de reling, boven het bewegende asfalt, leek het net op een boot, een boot die
over land schuift.
Tegelijk zag ik deze periode de keerzijde van het Parijse leven. De huren, die in
de richting van een modaal Nederlands inkomen gaan, maken dat veel Parijzenaren
er twee banen tegelijk op nahouden, en ik heb veel twintigers meegemaakt die de
indruk gaven van een gesjeesde zakenman of -vrouw in een midlifecrisis. De
wildgroei aan psychoanalysten in de hoofdstad is berucht, en iedere boekhandel is
rijk voorzien van kasten vol met het gedachtengoed van deze lieden. De psychiater
Pierre Bruno hield bijeenkomsten met op de canapé Jeanne Moreau en de dichters
Philippe Beek en Kevin Nolan. Ook deze man gaf een tijdschrift voor gedichten uit,
het glossy Barca. Op een beurs ontmoette ik de redactrice van kinderboeken bij
Hachette, die een welhaast manische liefde voor Nederland koesterde. Alles in
Nederland was klein en schattig zo vertelde ze me, de kinderboeken waren er klein,
de Nederlanders waren klein, de lieve kleine Nederlandse kindjes natuurlijk, de
kleine grasvelden met groen en o zo kortgemaaid gras, de dieren waren er klein,
Nederland zou helemaal vol staan met kleine paardjes koeien varkens en schaapjes.
Ik wist niet hoe snel ik het beursterrein moest verlaten.
De Rue Saint Gilles waar ik woonde bleef niet vrij van de hectiek van de stad. De
conciërge begon van alle bewoners geld te lenen, wat iedereen in de problemen
bracht, en ook ik kreeg moeite bij te dragen in de huur van het kleine appartement.
Ik melde me bij het Institut Néerlandais, aanvankelijk om er in een studio te verblijven.
Henk Pröpper, die daar directeur was, ontplooide een serie colloquia over
maatschappelijke thema's. Dat waren spannende bijeenkomsten, waarbij werkelijk
politiek werd bedreven. Chirac was nog niet lang aan de macht, en de relatie tussen
Nederland en Frankrijk was verkild na de atoomproeven van Frankrijk en de
veroordeling van het Nederlandse drugsbeleid. (In de Amster-
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damse binnenstad kon je achter de ruiten affiches zien hangen met het opschrift
‘Stop Chirac in de bak’.) Henk Pröpper belegde bijvoorbeeld in het Institut een
colloquium rond een uitgekiend vraagstuk: hoe informeren we schoolkinderen over
de gevaren van het gebruik van drugs. Het colloquium duurde van 's ochtends tot
's avonds, en werd gevuld met lezingen en discussies. Het broeide in de zaal, en
medewerkers van de Franse hulpverlening benutten de gelegenheid om
vertegenwoordigers van de overheid te wijzen op de schrijnende gevallen die zij
meemaakten. Een Nederlandse meneer van de VVD, nog naar Frankrijk gestuurd
door Lubbers om ons drugsbeleid uiteen te zetten, werd verbaal in de schenen
gebeten door twee jonge honden van de Parti Socialiste, wat de linksrechts
verhoudingen op zijn kop zette. Op een gegeven moment betrad een delegatie van
twaalf mannen de zaal, allen in donkere kostuums, waarvan er een tijdens het debat
opstond om namens Jospin zijn waardering uit te spreken voor al het Nederlandse
onderzoek op dit gebied en te stellen dat Frankrijk veel van Nederland kon leren.
Het was ongemeen spannend. Tijdens zijn Parijse jaren heeft Henk Pröpper
dergelijke bijeenkomsten georganiseerd rond vergrijzing, gezondheidszorg, de
waterhuishouding, het Europa van de derde weg, en er het nodige aan gedaan
Nederland en Frankrijk te laten communiceren: Zo werd Nederland cultureel
prioriteitsland voor de Franse overheid.

Nederlandse dichters in Parijs
Ik kreeg de ruimte om poëziebijeenkomsten te organiseren in het Institut Néerlandais.
We kwamen overeen dat Nederlandse poëzie gepresenteerd zou worden in
wisselwerking met voordrachten van een aantal Franse dichters, wat zou bevorderen
dat er een Frans publiek op afkwam dat dan ook de Nederlanders zou zien. Het
een en ander begon te lijken op een festival, waarvoor we aanvankelijk een plek
buiten het Institut op het oog hadden, maar in Parijs zijn alle theaters verbonden
aan een bepaalde groep of blad en stroming, wat het een beetje moeilijk maakt een
neutrale locatie te vinden. Het Centre Pompidou lieerde zich sterk aan Java en
Action poétique, maar andere plaatsen zoals het gemeentelijke Maison de la Poésie
hadden weer een eigen achterban, wat alles bij elkaar opgeteld literair Parijs toch
groter maakte dan ik aanvankelijk dacht. We bleven dus voorlopig in het Instituut.
De bijeenkomsten spreidden zich uit over vijf jaar, en werden gemiddeld door een
man of honderd bezocht. De Frans-Nederlandse tegenstellingen werden er scherp
zichtbaar. Tijdens Tonnus Oosterhoffs voordracht van zijn ‘Notities van een
weggejaagde arts’ kregen alle Nederlanders een collectieve lachbui, en kreeg ik
evenzeer meelachend een stroomstoot in mijn bovenlip van het projectieapparaat
waarop ik de
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plastic vellen met vertalingen verwisselde. De Franse aanwezigen keken een beetje
glazig om zich heen bij de lachsalvo's, met een blik die ‘rare jongens, die Hollanders’
leek te zeggen. Een paar jaar later, toen ik een andere vertaler andere gedichten
van Tonnus Oosterhoff liet omzetten, raakten Franse lezers wél aangestoken door
zijn humor. De Nederlandse poëzie werd in haar verscheidenheid welwillend
ontvangen door de Franse dichters, al liep er wel eens iemand met veel bombarie
de deur uit omdat hij niet nadrukkelijk genoeg genoemd werd in een inleiding of
naar zijn smaak te weinig applaus had gekregen. Dat er veel Franse dichters zijn
die niet door dezelfde deur kunnen was me al bekend. Kwestie van temperament,
zou je kunnen zeggen, al zal meespelen dat men voor voordrachten in Frankrijk
niet altijd betaald krijgt, en dat er aan onderlinge vetes en navenante profilering een
groot belang wordt gehecht. Desalniettemin had ik geen problemen ze uit te nodigen
voor het Institut, dat als klein Nederlands eilandje in Parijs een soort veilige enclave
vormde.
De bijeenkomsten bracht ik onder de aandacht door tijdens lange wandelingen
door Parijs folders langs te brengen bij theaters, instellingen en boekhandels, zoals
Librairie Ignazi. Michele Ignazi is een Franse boekhandelaar van de oude stempel,
die liever over boeken praat of met auteurs dan iets te verkopen, en die ook jonge
dichters bij naam kende en met hen geregeld over hun werk sprak. Dergelijke
adressen maakten het verspreiden van uitnodigingen een plezier. In Den Haag had
ik de ervaring dat men je ook voor een literair programma als een colporteur van
reclame behandelt, maar in Parijs werd er aardig bedankt voor de folders, die een
plaatsje naast de kassa kregen, en zo leerde ik alle medewerkers kennen van de
boekhandels die een ruime voorraad poëzie hebben. Wat dit betreft koestert Frankrijk
de leescultuur. Bepaalde boekhandels zijn tot 's nachts open, en in veel boekhandels
ruikt het anders dan in Nederland. Je ruikt er versgesneden papier en drukinkt, die
een beetje zoetig ruikt. Het werk van de dichters vond ik sterk afgeprijsd in wat
muffigere winkeltjes op de linkeroever en met name op de boekenmarkt in het Parc
George Brassens. Eens in de maand wordt alles wat niet verkocht is in dozen
aangeboden, waarvoor de chic geklede boekenliefhebbers op een zelf meegebracht
stuk karton of een plastic tas neerknielen. De boeken van hun keuze brengen ze
naar een grote weegschaal, waar op basis van het gewicht afgerekend wordt.
Graaiend in deze dozen tref je nieuwe dichtbundels aan, met kaartjes van de
uitgeverij waarop de auteur vleiende beleefdheidsgroeten aan diverse recensenten
heeft geschreven. Dit bleek in Frankrijk de gewoonte. Als zijn boek verschijnt wordt
een auteur geacht een hele dag op de uitgeverij hoffelijke woorden op kaartjes te
noteren.
Dankzij de bibliotheek in het Institut Néerlandais kon ik de Nederlandse kranten
en tijdschriften bijhouden, en ook vond ik er essayistiek over
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Franse literatuur. In een essay over Raymond Roussel trof me de beschrijving van
zijn taalmachines. Bij veel hedendaagse Fransen die ik hoorde voorlezen en las
zag ik een dergelijke maniakale aanpak. Zo is er Charles Pennequin, een politieagent
uit Le Mans, die iedere avond aan de keukentafel gedichten schrijft over de
televisiesoaps waar zijn vrouw naar kijkt, gedichten die hij opgewonden heen en
weer springend voordraagt. Het is een werkwijze waarbij methode en resultaat
samenvallen, een opzet die duidelijk is voor de toehoorder, wat de Fransen graag
hebben. Een gedicht over televisiegeluid is niets, maar een hele bundel en serie
voordrachten maakt indruk. Ik noem deze opzet vaak het Guinness Book of
Records-dichten, of de één ei is geen ei methode. Bij het Institut Néerlandais meldde
zich Patrick Beurard-Valdoye, docent aan de kunstacademie van Lyon, die in etappes
langs de complete Maas en Rijn liep, elk woord dat hij op een bord zag dat te maken
had met die rivier noteerde, en die woorden aaneencomponeerde tot lange litanieën,
complete boekwerken. Dit klinkt naar een conceptuele opzet, maar dat is een begrip
dat je in Frankrijk beter niet hardop kunt gebruiken, omdat het een verwantschap
suggereert met conceptuele kunst en dat vinden ze er niet prettig. Repetitief, ja, dat
woord is wel toegestaan. Probeerde ik in het Institut Néerlandais de meer klassieke
dichter Jacques Dupin te brengen, dan liet het publiek het afweten. Jacques Dupin
is auteur van erotische en esthetische gedichten en nog secretaris geweest van
Giacometti, over wie hij een studie heeft geschreven. Dupin debuteerde in 1950
met Cendrier du voyage, ingeleid door René Char met op de kaft een afbeelding
van André Masson. Met het fijngevoelige werk van Dupin voelen de meeste jongere
dichters geen enkele verwantschap.
Inmiddels was op maandag 2 januari 2000 het Centre Pompidou heropend, met
een nieuwe verdieping met de uitgebreide collectie 1980-2000. De lezingen
verhuisden terug naar een ruimte in de parkeergarage onder het gebouw. Op
dezelfde dag lag in de boekhandels de Gallimard-bloemlezing van de
twintigste-eeuwse poëzie, waarin me de fragmenten opvielen uit Stenen van Roger
Caillois, dat in Nederland juist als proza was uitgebracht. Ook verscheen er een
alternatieve bloemlezing getiteld Pièces détachées, samengesteld door
Java-redacteur Jean-Michel Espitallier. Espitallier, inmiddels zelf uitgegeven door
Flammarion, koos uit het werk van twintig Java-angehauchte auteurs een fragment,
en liet dat inleiden door een biografische schets en poëticale uitspraak van de
betreffende dichter. De bloemlezing opende met een motto van Gilles Deleuze, die
veel meer dan Jacques Derrida als de inspirator van dichters geldt. Het is een
fragment uit de interviewbundel Pourparlers, en behelst Deleuzes definitie van stijl,
namelijk het in je eigen taal als een vreemde-
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ling kunnen stotteren. De pocket, uitgegeven door de Éditions Pocket, werd door
Espitallier gepresenteerd op M6, een soort Veronica-achtige televisiezender. Dit
was in Parijs een noviteit. Er werd van staatswege alles aan gedaan om de dichtkunst
van haar voetstuk te halen en onder de mensen te brengen.
In de maand maart werd de Printemps des Poètes gehouden, een week waarin
cafés en restaurants vieren dat le verre en le vers met dubbele tong hetzelfde klinkt,
waarop met geheven glas gedichten gereciteerd worden. Alle etablissementen die
aan deze heildronken meededen kregen een klein stickertje van Le club des Poètes
op de deur. De minister van Buitenlandse zaken Dominique de Villepin, van wie bij
Gallimard ‘hors catalogue’ een vuistdik boek over poëzie verscheen, opende de
week met een toespraak waarin hij stelde dat het weliswaar moeilijk was om dichter
te zijn, maar dat het vooral goed was om dichter te zijn. In het Institut droeg Jaap
Blonk zijn klankgedicht ‘De minister betreurt dergelijke uitlatingen’ voor, waarbij hij
in de eerste versies de regel net zolang herhaalde tot er alleen de medeklinkers
van overbleven, zodat hij grommend van woede zijn verontwaardiging uitte, en in
de tweede versie de klinkers overhield, waardoor hij smeekte of de uitlatingen
teruggenomen mochten worden. Het blad Télérama, een soort Televizier, plaatste
voor de poëzieweek een interview met Philippe Beck. Becks nieuwe bundel
verscheen bij de grote uitgeverij Flammarion, waarvoor hij werd gefêteerd op de
Salon du livre, de grote boekenbeurs vol kleurrijke stands met hapjes en drankjes,
posters en dummies. Dwalend over de beurs stuitte ik op Jacques Chirac, die zich
kenmerkend in de handen wreef met een blik die leek te zeggen: ‘Leuk, boeken!’
De president had er blijkbaar flink de pas in gezet, want nadat ik hem passeerde
werd ik door een lijfwacht over een tafel heen geslingerd naar een ander voetpad.
Bij de dat jaar nog kale Nederlandse stand zag ik een keurige jongeman en
jongedame achter twee stapels Ons Erfdeel en Septentrion zitten, die beiden
doodsbang leken een vraag te moeten beantwoorden. Volgens mij was het meisje
Vlaams en de jongen Hollands en ze vormden een schitterend stel.

Nederlandse poëzie vertaald
Op een andere beurs, de Salon de la Revue, sprak ik Jean-Pierre Boyer aan, de
uitgever van Farrago. Farrago publiceerde uitsluitend poëzie en essays, en was
door zijn fusie met de zakenman Léo Scheer en verspreiding via het distributienet
van Flammarion de grootste van de kleinere uitgevers. In de fondslijst vond ik cahiers
over Jacques Dupin en Claude Esteban, debuten van Franse dichters en ook een
uitgave van Bert Schierbeek. De uitgever zei ja op mijn voorstel een overzicht uit
te brengen van
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vertaald werk van de Nederlandse dichters die ik in het Institut had laten voordragen.
Hij hoefde daarvoor niet eens een manuscript te zien. Ik werd aan hem voorgesteld
door Jean-Michel Espitallier en Éric Suchère die voor de kwaliteit van wat ik te
bieden had instonden. Éric Suchère assisteerde me bij het Institut en maakte de
keuze van Franse dichters die er voordroegen. Ik leerde dankzij hem Parijs opnieuw
een beetje waarderen. Typisch voor Fransen is dat ze je eerst op de proef stellen
en uitdagen, en als je dan al niet verbolgen over zoveel chauvinisme terugkomt,
ben je plotseling onderdeel van een hartelijk gezelschap. Suchère was daarbij een
gewone jongen uit de banlieus die net zo lief over andere dingen dan poëzie sprak.
Hij verstuurt maandelijks een kaartje, steevast op de vijfentwintigste, met op de
voorkant een afbeelding en op de achterkant een tekst. Het is een circulaire die Éric
Suchère sinds zijn dertigste verjaardag volhoudt en tot in zijn zestigste levensjaar
wil doorzetten, precies zolang totdat hij Petrarca kwantitatief heeft verslagen. De
kaarten worden exact naar 25 ontvangers gestuurd, hetgeen betekent dat als er
een nieuw iemand in zijn leven komt er een ander uit moet, volgens het principe dat
uitsluiting een van de weinige wapens van de kunstwereld is. De teksten
interesseerden me. Ook al is de programmatische opzet vergelijkbaar met die van
Java, en de afbreking van grammatica evenzeer, de teksten van Suchère zijn sterk
beeldend en enkelen van zijn voorstellingen beklijven. Via Suchère maakte ik kennis
met een nieuwe generatie Fransen, die minder strikt binnen de avant-gardeprincipes
blijven, en waarin het lyrische subject en een narratieve lijn een sterkere rol spelen
dan voorheen. Net als Beurard-Valdoye was Suchère verbonden aan een
kunstacademie, hij aan die van Saint Etienne. Deze tendens was breder in de Franse
poëzie, waar veel dichters als Professeur du Culture Général aan een kunstacademie
verbonden waren, daar voornamelijk over poëzie praatten maar evenzeer op
beeldend werk reageren. Henri Deluy signaleert deze tendens en daarmee mogelijke
invloed op de poëzie in het voorwoord op zijn bloemlezing van de jongste dichters
Autres territoires.
Met Éric Suchère voelde ik me minder geremd om de tegenstelling tussen de
Franse en Nederlandse dichtkunst door te nemen. Hij schreef de stelselmatigheid
waarmee Franse dichters te werk gaan toe aan een angst voor lyriek en
sentimentaliteit. Hij benadrukte de grap, zoals die van zijn eigen serie, het plezier,
en noemde Denis Roche en Francis Ponge invloeden op de hedendaagse poëzie.
Hij vertaalde gedichten van de Amerikaan Jack Spicer, die door de Franse
tijdschriften werden opgenomen.
Het heeft me altijd verbaasd dat de in het Nederlands vertaalde dichters Lars
Gustafsson, Zbigniew Herbert en Tomas Tranströmer onvindbaar zijn in Frankrijk.
Op een poëziefestival in Taiwan heb ik meege-
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maakt hoe de Estlandse dichter Jaan Kaaplinsky een sterke scheiding maakte
tussen een Noordelijke stroming, die hij protestant noemde, en Zuid-Europese
poëzie. Kaaplinszky hechtte aan dit onderscheid om de aanwezige Franse dichter
Marc Delouze op afstand te houden, die gekleed in een oranje jurk aan het publiek
allemaal intieme en esoterische vragen en opdrachten op kaartjes gaf bij wijze van
voordracht. Kaaplinski's stelling is hoogstwaarschijnlijk met opzet overtrokken. De
Pool Herbert was katholiek, Kaaplinski zelf praktiserend boeddhist, en ook in
Nederland kennen wij genoeg dichters uit het katholieke Brabant en Limburg. Maar
Kaaplinski doelde op een vorm van het vrije vers, waarin een aantal beelden op
een pagina een relatie met elkaar aangaat. De fixatie die de Fransen op Amerika
hebben, lijkt in contrast te staan tot de politieke onenigheid. Maar de stelling, die ik
in De Groene las, dat Frankrijk Amerika bekritiseert op die punten waar het zelf als
wereldmacht precies hetzelfde zou doen, leidde tot heftige instemmende
hoofdknikken van Éric Suchère. Het succes van Spicer in Frankrijk plaatste hij in
de lijn van dat van de Fransman Olivier Cadiot: humor, geestigheid, vaart, en iets
proza-achtigs dat afwijkt van die poëzie die zijn status van poëzie toont. De
Amerikaanse poëzie helpt de Franse om een zwaar metaforische poëzie en de
metafysische en lyrische overdrijving daarvan op te geven, zoals Éric Suchère het
formuleert. De Amerikanen figureren in het werk van meer jongeren. Éric Giraud,
die hier in Marseille een internationale poëziebibliotheek leidt, bracht in het Institut
een serie getiteld ‘Le fabrication des Américains’. Met een knipoog naar Kurt
Tucholsky's aanstekelijke Pyreneeënboek wilde ik dit laten vertalen als ‘Het kweken
van Amerikanen’, maar de vertaler Kim Andringa hield voet bij stuk en het werd ‘Het
vervaardigen van Amerikanen’. Caroline Dubois bracht een serie over een grote,
plompe onhandige Amerikaan, die indruk maakte op het Franse meisje Malecot.
Het prototype was liefdevol neergezet, met de mengeling van spot en bewondering
die de Fransen jegens het Wilde Westen koesteren.
De anthologie bij Farrago kwam tijdens de Salon du livre 2003 uit onder de titel Le
verre est un liquide lent. 33 poètes néerlandais. Ook het chique blad Po&sie had
me gevraagd een Nederlandse aflevering te verzorgen. Daarvoor woonde ik een
bijeenkomst bij in het appartement van hoofdredacteur Michel Deguy, die tevens
de baas was van het Maison des écrivains en in de Bibliotheque Nationale de France
uren durende conférences over poëzie voorzat, waarbij vooral gediscussieerd en
niet voorgedragen moest worden. De entourage kwam op me over als een griezelfilm.
Tussen hoge wanden vol Pléiades zat in het Lodewijkse appartement de voltallige
redactie van het tijdschrift die met grote verbazing naar de ge-
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dichten op tafel keken. Po&sie bestond inmiddels geruime tijd en plaatste
voornamelijk vertalingen, met Nederland onderhielden ze nauwelijks contacten.
Na deze escapades achtte ik mijn missie voltooid en vond ik het welletjes met de
Fransen. Ik maakte het mee dat een Franse dichter door zijn literair niet al te diep
ingevoerde vriendin werd aangespoord om zo te schrijven als de Nederlanders,
opdat zij en de verdere schoonfamilie ten minste een beetje konden volgen waar
de jongen nou mee bezig was. Dit werd ook mij wat veel van het goede en ik begon
stichtelijke taal uit te slaan: dat iedere literatuur nu eenmaal zijn eigen ontwikkeling
kent, waar de literatuur van een ander land mogelijk invloed op uitoefent, maar niet
het ritme van bepaalt.
Maar de Fransen zijn trouw als je uiteindelijk in hun cercles bent doorgedrongen,
en nog steeds ontvang ik met de post allerlei al of niet gesigneerde toestanden,
uitgaven als Issue waarin opnieuw de Frans-Amerikaanse poëtische verwantschap
wordt geanalyseerd, verhandelingen over het verschil tussen a-prose en anti-prose,
tijdschriften als Nioques en Tija die de nieuwe avant-garde uitroepen op basis van
door de computer bewerkte teksten, en sporadisch een uitnodiging. En zo kreeg ik
voor drie maanden de beschikking over dit donkere appartement in de Refuge, de
immigrantenwijk in het oude centrum van Marseille. Anders dan bij Ferrad in Belleville
heb ik nu wel een sleutel. Marseille is misschien wat rauw, maar loom en
ontspannend vergeleken bij Parijs. Aan de andere kant van de haven dijt de stad
over een schiereiland uit. Voor de kust liggen eilandjes, wat een nogal theatraal
uitzicht geeft. Op de punt van het schiereiland staat een groot gebouw van het
Vreemdelingenlegioen. Van de rotsen daaromheen springen Marseillanen in het
nog koude water en zwemmen een paar slagen. De weg naar het schiereiland buigt
na de haven langs de kust. In een scherpe bocht ligt een terras op het grote trottoir,
onder het gezicht van Zinedine Zidane die ons vanaf een hele zijgevel toelacht.
Rond het terras loopt een reling die, als je je tot een bepaalde hoogte bukt, precies
samenvalt met de einder van de Middellandse Zee.
soms is de zee een bol;
soms is de zee
niet zo een bol.

(Hans Faverey)
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Georges Perec
Tekst voorgelezen op de bruiloft van Alix-Cléo Blanchette en
Jacques Roubaud
Alix-Cléo heeft zich verenigd met Jacques
en Jacques heeft zich verenigd met Alix-Cléo
Dat is een gelukkige samenloop van omstandigheden
en daardoor komt het dat zij vandaag
alle twee solidair zijn en verbonden
op de wijze van de vogel en de tak
1
van Aucassin en Nicolette
van de tafel en de stoel
van de wetenschap en de twijfel
van de woestijn en de oase
van de eik en de linde
van de inkt en het verhaal
van de dag en de nacht
van het vergeten en van het spoor
van de bij en de esdoorn
Het is een mooie junidag
de zon schittert boven het Île de la Cité
de bouquinistes luisteren op hun transistorradio's naar de Rozenkranssonates
van Heinrich Biber
de verblufte toeristen beklimmen de trappen van de Sacré-Coeur
in de Rue de la Hachette spelen Hollandse meisjes in spijkerbroek op een banjo
en een doedelzak
Om ons heen ligt de hele wereld open
zijn onpeilbare oceanen
zijn meren, zijn steppen, zijn waterlopen
zijn heuvels en zijn toendra's
zijn zandduinen, zijn verborgen schatten, zijn eilanden, zijn ankerplaatsen

1

Dertiende-eeuwse roman in proza en verzen over de liefde tussen de zoon van de graaf van
Beaucaire en een Saraceense slavin
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zijn zwarte goud en zijn witte steenkool
zijn bauxiet en zijn sporenelementen
zijn basilieken, zijn spookkastelen, zijn ingezakte slottorens
zijn heilsoldaten met snoeproze plastic regenjassen die op kerstavond gewijde
liederen zingen
zijn notarissen met ronde brillenglazen die bij het licht van olielampjes hun
avondkrant lezen
zijn kolonels in ruste die beraadslagen bij de Tabac in de Rue Saint-Louis-en-l'Île
zijn luidruchtige feestgangers die bij het ochtendgloren uit ouderwetse
nachtkroegen komen
zijn kozakken met spleetogen die de Jenisej afzakken in kano's van berkenbast
zijn dagjesmensen met alpinopetten die de Ballon d'Alsace te lijf gaan
zijn strenge Jansenisten die het Oude Testament voordragen
zijn circusdanseresjes die bovenop hun gehoorzame rossen staan
zijn doctores in de letteren die discussiëren over de joods-christelijke elementen
in de geschriften van Hölderlin
zijn dikke Ieren die blikjes bier en zoute augurken kopen in een delicatessenwinkel
in de Bronx
Hier is de hemel blauw of dat duurt niet lang meer
Laten we het schrille gekrijs van deze eeuw vergeten de tornado's en de mist
Laten we luisteren naar de vogels die zingen
de katten die spinnen in de bibliotheek naast het grote woordenboek van
Bescherelle
de kalme geluiden van alledag
het hart dat klopt
Deze gelegenheidstekst
waarin geen sprake is geweest
van enige drukkende wolk
noch van een blinde basaltklip
noch van een weggegooide snuisterij van een klinkklare niksigheid
noch van een lieveheersbeestje
noch van de verborgen sprinkhaan
noch van de Grondwet van Achtenveertig
is geschreven ter gelegenheid van deze echtvereniging
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Wensen wij Alix-Cléo en Jacques
jaren vol vrolijkheid en geluk
Groeten wij hen
en dat in het oosten het zwarte git hen moge groeten van de prille jeugd
en dat in het zuiden het blauwe turquoise hen moge groeten van het volwassen
zijn
en dat in het westen het geel van de abalone hen moge begroeten van het niets
dat zich niet van zichzelf bewust is en zich niet uitspreekt
en dat in het noorden de witte schelp hen moge begroeten van de wederopstanding
en dat het Zuiderkruis hen moge begroeten
en dat Venus de ster van de herders hen moge begroeten
en alle sterrenbeelden
en alle nevelvlekken
en dat zij als het daagt
op het uur dat alles in het rond wit wordt
op weg mogen gaan rond de hele aarde en de hemel
VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Raymond Queneau
Zeven gedichten
Wake
Als lichtjes in het duister tekens gaven, zeker
dan zou paniek een lach zijn en angst een excuus
maar lichtjes in het duister maken je onzeker
uitkijkpost in de nacht, door waak en kou gelouterd

Uit: Les Ziaux, 1943

De honden van Asnières
We begraven katten we begraven honden
we begraven paarden we begraven mensen
we begraven hoop we begraven het leven
we begraven liefde - liefdes
we begraven liefdes - liefde
we begraven in stilte de stilte
we begraven in rust - de rust
de rust - de allerdiepste rust
onder een laagje bonte kiezelstenen
sintjakobsschelpen en bonte bloemen
voor alles is een graf
als je maar lang genoeg wacht
het wordt nacht het wordt dag
als je maar lang genoeg wacht
de Seine stroomt naar zee
het roerloze eiland blijft liggen
ooit stroomt de Seine terug naar de bron
als je maar lang genoeg wacht
en vaart het eiland naar de Haven van Genade
als je maar lang genoeg wacht
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we begraven katten we begraven honden
twee soorten die elkaar nooit luchten konden

Uit: Les Ziaux, 1943

Iemand
Als de geit grijnst
Als de boom valt
Als de krab knijpt
Als het gras klinkt
horen diverse huizen
horen diverse schelpen
horen diverse grotten
horen diverse pluizen
daar het geluid
dichtbij het geluid
amper het geluid
duidelijk het geluid
van iemand die voorbijkomt en die best wel eens
en die best wel eens iemand zou kunnen zijn

Uit: L'Instant fatal, 1948

Egocentrisme 1
Wanneer ik in mijn eentje mijn eigen karkas kan begraven
dan heb ik een paar punten gescoord
wanneer ik een wilg op mijn eigen kerkhof kan planten
dan heb ik nog meer punten gescoord
wanneer ik zelf mijn eigen graf kan begieten
dan heb ik bij wijze van spreken al bijna gewonnen
maar ik weet niet wat voor partijtje
wat voor partijtje van wat, van welk spel
van welk achterlijk spel

Uit: Le Chien à la mandoline, 1965
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Voor en tegen
een grijs vogeltje
met manchetten
zingt
‘miauw miauw’
ja inderdaad het was geen vogeltje twazzen kat
dat krijg je als je te snel schrijft
als je te snel schrijft ben je afhankelijk van het toeval
van de inspiratie
je raakt gemakkelijk op een dwaalspoor
en toch en toch was dat toch wel wat ik wilde zeggen
dat kleine grijze vogeltje met manchetten
sprak kats
natuurlijk begrijp ik wat het allemaal betekent
(heimelijk)
het heeft me niet belet dit gedicht te schrijven
pas op slecht voorgaan doet slecht volgen

Uit: Le Chien à la mandoline, 1965

De duiven
Lang lang lang nadat de duiven zijn uitgestorven
zal hun stront nog te zien zijn in de straten
ook in mijn gedichten
en de mensen zullen zich afvragen wat voor belang dat had
duiven wat dat waren
ongeveer net zoiets als de oeros of de pterodactylus
de coelacant of de dodo
maar niemand zal mijn gedichten meer lezen

Uit: Courir les rues, 1967
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Mehr Licht
Aan de Avenue Ledru-Rollin
in de Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts
daar zie je geen hand voor ogen
een donker hol
voor de blinden allicht
de Guide Bleu leert ons dat ze in negentienhonderddrie werd opgericht
dat ene Lucien Roy de architect was
en dat het gebouw ‘vooral’ wordt verlicht
door de koepel van glas
die de kruising bedekt
dan heb je van verlichting een concept
gespeend van
gestrengheid

Uit: Courir les rues, 1967
VERTALING: MARTIN DE HAAN
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Pieter de Meijer
Waar Calvino's schrijverspad Franse schrijverspaden kruiste
1
Bijna twintig jaar zijn er verstreken sinds de plotselinge dood van Italo Calvino op
19 september 1985. Maar in die periode is hij bij het lezerspubliek aanwezig
gebleven. Het lijkt zelfs of er de laatste tijd een intensivering heeft plaats gevonden
van de belangstelling voor zijn werk die ook tijdens zijn leven al niet gering was.
Symptomatisch daarvoor is dat een criticus als Alberto Asor Rosa in 2001 de
belangrijkste essays die hij van 1958 tot 2000 aan de schrijver had gewijd bundelt,
onder de titel Stile Calvino, en voorziet van een voorwoord waarin hij onder andere
stelt: ‘Ik geloof dat aan Italo Calvino de meest kolossale en onverschrokken
inspanning te danken is - in Italië ongetwijfeld, maar ook in de rest van de wereld
zijn andere mogelijke voorbeelden op de vingers van een hand te tellen - om de
literatuur aan te passen aan de nieuwe werkelijkheden, zonder ook maar in enig
opzicht afstand te doen van de tradities en gewoontes van wat echt klassiek is’ [X].
En voordat iemand meent op grond van deze uitleg de belangstelling voor Calvino
in het algemeen weg te kunnen zetten onder het hoofd ‘oudere critici’ (Asor Rosa
is van 1933), haast ik me als een ander symptoom de ontelbare publicaties in
boeken, tijdschriften en congresbundels in en buiten Italië te signaleren waarin de
auteur wordt ingelijfd bij het postmodernisme.
Een derde symptoom wordt gevormd door de talrijke heruitgaven van zijn
verschillende werken en vooral door de uitgave van de verzamelde (let wel: niet de
volledige) werken in de ‘Meridiani’ van Mondadori: het verhalend proza in drie delen,
verschenen van 1992 tot 1994 met een voorwoord tot deel I van Starobinski, het
essayistisch proza in twee delen in 1995 en de brieven, geschreven tussen 1940
en 1985, in 2000. En dat in dit geval uitgeversbeleid kennelijk correspondeert met
lezersbehoefte wordt geïllustreerd door het feit dat intussen van alle drie delen
verhalend proza meerdere herdrukken verschenen zijn: van deel I negen, van deel
II zes en van deel III drie. Of die lezersbehoefte zich ook uitstrekt tot het hele kritisch
apparaat dat de uitgaven vergezelt, is natuurlijk moeilijk vast te stellen, maar gezegd
moet worden dat dit apparaat uitstekend is. De bezorgers hebben toegang gehad
tot het persoonlijk archief van Cal-
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vino en hebben zich van hun taak gekweten op een manier die ik niet anders dan
als liefdevol kan bestempelen. Een adjectief dat misschien ook te maken heeft met
de omstandigheid dat de weduwe van de schrijver, Esther Singer, de bezorgers
genereus met raad en daad heeft bijgestaan. Met precieze gegevens over
ontstaansgeschiedenis, context en eventuele varianten laat het apparaat zo de
schrijver Calvino als het ware zien terwijl hij aan het werk is en levert het stof voor
talrijke studies. En voor wie ook geïnteresseerd is in de persoon van de schrijver is
niet alleen in de uitgave van de brieven een uitgebreide chronologie van zijn leven
opgenomen maar is ook in de reeks ‘Meridiani’ in 1995 een Album Calvino
verschenen dat een schat aan biografische (en fotografische) gegevens bevat en
door de bezorgers gepresenteerd wordt als ‘materiaal voor een intellectuele biografie’.
Een niet onbelangrijk hoofdstuk in die intellectuele biografie zal ongetwijfeld
gevormd worden door de relatie tussen Calvino's werk en de Franse literatuur van
zijn tijd. Dat wordt uit de verzamelde werken duidelijk en al evenzeer uit wat er al
over het onderwerp te vinden is in de hierboven aangeduide wetenschappelijke
publicaties. In dit geheel van gegevens probeer ik hier enkele paden te volgen die
zouden kunnen dienen als eerste ordening voor zo'n hoofdstuk.

2
In juni 1967 verhuist Calvino van Rome naar Parijs, aanvankelijk met het plan er
vijf jaar te blijven, maar uiteindelijk zal hij er wonen tot september 1980 als hij weer
naar Rome verhuist. De schrijver zelf heeft in verschillende artikelen en interviews
te kennen gegeven dat aan zijn verblijf in Parijs geen al te grote betekenis moet
worden gehecht. Eremita a Parigi, kluizenaar in Parijs, luidt niet toevallig de titel van
een van die artikelen: de schrijver betoogt dat zijn huis in Parijs voor hem een soort
buitenhuis is waar hij zich in rustig isolement en in de anonimiteit van de metropool
aan zijn werk kan wijden. En vanuit zijn huis aan de Square de Chatillon begaf hij
zich trouwens maandelijks naar Turijn in verband met zijn werk voor de uitgever
Einaudi en vanaf 1973 jaarlijks naar Castiglione della Pescaia om er de zomer door
te brengen.
Toch hoeft men niet de stelling van Pascale Casanova te onderschrijven dat Parijs
tot diep in de twintigste eeuw de hoofdstad van de ‘République mondiale des Lettres’
is gebleven, om te geloven dat de keuze voor een buitenhuis in Parijs toch ook wel
iets te maken gehad zal hebben met een gerichtheid op de Franse cultuur die een
constante is in Calvino's essayistisch proza van de jaren zestig voor en na de
verhuizing naar Parijs. Een gerichtheid die gezien de ontwikkelingen in de Franse
cultuur in die jaren zeer begrijpelijk is en die bijvoorbeeld ook Umberto Eco ken-
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merkt. We kunnen immers niet vergeten dat in die jaren Parijs de stad was van het
structuralisme in de antropologie van Levi-Strauss, in de taalwetenschap in het
voetspoor van De Saussure, en in de verhaalanalyse en de semiotiek van Barthes,
en Greimas, van de filosofie van Foucault, van de ‘nouvelle histoire’ en in de literatuur
van de ‘nouveau roman’. Al die ontwikkelingen werden in Italië en in het bijzonder
ook in de uitgeverij Einaudi niet onkritisch maar wel met veel aandacht gevolgd. En
ook al zegt Calvino ergens dat zijn contacten met de Franse cultuur vóór zijn
verhuizing naar Parijs misschien frequenter en intensiever waren dan erna, men
stelt zich zo voor dat de aantrekkingskracht van zo'n intellectuele omgeving toch
iets anders is dan die van een woestijn, zelfs voor iemand met kluizenaarsambities.
Voor de volledigheid moet ik nog wel opmerken dat het artikel Eremita a Parigi,
van 1973, die stad allesbehalve als een woestijn voorstelt. Het kluizenaarsaspect
zit hem vooral in de onzichtbaarheid voor de anderen: ‘Als ik me in een omgeving
bevind waarin ik de illusie kan koesteren dat ik onzichtbaar ben, voel ik me heel
goed.’ [RR 3, 105]. Voor het overige wordt de stad juist in haar onvergelijkelijke
rijkdom als naslagwerk beschreven, als een encyclopedie waarin ook de fantasma's
uit het onbewuste verleden zichtbaar zijn. Alleen is het voor de dan vijftigjarige
Calvino niet meer de stad die ontdekt moet worden ‘met de geest van ontdekking
die het avontuur van de jeugd is’: ‘Ik ben in mijn relaties met de wereld overgegaan
van de verkenning naar de raadpleging, dat wil zeggen de wereld is een geheel van
gegevens dat dáár is, onafhankelijk van mij, gegevens die ik kan vergelijken,
combineren, doorgeven, waar ik eventueel, af en toe, met mate, van kan genieten,
maar altijd een beetje van de buitenkant.’ [ibid. 110].
Over de culturele uitstraling van Parijs had Calvino in 1962 juist het aspect van
de jeugd, maar dan die van Parijs, benadrukt. In een lezing over de beatniks en het
‘systeem’, een briljante korte verkenning van de verschillende bewegingen van
jongere schrijvers die zich in verschillende landen tegen het maatschappelijk
‘systeem’ manifesteren, komt hij ook over Frankrijk te spreken, ‘altijd voorwerp van
liefde en bezorgdheid’ en wijst hij erop dat veel van de ideeën die hij de in andere
landen had aangetroffen in Frankrijk geboren waren. Om na een kritische opmerking
over Robbe-Grillet dat deel van zijn betoog te besluiten: ‘De meest typische beelden
van de jongeren van de laatste vijftien jaar komen allemaal uit Parijs, ten goede of
ten kwade. Parijs heeft zich elke keer weer aan ons voorgedaan als de stad van de
jongeren, de stad waar de jongeren een gezicht hebben, een stijl, een vrijheid, iets
om tegenover de hele rest te stellen. Heden kijken we naar hen met vragende en
angstige ogen.’[s. 2945].
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Deze passages heeft Calvino in de gedrukte versie van de lezing zoals deze
voorkomt in de verzameling essays Una pietra sopra, van 1980, weggelaten als te
veel gebonden aan de actualiteit, en de kennis ervan danken we dus het hierboven
al geprezen apparaat. Maar hoewel we bij deze schrijver altijd rekening moeten
houden met zijn voortdurende zelfkritiek, met zijn voortdurende bereidheid de
werkelijkheid van de wereld en van zichzelf met andere ogen te bezien, en dus
andere argumenten dan de gebondenheid aan de actualiteit niet geheel uit kunnen
sluiten, kunnen we er rustig van uit gaan dat de aangehaalde passages zijn houding
van 1962 correct weergeven.
Dat de gerichtheid op de Franse cultuur ook te maken had met onvrede over de
toestand van de Italiaanse cultuur blijkt uit het lange essay dat hij in 1967 schreef
ter nagedachtenis van de in 1966 overleden Elio Vittorini, met wie hij het tijdschrift
Il menabò had uitgegeven. In dat essay wijst hij erop hoe Vittorini's programma's
voor een vernieuwing van de literatuur en de samenleving alleen maar mogelijk
waren door de continue dialoog met de Franse literatuur en met het surrealisme.
En Calvino neemt niet de programma's van Vittorini voor zijn rekening, maar wel
het belang van de dialoog met de Franse literatuur. Alleen gaat het bij Calvino dan
om andere aspecten van die literatuur, om een auteur als Raymond Queneau en
om ontwikkelingen als het structuralisme en de semiotiek.
Die zelfde mengeling van bewondering voor Vittorini en afstand tot zijn
denkbeelden komen we tegen als we een ander kort stuk van 1968 over Vittorini's
postuum verschenen Le due tensioni in samenhang lezen met wat Calvino erover
zegt in het nawoord bij Una pietra sopra van 1980. In het eerste stuk, van 1968,
wordt Vittorini beschreven als een voorloper van de antirepressieve en antiautoritaire
studentenopstand van mei 1968 en het jaar 1967/1968 om die reden als een
‘vittoriniaans’ jaar. Maar in het nawoord wordt het opvallend genoemd dat dit stuk
het enige getuigenis in de bundel is van die roemruchte mei in Parijs en wordt tegelijk
afstand genomen van de ontwikkelingen van die mei. Calvino duidt zijn eigen
stilzwijgen over de gebeurtenissen als zelfbeperking: ‘... ik had me er rekenschap
van gegeven dat de wereld veranderd was en dat ik niet zou hebben kunnen zeggen
in welke richting hij zich bewoog; ik had geen enkel gezag om de anderen uit te
leggen wat ze wel en niet moesten doen, gesteld al dat ik daartoe in staat was
geweest en dat de anderen naar me hadden willen luisteren.’ [ s.404]. Maar hij wijst
er daarna op hoe de Parijse mei zich ten onrechte op de utopische Fourier had
beroepen: ‘...maar mij interesseerde hij als model van een mentale orde die de
stroom helemaal niet volgde. Fourier toont aan dat een antirepressieve beschaving
niet een ontketening betekent van vitale impulsen, van verwarde spontaniteit, maar
kennis en precisie vereist, een complexe organi-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

45
satie, zin voor classificatie, programma's die voorzien in de kleinste details, naast
de overtuiging dat de bijzonderheid van het individu kostbaar is voor het welzijn van
allen.’ [s. 405].
In de directe ervaring met die Parijse jongeren waar hij in 1962 zo verlangend
naar uitkeek krijgt bij Calvino zijn zin voor rationele orde en ordening de overhand,
zodat hij zijn essays over Fourier kan presenteren als een bijdrage aan het utopisch
denken van na mei '68. Maar die zin voor rationele orde en ordening heeft hij in de
jaren zestig ontwikkeld in contact met de contemporaine Franse cultuur.
Het meest belangrijke spoor van Calvino's gerichtheid op de Franse cultuur en
tegelijk de voor zijn werk meest belangrijke uitspraken van de jaren zestig zijn te
vinden in de lezing Cibernetica e fantasmi. Onder de eerste gedrukte uitgave van
deze lezing staat de datum 24 november 1967 en de tekst is dus al tot stand
gekomen in Parijs, maar de diepgaande beschouwingen kunnen niet anders dan
het resultaat zijn van studies van de jaren ervoor. Een verkorte versie van de lezing
verscheen in het tijdschrift Nuova Corrente in 1968 onder de titel ‘Appunti sulla
narrativa come processo combinatorio’. Dit artikel heb ik vertaald voor Raster, toen
het nog alleen door H.C. ten Berge werd geleid [n. IV, I, voorjaar 1970, 17-26] en
de verkorte vorm van de lezing, die Calvino ook in Nederland heeft gehouden, is
dus ook voor de Nederlandse lezer toegankelijk. Alleen moet ik die lezer er wel op
wijzen dat ik nu de vertaling van de titel als ‘Aantekeningen over het vertellen als
combinatieproces’ wat al te gemakkelijk vind en ‘combinatieproces’ zou willen
vervangen door ‘combinatorisch proces’. In de tekst zelf zou ik ook ‘combinatiespel’
willen vervangen door ‘combinatorisch spel’, enzovoorts. En verder moet ik ook
vermelden dat in de verkorte vorm nou juist de verwijzingen zijn geschrapt die in de
lezing de Franse bronnen van Calvino's denken zo duidelijk maken.
De algemene strekking van het betoog blijft ook zonder die verwijzingen duidelijk.
Voor Calvino is het vertellen een combinatorisch (!) proces waarin bepaalde vaste
elementen volgens een bepaalde logica gecombineerd worden. Het zou dus ook
door een machine kunnen gebeuren. Bepalend voor het poëtisch effect en voor de
kracht van een mythe is de relevantie van bepaalde combinaties voor een persoon
of een samenleving. Het proces is ook waar te nemen in bijvoorbeeld woordspelingen
die volgens de interpretatie van Freud plotseling onbewuste inhouden aan de
oppervlakte kunnen brengen. De relevantie van deze benadering voor zijn eigen
verhalen illustreert Calvino met een verwijzing naar De graaf van Montecristo, het
laatste verhaal van Ti con zero, waarin Dumas zijn roman haalt uit een ‘hyperroman’,
die alle mogelijke varianten van de geschiedenis van Edmond Dantès bevat. Het
betoog is natuurlijk veel
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rijker en gecompliceerder dan het in deze samenvatting lijkt en er komen nog veel
andere zaken aan de orde, maar het gaat er hier om de manier van denken aan te
geven en om die te plaatsen in de context van de weggelaten verwijzingen, waarvoor
de Raster-lezer nu waarschijnlijk zelf al namen kan vinden: Roland Barthes, Propp
in zijn eerste presentatie in Frankrijk, Greimas, en vooral Queneau, onder andere
als auteur van Cent mille milliard de poèmes en als oprichter van de Oulipo.

3
De betekenis van Queneau voor het werk van Calvino voor en na de verhuizing
naar Parijs kan moeilijk overschat worden en een diepgaande studie ervan zou een
belangrijke bijdrage zijn aan de geschiedenis van de Europese literatuur in de tweede
helft van de 20e eeuw. Weliswaar verklaart de schrijver in een interview van begin
1968 dat hij schommelt tussen aan de ene kant de positie van Barthes voor wie de
literatuur superieur is aan de wetenschap omdat de eerste zich ervan bewust is dat
de taal geen doorzichtig filter tussen ons en de werkelijkheid is, en aan de andere
kant de positie van Queneau en de zijnen, die ‘vrienden van de wetenschap’ zijn
en ‘denken en spreken door de grillen van de taal en van het denken.’ [s. 231]. Maar
toch blijkt uit het geheel van zijn publicaties een uitgesproken voorkeur voor
Queneau.
Voor de jaren zestig geeft Calvino dat zelf duidelijk aan in het nawoord bij Una
pietra sopra (het is waar: geschreven in 1980 !), wanneer hij die jaren beschrijft als
een periode van vernieuwing van de culturele horizon door linguïstiek, culturele
antropologie en semiologie en eraan toevoegt dat voor hem de
natuurwetenschappen, de astronomie en de kosmologie, even belangrijk zijn als
die menswetenschappen en verwijst naar zijn Cosmicomiche (1965) en Ti con zero
(1967). Om eraan toe te voegen dat voor hem naast de verkenning van de
expressieve mogelijkheden van het wetenschappelijk taalgebruik de komische
dimensie van de verbeelding belangrijk was gebleven en te besluiten dat voor alle
genoemde aspecten de naam genoemd moest worden van de ‘rabelaisiaanse en
encyclopedische Queneau.’[s. 404].
Een concrete tekst van Queneau die Calvino daarbij duidelijk op het oog had was
de Petite Cosmogonie Portative, een lange wetenschappelijke verhandeling in
verzen vol woordspelingen en fonetische schrijfwijzen, van 1957, die hij blijkens zijn
briefwisseling al in 1965 probeerde te laten vertalen in het Italiaans. Die vertaling
zou pas in 1982 verschijnen, van de hand van een andere vertaler dan zijn
correspondent van 1965, maar wel met een ‘kleine gids’ van Calvino [Queneau
1982]. Het jaar daarvóór had hij een lange inleiding geschreven bij de Italiaanse
vertaling van een aantal essays van zijn leermeester. Deze term is niet overdre-
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ven, want in die inleiding laat Calvino er geen twijfel over bestaan dat de Franse
auteur dat voor hem allang is en voorspelt hij dat de auteur die dan nog alleen maar
als excentriek geldt dat voor velen zal worden. De motivering voor deze rol is al
even duidelijk: ‘In onze eeuw is Queneau een buitengewoon voorbeeld van een
geleerde en wijze schrijver, altijd tegen de stroom in van zijn tijd en van de Franse
cultuur in het bijzonder (maar die zich nooit - een uniek geval - uit intellectuele
hoogmoed zo ver laat gaan dat hij dingen zegt die vroeg of laat rampzalig of onzinnig
blijken), met een onuitputtelijke behoefte mogelijkheden te vinden en te verkennen
(in de praktijk van literaire compositie evenals in de theoretische speculatie) waar
het plezier van het spel - dat onvervangbare kenmerk van het menselijke - hem
garandeert dat hij zich niet verwijdert van wat juist is.’ [s. 1412].
Ofschoon tot de kwaliteiten van Calvino als criticus zeker zijn vermogen behoort
in andere schrijvers de sterke kanten aan te wijzen, zou ik geen andere tekst van
hem kunnen aanwijzen die zo onvoorwaardelijk zijn bewondering voor iemand
uitdrukt. Queneau is dan al een paar jaar dood. Het lijkt een tragisch spel van het
lot dat in de zomer van 1985, toen hij getroffen werd door de ictus die tot zijn dood
zou leiden, Calvino net de laatste hand had gelegd aan de Italiaanse vertaling van
Le chant du Styrène (Het lied van de Polystyreen) een gedicht dat Queneau in 1957
had geschreven in opdracht van een chemisch bedrijf [RR. 3, 1187-1193]. Voor de
technische termen had hij zich laten bijstaan door Primo Levi.
Het is niet moeilijk naast de al genoemde aspecten in de figuur van Queneau nog
andere te noemen die voor Calvino van groot belang zijn geweest. Niet eens zozeer
diens virtuoze spel met de verschillende stijlniveaus van de Franse taal, hoewel
Calvino in 1967 zijn briljante vertaling publiceerde van het mede daardoor hels
moeilijk te vertalen Les fleurs bleues van 1965. Maar ook de houding van Queneau
tegenover de filosofie van de geschiedenis heeft op Calvino diepe indruk gemaakt,
omdat hij daarin een bruikbare tegenhanger vond voor de in Italië dominante filosofie
van de Geschiedenis (met een hoofdletter) in het voetspoor van Hegel, of het nu
om de liberale variant van Croce ging of de marxistische variant van de communisten,
met wie Calvino zich ook nadat hij in 1956 de partij verlaten had verbonden was
blijven voelen in zijn afkeer van het kapitalistisch systeem.
Met Queneau, die zich op grond van diepgaande kennis van Hegel juist bezig
hield met wat vóór en voorbij de Geschiedenis ligt en daarin de wijsheid zocht,
voelde Calvino zich intellectueel verbonden. Die verbondenheid betrof zijn
belangstelling voor de wetenschappen van de natuur en voor astronomie en
kosmologie, zoals die tot uiting komen in de Cosmicomiche en in Ti con zero. En
betrof ook zijn wetenschappelijk wan-
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trouwen tegenover elk geschiedverhaal dat pretendeert vanuit enig superieur
gezichtpunt de geschiedenis van een tijd, van een mens of van de mensheid te
vertellen. Tegenover de in zijn cultuur dominante Hegeliaanse visie stelt Calvino
vanaf de jaren zestig zijn ‘veelvoudigheid’ van geschiedenissen. Het is in dit verband
veelzeggend dat hij zich na het grote essay over Vittorini van 1967 niet meer waagt
aan de grote overzichten over de cultuur van zijn tijd die hij in de eerste helft van
de jaren zestig nog durfde te schrijven. De voorzichtigheid waarmee hij zich uitliet
over mei '68 past in dit zelfde kader.
Maar het is natuurlijk vooral de opvatting van Queneau over de productie van
literatuur als een aan strikte regels gebonden proces, zijn Oulipo-kant, die doorwerkt
in Calvino's literaire werk sinds het einde van de jaren zestig. We zagen hierboven
hoe de Cent mille milliard poèmes ter ondersteuning moest dienen van Calvino's
gedachten over het vertellen als combinatorisch proces. En ook in de praktijk van
zijn schrijven liet hij zich steeds meer leiden door oulipiaanse regels. Il castello dei
destini incrociati, voor het eerst gepubliceerd in 1969 en in definitieve vorm samen
met La taverna dei destini verschenen in 1973, is gebaseerd op de kaarten van het
tarotspel, zowel in de structuur van het geheel als in de afzonderlijke verhalen en
het zelfde geldt voor La taverna. Alleen zijn de kaarten verschillend: in het eerst
geval gebaseerd op een Milanees spel kaarten uit de zestiende eeuw en de tweede
op een spel kaarten uit het Marseille van de achttiende eeuw, waarvan de auteur
in een toelichting schrijft dat het vooral sinds de surrealisten grote literaire faam
genoot.
In Le città invisibili van 1972 zijn het kader en de afzonderlijke beschrijvingen van
de steden niet gegenereerd door regels, maar de ordening van het geheel van de
beschrijvingen van de steden binnen de hoofdstukken wel. Het gaat om 9
hoofdstukken, waarin in totaal 55 steden beschreven worden aan de hand van II
thematische rubrieken van het type ‘le città e la memoria’ etc. Het kritisch apparaat
laat zien welke figuur voor de ordening van dit geheel in de aantekeningen van de
schrijver is gevonden [RR 2, 1360]:
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Waarbij de bovenste en de onderste ‘driehoek’ respectievelijk hoofdstuk I en
hoofdstuk IX voorstellen en de volledige horizontale rijtjes de hoofdstukken II tot en
met VIII. De verticale rijtjes stellen de thematische rubrieken voor, zodat in de
hoofdstukken II tot en met VIII steeds begonnen wordt met de laatste ‘paragraaf’ van
een rubriek en geëindigd met de eerste ‘paragraaf’ van een nieuwe. Wie zich tot nu
toe geïrriteerd heeft afgevraagd hoe hij/zij zich een combinatorisch spel moest
voorstellen, heeft hier een voorbeeld dat hem/haar hopelijk stof tot nadenken zal
geven.

4
Het is dus niet verwonderlijk dat Queneau de Parijse kluizenaar Calvino uitnodigde
voor een kennismakingsbijeenkomst met Oulipo. Dat gebeurde in november 1972
op een gedenkwaardige bijeenkomst tijdens welke Calvino zijn plan voor het
genereren van zo'n negenduizend miljard misdaadromans ontvouwde op basis van
vier personen en twaalf handelingen van het type ‘prostitueren’, ‘verleiden’,
‘chanteren’ enzovoorts. Het plan beperkte hij uiteindelijk tot een kort verhaal De
brand in het afschuwelijke huis, dat in 1973 in het Italiaanse Playboy verscheen.
De bijeenkomst is echter vooral zo gedenkwaardig omdat Georges Perec er zijn
plan presenteerde voor de roman La vie mode d'emploi die uiteindelijk in 1978 zou
verschijnen met de ondertitel ‘romans’.
De kennismaking viel aan beide kanten in goede aarde, want Calvino werd
uitgenodigd lid te worden en nam vanaf februari 1973 actief deel aan de
werkzaamheden van Oulipo. Toch beslaan de teksten die in de ‘Meridiani’ als
‘Oulipiaanse gedichten en inventies’ worden aangeduid maar een twintigtal
bladzijden. [RR 3, 317- 325]. Maar dat komt doordat de vervlechting van calviniaanse
op Oulipo-regels gebaseerde praktijken niet onder deze noemer is gebracht en
afgezien van De brand in het afschuwelijke huis alleen heel specifieke operaties
aan de oppervlakte van de tekst er onder vallen. Zo is bijvoorbeeld niet de tekst
opgenomen die Calvino in 1984 in het Frans publiceerde als commentaar op zijn
roman Se una notte d'inverno un viaggiatore, van 1979, de enige roman die Calvino
tijdens zijn actieve Parijse Oulipo-lidmaatschap publiceerde. De Franse tekst,
waarvan het apparaat vermeldt dat Calvino hem niet in het Italiaans vertaald wilde
hebben [RR 3 1397], is als een van de vele varia-
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ties op Roussel getiteld Comment j'ai écrit un de mes livres [Calvino 1984] en de
auteur laat daarin de structuur zien van de 12 genummerde hoofdstukken van zijn
roman. Deze structuur blijkt gebaseerd te zijn (of te kunnen worden: het is niet zeker
of het hier om een ‘generatief’ schema gaat dan wel om een beschrijving achteraf)
op een vrije interpretatie van de semiotische vierkanten van Greimas. Het vierkant
van hoofdstuk I, het enige vierkant van dat hoofdstuk, heeft aan de twee hoeken
van de bovenkant de L voor lezer en de l voor boek (livre), en aan de onderkant de
l' voor het boek in het boek en de L' voor de lezer in het boek. De zijden van het
vierkant stellen de horizontale en verticale relaties voor tussen steeds twee van die
vier elementen en de twee diagonalen de diagonale relaties. Geschreven lijkt dit
heel ingewikkeld, maar als de lezer van dit stuk het even tekent wordt het ongetwijfeld
onmiddellijk duidelijk. Voor het enige vierkant van hoofdstuk I geeft Calvino de
volgende toelichting:
‘de lezer die daar is (L), leest het boek dat daar is (l) het boek dat daar is vertelt de
geschiedenis van de lezer in het boek (L') de lezer in het boek slaagt er niet in het
boek in het boek (l') te lezen het boek in het boek vertelt niet de geschiedenis van
de lezer die daar is
de lezer in het boek pretendeert dat hij de lezer is die daar is het boek dat daar is
zou het boek willen zijn dat in het boek is.’ [Calvino 1984, 9]
Hoofdstuk II bevat nu twee dergelijke vierkanten met andere of deels dezelfde
elementen aan de hoekpunten en andere relaties, zoals blijkt uit de toelichting;
hoofdstuk III drie; hoofdstuk IV vier, hoofdstuk V vijf, de hoofdstukken VI en VII zes
en dan weer afnemend tot hoofdstuk XII dat weer slechts een vierkant bevat. Als de
lezer van dit stuk potlood en papier bij de hand heeft, kan hij het natekenen en zal
hij zien dat er zo een op zijn kant liggende driehoek ontstaat, die wel iets gemeen
heeft met de structuur die we hebben gezien voor Le città invisibili. In een noot aan
het slot waarschuwt Calvino dat de structuur alleen geldt voor de genummerde
hoofdstukken en dat de ‘romans’ die steeds tussen de hoofdstukken staan ‘andere
schema's en andere contraintes volgen’ [ibid. 23], maar dat doet natuurlijk niets af
aan de duidelijk oulipiaanse inspiratie van de roman.
Het is trouwens opvallend dat de structuur zoals de lezer van dit stuk die nu
getekend heeft ook overeenkomst vertoont met een gedicht dat bij de oulipiaanse
gedichten en inventies is opgenomen en dat Calvino in 1977 geschreven heeft als
hommage na het overlijden van Queneau. Dit gedicht Poesia a lipogrammi vocalici
progressivi (Progressief vocalenli-
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pogramgedicht) bestaat uit twee kwatrijnen, waarvan het eerste in woorden en regels
speelt met het verdwijnen van steeds een klinker en het tweede begint met steeds
tweemaal dezelfde klinker (aa, ee, ii, oo, uu) en in de volgende alleen gebruik maakt
van de klinker ‘e’.
De structuur van het eerste kwatrijn is door de criticus en puzzeldeskundige
Dossena als volgt gereconstrueerd [RR 3, 1342]:

Hier is dus ook al sprake van een driehoekstructuur: alsof Calvino daar een voorkeur
voor had, zowel voor operaties aan de oppervlakte van de tekst als voor de ordening
van hele teksten.
De vorm van het korte gedicht kiest Calvino ook voor de hommage aan Georges
Perec die hij in 1983 publiceerde na diens overlijden het jaar daarvoor. Hij laat zich
dan ook weer leiden door de contrainte van het lipogram, maar deze keer door
alleen gebruik te maken van de klinkers en medeklinkers van de titel: Georges Perec
Oulipien. Calvino vertelt er zelf bij dat hij aanvankelijk alleen de letters van de naam
van zijn overleden vriend had willen gebruiken, maar dat die dwang hem te sterk
was gebleken. Nu blijft zo alleen de klinker ‘a’ afwezig, terwijl wel een ‘ch’ opduikt
op grond van de uitspraak van de ‘c’ aan het einde van de naam Perec in het Italiaans
[RR 3 1244-1245]. Het gedicht is naar zijn inhoud een mooie illustratie van de
oulipiaanse theorie dat door de ‘contraintes’ zeer geïnspireerde teksten kunnen
ontstaan. Helaas heb ik moeten vaststellen dat mij de opperlandse competentie
ontbreekt om het gedicht onder enige equivalente ‘contrainte’ in het Nederlands te
vertalen.
De vriendschap met Perec die in de Parijse jaren ontstond heeft bevruchtend
gewerkt voor het werk van beide auteurs. In het overzicht van auteurs van teksten
die hij gebruikt in La vie mode d'emploi noemt Perec ook de naam van Calvino. En
het is duidelijk dat het combinatorisch spel van Le città invisibili ook model heeft
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meester was in het werken onder subtiel gekozen ‘contraintes’, daarvan was Calvino
overtuigd. Nog in Six memos for the next millennium, in de Italiaanse versie Lezioni
americane, noemt hij La vie mode d'emploi ‘de laatste echte gebeurtenis in de
geschiedenis van de roman’. [s. 730]. En in de bespreking van de Italiaanse vertaling
die in 1984 verscheen noemt hij vol bewondering verschillende van de strenge
regels die Perec zich zowel voor de vorm als voor de thematische inhoud van de
roman gesteld had om te concluderen: ‘Maar het wonder is dat deze poëtica die
kunstmatig en mechanisch lijkt een onuitputtelijke vrijheid en rijkdom aan vondsten
tot resultaat heeft.’ [s. 1398]. Deze en andere formuleringen, de hierboven geciteerde
opmerking over de betekenis van het boek in de geschiedenis van de roman en de
belangrijke rol erin van de ‘demon’ van de verzamelwoede en de catalogiseringsdrift
van Perec komen ook letterlijk terug in de Lezioni americane, maar dat geldt niet
voor het begin van de bespreking, waarin de motieven voor de bewondering expliciet
op een rijtje worden gezet: ‘de opzet die onmetelijk en toch voltooid is, het nieuwe
van het literaire resultaat, het overzicht van een narratieve traditie en de
encyclopedische “summa” die dit boek samenbrengt in een beeld van de wereld,
het besef van het heden dat het overbrengt in als cumulatie van het verleden en
duizeling voor de leegte, het continue samengaan van ironie en angst, kortom de
manier waarop het uitvoeren van een project en de onweegbaarheid van de poëzie
een en hetzelfde worden.’ [s. 1393].
Dit is voor zover ik het kan overzien de enige plaats waarin Calvino gewag maakt
van iets dat in de Perec-kritiek in het algemeen nogal wat reliëf krijgt. Ik bedoel de
termen ‘duizeling voor de leegte’ en ‘angst’. Vaak wordt er in de kritiek de aandacht
op gevestigd, dat de sterke ‘contraintes’ waaraan Perec zich onderwierp hem steeds
weer voerden naar de traumatische ervaringen van zijn kinderjaren, waarin hij vader
en moeder verloor in de jodenvervolging. Het lijkt vreemd dat Calvino, die Perec zo
van nabij kende, behalve hier als terloops nergens de aandacht vestigt op dat trauma.
Het is verleidelijk dit terug te brengen tot een geheel verschillend fundament van
de keuze voor contraintes bij beide schrijvers: bij Calvino een manier om het veelvoud
van geschiedenissen te blijven beheersen (in de Lezioni americane brengt hij La
vie mode d'emploi ter sprake in het hoofdstuk ‘Veelvoudigheid’), bij Perec een manier
om telkens bij die ene geschiedenis te komen. En het fundament onder dat
fundament zou dan weer de vroege jeugd zijn: zonnig en vreugdevol bij Calvino
met goede herinneringen aan de vader en de moeder, bij Perec traumatisch met
een leegte voor beiden in de herinnering. Toch zou ik voorzichtig zijn met deze
interpretatie. We hebben gezien hoe Calvino in de jaren zestig zijn eigen tijd
bekritiseert. Het ontbreken van expliciete verklaringen in die zin in later werk betekent
nog niet dat ook on-
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der zijn ironie niet heel wat angst verborgen zat. Soms krijgt men de indruk dat hij
die angst eenvoudig als gegeven beschouwde. Maar om op deze problematiek in
te gaan zou men zich niet moeten beperken tot de globale poëticale uitgangspunten
van Calvino maar in moeten gaan op de concrete teksten van zijn verhalen. In het
algemeen moet natuurlijk de vraag gesteld worden wat nu precies de momenten
zijn waarop de schrijver de uitkomsten van zijn combinatorisch spel voor zichzelf of
voor de samenleving van bijzondere betekenis acht. Zo verklaarde hij immers in
Cibernetica e fantasmi het ontstaan van bijzondere literaire waarden. Een goede
aanzet voor nader onderzoek in deze richting is te vinden in Mario Lavagetto's
Dovuto a Calvino (Te danken aan Calvino) van 2001.

5
Het materiaal voor het Franse hoofdstuk in Calvino's intellectuele biografie is met
het bovenstaande natuurlijk nog allesbehalve volledig. We zouden ook nog de paden
moeten volgen die leiden naar kruispunten met de paden van een Barthes, een
Leiris, een Ponge. Maar het lijkt me dat geen van deze kruispunten op de kaart van
Calvino's mentale landschap zo centraal liggen als de kruispunten met de paden
van Queneau, Perec en Oulipo. Iets anders ligt de zaak wanneer we de blik iets
verder naar het verleden richten. En de jaren tachtig, wanneer Calvino weer terug
is in Rome, zouden daar wel toe dwingen, want in die periode begint hij steeds meer
belangstelling te tonen voor Paul Valéry, niet zozeer voor de dichter, maar voor de
essayist en prozaïst. In de Lezioni americane maar ook eerder wordt duidelijk, dat
de Franse dichter door Calvino een rol krijgt toebedeeld die analoog is aan die van
Queneau, maar zonder de ‘contraintes’. Valéry is zo een van de grote figuren in een
minderheidsstroming in de literatuur, waartoe bijvoorbeeld ook Borges behoort, die
mikt op ‘een revanche van de mentale orde op de chaos van de wereld’ [s. 1293],
en kan in de Lezioni americane een plaats krijgen onder het hoofd ‘Lichtheid’ en
onder het hoofd ‘Exactheid’, maar ook onder het hoofd ‘Veelvoudigheid’ (weer
vanwege die ‘mentale orde’).
De wending naar Valéry betekent dus geen zich afwenden van Queneau, van
wie Calvino immers zelfs in 1985 nog werk vertaalde, maar wel een opening naar
teksten zonder de strenge oulipiaanse regels. Een verbreding dus, die zichtbaar
wordt in de expliciet op Monsieur Teste geïnspireerde Palomar van 1983, waarmee
het Franse hoofdstuk zou kunnen besluiten. En als overgang naar een volgend
hoofdstuk zouden de Lezioni americane en Palomar uitstekend kunnen dienen,
want dat volgende hoofdstuk zou kunnen gaan over Calvino en de klassieke
Italiaanse schrijvers, die ook in het Franse hoofdstuk een rol blijven spelen: Ariosto,
Galileo en de Leopardi van de Operette morali. Op andere ni-
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veaus dan dat van de constructie van de teksten en met name op het niveau van
het taalgebruik, de stijl, blijven die auteurs immers aanwezig als voorbeelden voor
het Italiaanse proza van Calvino dat niet alleen door Asor Rosa met ‘wat echt klassiek
is’ wordt geassocieerd.
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Denis Diderot
Jacques de fatalist en zijn meester
(Fragment)
De determinist Jacques (‘Alles wat ons hier beneden overkomt, staat
daarboven geschreven op de grote rol.’) reist met zijn meester naar een
onbekend doel en vertelt hem onderweg hoe hij door een wond aan zijn
knie uiteindelijk zijn grote liefde heeft ontmoet. Zijn verhaal wordt telkens
onderbroken. We vallen erin niet lang nadat het paard van de meester is
gestolen. Jacques heeft de draad van zijn verhaal weer opgepakt en net
verteld hoe het boerengezin dat hem gewond in huis had genomen zich
met een bevriende chirurgijn bezon op een manier om hem kwijt te raken.
(MdH)
Dat was letterlijk wat de chirurgijn, de gastheer en de gastvrouw tegen elkaar zeiden,
maar hoeveel meer kleur had ik dat gesprek niet kunnen geven door een slechterik
tussen die goede mensen neer te zetten? Dan zou Jacques tot zijn ontsteltenis, of
tot de uwe, van zijn bed zijn gelicht en op een grote weg of in een kuil zijn gegooid.
- Waarom niet vermoord? - Nee, niet vermoord. Ik zou heus wel iemand te hulp
hebben weten te roepen. Die iemand zou een soldaat uit zijn compagnie zijn geweest;
maar dat zou naar Cleveland hebben geriekt, en niet zo'n klein beetje ook. De
waarheid, de waarheid! - De waarheid, zult u zeggen, is vaak kil, banaal en platvloers.
Uw recente verslag van het verbinden van Jacques' wond is bijvoorbeeld waar,
maar wat is er voor interessants aan? Niets. - Akkoord. - Als een schrijver de
waarheid wil nastreven, moet hij dat doen zoals Molière, Regnard, Richardson en
Sedaine: de waarheid heeft haar vermakelijke kanten, die je kunt vangen als je
talent hebt. - Ja, als je talent hebt wel, maar anders? - Anders moet je geen schrijver
worden. - En als je de pech hebt te lijken op een zekere dichter die ik naar [de Franse
kolonie] Pondichéry heb gestuurd? - Wat is dat met die dichter? - Die dichter... Maar
als u mij onderbreekt, lezer, en als ik dat zelf de hele tijd doe, wat moet er dan van
het verhaal van Jacques' liefde terechtkomen? Neem nu maar van mij aan dat we
die dichter beter kunnen laten voor wat hij is... De gastheer en gastvrouw lieten de
chirurgijn alleen... -Nee, nee, het verhaal van de dichter van Pondichéry! - De
chirurgijn liep op Jacques' bed af... - Het verhaal van de dichter van Pondichéry,
het verhaal van de dichter van Pondichéry! - Er kwam eens een jonge dichter naar
me toe, zoals dat dagelijks gebeurt... Maar, lezer, wat heeft dit met de reis
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van Jacques de fatalist en zijn meester te maken?... - Het verhaal van de dichter
van Pondichéry! - Na de gebruikelijke loftuitingen over mijn intelligentie, mijn talent,
mijn smaak, mijn goedheid en andere complimenten waarvan ik geen woord geloof,
hoewel ze al meer dan twintig jaar lang tegen me worden herhaald, misschien zelfs
te goeder trouw, haalde de jonge dichter een papier uit zijn zak. Het zijn verzen, zei
hij. - Verzen! - Ja meneer, en ik hoop dat u zo vriendelijk zou willen zijn te zeggen
wat u ervan vindt. - Bent u aan de waarheid gehecht? - Ja meneer, en die wil ik
weten. - Dan zal ik u de waarheid vertellen. - Wat! Bent u zo stom om te denken
dat een dichter de waarheid bij u komt zoeken? - Ja. - En om die te vertellen? Absoluut! - Zonder omwegen? - Inderdaad. Als ik eromheen zou draaien, hoe subtiel
ook, zou dat een grove belediging zijn, want correct geïnterpreteerd zou het
betekenen: u bent een slechte dichter, en omdat u me niet sterk genoeg lijkt om de
waarheid te horen, bent u bovendien maar een kleinzielig mannetje. - En hebt u
nooit spijt gekregen van die eerlijkheid? - Bijna nooit... Ik las de verzen van mijn
jonge dichter en zei tegen hem: Uw verzen zijn niet alleen slecht, ze bewijzen ook
dat u nooit goede zult schrijven. - Dan moet ik maar slechte schrijven, want ik kan
niet zonder. - Wat een vreselijk lot! Weet u wel, meneer, wat voor vernederingen u
te wachten staan? Goden, mensen noch boekhandels hebben begrip voor slechte
dichters: dat heeft Horatius gezegd. - Ik weet het. - Bent u rijk? - Nee. - Bent u arm?
- Straatarm. - En straks wordt u als slechte dichter behalve arm ook nog eens het
mikpunt van spot. Als u later oud bent, hebt u uw hele leven verpest. Oud, arm en
een slechte dichter, o meneer, wat een rol! - Ik weet het, maar ik kan er niets aan
doen... (Hier zou Jacques hebben gezegd: Maar het staat daar boven geschreven.)
- Hebt u nog ouders? - Ja, die heb ik. - Wat zijn ze van beroep? - Juwelier. - Zouden
ze iets voor u willen doen? - Misschien. - Nou, ga dan naar uw ouders, vraag of ze
u wat sieraden willen meegeven om te verkopen. Scheep u in naar Pondichéry.
Onderweg kunt u slechte verzen schrijven, en ter plekke aangekomen kunt u fortuin
maken. Als dat is gebeurd, kunt u terugkomen om zoveel slechte verzen te schrijven
als u maar wilt, op voorwaarde dat u ze niet laat drukken, want niemand mag erdoor
worden geruïneerd... Een jaar of twaalf nadat ik de jongeman die raad had gegeven,
kwam hij me weer opzoeken; ik herkende hem niet. - Ik ben het, meneer, zei hij,
degene die u naar Pondichéry hebt gestuurd. Ik ben er geweest en heb er zo'n
honderdduizend franc verdiend. Toen ben ik teruggekomen en weer verzen gaan
schrijven, hier hebt u er een paar... Zijn ze nog altijd zo slecht? - Nog altijd. Maar
uw kostje is nu gekocht, en ik heb er geen probleem mee als u slechte verzen blijft
schrijven. - Dat ben ik zeker van plan...
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Toen de chirurgijn bij Jacques' bed aankwam, liet die hem geen tijd om iets te
zeggen. ‘Ik heb alles gehoord,’ zei hij, en hij vervolgde, ditmaal tegen zijn meester...
Maar net toen hij dat wilde doen hield zijn meester hem tegen. Hij was het lopen
beu en ging langs de kant van de weg zitten, met zijn gezicht in de richting van een
reiziger die te voet hun kant op kwam met de teugel van zijn paard, dat achter hem
liep, over zijn arm geslagen.
U denkt nu, lezer, dat dit het gestolen paard van Jacques' meester is, maar u
vergist zich. Zo zou het vroeg of laat in een roman gaan, zo of net iets anders; maar
dit is geen roman, dat heb ik u geloof ik al gezegd, en ik herhaal het nog maar eens.
De meester zei tegen Jacques: ‘Zie je die man die daar op ons afkomt?’
JACQUES: Ik zie hem.
DE MEESTER: Zijn paard ziet er goed uit.
JACQUES: Ik heb bij de infanterie gediend, ik heb er geen verstand van.
DE MEESTER: Ik ben officier bij de cavalerie geweest, ik heb er wel verstand van.
JACQUES: Dus?
DE MEESTER: Dus zou ik je willen verzoeken die man te vragen of hij het aan ons
kwijt wil, tegen betaling uiteraard.
JACQUES: Dat is tamelijk absurd, maar ik zal het doen. Wat is uw limiet?
DE MEESTER: Honderd écu.
Jacques bezweert zijn meester dat hij niet in slaap moet vallen en gaat de reiziger
tegemoet, vraagt of hij het paard kan kopen, betaalt en neemt het mee terug. ‘Nou,
Jacques,’ zei zijn meester, ‘jij mag dan je voorgevoelens hebben, je ziet dat ik ook
de mijne heb. Het is een mooi paard, de eigenaar heeft je vast verzekerd dat het
geen gebreken heeft. Maar als het om paarden gaat, liegen alle mensen als
paardenkopers.
JACQUES: Wanneer doen ze dat niet?
DE MEESTER: Jij neemt dit paard en geeft mij het jouwe.
JACQUES: Prima.
Even later zaten ze dus allebei in het zadel en vervolgde Jacques: ‘Toen ik uit
huis ging hadden mijn vader, mijn moeder en mijn peetvader me allemaal wat
toegestopt, voorzover hun beperkte middelen dat toelieten. Zelf had ik ook nog vijf
louis, die mijn oudere broer Jean me had gegeven vóór zijn rampzalige reis naar
Lissabon...’ (Hier begon Jacques te huilen en zijn meester hem voor te houden dat
het daarboven geschreven stond.) ‘Dat klopt, meneer, ik heb het wel honderd keer
tegen mezelf gezegd. En toch moet ik erom huilen...’
En direct begon hij nog veel harder te huilen en te snikken, terwijl zijn meester
een snuifje nam en op zijn horloge keek. Nadat hij de teugel van
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zijn paard tussen zijn tanden had genomen en met beide handen zijn ogen had
uitgewreven, ging Jacques verder: ‘Ik had de vijf louis van Jean, mijn soldij en het
geld van mijn familie en vrienden in een beurs gestopt, waar ik nog nooit één stuiver
uit had gehaald. Ik kon dat spaargeld op dat moment goed gebruiken. Wat u,
meester?’
DE MEESTER: Je kon onmogelijk nog langer in die hut blijven.
JACQUES: Zelfs tegen betaling.
DE MEESTER: Maar wat had je broer Jean in Lissabon te zoeken?
JACQUES: Het lijkt wel of u mij expres van mijn apropos wilt brengen. Als u zo blijft
doorvragen, zijn we straks de hele wereld rond gereden zonder dat ik het verhaal
van mijn liefde heb kunnen afmaken.
DE MEESTER: Wat doet het ertoe, zolang jij praat en ik luister? Zijn dat niet de twee
belangrijkste punten? Je moppert op me, terwijl je me zou moeten bedanken.
JACQUES: Wat mijn broer in Lissabon ging zoeken was rust. Mijn broer Jean was
een intelligente jongen, en dat was zijn ondergang; hij had beter dom kunnen zijn
zoals ik, maar het stond nu eenmaal daarboven geschreven. Er stond geschreven
dat de karmelieter bedelbroeder die in ons dorp elk seizoen om eieren, wol, hennep,
fruit en wijn kwam vragen, bij ons thuis zou logeren, dat hij mijn broer Jean ompraatte
en dat mijn broer Jean het habijt zou aannemen.
DE MEESTER: Is je broer Jean karmeliet geweest?
JACQUES: Ja meneer, en nog wel een ongeschoeide. Hij was ondernemend, slim
en spitsvondig, hij was de wandelende raadsman van het dorp. Hij kon lezen en
schrijven en was al in zijn jeugd in de weer met het ontcijferen en kopiëren van oude
perkamenten. Hij doorliep alle functies van de orde en was achtereenvolgens portier,
keldermeester, tuinman, koster, secretaris van de procurator en thesaurier; zijn ster
rees zo snel dat hij ons allemaal rijk zou hebben gemaakt. Hij heeft twee van onze
zussen en een paar andere meisjes uit het dorp aan de man geholpen, en een
goede. Hij hoefde zich maar op straat te vertonen of de vaders, moeders en kinderen
vlogen op hem af en riepen: ‘Dag broeder Jean, hoe gaat het met u, broeder Jean?’
Het lijdt geen twijfel dat als hij ergens naar binnen ging, Gods zegen hem vergezelde;
en dat een eventuele dochter des huizes twee maanden na zijn bezoek een man
had. Arme broeder Jean! Zijn ambitie richtte hem te gronde. De procurator van het
klooster, aan wie hij als secretaris was toegevoegd, was oud. Volgens de monniken
had hij het plan opgevat om de man op te volgen na zijn dood en met dat doel het
hele archief op zijn kop gezet, alle oude registers verbrand en er nieuwe voor in de
plaats gemaakt, zodat bij de dood van de oude procurator zelfs de duivel niets zou
hebben gemerkt aan de akten van de gemeenschap. Hadden ze een document
nodig, dan waren ze een maand kwijt met zoe-
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ken, en vaak werd het niet eens gevonden. De paters doorzagen de list van broeder
Jean, en de bedoeling ervan. Ze namen de zaak zwaar op, en in plaats van het
gedroomde procuratorschap moest broeder Jean het doen met water en brood, en
werd hij getuchtigd totdat hij had verteld hoe zijn registers werkten. Monniken zijn
meedogenloos. Toen ze alle informatie die ze nodig hadden uit broeder Jean hadden
getrokken, werd hij aangesteld als kolensjouwer in het laboratorium waar het
karmelietenwater wordt gedistilleerd. Broeder Jean, tot voor kort thesaurier van de
orde en toegevoegd procurator, nu kolensjouwer! Broeder Jean was trots, hij kon
die daling in aanzien en prestige niet verdragen en wachtte alleen nog op een kans
om zich aan die vernedering te onttrekken.
Dat was het moment waarop in hetzelfde klooster een jonge pater arriveerde die
in de biechtstoel en op de kansel als het mirakel van de orde gold; hij heette pater
Ange. Hij had mooie ogen, een mooi gezicht en armen en handen om in te lijsten.
En preken dat hij deed, en biechten dat hij deed... Algauw raakten de oude
biechtvaders hun schaapjes kwijt, en algauw volgden die schaapjes de jonge pater
Ange, en algauw dromden des chaapjes en hun rammen op zon- en feestdagen
samen rond het winkeltje van pater Ange en wachtten de oude paters in hun verlaten
winkeltjes tevergeefs op klanten, wat ze veel verdriet deed... Maar meneer, als ik
hier nu eens stopte met het verhaal van broeder Jean en verder ging met het verhaal
van mijn liefde, dat is misschien wat vrolijker.
DE MEESTER: Nee, nee. Even een snuifje nemen en kijken hoe laat het is, en ga
door.
JACQUES: Goed, als u dat wilt...
Maar Jacques' paard is een andere mening toegedaan: het slaat ineens op hol en
rent een grote kuil in. Hoeveel kracht Jacques ook met zijn knieën zet en hoe strak
hij de teugel ook aanhaalt, vanuit het diepste punt van de kuil rent het koppige beest
weer omhoog en begint uit alle macht een heuvel te beklimmen, waarop het plotseling
tot stilstand komt en waar de om zich heen kijkende Jacques merkt dat hij tussen
de galgen staat.
Een ander dan ik, lezer, zou niet nalaten die galgen te voorzien van hun aas en
Jacques een droeve herkenning te bezorgen. Als ik dat deed zou u het misschien
geloven, want er gebeuren wel gekkere dingen, maar daarmee zou het nog niet
waar zijn: de galgen waren leeg.
Jacques liet zijn paard op adem komen, waarna het uit zichzelf de heuvel weer
afdaalde, uit de kuil klom en Jacques terugbracht naar zijn meester, die tegen hem
zei: ‘Nou vriend, je hebt me wel laten schrikken! Ik dacht dat je dood was... maar je
zit te peinzen, waar peins je over?’
JACQUES: Over wat ik daarboven heb gezien.
DE MEESTER: Wat heb je dan gezien?
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JACQUES:

Galgen, een heel veld vol.
Verdomme, dat is een slecht voorteken! Maar denk aan je eigen
doctrine. Als het daarboven geschreven staat kun je nog zo je best doen, je zult
toch hangen, beste vriend. En als het daarboven niet geschreven staat heeft het
paard gelogen. Ofwel dat beest is profetisch, ofwel het heeft kuren. Pas maar op...
DE MEESTER:

Na een korte stilte wreef Jacques over zijn voorhoofd en schudde zich uit, zoals je
doet wanneer je een boze gedachte van je af wilt zetten, en vervolgde abrupt: ‘Die
oude monniken kwamen in conclaaf bijeen en besloten zich hoe dan ook en tot elke
prijs te ontdoen van de melkmuil die hen vernederde. Weet u wat ze deden? Meester,
u luistert niet.
DE MEESTER: Ik luister, ik luister, ga verder.
JACQUES: Ze gingen naar de portier, die net zoals zij een oude smiecht was. Die
oude smiecht beschuldigde de jonge pater ervan dat hij zich in de ontvangkamer
vrijheden had veroorloofd met een van zijn schaapjes, en zwoer dat hij het zelf had
gezien. Misschien was het waar, misschien ook niet: wie zal het zeggen? Het
grappige was dat de prior van het klooster de dag na de beschuldiging werd
aangeklaagd door een chirurgijn die betaald wilde worden voor de medicijnen die
hij had toegediend en de zorgen die hij had verleend aan die schoft van een portier
ter behandeling van een geslachtsziekte... Meester, u luistert niet, en ik weet wat u
dwars zit, ik wed dat het die galgen zijn.
DE MEESTER: Dat kan ik niet ontkennen.
JACQUES: Ik zie dat u heimelijk naar mijn gezicht zit te kijken; vind u dat ik er
onheilspellend uitzie?
DE MEESTER: Nee, nee.
JACQUES: U bedoelt ja, ja. Goed, als ik u angst aanjaag kunnen we maar beter uit
elkaar gaan.
DE MEESTER: Toe nou toch, Jacques, je raakt je verstand kwijt. Twijfel je aan jezelf?
JACQUES: Ja, meneer. Wie niet?
DE MEESTER: Ieder rechtschapen mens. Gruwt Jacques, die goede Jacques, niet
van de misdaad?... Kom, Jacques, laten we deze discussie beëindigen en je verhaal
weer oppakken.
JACQUES: Door de lastertaal of de achterklap van de portier meenden de monniken
allerlei treiterijen en gemene streken te mogen uithalen met die arme pater Ange,
die er dol van leek te worden. Toen lieten ze een arts komen, die tegen betaling
verklaarde dat deze geestelijke gek was en nodig de lucht van zijn geboortestreek
moest inademen. Hadden ze pater Ange alleen maar willen verwijderen of opsluiten,
dan zou alles snel zijn geregeld, maar onder zijn vrome aanbidsters bevonden zich
ook dames
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van stand die moesten worden ontzien. Met hypocriet medelijden kregen die over
hun biechtvader te horen: ‘Ach, die arme pater, het is toch dieptriest. Hij was de
trots van onze gemeenschap.’ ‘Wat is er dan met hem gebeurd?’ Als enig antwoord
op die vraag slaakte men een diepe zucht en hief de ogen ten hemel; wanneer ze
aandrongen, boog men het hoofd en zweeg. Soms vervolgde men na dat
toneelstukje: ‘O, God! Wat moet er van ons worden!... Hij heeft nog
verbazingwekkend heldere momenten... geniale invallen... Misschien komt het ooit
weer goed, maar er is weinig hoop... Wat een verlies voor het geloof!...’ Tegelijkertijd
verdubbelde het getreiter; de monniken lieten geen middel onbenut om pater Ange
zover te krijgen als ze zeiden dat hij was, en dat zou zeker zijn gelukt als broeder
Jean geen medelijden met hem had gekregen. Wat moet ik verder zeggen? Op een
avond, we lagen allemaal te slapen, hoorden we dat er op onze deur werd geklopt.
We stonden op, deden open en zagen pater Ange en mijn broer, beiden in
vermomming. Ze bleven de volgende dag binnenshuis; de dag daarna gingen ze
er in alle vroegte vandoor. Ze vertrokken niet met lege handen, want toen hij me
omhelsde zei Jean tegen me: ‘Ik heb je zusters aan een man geholpen. Als ik in
het klooster nog twee jaar mijn vroegere status had behouden, zou jij een van de
rijkste boeren van het kanton zijn geworden. Maar alles is veranderd, en dit is het
enige wat ik voor je kan doen. Vaarwel Jacques, en als de pater en ik geluk hebben,
zul jij het merken...’ Toen stopte hij de vijf louis in mijn hand waarover ik het heb
gehad, met vijf andere voor het allerlaatste meisje van het dorp, dat hij aan een man
had geholpen en dat net was bevallen van een forse jongen die als twee druppels
water op broeder Jean leek.
DE MEESTER: met geopende snuifdoos en weer opgeborgen horloge: En wat gingen
ze doen in Lissabon?
JACQUES: Een aardbeving opzoeken die zonder hen niet kon plaatsvinden; zich
laten verpletteren, opslokken, verbranden, zoals daar boven geschreven stond.
DE MEESTER: O, monniken, monniken!
JACQUES: De beste is nog altijd niet veel waard.
DE MEESTER: Dat weet ik beter dan jij.
JACQUES: Hebben ze u ook te pakken gehad?
DE MEESTER: Dat zal ik je een andere keer wel vertellen.
JACQUES: Maar waarom zijn ze zo vals?
DE MEESTER: Omdat het monniken zijn, denk ik... Maar laten we verder gaan met
het verhaal van je liefde.
JACQUES: Nee, meneer, laten we dat maar niet doen.
DE MEESTER: Wil je niet meer dat ik je verhaal hoor?
JACQUES: Ik wil het nog wel, maar het noodlot wil het niet. Hebt u niet gemerkt dat
ik mijn mond niet kan opendoen zonder dat de duivel zich er-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

62
mee bemoeit, en dat er steeds iets gebeurt wat me de mond snoert? Ik zal mijn
verhaal nooit afmaken, dat staat daarboven geschreven, wat ik u brom.
DE MEESTER: Probeer toch maar, beste vriend.
JACQUES: Maar als u nu eens een begin maakt met het verhaal van uw eigen
liefde, misschien wordt de ban dan verbroken, zodat het mijne daarna beter gaat.
Een stemmetje in mijn hoofd zegt me dat het daarvan afhangt. Werkelijk, meneer,
soms lijkt het wel alsof het noodlot tegen me praat.
DE MEESTER: En heb je er altijd baat bij om ernaar te luisteren?
JACQUES: Ja, zeker, denk maar eens aan de dag toen het tegen me zei dat uw
horloge op de rug van de marskramer zat...
De meester begon te gapen. Al gapend tikte hij met zijn hand op zijn snuifdoos,
en al tikkend op zijn snuifdoos keek hij in de verte, en al kijkend in de verte zei hij
tegen Jacques: ‘Zie je niets, daar links van je?’
JACQUES: Ja, en ik wed dat het iets is wat niet wil dat ik verder ga met mijn verhaal
of dat u begint met het uwe...
Jacques had gelijk. Doordat het ding dat ze zagen op hen af kwam en zij ernaartoe
reden, vonden die twee tegengestelde bewegingen op steeds kleinere afstand van
elkaar plaats, en algauw onderscheidden ze een zwart omfloerste wagen,
voortgetrokken door vier zwarte paarden die van top tot teen bedekt waren met
zwarte rugkleden; erachter twee in het zwart geklede knechten; vervolgens twee
andere, eveneens in het zwart, ieder op een zwart paard met een zwart rugkleed;
op de bok van de wagen een zwarte koetsier met een treurhoed op, waarvan de
lange rouwband over zijn linkerschouder hing; die koetsier had het hoofd gebogen,
liet zijn teugels los hangen en werd eerder door zijn paarden geleid dan zij door
hem. Even later waren onze twee reizigers naast de lijkwagen aangekomen. Meteen
slaakte Jacques een kreet, viel meer van zijn paard dan dat hij afsteeg, rukte zich
de haren uit, rolde over de grond en riep: ‘Mijn kapitein! Mijn arme kapitein! Hij is
het, ik weet het zeker, dat is zijn wapen!’ Inderdaad bevatte de wagen een lange
doodskist onder een lijkkleed, met op het lijkkleed een degen met een lint en naast
de kist een psalmodiërende priester met zijn gebedenboek in de hand. De wagen
reed nog altijd, Jacques volgde hem al jammerend, de meester volgde Jacques al
vloekend en de knechten vertelden Jacques dat het inderdaad de lijkstoet van zijn
kapitein was, die in de nabijgelegen stad was overleden, vanwaar hij werd overbracht
naar het graf van zijn voorouders. Sinds die militair door de dood van een andere
militair, zijn vriend, een kapitein in hetzelfde regiment, was beroofd van het genoegen
om minimaal één keer per week te duelleren, was hij verzonken in een bedroefd-
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heid die hem na een paar maanden de das om had gedaan. Nadat Jacques zijn
kapitein had geëerd met de hem verschuldigde lof, rouw en tranen, verontschuldigde
hij zich bij zijn meester en klom weer op zijn paard, en zwijgend reden ze verder.
Maar bij God, zult u zeggen, lezer, waar gingen ze heen?... - Maar bij God, lezer,
antwoord ik dan, weet een mens waar hij heen gaat? En u, waar gaat u heen? Moet
ik u het avontuur van Aesopus in herinnering brengen? Zijn meester Xanthus zei
op een zomer- of winteravond tegen hem, want de Grieken baadden zich in alle
jaargetijden: ‘Aesopus, ga naar het bad; als er weinig mensen zijn gaan we ons
baden...’ Aesopus vertrekt. Onderweg komt hij de Atheense patrouille tegen. ‘Waar
ga je heen?’ ‘Waar ik heen ga?’ antwoordt Aesopus, ‘ik zou het niet weten.’ ‘Je zou
het niet weten? Kom dan maar mee naar de gevangenis.’ ‘Zie je wel!’ zei Aesopus,
‘had ik niet gezegd dat ik niet wist waar ik heen ging? Ik wilde naar het bad gaan,
en nu ga ik naar de gevangenis...’ Jacques volgde zijn meester zoals u de uwe
volgt; zijn meester volgde de zijne zoals Jacques hem volgde. - Maar wie was de
meester van Jacques' meester? - Alsof we in deze wereld gebrek aan meesters
hebben. Jacques' meester had er honderd voor zichzelf alleen, net als u. Maar geen
van alle meesters van Jacques' meester was blijkbaar goed genoeg, want hij nam
elke dag een andere. - Hij was een mens. - Net als u een hartstochtelijk mens, lezer;
net als u een nieuwsgierig mens, lezer; net als u een vraagziek mens, lezer; net als
u een hinderlijk mens, lezer. - En waarom bleef hij de hele tijd maar doorvragen? Mooie vraag! Hij bleef net als u doorvragen om iets te weten te komen en het na te
zeggen, lezer...
De meester zei tegen Jacques: ‘Volgens mij ben je niet in de stemming om verder
te gaan met het verhaal van je liefde.’
JACQUES:

Mijn arme kapitein! Hij gaat naar waar we allemaal heen gaan en waar hij
vreemd genoeg niet eerder terecht is gekomen. O wee!... O wee!...
DE MEESTER: Maar Jacques, volgens mij huil je!... ‘Ween vrijuit, aangezien ge
onbeschroomd kunt wenen. Zijn dood ontheft u van de strikte welvoeglijkheden die
u breidelden tijdens zijn leven. Ge hebt niet meer dezelfde redenen om uw smart
te verhelen als ge had om uw geluk te verhelen; men zal uit uw tranen niet dezelfde
gevolgen trekken als men zou hebben getrokken uit uw vreugde. Rampspoed wordt
een mens vergeven. Buitendien kan men zich in een dergelijk ogenblik hetzij
aangedaan, hetzij onverschillig betonen, en alles welbeschouwd is het beter een
zwakheid te verraden dan de verdenking van een moreel gebrek op zich te laden.
Ik wil dat uw weeklacht ongeremd is en daardoor minder smartelijk, ik wil dat ze
hevig is en daardoor minder langdurig. Herinner u, ja over-
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drijf hoe hij was: de diepzinnigheid waarmee hij de moeilijkste zaken kon
doorgronden, de subtiliteit waarmee hij de delicaatste kwesties behandelde, de
trefzekerheid waarmee hij hoofdzaken van bijzaken kon onderscheiden, zijn talent
om de sterielste onderwerpen tot leven te brengen; de virtuositeit waarmee hij
aangeklaagden verdedigde: zijn inschikkelijkheid maakte hem duizendmaal
intelligenter dan baatzucht of eigenliefde de schuldige maakte; alleen voor zichzelf
was hij streng. In plaats van verontschuldigingen te zoeken voor de kleine fouten
die hij per ongeluk beging, overdreef hij ze voor zichzelf met alle boosaardigheid
van een vijand en haalde met alle vernuft van een jaloerse minnaar de waarde van
zijn goede eigenschappen omlaag door angstvallig de motieven te bestuderen die
hem onbewust misschien hadden gedreven. Leg uw rouw geen andere grens op
dan die welke de tijd zal aanbrengen. Laten wij ons voegen naar de wil des hemels
wanneer wij onze vrienden verliezen, zoals we ons er ook naar voegen wanneer
het hem goeddunkt over ons te beschikken; laten we het vonnis van het lot dat hen
doemt zonder wanhoop aanvaarden, zoals we het zonder verzet aanvaarden
wanneer het over ons wordt geveld. De plicht der begrafenis is niet de laatste plicht
die wij hebben jegens onze vrienden. De aarde die heden wordt omgewoeld zal
zich weer sluiten boven de as van uw minnaar, maar uw hart zal zijn gevoeligheid
volledig behouden.’
JACQUES:

Dat is heel mooi, meester, maar waar slaat het in godsnaam op? Ik heb
mijn kapitein verloren, ik treur om hem, en u laat als een papegaai een fragment op
me los uit de troostrede van een man of vrouw aan een andere vrouw die haar
minnaar heeft verloren.
DE MEESTER: Ik denk dat het van een vrouw komt.
JACQUES: En ik denk dat het van een man komt. Maar of het nu van een man of
een vrouw komt, nogmaals, waar slaat het in godsnaam op? Ziet u me aan voor de
maîtresse van mijn kapitein? Mijn kapitein, meneer, was een nette man; en zelf ben
ik altijd een nette jongen geweest.
DE MEESTER: Jacques, wie twijfelt daaraan?
JACQUES: Waar slaat die troostrede van een man of vrouw aan een andere vrouw
dan in godsnaam op? Misschien vertelt u het als ik blijf doorvragen.
DE MEESTER: Nee Jacques, je moet het zelf uitvinden.
JACQUES: Al zou ik er de rest van mijn leven over blijven peinzen, dan nog zou ik
het niet raden. Het zou me bezighouden tot het Laatste Oordeel.
DE MEESTER: Jacques, volgens mij heb je aandachtig geluisterd terwijl ik aan het
woord was.
JACQUES: Kun je iets anders doen als je zoiets belachelijks hoort?
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DE MEESTER:

Heel goed, Jacques!

JACQUES: Het scheelde maar weinig of ik was in lachen uitgebarsten bij die strikte

welvoeglijkheden die me tijdens het leven van mijn kapitein zouden hebben
gebreideld, en waarvan ik zou zijn ontheven door zijn dood.
DE MEESTER: Heel goed, Jacques! Ik heb dus bereikt wat ik wilde. Zeg eens eerlijk,
was er een betere manier om je troosten? Je huilde: als ik over de reden van je
verdriet was begonnen, wat zou ik daarmee hebben bereikt? Dat je nog harder was
gaan huilen, en dat ik je nog veel verdrietiger zou hebben gemaakt. Ik heb je om
de tuin geleid, zowel met mijn idiote grafrede als met de kleine ruzie die eruit
voortkwam. Je zult nu toch moeten toegeven dat de gedachte aan je kapitein net
zo ver weg is als de lijkwagen die hem naar zijn laatste rustplaats brengt. Daarom
denk ik dat je het verhaal van je liefde weer kunt oppakken.
JACQUES: Dat denk ik ook.
- Dokter, zei ik tegen de chirurgijn, woont u hier ver vandaan?
- Een flinke kwartmijl, als het niet verder is.
- Is uw huis een beetje comfortabel ingericht?
- Vrij comfortabel.
- Zou u een bed kunnen missen?
-Nee.
- Wat? Zelfs niet tegen betaling, contant?
- O, tegen betaling, contant, neem me niet kwalijk. Maar vriend, u lijkt me niet
echt in staat te betalen, en al helemaal niet contant.
- Dat is mijn zaak. En zou ik bij u een beetje worden verzorgd?
- Heel goed zelfs. Mijn vrouw heeft heel haar leven zieken verpleegd, en mijn
oudste dochter knipt en scheert alle klanten en kan net zo goed een verband
verversen als ik.
- Hoeveel zou u vragen voor kost, onderdak en verzorging?
De chirurgijn krabt zich achter de oren en zegt:
- Voor kost... onderdak... verzorging... Maar wie garandeert me dat ik word
betaald?
- Ik zal elke dag betalen.
- Ha, dat noem ik praten, zo...
Maar volgens mij luistert u niet naar me, meneer.
DE MEESTER: Nee Jacques, daarboven stond geschreven dat je dit keer, die
misschien niet de laatste zal zijn, zou praten zonder dat er iemand zou luisteren.
JACQUES: Als iemand niet luistert naar degene die praat, komt dat doordat hij ofwel
nergens aan denkt, ofwel aan iets anders denkt dan er gezegd wordt: welk van
beide was bij u het geval?
DE MEESTER: Het laatste. Ik dacht aan wat een van de zwarte knechten
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achter de lijkwagen tegen je zei, namelijk dat je kapitein door de dood van zijn vriend
beroofd was van het genoegen om minstens één keer per week te duelleren. Begreep
jij daar iets van?
JACQUES: Jazeker.
DE MEESTER: Voor mij is het een raadsel, en ik zou je dankbaar zijn als je het zou
willen uitleggen.
JACQUES: En wat gaat u dat in godsnaam aan?
DE MEESTER: Niet veel, maar als jij praat, wil je blijkbaar graag dat er naar je
geluisterd wordt?
JACQUES: Dat spreekt voor zich.
DE MEESTER: Nou, daar kan ik echt niet voor instaan zolang die onbegrijpelijke
woorden door mijn hoofd blijven spoken. Ik smeek je, verlos me uit mijn lijden.
JACQUES: Zo mag ik het horen! Maar zweer eerst dat u me niet meer zult
onderbreken.
DE MEESTER: Ik zweer het, op hoop van zegen.
JACQUES: Mijn kapitein, een goede, beschaafde, verdienstelijke man, een van de
beste officieren van het legerkorps, maar wel een beetje zonderling, had een andere
officier uit hetzelfde korps ontmoet en was bevriend met hem geraakt, eveneens
een goede, beschaafde, verdienstelijke man, net zo'n goede officier als hij, maar
ook net zo zonderling...
Jacques wilde net beginnen aan het verhaal van zijn kapitein, toen ze achter zich
een grote groep mannen en paarden hoorden aankomen. Het was dezelfde lijkwagen,
die nu de andere kant op reed. Hij werd omringd door... - Belastingpachters? - Nee.
- Ruiters van de marechaussee? - Misschien. Hoe dan ook, de stoet werd
voorafgegaan door de priester in toog en koorhemd, handen op de rug gebonden,
de zwarte koetsier, handen op de rug gebonden, en de twee zwarte knechten,
handen op de rug gebonden. Wie er verbaasd was? Dat was Jacques, die uitriep:
‘Mijn kapitein, mijn arme kapitein is niet dood! God zij geloofd!...’ Hij maakt
rechtsomkeert, geeft zijn paard de sporen en vliegt op de vermeende rouwstoet af.
Hij is er geen dertig meter meer vandaan als de belastingpachters of ruiters van de
marechaussee op hem aanleggen en hem toeroepen: ‘Stop, omdraaien, of je bent
dood...’ Jacques bleef met een ruk stilstaan en raadpleegde in zijn hoofd snel het
noodlot. Hij had de indruk dat het tegen hem zei: ‘Omdraaien,’ dus dat deed hij. Zijn
meester vroeg: ‘En, Jacques, hoe zit het?’
VERTALING: MARTIN DE HAAN
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Henri-Frédéric Amiel
Besloten dagboek
Het Journal intime van Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) heeft in kringen van literaire
lezers de reputatie het omvangrijkste dagboek ter wereld te zijn. Men spreekt dan,
met ontzag, over het aantal handgeschreven pagina's - tegen de zeventienduizend.
Die reputatie was een mooi geval van napraten. Want vrijwel niemand heeft de
schriften waar die pagina's deel van uitmaakten ooit in handen gehad. Wat men van
Amiels dagboek kon kennen, was hooguit een selectie.
Het is het curieuze lot van het Journal intime geweest om al vrij spoedig na de
dood van Amiel gepubliceerd te worden, maar dan - noodzakelijkerwijs, zou je haast
zeggen - in de vorm van een keuze. Die werd gemaakt door Edmond Scherer,
theoloog en studievriend van Amiel, tezamen met de vriendin en vertrouwelinge
van Amiels laatste jaren, Fanny Mercier.
De door hen bezorgde uitgave, getiteld Fragments d'un journal intime, besloeg
twee delen die achtereenvolgens in 1883 en 1884 gepubliceerd werden. Het is
vooral aan deze allereerste selectie te danken geweest dat het dagboek van Amiel
al snel een fraaie plaats verworven heeft aan het literaire firmament van het
fin-de-siècle.
Zowel in deze Franse editie als in vertalingen die daarop gebaseerd waren (en
die op hun beurt meestal weer keuzes daaruit bevatten) heeft Amiels dagboek een
enorme opgang gemaakt. De editie van Scherer werd een bestseller. Er zijn, gespreid
over een paar decennia, een stuk of dertig drukken van verschenen. Overigens
laten zich in de verschillende drukken en edities van Scherer allerlei verschijningen
en verdwijningen opmerken van fragmenten en passages. Het Journal intime is,
ook binnen deze ‘ene’ uitgave, onderhevig aan gedaanteverwisseling. Intussen was
het voor zo goed als niemand mogelijk om te beoordelen hoe ‘Scherers Amiel’ zich
verhield tot de enige echte. Zoals gezegd verschenen er al snel vertalingen, naar
de uitgave van Scherer. Engeland en Amerika, Zweden, Duitsland en Rusland waren
van de partij - Nederland geheimzinnig genoeg niet.
De editie van Scherer zou niet de enige blijven. In 1931 verscheen er een nieuwe,
omvangrijker, keuze van Bernard Bouvier, wederom onder de titel Fragments d'un
journal intime. In diverse landen kwam er een tweede generatie van Amiel-vertalingen
tot stand. Weer enige tijd later, tussen 1948 en 1958, publiceerde Léon Bopp een
ditmaal driedelige keuze uit Amiels Journal intime. Bovendien werden er enkele
complete afzonderlijke jaren uit het dagboek uitgegeven. In sommige landen
verscheen een derde generatie van Amiel-vertalingen. Ook werd er wel eens een
‘personale’ lijn gevolgd, door het dagboek heen. Van die mogelijkheid getuigde de
uitgave ‘Philine’. Het was kortom nog lang niet afgelopen met Amiel - de Fundgrube
van zijn Journal intime bleef uitgaven genereren.
En ten slotte is het dan, tussen 1976 en 1994, zowaar gekomen tot publicatie van
het volledige Journal intime -
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in twaalf dundrukdelen van elk zo'n twaalf-, dertienhonderd pagina's, voorbeeldig
voorzien van leeslinten, tijdbalken, registers. Dit monnikenwerk is verricht onder
redactie van Bernard Gagnebin en Philippe Monnier. Ik moet zeggen dat ik mijn
ogen uit heb gekeken.
Want pas met deze uitgave is het mogelijk geworden om vast te stellen in welke
mate iedereen totnogtoe zijn eigen Amiel heeft gehad. Waaraan ik me overigens
haast toe te voegen dat het ook werkelijk niet anders kan dan dat eenieder uit Amiel
haalt wat van zijn of haar gading is. Het complete dagboek lezen is namelijk een
betrekkelijk gekkenwerk dat één op één, zou ik zeggen, niet loont. Er zullen trouwens
nog altijd heel weinig mensen zijn die dat doen, of gedaan hebben.
Het dagboek van Amiel kent heel wat ingrediënten. Meer dan eens vindt de lezer
er vlijtige en omvangrijke uittreksels van allerlei gelezen studieuze literatuur. Amiel
las levenslang adembenemend veel, over de volle breedte en diepte van diverse
wetenschappen en literaturen. Vaak bespreekt hij die lectuur nauwgezet. Kritiseren
en polemiseren doet hij natuurlijk ook.
Het dagboek is ook de plaats van de intellectuele planning. Er zijn talloze schema's
in te vinden van het nastrevenswaardige, ideale, volmaakt georganiseerde lezende
en schrijvende leven. Heel vaak blikt Amiel in de maand december terug en vooruit.
Een verstrengeling van grote vertwijfeling en goede voornemens is heel karakteristiek
voor Amiel die van jongs af geleden heeft, naar eigen zeggen, aan de ziekte van
de wilszwakte. Doordat ze tevens iets hebben van een zelf uitgebracht rapport van
een soort persoonlijk Centraal Plan Bureau hebben de decemberafleveringen van
het dagboek steevast ook iets tragikomisch.
Met een zekere standvastige frequentie denkt Amiel ook na over het vraagstuk
van het huwelijk. Heel wat bladzijden bevatten schitterende schema's met
argumenten pro en contra, dan wel forse beschouwingen inzake de eisen die men
aan een echtgenote dient te stellen. Ook dit is levenslang een probleem gebleven,
in die zin dat Amiel nooit getrouwd is. Overigens zou je van ál zijn problemen wel
kunnen zeggen dat ze een leven lang mee gingen.
Amiel was al heel jong wees, en werd grootgebracht bij familie. Hij wekt wel eens
de indruk dat hij meteen al als zijn eigen grootvader ter wereld is gekomen - met
een heel groot denkhoofd, waar de rest van het lichaam bij toeval min of meer aan
vast zit. Hij heeft een enorm absorptievermogen op het gebied van kennis. Zijn
gelukkigste jaren brengt hij studerend in Duitsland door. Als hij eenmaal hoogleraar
filosofie is geworden aan de universiteit van Genève beginnen zijn kwellingen pas
goed.
Amiel komt namelijk nooit af. Hij blijft schema's maken en eisen stellen, maar
werkelijk schrijven - althans van wetenschappelijk werk van allure -, daartoe geraakt
hij eigenlijk nooit. Als hoogleraar is hij een tegenvaller. Zijn wetenschappelijke
publicaties worden algemeen als morsdood beschouwd. Zo ook zijn essays en
gedichten. (Hoewel die laatste toch ook contemporaine lezers en liefhebbers moeten
hebben gekend, getuige het feit dat in ons land bij voorbeeld Nicolaas Beets
gedichten van Amiel vertaald heeft.)
Van jongs af is Amiel gekweld door een matige gezondheid. Hij had het vaak te
kwaad met neus en keel; astma en bronchitis vormden de basso continuo van zijn
leven. Iets gezondheidsmaniakaals had hij ook. Hij was een groot wandelaar en
nam baden in bergbeken, ook 's winters, en dat dan weer ter voorkoming van de
nachtelijke zaadlozingen waar hij over in zat. Talrijk en prachtig zijn de passages
over het weer, de bergen, de natuur.
In het dagboek staat dus van alles wat het nooit tot enige selectie geschopt
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heeft. De Amiel waar het zijn bloemlezers om begonnen is, dat is vooral de
zelfbeschouwer. Het mooist is zijn dagboek, op talloze plaatsen, waar het zich
loszingt tot de plaats waar Amiel zich tot niets verplicht heeft hoeven voelen. Op de
vrijplaats van zijn dagboek raakt zijn denken in een soevereine beweging. De Amiel
die in elk van de gemaakte selecties op de voorgrond treedt is de denker over ik en
wereld, of liever ik en universum - en in zekere zin zelfs: het ik als universum.
Lezen in Amiel is bij uitstek een bladerende, eclectische bezigheid; zoals je poëzie
leest of Pascal, Montaigne of Nietzsche. Dat daarbij elke samensteller van weer
een ‘nieuw’ dagboek van Amiel tot op grote hoogte zijn eigen gang kan gaan, is een
verdienste van dit denken zelf, dat per passage een hoog soortelijk gewicht heeft
en zich ook daardoor heel goed in flarden laat lezen. Amiel is vaak van een zodanige
volheid, ook stilistisch, dat je in dit hooi, om zo te zeggen, een, twee schelfjes
werkelijk helemaal niet mist.
Dat werd me nog eens extra duidelijk toen ik onlangs een curiosum in handen
kreeg, namelijk de Amiel van Tolstoj. Tolstoj had vanaf het moment waarop hij de
literatuur afzwoer nog maar een heel klein plankje boeken binnen handbereik: de
Duitse Brockhaus encyclopedie enerzijds, Marcus Aurelius, Pascal en Amiel
anderzijds. Hij maakte een keuze uit Scherers editie, die door zijn dochter in het
Russisch vertaald is. Die keuze nu is door toedoen van de Zwitserse slavist Felix
Philipp Ingold - uit het Frans - in het Duits vertaald, en via deze u-bocht opnieuw in
Zwitserland beland. (Bij de Züricher uitgeverij Pendo, eind vorig jaar.) Weer keek
ik mijn ogen uit. Waar Edmond Scherer al flink had gedonderjaagd met de tekst,
daar had Tolstoj dat nog eens dunnetjes overgedaan. Schrappen, inkorten,
verplaatsen, compleet herschrijven: het komt allemaal om de haverklap voor.
Ieder zijn eigen Amiel, ik zei het al. Hierbij een paar fragmenten die mij, al lezend,
hebben aangezet tot vertalen. Ik hoop een dezer jaren te komen tot een Nederlandse
Amiel van eigen snit, gebaseerd op de complete uitgave.
(Nicolaas Matsier)

Zondag 25 juni 1848. Ik voel iets in mij trillen, wanneer ik denk aan wat ik zou moeten
zijn. Een mens is oneindig, en de beschouwing van deze microkosmos heeft geen
termijn. Wonderbaarlijk voorrecht van het innerlijk leven! Hoeveel levens van mensen,
van tijdperken, van werelden doen zich niet voor in één enkele beschouwelijke ziel,
die uitwendig niets heeft meegemaakt. Wat voor een oneindige en schitterende
reeks verschijningen heb ik niet reeds voor mij, onwaardige, zien defileren! Ik ben
niets geweest en ben niets, en toch, wat ben ik niet geweest? Wat moet dat dan
zijn bij een Goethe die in de afgronden van zijn denken gedurende zeventig jaar
elke dag een nieuwe intuïtie wekt? Ik heb het al geschreven: De ziel is het naar
binnen gekeerde heelal, zoals het heelal een buiten gekeerde ziel is. Daarom zal
men de ziel niet eerder kennen dan het heelal. Alle delen, systemen, wetten van
het heelal hebben hun hiërarchische correspondenten in de ziel. Sterker, elk individu
is het heelal in een ander formaat. Hoe groter het formaat, des te eenvoudiger de
studie; de astronomie is dan ook geavanceerder dan de psychologie. De fysiologie
is de zichtbare psychologie. Wet van de onbepaalde condensatie: de
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mens, condensatie van de planeet; de ziel, condensatie van het organisme; het
leven van de ziel, eeuwige condensatie van zichzelf; een type, condensatie van een
volk. Alleen voor het Dualisme, voor een slechte theorie van de betrekkingen tussen
de geest en de natuur, komt dit neer op materialisme. Ik voorvoel de tegenwerpingen
en de antwoorden.

Maandag 30 december 1850. Ik heb heel weinig geslapen, maar een massa
gewaarwordingen ondervonden en diverse ideeën gehad. 1. Scherpte van percepties
van het gehoor, op het moment waarop ik mijn lamp gedoofd heb; volmaakt gevoeld
hoe of het ene zintuig de overige lichtelijk schroeit. Zodra het donker was, heb ik
onmiddellijk waargenomen wat er in de aangrenzende kamers gebeurde, alsof de
wanden waren gevallen. Analogieën met de blinden, de slaapwandelaars, enz. 2.
Deel gehad aan de gewaarwordingen van de moeder van het gezin die, midden in
de nacht ontwaakt, haar kind wiegde. 3. Vervolgd door de innerlijke stem van het
geluk, die plaats bood aan twee andere; de ene zei: Leven van arbeid, maar
begrepen en bemind; de andere: Leven van vrijheid, maar minder tederheid. Ze
hebben lang gezongen en met een smartelijke aandrang. Visioenen van geluk,
verlating, vrede, onbehagen trokken voorbij aan mijn ogen. Ik heb het welbehagen
gevoeld van het bezeten en geruste hart. Ik heb het licht gebeden in mij aan te gaan,
de motieven opgeroepen van de ontwaakte rede, maar het kostte mij moeite de
kalmte te hervinden, de slaap te vatten, en tot een slotsom kwam ik niet. Ook gevoeld
dat het nachtleven verschilde van het dagleven, en dat de gedachten zich er, als
op aarde, aandienden door hun antipoden. 4. Het verband tussen het denken en
de handeling heeft me flink bezig gehouden, bij het ontwaken, lang voor ik opstond,
en deze bizarre, halfnachtelijke formule lachte me toe: De handeling is slechts de
gedachte die verdikt is, concreet geworden, obscuur, onbewust. Het leek me dat
onze geringste handelingen, eten, lopen, slapen, de condensatie waren van een
veelvoud aan waarheden en gedachten, en dat de rijkdom aan begraven ideeën
evenredig was aan de vulgariteit van de handeling (zoals de droom des te actiever
is naarmate we dieper slapen). Het mysterie belegert ons en dat is wat men ziet en
doet, elke dag die het grootste bedrag aan mysteries incasseert. Spontaan
reproduceren wij op analoge wijze het werk van de schepping: onbewust in de
eenvoudige handeling; bewust in de intelligente, morele handeling. In de grond is
1
dat de stelling van Hegel , maar nog nooit heeft zij me zo helder, zo concreet geleken.
Alles wat is, is denken, maar niet een bewust en individueel denken. De menselijke
intelligentie is niets anders dan het bewustzijn van het zijn. Dat heb ik vroeger zo
geformuleerd: Alles is symbool van een symbool, en symbool waarvan? Van de
geest.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

71

Vrijdag 15 augustus 1851. Gereed kunnen zijn, dat is groots. Kunnen ophouden,
besluiten, vertrekken: kostbaar vermogen, dat berekening veronderstelt,
vastbeslotenheid, energie, overzicht. Daarvoor moet je knopen kunnen doorhakken,
want alles ontwarren en ordenen, dat gaat niet; men moet het wezenlijke eruit kunnen
halen, het belangrijke uit de kleinigheden waar geen eind aan komt; kortom zijn
leven, zijn plichten, zijn aangelegenheden, zijn bagage enz. vereenvoudigen. Het
is verbazingwekkend hoezeer wij gewoonlijk verwikkeld en verward zijn in
duizend-en-één belemmeringen en verplichtingen van niks, die ons toch hinderen
in onze bewegingen. Kunnen eindigen, dat is in wezen hetzelfde als kunnen sterven,
dat is het onderscheiden van de dingen die werkelijk noodzakelijk zijn, en de overige
weer op hun plaats zetten. Om op ieder moment zo vrij mogelijk te zijn, moet men
veel orde hebben. Het is de wanorde die ons tot slaven maakt. De wanorde van
vandaag maakt inbreuk op de vrijheid van morgen. De zaken die we achter ons aan
laten slepen, duiken later opnieuw voor ons op en versperren ons de weg. Als elk
van onze dagen op orde brengt wat zich daar voordoet, zijn zaken afhandelt, met
achting voor de dag die erop volgen zal, zullen wij steeds gereed zijn. Opeenhoping
is schadelijk voor alle welzijn, alle vrijheid, alle helderheid, en opeenhoping is het
gevolg van uitstel.
13 december 1866 - Een schrift van dit dagboek herlezen: ik heb me een beetje
geschaamd voor zo veel weeklachten en apathieën. Die bladzijden geven mijn
wezen slechts onvolmaakt meer, en heel wat dingen zijn er in mij die ik er niet in
terugvind. Hoe komt dat? Allereerst doordat de droefheid met meer plezier de pen
pakt dan de vreugde, voorts door omringende omstandigheden; wanneer niets mij
op de proef stelt, val ik terug in de melancholie: de praktische man, de vrolijke man
en de literaire man verschijnen niet in deze bladzijden. In dit portret ontbreekt het
totaaloverzicht, de proportie, het centrum; het is gezien van te nabij.
De ware reden die maakt dat men zichzelf slecht kent, is de moeilijkheid om
zichzelf op de juiste afstand te bezien, om het geschikte gezichtspunt in te nemen,
waar de details samenkomen in de algemene expressie, wel verre van haar te
maskeren. Men moet zichzelf sociaal en historisch bezien om een exact idee te
hebben van de eigen relatieve waarde, en zijn hele leven of althans een hele periode
van zijn leven bezien om te weten wat men is en wat men niet is. De mier die heen
en weer loopt over een gezicht, ‘de vlieg gezeten op het voorhoofd van een
schoonheid’ beroeren die wel, maar zien ze niet, want ze omvatten ze niet tegelijk
in één blik.
Is het verbazend dat de misverstanden zo'n grote rol spelen in de wereld, als je
ziet hoe enorm moeilijk het is om een getrouw portret te ma-
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ken van een persoon die je al meer dan twintig jaren bestudeert? Overigens gaat
die inspanning niet helemaal verloren; haar beloning is dat ze het uitwendig
onderscheidingsvermogen scherpt. Als ik een enigermate verfijnde kijk heb op
allerlei geesten, dank ik hem ongetwijfeld aan die continu verijdelde zelfanalyse. In
feite heb ik mijzelf altijd als studiemateriaal beschouwd, en wat me in mij het meest
geïnteresseerd heeft, dat is het gemak van binnen handbereik een mens te hebben,
een persoon, van wie ik zonder opdringerigheid en zonder indiscretie al de
gedaanteverwisselingen kon volgen, de geheime gedachten, de hartslagen, de
verleidingen, als authentiek staal van de menselijke natuur. Het is op onpersoonlijke,
filosofische wijze dat mijn aandacht zich aan mijn persoon gehecht heeft. Men
bedient zich van wat voorhanden is, en men moet roeien met de riemen die men
heeft.
Om het goed getroffen portret te verkrijgen, dient men de opeenvolging om te
zetten in gelijktijdigheid, de veelheid te verlaten voor de eenheid, van de wisselende
verschijnselen op te stijgen tot de essentie. Nu zijn er wel tien mensen in mij, al naar
gelang de tijdstippen, de plaatsen, de omgeving en de aangelegenheid; ik verlies
mijzelf uit het oog in mijn beweeglijke verscheidenheid. Wijzen op wat dan ook
aangaande mijn verleden, mijn dagboek of mijzelf dient hem tot niets die niet de
dichterlijke intuïtie heeft en mij niet opnieuw samenstelt in mijn totaliteit met en
ondanks de elementen die ik hem toevertrouw.
Ik voel me kameleon, caleidoscoop, Proteus, veranderlijk en polariseerbaar op
alle manieren, vloeibaar, virtueel, bijgevolg latent, zelfs in mijn manifestaties, absent,
zelfs in mijn representatie. Ik woon, om zo te zeggen, de moleculaire werveling bij
die men het individuele leven noemt; ik heb zicht op en weet van die constante
metamorfose, die niet te stuiten rui van het bestaan die zich in mij voordoet; ik voel
hoe alle deeltjes van mijn wezen, alle druppels van mijn rivier, alle uitstralingen van
mijn unieke kracht de wijk nemen, zich vernieuwen, zich wijzigen.
Die fenomenologie van mijzelf is als de toverlantaren van mijn lot, en tegelijk als
een venster geopend op het mysterie van de wereld. Ik ben, of liever: mijn
bewustzijnsgevoeligheid is, geconcentreerd op die ideale lijn, een soort van
onzichtbare drempel waar men het onstuimig voortgaan voelt van de tijd, die bruist
terwijl hij uitmondt in de roerloze oceaan van de eeuwigheid. Na verstrooid te zijn
geweest, verdoofd, verdronken in de veelvoudige en verscheidene bagatellen, in
de bevliegingen van de vluchtige existenties, zonder erin te slagen bedwelmd te
worden of verblind, vind ik de onpeilbare afgrond terug, de doodse en stille diepte
2
waar de Moeders zetelen, waar slaapt wat leeft noch sterft, wat beweging noch
verandering noch uitgestrektheid noch vorm kent, en wat duurt terwijl al het overige
voorbijgaat.
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Donderdag 19 maart 1868. Wat men de kleine dingen noemt, is de oorzaak van de
grote, want het is er het begin van, de eicel, het embryo; en het uitgangspunt van
een existentie beslist gewoonlijk over heel haar toekomst. Een zwarte punt is het
begin van een gangreen, een orkaan, een revolutie, enkel een punt. Een onmerkbaar
ongenoegen kan ten slotte uitlopen op haat en scheiding. (Wie was die Karolingische
keizerin die de troon verloor vanwege een dispuut dat begon met het knippen van
haar?) Een enorme lawine vangt aan doordat een atoom zich losmaakt, de brand
van een stad door het vallen van een lucifer. Vrijwel alles komt voort uit vrijwel niets,
lijkt het. Soms laten de eerste honderd franken van een fortuin zich moeilijker
verdienen dan later de miljoenen. De creatie van de eerste zes gelovigen heeft
Mohammed meer moeite gekost dan zijn opvolgers de verovering van zes
koninkrijken. Alleen de eerste kristallisatie is een kwestie van genie, de uiteindelijke
aggregatie is een zaak van massa, aantrekkingskracht, verworven snelheid,
mechanische versnelling. Zowel de geschiedenis als de natuur toont ons de
toepassing van de wet van inertie en agglomeratie, die zich schertsend zo laat
formuleren: Niets slaagt zo zeer als het succes. Vind de goede methode, sla de
spijker op zijn kop, begin goed: klaar ben je. Of eenvoudiger: Heb geluk, want het
toeval speelt een onmetelijke rol in de menselijke aangelegenheden. Degenen die
in deze wereld het meest geslaagd zijn erkennen het: de berekening is niet zonder
nut, maar het toeval spot schaamteloos met de berekening (Napoleon, Bismarck,
Macchiavelli) en het resultaat van een plan staat in geen enkele verhouding tot zijn
verdienste. Vanuit bovennatuurlijk gezichtspunt zegt men: Dat zogenaamde Toeval,
dat is het aandeel van de Voorzienigheid. De mens maakt zich druk, maar God leidt
hem (Fénelon). De ellende is dat door de veronderstelde interventie de geloofsijver,
de deugd, de toewijding stranden en de misdaad, de stommiteit, het egoïsme slagen,
even vaak of zelfs vaker dan omgekeerd. Zware beproeving voor het geloof, dat
zich eruit redt met dit woord: Mysterie! waarmee het geloof achteraf erkent dat zijn
verklaring niets verklaart, en bijgevolg slechts een praatje voor de vaak is, een vrome
woordkraam. In de oorsprongen bevindt zich het principale geheim van het Lot.
Zondag 18 augustus 1873. Lucht prikkelend, landschap helder, levend en zuiver,
de zee vrolijk, van een as- en witachtig blauw, dat totaal anders is dan het azuur en
indigo van de Ionische Zee. Fraaie effecten van strand, zeegezicht en verte; het
silhouet van de klokkentorens van de hoofdstad tekende zich af als een knipsel.
Mooie strepen goud op de golven, toen de zon onder de flarden damp halfweg de
hemel wegzonk, alvorens in de nevels van de zee-einder opgenomen te worden.
Flinke mensenmassa. Heel Scheveningen en Den Haag, het dorp en de stad
stroomden het terras met
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zijn duizend tafels op en overspoelden de vreemdelingen en de badgasten.
De matrones, voedsters, de kinderen en de plaatselijke schonen, met hun zilveren
oorijzers, hun witte of zwarte schorten en hun in de ceintuur vastgezette halsdoeken,
liepen rond met hun stijf ingepakte en geplooide lijven die elk leeftijdsverschil aan
het oog onttrekken. Enige officieren (marine of cavalerie). Jodinnen geblondeerd,
maar met haviksneus en sensuele lippen. Uiteenlopende toiletten, Franse modes.
Alle mogelijke hoedjes, platte ronde, met opstaande randen, modellen van een voet
hoog, met wapperende linten, of dansende kloskant; alle kleurcombinaties, grijs
met roze, grijs met blauw, roze met zwart, roze met rossig, wit met rood. Heel wat
aardige gezichtjes; elegante, soepele, golvende vormen, maar zelfverzekerd en
gedistingeerd gedrag was zeldzamer.
Het orkest speelde Wagner (Lohengrin), Auber en walsen. Wat deden al die
mensen? Ze genoten van het leven; de rusteloze helft bewoog zich rond de gezeten
helft. Duizend gedachten doolden door mijn brein: het recht en de waarde van de
Europese mode; de vrije tijd; de zondag; de esthetiek van de kleuren, de symboliek
van de kleding; hoeveel geschiedenis er aan te pas kwam om mogelijk te maken
wat ik zag (zondag, muziek, kleding, vrije tijd, rangen en standen, Hollandse staat,
kosmopolitisme, enzovoorts, enzovoorts). Judea, Egypte, Griekenland, Germanië,
Gallië, en alle eeuwen van Mozes tot Napoleon, en alle zones van Batavia tot Guyana
hadden meegewerkt aan deze reünie. Nijverheid, wetenschap, kunst, geografie,
handel en religie van heel de menselijke soort vinden elkaar terug in elke menselijke
combinatie, en wat zich daar voor onze ogen op één punt bevindt is onverklaarbaar
zonder alles wat geweest is. De verstrengeling van tienduizend draden
noodzakelijkerwijs geweven om één enkel fenomeen teweeg te brengen is een
verbijsterende intuïtie. Men voelt zich in tegenwoordigheid van de Wet, men ziet
een glimp van de mysterieuze werkplaats van Isis. Het Efemere neemt het Eeuwige
waar.
Hoe onbeduidend is de kortheid van onze dagen, waar de generaties, de eeuwen
en de werelden zelf niets anders doen dan eindeloos de hymne van het leven te
reproduceren, naar de honderdduizend wijzen en variaties die de universele symfonie
uitmaken? Het motief is altijd eender; de monade kent slechts één wet; alle
waarheden zijn slechts varianten van één enkele waarheid.
Het heelal is de vreugde van Brahma en de wil van de Eeuwige. Het
vertegenwoordigt de oneindige rijkdom van de Geest die er vergeefs op uit is alle
mogelijkheden uit te putten, en de goedheid van de Schepper die al wat in de
voorgeborchten van de almacht slaapt wil laten delen in het zijn. Beschouwen en
aanbidden, ontvangen en teruggeven, je steentje hebben bijgedragen.
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Woensdag 26 juli 1876. Het dagboek is een hoofdkussen van de luiheid; het geeft
dispensatie voor een grondige behandeling van de onderwerpen, het schikt zich in
alle herhalingen, het begeleidt alle grillen en bochten van het innerlijke leven en
stelt zich geen enkel doel. Dit dagboek bevat het materiaal voor zesenveertig delen
van driehonderd pagina's. Wat een ontzaglijke verspilling van tijd, denken en kracht!
Het zal niemand van nut zijn en zelfs mij zal het eerder geholpen hebben om het
leven te ontwijken dan om het te leven. Het dagboek neemt de plaats in van
vertrouweling, dat wil zeggen vriend en echtgenote; het neemt de plaats in van
handeling en productie, het neemt de plaats in van vaderland en publiek. Het is een
zoethouder, een afleiding, een uitvlucht. Maar dit factotum, dat alles vervangt,
vertegenwoordigt wat dan ook niet echt. Het doet me denken aan dat meubel
waarover Töpffer het heeft, tegelijk paraplu, wandelstok, stoel, en voor al deze
functies onvoldoende. Het dagboek is een lapmiddel, vooruit. Maar op reis doe je
het met simpeler spullen, en mijn provisorisch leven komt niet boven de status van
de reis uit.
Wat maakt het wezen uit van een geschiedenis van een ziel? De stratificatie van
haar vorderingen, de lijst van haar verworvenheden en het verloop van haar lot. Wil
jouw geschiedenis instructief zijn voor iemand, en jouzelf interesseren, dan zal ze
losgemaakt moeten worden van haar grondstoffen, vereenvoudigd, gedestilleerd.
Deze veertienduizend pagina's zijn slechts de stapel bladeren en schors van de
boom, om het extract waarvan het ons begonnen is. Een woud van cinchona's levert
slechts een vat kinine. Een compleet rosarium van Smyrna verdicht zich tot één
flacon parfum.
Misschien mondt dit gepraat van negenentwintig jaren uit in volstrekt niets, waar
ieder alleen geïnteresseerd is in zijn eigen roman en in zijn persoonlijk leven.
Misschien zul je nooit tijd over hebben om jezelf te herlezen. Dus... dus dan? Je
zult geleefd hebben, en het leven bestaat erin dat het menselijk type en het menselijk
refrein herhaald worden, zoals legioenen van jouw gelijken dat eeuw in eeuw uit
hebben gedaan, doen en zullen doen. Je van dat refrein en van dat type bewust
worden, dat is iets, en meer dan dat kunnen we nauwelijks. De verwerkelijking van
het type is geslaagder en het refrein vrolijker, als de omstandigheden gunstiger en
milder zijn; maar of de Marionetten zich nu zus bewogen hebben of zo...
Drie maal in de rondte van je hopsasa!

Dat alles valt in dezelfde afgrond, en loopt om en nabij op hetzelfde uit.
Te hoop lopen tegen het lot, slag leveren om te ontsnappen aan de onvermijdelijke
afloop, het is bijna pueriel. Wanneer de levensduur van een honderdjarige en die
van een eendagsvlieg eigenlijk vergelijkbare groot-
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heden zijn, en de geologie of de astronomie ons het mogelijk maken om hun
levensduren vanuit dit gezichtspunt te bezien, wat betekenen dan ons nauwelijks
waarneembare kabaal, onze inspanningen, onze woedes, onze ambities, onze
hoop? Voor de Droom van een droom is het belachelijk om zogenaamde stormen
te verwekken. De veertig miljoen foraminiferen die een kubieke duim krijt bevolken,
betekenen die veel voor ons? De veertig miljoen mensen die Frankrijk bewonen,
wegen die zwaarder voor iemand op de maan of Jupiter?
Een bewuste monade zijn, een niets dat zichzelf kent als het microscopische
spook van het universum: dat is al wat wij kunnen zijn.

Maandag 31 mei 1880. Alleen de maatschappij vertegenwoordigt een enigszins
complete eenheid. Het individu moet zich ermee vergenoegen een steen van het
gebouw, een radertje van de immense machine, een woord van het gedicht te zijn.
Het is een steeds kleiner onderdeel van de familie, de staat, de mensheid, en van
alle speciale groeperingen die gevormd worden door de belangen, de
geloofsovertuigingen, de aspiraties en de werkzaamheden. De voortreffelijkste zielen
zijn die welke zich bewust zijn van de universele symfonie, en van ganser harte
meewerken aan het reusachtige en gecompliceerde concert dat men de beschaving
noemt.
De geest is in principe in staat om alle begrenzingen die hij in zichzelf aantreft uit
de weg te ruimen, begrenzingen van taal, nationaliteit, religie, ras, tijdperk. Maar
gezegd moet worden dat, naarmate de geest spiritueler en alzijdiger wordt, hij des
te minder greep heeft op de anderen, die hem niet meer begrijpen en niet weten
wat ze met hem moeten. De invloed is aan de mannen van de daad, en om te
handelen is niets zo nuttig als beperktheid van denken gevoegd bij de energie van
de wil. Wees zwaard, hamer of kanonskogel om de mensen in beweging te krijgen
en een doel te bereiken. De ambitieuzen en de begerigen drijven de spot met de
dromers, van wie ze hun spot als medelijden terugkrijgen. De droom is reusachtig
maar de daad is een dwerg. Voor de onvrije geesten zijn het succes, de reputatie
en de winst al voldoende; maar met de geneugten van de vrijheid en de vreugden
van de reis in het oneindige zijn zij niet bekend. Overigens is het niet mijn bedoeling
om de een te prefereren boven de ander, want ieder is slechts gelukkig
overeenkomstig zijn natuur. Trouwens, geschiedenis komt alleen maar tot stand
door specialismen en combattanten. Maar misschien kan het geen kwaad dat, te
midden van de verslindende activiteiten van de westerse wereld, een paar zielen
een beetje brahmaniseren.
Donderdag 9 september 1880. Het komt me voor dat ik, met het afnemen
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van mijn actieve kracht, meer vergeestelijk; voor mij wordt alles transparant, ik zie
de typen, de Moeders, het diepste van de wezens, de zin der dingen.
Mijn natuurlijke neiging is alles om te zetten in denken. Alle persoonlijke voorvallen,
alle afzonderlijke ervaringen zijn voor mij voorwendsels tot meditatie, feiten om te
generaliseren in wetten, werkelijkheden om te herleiden tot ideeën. Die metamorfose
is het cerebrale werk, de filosofische arbeid, de operatie van het bewustzijn, dat een
distilleerkolf is. Ons leven is louter een te duiden document, een te spiritualiseren
materie, een opeenvolging van vluchtige verschijnselen, te transformeren tot een
microkosmische schets. Zo is althans het leven van de denker. Hij depersonaliseert
zich elke dag; als hij erin toestemt te ondervinden en te handelen, dan is het om
beter te begrijpen. Als hij wil, dan is het om de wil te kennen. Hij beschouwt zich als
een laboratorium van verschijnselen, en vraagt voor zichzelf van het leven slechts
wijsheid. Maar hij verlangt er ook naar om vreugde te schenken, te troosten, gelukkig
te maken.
Wat hem onderscheidt, dat is de onteigening. Hoewel hij het aangenaam vindt
om bemind te worden en hij niets kent dat even aangenaam is, komt hij zichzelf ook
daar eerder voor als het schouwtoneel van het verschijnsel dan als het doel ervan.
Hij beziet het fraaie schouwspel van de liefde; hij absorbeert het niet tot eigen
voordeel. Hij gelooft zelfs niet dat zijn lichaam van hem is; door zich heen gaan voelt
hij de vitale werveling die hem tijdelijk ten deel valt om hem de kosmische trillingen
gewaar te laten worden. Hij is slechts denkend subject, hij houdt slechts de vorm
van de dingen vast, hij kent zich geen materieel bezit toe van wat dan ook.
Die geneigdheid maakt hem onbevattelijk voor alles wat hebzuchtig is, genietend,
heersend, hamsterend. Hij is in feite vloeibaar als een fantoom dat men wel degelijk
ziet, maar niet kan grijpen, omdat zijn stevigheid en ondoorzichtigheid slechts
ogenschijnlijk zijn; de onteigening maakt hem inaan en leeg; hij lijkt op een man,
zoals de manen van Achilles, zoals de schim van Creusa op levende mensen leken.
Zonder dood te zijn geweest ben ik een revenant. Ik droom rechtopstaand en volledig
wakker. De anderen schijnen mij dromen toe en ik schijn aan de anderen een droom
toe.

Zaterdag 29 januari 1881. Spinoza stierf in het bijzijn van de arts die hij had ontboden.
Jij moet je neerleggen bij het idee dat je in een mooie nacht in je eentje dood zult
gaan, gewurgd door je laryngitis. Dat legt het af tegen de laatste zucht van een
patriarch omringd door zijn biddende familie. Daar ontbreekt het aan schoonheid,
grandeur en poëzie; maar het stoïcisme bestaat uit ontzegging. Abstine et sustine.
Je weet overigens dat je trouwe vrienden hebt. Het is beter hen niet te kwellen.
Gezucht en opwin-
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ding maken de grote overgang penibeler. E én woord vervangt alle andere: Gods
wil geschiede, en niet de mijne!
Leibniz werd op de begraafplaats slechts vergezeld door zijn huisknecht. Het
isolement van doodsbed en zerk is dus geen kwaad. Het mysterie laat zich niet
delen. De dialoog tussen de ziel en de Koning der verschrikkelijkheden
(épouvantements) vergt geen getuigen. Het zijn de levenden die erop staan eer te
bewijzen aan wie weggaat. Wat zal zijn, zal zijn. Wij hoeven slechts Amen te zeggen.

Vrijdag 18 februari 1881. Deze zwevende staat, die dood noch leven is, heeft iets
zachts, want als het ontzegging is, dan een die het denken toelaat. Het is een
dromerij zonder pijn, een vredige overpeinzing. Omringd door affecties en boeken,
tenminste vrij tot aan de drempel van mijn woning, laat ik me drijven op de loop van
de tijd, zoals ik vroeger in Holland over de vaarten gleed, zonder schokken en zonder
3
lawaai. Ik waan mij nog op een treckschute . Hoogstens hoort men nu en dan het
zachte klotsen van het water dat door het gejaagde vaartuig gekliefd wordt, of de
hoefslag van het trekpaard dat op het zandpad draaft. In zulke omstandigheden
heeft de reis iets fantastisch. Men is er niet zeker van dat men nog bestaat en grond
onder de voeten heeft. Men herinnert zich de manen, de schimmen die vluchten in
de schemer van de inania regna. Het is het vloeibaar bestaan.
Waar bent u mee bezig? Wat schrijft u? zei Auguste Bouvier. Mijn god, niets. Ik
zie mijn indrukken, mijn dromen, mijn gedachten, mijn herinneringen voorbij trekken
als een mens die van alles af heeft gezien. Ik heb me teruggetrokken in mijn laatste
uitkijkpost, het psychologisch bewustzijn. Ik woon de evenementen bij die mijzelf
overkomen, zonder ze op te wekken of mij ervan te ontdoen. Deze contemplatieve
roerloosheid is verwant aan die welke men toeschrijft aan serafijnen. Het is niet het
individuele ik dat me interesseert, maar een specimen van de monade, een toonbeeld
van de algemene geestesgeschiedenis. Alles is in alles, en het bewustzijn peilt wat
het voor zich heeft. Niets is groot of klein. De geest is alvormig, en alles is hem
goed.
In deze staat vervluchtigen de relaties tot het lichaam, tot de buitenwereld, tot de
andere individuen. Het Selbstbewusstsein keert terug in het onpersoonlijke
Bewusstsein.
Zondag 21 maart 1881. Dit ziekenleven is te epicurisch. Al vijf of zes maanden niets
anders dan geduld oefenen, mezelf verzorgen of mezelf verstrooien en ik heb er
genoeg van. Waar het me aan ontbreekt dat is werk. Werk is de specerij van het
bestaan. Het leven zonder doel, het leven zonder inspanning heeft iets vaals. Luiheid
leidt tot lusteloosheid; uit
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lusteloosheid komt weerzin voort. En daar komt de voorjaarsnostalgie nog bij. Dat
is het jaargetijde van de vage verlangens, van de doffe bedruktheden, van de zuchten
zonder object. Men droomt geheel wakker. Men zoekt op de tast ik weet niet wat.
Men roept iets dat niet eens een naam heeft, of het moest het geluk of de dood zijn.
VERTALING: NICOLAAS MATSIER

Eindnoten:
1 Alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünftige wirklich.
2 Te vinden in Goethe's Faust II, acte 1, scène 5.
3 Aldus bij Amiel.
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Albert Lhermite
Twee filosofische sprookjes
Bij Lhermite, Geef ons alstublieft een scepticus ‘Zijn er in ons midden werkelijk
geen sceptici meer?’ Met die verzuchting opent de verzameling filosofische sprookjes
Un sceptique s'il vous plaît van Albert Lhermite, die in 1861 verscheen bij Michel
Lévy in de ‘Bibliothèque des Voyageurs’. Van Lhermite is geen spoor te vinden in
de literaire annalen en mémoires van zijn tijdgenoten. Het boekje bleef onopgemerkt,
werd door de kritiek genegeerd en verdween in de catacomben van de
literatuurgeschiedenis, totdat de specialiste in de negentiende-eeuwse letterkunde
Julia Przybós, geïntrigeerd door de titel, het boek opdiepte uit de Bibliothèque
Nationale en in 1996 opnieuw publiceerde bij José Corti. Misschien waren de
verhalen van Lhermite hun tijd vooruit en sloten ze niet aan op de toenmalige literaire
opvattingen. Een verhaal als ‘De bibliotheek van wit papier’, met zijn maagdelijke
boeken, is in tegenspraak met de destijds heersende ideeën over verheven
kunstenaarschap en de almachtige rol van de auteur: het boek wordt voorgesteld
als een lege ruimte die nog moet worden ingevuld. De lezer kruipt in de gedaante
van de auteur. In zekere zin loopt Lhermite daarmee vooruit op schrijvers als Borges,
Perec en Calvino.
Lhermite presenteert zijn verhalen als een bij toeval gevonden anoniem
manuscript, een formule die eerder gebruikt werd door onder andere Benjamin
Constant in Adolphe en Jan Potocki in Manuscript gevonden te Zaragoza. In de
verhalen keert Lhermite zich tegen het destijds in Frankrijk heersende eclecticisme
in de filosofie, dat vooral werd belichaamd door Plato-vertaler en Descartes-bezorger
Victor Cousin. Zijn roep om meer scepsis krijgt vooral gestalte in de filosofische
sprookjes, die allemaal een wrede ondertoon hebben, zoals een goed sprookje
betaamt.
Albert Lhermite is het pseudoniem van Albert Dupuis (1817-1885). Hij werd
geboren in Lille, studeerde rechten in Parijs, en keerde in 1841 terug naar Lille,
waar hij eerst werkte als vrederechter en later als hoofd geschillen bij de
verzekeringsmaatschappij Le Nord. In 1848 werd hij toegelaten tot de Société des
Sciences et des Arts, en hij publiceerde in de Mémoires van die instelling regelmatig
artikelen, zoals Notice sur la vie, les doctrines et les écrits d'Alain de Lille (1849 en
1858), L'enseignement de la philosophie à Lille (1856), en L'Ambassade d'Auger
de Busbecques en Turquie (1862). Hij leverde onder verschillende pseudoniemen
bijdragen aan de meeste kranten in Lille. In 1869 verhuisde hij naar Passy, en drie
jaar later naar het negende arrondissement in Parijs. Daarna vervaagt het spoor.
Om nog onopgehelderde redenen figureert Dupuis vanaf 1881 niet meer op de
ledenlijst van de Société des Sciences. Hij overlijdt in 1885 in het negentiende
arrondissement in Parijs. De schrijver Lhermite - ‘de kluizenaar’ - is in meer dan één
opzicht nog steeds een onbekende.
‘Maar het toeval wilde dat ik in een huurrijtuig het verloren manuscript
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vond van de korte filosofische vertellingen die u nu gaat lezen en die van weinig
vertrouwen in de menselijke rede getuigen.
Beste lezer, als u weet wie de schrijver ervan is, vertel me dan waar ik hem kan
vinden. Daarvoor zou ik u zeer erkentelijk zijn.’ (Walter van der Star)

De filosofie van het blindemannetje spelen
Rede, gehouden door dr. Krammacher aan het Metafysische Atheneum van Parijs,
ter gelegenheid van de inauguratie van de theoretische leergang voor onschuldige
spelletjes.
Mijne Heren,
Hoewel de aanvaarding van deze leerstoel en de erkenning van mijn
onvolkomenheid me enigszins beducht maakt, kan ik niet ontkennen dat ik een
diepe tevredenheid voel wanneer ik denk aan de gunstige resultaten van de missie
die mij is toevertrouwd. Voortaan zullen de favoriete spelletjes van de jeugd niet
meer overgelaten worden aan gril en toeval. Verlicht door het schijnsel van de
geschiedenis en de filosofie, zullen ze dienen voor de opvoeding van nieuwe
generaties, en achter de schijn van aangenaam vermaak, in hun hart de kiem leggen
voor krachtige deugden en verheven gedachten.
Van de talrijke spelletjes die achtereenvolgens onder uw aandacht gebracht zullen
worden, heb ik gedacht als eerste blindemannetje te behandelen, omdat ik het als
het rijkst aan zedelijke lessen beschouw. Iedereen die het met volle overgave speelt
leert al snel uiterst vergevingsgezind te zijn. Hij ergert zich niet meer aan de
vergissingen en fouten van zijn naaste, maar lacht erom met zachtmoedig medelijden,
want straks zullen ook de zijne het medeleven en de vrolijkheid van anderen
opwekken. Iedereen maakt op zijn tijd blunders, gedraagt zich onhandig, vergist
zich, raakt van slag en dient als kop van jut; zo ziet de samenleving er nu eenmaal
uit; de zwakheid van onze zintuigen, die we tijdens een moment van vermaak hebben
vastgesteld, komen we tijdens onze hele verdere levensloop telkens weer tegen.
Heeft de eeuwige heer van de spelletjes in deze wereld ons niet allemaal het
blinddoek van de onwetendheid omgebonden? Sommigen dragen er een van zijde,
die door de muzen is geweven, anderen een van laken, die door de cyclopen is
gevold; niemand ontkomt eraan.
Daarnaast worden in dit aantrekkelijke spel de vele schakeringen van de
volksgeest tot uitdrukking gebracht. De Duitser speelt het met hardhandige
goedmoedigheid, en noemt het grappig genoeg ‘blindekoe’ (das Blindekuhspiel);
de Italiaan straalt daarbij elegantie en finesse uit, zoals blijkt uit de lichtvoetige naam
‘vlieg die zijn gezichtsvermogen kwijt is’ (mosca cieca). Maar wat je vooral bij alle
verschillende vormen van blin-
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demannetje aantreft zijn de intellectuele preoccupaties van de generaties die erdoor
betoverd zijn geraakt. Ik zal niet teruggaan in de geschiedenis, maar beperk me
ertoe u te wijzen op de veranderingen die dit spel in de meest recente tijden heeft
ondergaan.
Tijdens de vorige eeuw heeft Condillac, zoals iedereen weet, een deel van de
Cours d'études, die hij voor de prins van Parma schreef, gewijd aan een uitputtende
uiteenzetting over blindemannetje. Hij is er wonderwel in geslaagd de verschillende
vormen van het spel systematisch te rangschikken door de werking van onze
zintuigen grondig te analyseren, waarbij hij ons vergelijkt met standbeelden bij wie
alle vermogens tot leven zouden zijn gewekt, behalve dat van het zicht. Zo liet hij
zien welke bijzondere rol de tastzin speelde in gewoon blindemannetje; en hij wees
daarentegen op het ontbreken ervan in het blindemannetje dat gezeten of met
handschoenen wordt gespeeld. Zo gaf hij ook inzicht in de functie van het gehoor
bij de geblinddoekte die zich moet oriënteren op het geluid van een kneepje of een
belletje. Ten slotte legde hij uit dat ieder zintuig een tekensysteem heeft en
concludeerde hij dat dit spel net als iedere kunst steunt op een volwassen taal.
Maar Madame de Staël bracht de ideeën in Frankrijk op een hoger plan. In haar
boek De l'Allemagne maakte ze ons vertrouwd met de ingrijpende revoluties die
ons onderwerp aan gene zijde van de Rijn had doorgemaakt en met de filosofische
onderzoekingen waaraan het was onderworpen. Laten we niet schromen om ze in
enkele woorden in de herinnering te roepen.
Met het schrijven van de Kritiek van het blindemannetje heeft Kant overtuigend
aangetoond dat we de voorwerpen die het spel aan ons voorlegt nooit aan de hand
van onze zintuigen zouden kunnen raden, als ons verstand datgene wat wij voelen
niet zou onderbrengen onder bepaalde noodzakelijke vormen, zoals tijd, plaats,
kwantiteit, kwaliteit, relaties en mode, waaraan we de verborgen persoon of zaak
herkennen. De tastzin zegt mij dat dit een satijnen jurk is; er zijn er duizenden op
de wereld; het enige wat ik weet is dat ik mijn hand op satijn heb gelegd. Maar laten
we deze kennis toetsen aan de categorieën die we zojuist hebben genoemd: om
welke tijd kan welke persoon op deze plek en in dit gezelschap een jurk dragen van
en dergelijke snit en verfijning, die op die manier valt? En zie, we hebben het al
geraden.
We hoeven hier niet te vertellen hoe ver Fichte deze theorie doorvoerde, en
evenmin hoe Schelling daarop reageerde. Laat we onmiddellijk op Hegel overgaan.
In de Fenomenologie van het blindemannetje heeft de schrijver deze materie aan
een onderzoek onderworpen. Zijn voornaamste verwijt aan Kant was dat deze het
spel als zuiver subjectief beschouwde, dat wil zeggen dat het betrokken is op het
subject, op de persoon die

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

83
het uitvoert. Die methode zal hij op zijn kop zetten. In plaats van het zoekende
subject van een blinddoek te voorzien, wierp hij een sluier over het gezochte object;
hij noemde het de objectiviteit van het blindemannetje. De silhouetten die zich
aftekenen op de muur: de ‘bepakte ezel’, aan wie de dingen waarmee hij wordt
beladen, wanneer hij ze niet raadt, in een sjaal gewikkeld worden getoond; het ‘slofje
onder’, dat onder de gevouwen handen door glijdt; al die spelvormen, die het gebruik
van de blinddoek afwijzen, werden uitsluitend gebezigd in de nieuwe filosofische
scholen.
Maar de neo-Hegelianen trokken uit deze premissen rampzalige conclusies.
Zonder respect voor de waardigheid van de spelers brachten ze steeds meer
misleidingen in het spel; het geheel van ijdelheden, bekrompen gevoeligheden en
formele beleefdheid waardoor de weldenkende kringen zich kenmerken, werd door
hen niet gespaard.
Gelukkig bleven Frankrijk dergelijke uitwassen bespaard. Een beroemd filosoof,
die de gedurfde ontdekkingen uit Duitsland hierheen bracht, zwakte ze af door ze
te vermengen met volstrekt afwijkende elementen. Een van zijn discipelen nam als
onderwerp voor zijn dissertatie de Théorie des jugements primitifs dans le jeu de
colin-maillard (Parijs, 1839, 8vo). In dat werk probeerde hij te bewijzen dat de meest
bescheiden herder, zelfs geblinddoekt, evengoed de waarheid kan achterhalen als
de grootste filosoof, die er met open ogen naar zoekt.
Daarom meende de eclectische school dat er met alle onderdelen van de
menselijke natuur rekening gehouden diende te worden; ze was het eens met het
subjectieve blindemannetje van Kant, maar evenzeer met het objectieve
blindemannetje van Hegel. Ze stelde dus voor om de ogen van de speler te
blinddoeken en tegelijk de andere personen te maskeren of de voorwerpen die hij
moet herkennen in te pakken. Zo werd de moeilijkheidsgraad verdubbeld: dat is het
teken waaraan je een goede filosofische methode herkent.
De snelle blik die we zojuist hebben geworpen op de veranderingen in het
blindemannetje moet u in staat stellen om het metafysische belang van dit spel te
kunnen beoordelen en u duidelijk maken dat het in nauw verband staat met de
meest verheven principes van de menselijke geest: het brengt ze in de praktijk en
verrijkt ze.
Tijdens de volgende zitting zullen we beginnen met het bestuderen van de wetten
waaraan het is onderworpen en de voorwaarden waaraan het door zijn aard moet
gehoorzamen. Moge uw welwillende belangstelling ons blijven aanmoedigen
gedurende deze moeilijke, belangrijke onderzoekingen!
***
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Het einde der filosofen
Er is geen dichter of historicus die niet de kwaliteiten van prinses Sofie heeft
geroemd; haar schoonheid, zeggen ze, is ongeëvenaard gebleven; haar ziel is het
meest volmaakte voorbeeld dat ooit ter bewondering en nabootsing aan het
nageslacht had kunnen worden geboden. Het jonge meisje had maar één gebrek:
ze was een verschrikkelijke nagelbijtster. Tegenover die zwakheid had alles gefaald:
haar inspanningen en haar goede voornemens, de liefdevolle adviezen en strenge
verwijten van haar opvoeders; zelfs de bitterheid van cichoreisap had geen effect
gehad. Hoe kon ze haar opengehaalde vingers in een loyale hand leggen? Hoe kon
ze eeuwige trouw beloven met een bloederige handschoen die van ongeneeslijke
zwakheid zou getuigen?
Maar aangezien de filosofie de mens tegen zijn hartstochten en de gebreken van
zijn natuur wapent, kan alleen zij me redden, zei de prinses. En ze liet haar arts
roepen, de schrijver van traktaten die door iedereen aan het hof werden geprezen.
De arts, gestreeld door het vertrouwen dat in hem werd gesteld, voelde al zijn
vermogens opbloeien. In duidelijke, vloeiende, kleurrijke bewoordingen schilderde
hij de harmonie van de wetten van de wereld; hij ontwaarde ze zelfs in de baan van
de grootste hemellichamen en in de groei van het nietigste mos. Hij wees erop dat
elk wezen dat eraan gehoorzaamt aan kracht en macht wint. Maar met welke
zorgvuldigheid, volharding en uiteraard ook kwellingen elimineert de natuur
daarentegen die schepsels die zich niet aan haar regels houden, net als de
kunstenaar die onwelgevallige werken aan stukken gooit wanneer ze uit de mal
komen! Hij maakte duidelijk welke teloorgang het gevolg is van de strijd van de
wereld tegen degenen die hem hebben gekwetst. Op alle mogelijke manieren worden
ze vervolgd en bestookt. Ze hebben slechts in een richting gezondigd, maar worden
uit talloze andere richtingen aangevallen; ze zijn slechts in een opzicht aan de
hartstocht bezweken, maar worden van alle kanten door verzoekingen gekweld.
Aanvankelijk hebben ze alleen op hun nagels gebeten; maar ze worden achtervolgd
door een gevoel van teleurstelling, geërgerde terechtwijzingen, berouw over de
misvormde schoonheid en verslagenheid over gesneuvelde voornemens, en al
gauw beginnen ze op hun ziel te bijten.
Tegen die kwaal bestaat maar één remedie: dat is de natuurfilosofie. Hoe langer
je met behulp van de zintuigen en het verstand de regelmaat van de wereld
aanschouwt, hoe minder je geneigd bent om je ervan af te keren. Je zult jezelf gaan
beschouwen als een intelligent onderdeel van het harmonieuze geheel en aan het
richtsnoer gehoorzamen dat de wijze natuur voor ons uitstippelt, net als de stroom
die zijn loop of de ster die zijn baan volgt.
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Terwijl ze aandachtig luisterde dacht prinses Sofie meermaals te hebben gevoeld
hoe een tak van de struik waaronder ze gezeten was haar middel raakte, maar ze
merkte verontwaardigd dat de arts tijdens het gesprek een arm om haar heen had
gelegd. Ze liet hem door haar lakeien verjagen. De arme arts, die vanaf die dag bij
geen enkel gezin meer welkom was, veracht werd en tot de bedelstaf verviel, zocht
in een losbandig leven vergetelheid voor al zijn kommer. Tegenwoordig is hij alleen
nog maar te vinden in de bordelen van de hoofdstad, dronken, versuft, verdwaasd
en vervuild.
Zo eindigde de filosoof van de zintuigen.
Een paar maanden na die gebeurtenis vatte de prinses nieuwe moed en wenste
ditmaal de hofsterrenkundige te raadplegen. Hij was niet, zoals de arts, iemand die
zich overgaf aan genot, aan de kunsten en de verbeelding. Hij stond integendeel
bekend om zijn strenge zedelijke opvattingen, en zijn verstand, dat ondanks het
voortschrijden der jaren al zijn kracht behield, werd toegeschreven aan zijn
deugdzame levenswijze.
Hij luisterde met eerbiedige welwillendheid naar de wensen van de prinses en
zei toen tegen haar: Ongetwijfeld moeten we ons door de natuurwetten laten leiden,
maar niet in de betekenis die de arts aan dat woord gaf. Die wetten moeten niet
worden gezocht in de ster of de plant, maar in het zuivere verstand dat ze bedenkt
en formuleert. Het aanschouwen van de wereld zal u slechts vruchteloze bevrediging
van de zinnen en de verbeelding schenken, maar de waarheid kunt u alleen leren
kennen door de studie van de rede. Richt uw aandacht dus niet op al die
eigenaardige natuurverschijnselen waar u met bewondering naar moest kijken. Sta
uitsluitend stil bij de verheven grote lijnen die het denken beheersen, want het kan
die niet ontberen en kan zich er niet aan onttrekken. Dat geldt onder andere voor
de plicht, een noodzakelijke wet van de rede. Wanneer u toegeeft aan uw
persoonlijke verlangens, wanneer u op uw nagels bijt, gehoorzaamt u niet aan uw
plicht. Die wordt vertaald in universele regels, die altijd en voor iedereen van
toepassing zijn. Stel u eens een samenleving voor waarin iedereen het bederven
van zijn nagels als principe zou hanteren! U begrijpt dus dat er behoefte is aan een
onbuigzame wet die onze hartstochten voorgoed zou beteugelen, aan een absolute
plicht om het goede te doen die ons zou dwingen te gehoorzamen...
De sterrenkundige ging lang door met het uiteenzetten van de stelling over de
dringende noodzaak van de plicht, zo lang zelfs, dat de vermoeide prinses zich
wilde terugtrekken; maar de geleerde, die al enige tijd op een vreemde manier
afwezig leek, voelde in de nabijheid van het meisje een vuur in zich ontbranden dat
hij niet kende van zijn boeken of zijn mathematische instrumenten. Hij waagde het
om een schaamteloze hand op
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de kleding van zijn edele leerlinge te leggen om haar tegen te houden. Toen hij de
hofdames hoorde lachen, zag hij meteen zijn fout in en vluchtte in verwarring.
Vanaf dat moment werd hij achtervolgd door de spot van het hof en de stad, zijn
gevoel van eigenwaarde was gekrenkt, en hij werd nors en haatdragend, kreeg een
afkeer van mensen en een weerzin tegen zijn studies; hij sprak laatdunkend over
zijn rivalen, ontmoedigde jonge talenten en had alleen nog maar belangstelling voor
geld; hij zocht naar makkelijke baantjes, leende geld uit tegen hoge rente, leefde
als gierigaard en zat bij zijn dienstmeisje onder de plak.
Zo eindigde de filosoof van de rede.
Op een dag raakte prinses Sofie ontroerd door de welsprekendheid van de
hofprediker. Het was een enthousiaste, geïnspireerde jongeman, die alle oprechtheid
van de onschuld en alle zuiverheid van de deugd bezat. Dus haastte de dochter
van de koning zich om hem om raad te vragen.
Dit waren de raadgevingen die ze kreeg: Onze zintuigen en ons verstand kunnen
niet als onze leidraad dienen, aangezien ze deel uitmaken van de zwakheid van
onze natuur. Om de duisternis die ons omgeeft te verdrijven, is een hoger licht nodig;
om op aarde te kunnen bewegen, moeten we door de hemel worden geleid. Dus in
plaats van vol verlangen en op eigen kracht naar de waarheid te zoeken, moeten
we volkomen lijdzaam afwachten en onze ziel voorbereiden om haar te ontvangen.
Dan zullen we ons verstand zien oplichten, dan zullen de gevoelens van een rein
hart het richtsnoer voor ons gedrag zijn. ‘U bent slecht beraden als u het remedie
voor uw zwakheid zoekt in de wetenschap van de mens en in de geboden van de
rede. Alleen goddelijke bijstand of de gratie Gods kan u redden; heb lief, denk na
en bid. De slechte gewoonten van het lichaam zullen plaats maken voor de
vervoering van de geest, en uw gereinigde ziel zal uw geschonden hand niet langer
kunnen verdragen.’
Bij het uitspreken van het woord gratie merkte de spreker voor het eerst dat die
uitdrukking twee betekenissen heeft: het was niet alleen een aanduiding voor de
bovennatuurlijke steun die het meisje van de hemel moest vragen, maar staat ook
voor die geheimzinnige, haast onweerstaanbare krachten die sommige schepsels
bezitten, en waarmee de prinses meer dan ieder ander op deze aarde begiftigd
was. De jonge mysticus had nog maar nauwelijks met een verhit gebaar de bevallige
hand geraakt waarover hij sprak, toen hij hem vol hartstocht naar zijn lippen bracht.
Meteen begon hij te blozen en rende weg om zich in zijn cel op te sluiten. Vanaf
die dag wendde hij zich af van de wereld, de kansel en de welsprekendheid. Verteerd
door wroeging en misschien ook door spijt sloot hij zich op in een klooster, waar hij
zijn door ontberingen verdorde li-
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chaam, zijn door nauwgezette oefeningen verzwakte karakter en zijn door mystieke
visoenen verwarde verstand nog lange tijd voortsleepte.
Zo eindigde de filosoof van het gevoel.
Een laatste poging werd door de prinses ondernomen bij de hofbibliothecaris, een
zeer belezen man en een scherp criticus. Het eerste punt dat nader moet worden
onderzocht, zei hij, is of het nagelbijten een ziekte is, wat mij zeer twijfelachtig lijkt.
Onmiddellijk analyseerde hij in aanwezigheid van zijn edele leerlinge de meningen
van veertig artsen en toonde met serieuze argumenten de ernst aan van een gebrek
dat het werk van de schepping, de normale vorm van een van de edelste delen van
het menselijk lichaam aantast. Vervolgens vatte hij de doctrine van veertig andere
artsen samen, die een onmerkbare verandering aan de verste uiteinden van onze
ledematen als volkomen onbelangrijk beschouwen. Weer veertig andere, ten slotte,
zagen in de besproken handeling een kastijding van het vlees, een teken van
minachting voor behaagzucht en een krenking van de eigenwaarde, allemaal zaken
die lof verdienen. Dus, concludeerde de bibliothecaris, of u nu wel of niet op uw
nagels bijt, de traditie en de wetenschap zullen u tegelijkertijd gelijk en ongelijk
geven, wat een bewijs is voor de ijdelheid van de menselijke geest en de
onmogelijkheid om echt van vals te onderscheiden.
Terwijl hij zo sprak, zei de geleerde tegen zichzelf: De prinses is niet zo bijzonder
als wel wordt beweerd; ik ken enkele vrouwen die even mooi zijn als zij; ik ken zelfs
vormen van lelijkheid die prikkelender zijn dan haar schoonheid.
Die indrukken waren waarschijnlijk van zijn gezicht af te lezen, want de trotse
Sofie verliet hem zeer geïrriteerd. Ze verklaarde dat hij een man zonder overtuiging
was.
Dezelfde avond werden die woorden in het hele paleis, de volgende dag in de
hele stad en de dag daarop in het hele land herhaald. De bibliothecaris werd
onmiddellijk door de minister van zijn post ontheven, uit alle geleerde colleges gezet,
door de kranten gehekeld en door de publieke opinie in de ban gedaan. Alle
religieuze, politieke, artistieke en economische partijen die samen de staat vormden
pasten de spreuk op hem toe: ‘wie niet met mij is, is tegen mij’. Na door iedereen
te zijn verstoten viel hij ten prooi aan verwaarlozing, raakte aan de bedelstaf en in
de greep van de ziektes en gebreken die aan zijn dood voorafgingen. Hij werd er
zelfs van beschuldigd de verlossing uit zijn kwalen te hebben bespoedigd.
Zo eindigde de filosoof van de twijfel.
Het jaar daarop trouwde prinses Sofie, en het duurde niet lang voordat ze
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een leuk kind kreeg dat elke dag mooier werd. De moeder was zo bang dat het haar
voorbeeld zou volgen en op zijn nagels zou bijten, dat ze snel en op natuurlijke wijze
de slechte gewoonte afleerde waarop alle inspanningen van de filosofie waren
stukgelopen.
VERTALING: WALTER VAN DER STAR
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Bon appétit 1
Joke van Leeuwen
Velouté
Wat vale vlekken heeft, de doordeweekse,
wat licht gerimpeld raakt van niet gebruiken,
wat wacht op afgeraspt tot naakt en sappig,
wat valt te snijden tot minieme velen,
wat slaag verdraagt, wat tegen donker kan.
Dat in een pan.
Vermalen tot geen vorm om wie of wat
op aan te spreken. Verzameld in een geur.
Daarmee van deur tot deur, dat iedereen mag ruiken.
Soldaten hebben zich vermomd als struiken,
De nachten vallen om, de dagen duiken,
Wat niet verkocht kan worden wordt versleten.
Achter de muur is ruzie, achter de ruzie muur,
achter de muur twee die het niet meer weten,
Daarachter straat, heet asfalt, niemand aan het stuur.
Nooit meer kleinzerig zijn. En appels eten.

Rutger Kopland
Maaltijd
Het was Kerstmis, we zaten aan tafel en ik wilde
een aangenaam literair gesprek
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daarom zei ik: vrienden, we weten dat de materie
op ons bord en in ons glas kan vervluchtigen
in ons lichaam tot heerlijke poëzie
maar wisten jullie dat onlangs ook is gebleken
dat op poëtische wijze heerlijke gerechten
kunnen worden gemaakt
er viel een stilte waarin je alleen de geluiden
hoorde van messen en vorken, van drinken en slikken
en van het getik van de klok
maar ik vervolgde: men heeft ontdekt dat er gedichten
bestaan die zo goed zijn gemaakt dat de woorden
veranderen in wat ze beschrijven
zodat het woord vlees vlees wordt, het woord brood
brood, het woord wijn wijn, ik noem maar
een paar voorbeelden
als poëzie de ruimte van het volledige leven
tot uitdrukking moet brengen, de echte werkelijkheid
dan kun je je voorstellen dat een gedicht
een heldere soep kan opleveren
een doorleefde wildschotel
een luchtig nagerecht
een mooie bordeaux
men begon mij te begrijpen en het werd zodoende
een vrolijke literaire maaltijd
we vroegen ons af welke poëzie we zaten te eten
en te drinken en we zochten naar gedichten
in ons hoofd die we een volgende keer
op tafel zouden willen zien
ik zal niet zeggen welke dat waren
iedereen kan ze bedenken
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Tomas Lieske
Men stijve
Leg een geliefde neer, het olielekkend lijf
ontdaan van alle kleding, dwars over de tafel.
Doop haar grondig met het kookvocht van je kussen,
strik haar met lussen, besprenkel de stelen.
Snij heel voorzichtig alle weerstand los en leg
die in een voorverwarmde schaal, lepel het schuim
als de eerste gloed over het vlees getrokken is,
verwijder de resten van het fatsoen, filter de sappen.
Gooi alle boterremmen los. Durf in de geliefde
wijn en olie rijkelijk te mengen. Strooi kruiden
als bij een bruiloftsfeest met alle wensen
van duizend kaarsen, sjerpen, altijd jonge vrouwen
met opspringende borsten. Schik dakpansgewijs
alle geblancheerde en weer opgestijfde lust
over haar buik, haar vleselijke trijp, haar dijen
en haar milt. Reserveer het mooiste achterstuk
voor wat later. Weeg zeer zorgvuldig de restanten
op je hand. Was in een kom. Gebruik voor het pikeren
vlak onder de huid of in de organen. Wacht niet te lang,
dan brokkelt de structuur. Wat vloeit, dat dreigt te schiften.
Wacht tot het vlees van binnen roze is. Men stijge
ten paradijze. Het aansnijden van wat u bij voorkeur
spreekt. Men vreze het eigen vlees. Men stijve. Vleugels
breed spreiden. Men strooie geen zout in wonden.

Erik Menkveld
De nieuwe vis
Al bij opserveren van het exemplaar
staken belendende tafels het graven
van verdere greppels in de kastanjepuree,
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het afplaggen van de verruigde salades
stagneert, wijnen talmen in geheven glazen:
de gebruikelijke gezelligheid uit zee
is deze vis niet. Een openbaring,
opgehaald uit wateren van aanvang
lijkt ze. Al ontbraken kop en staartvin,
ervaren vissers verbeten hun tranen
bij het zien van de borsten, de aanzet
tot ledematen. Hoeveel soorten moesten
vergaan voor deze ongeëvenaarde? Of
zijn eruit ontstaan? Maar het ogenblik
van nuttigen is daar. Ongewis moment:
de kok stond voor een culinair raadsel.
Hoe bereid je wat niet eerder bereid is
en ogenschijnlijk in zichzelf volmaakt?
Pocheren, braden, marineren? Overbodig,
een belediging. En daarna? Hou je het
simpel met zeewier en mootjes op toast
of vraagt dit om een complexe brandade
voor de meereisende maag? Rauw, ongesneden
werd het, met struisvogelei en slobeendrollade.
Zelfs het plonzend ijsklontenwater
onderbreekt zich nu op het uitstroompunt.
Daar steekt de uitverkoren eerste eter
de eerste hap in zijn mond. Hij kauwt
in stilte en ongekende overgave. Begint
dan ijselijke kreten te slaken. Uit afkeer
of extase? Minutenlang danst hij rond
en bedaart tot verbijsterd staren. Zelfs
na de soesjes kan hij er niet over praten.
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Hsia Yü
Die mooie verdorven dagen van weleer
god schiep de hemel en op de zevende dag hing traag en loom
en niet meer verliefd iedereen in het bos
rond het bestaan stroomde over na de regen
groeide op de paardenvijgen eekhoorntjesbrood
en iedereen ging afzonderlijk eekhoorntjesbrood zoeken
we namen het eekhoorntjesbrood mee terug
wasten het, lieten het weken
roosterden het op een vuurtje tot de sappen stroomden
bakten het in boter
met wat knoflook en peterselie
voegden zachtgesmolten kaas toe en
gerookte hamsnippers
die sfeer behoort tot de mooie verdorven dagen van weleer
een psychologische crisis
comfortabel als een oude sofa, buitenissigheden
bewaard in diverse soorten ziekelijke potten gedecoreerd met
een vergeeld bloemenrandje van fijngeweven kant
we openden een fles bordeaux uit '87 a capella
maar nadat ook die van samenzwering was beschuldigd
verloren we contact maar
het buitenissige deel
namen we als stilzwijgende overeenkomst mee

VERTALING: SYLVIA MARIJNISSEN

Marjoleine de Vos
Waartoe is de mens op aarde
Ik at een boterbloem met dooie kip
dat was geluk een beek van wijn
dronk ik erbij en ook nog knappersla
verlucht met zoute vis en stralend ei.
Is ongeluk dan vieze saus of sliertjesdeeg
waar plastic smeltend draad in trekt
andijviesnot en grijs gehakt, het lauwe bier
de zak vol meelpatat in smerig ossenvet?
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Hoe heilig is die rosse goudglans jou
van spattend visfrituur, garnaalkroket
het juiste uur voor camembert en peer
de geur van drank de klank van mossel in de pan?
Wou jij niet inkeer zijn, de wijn
bewaard voor mis en bloed wou jij niet
vasten, zelden zoet maar bitter in de mond
het hart gezond en steeds de geest getrouw?
Moet ik beseffen dus de duivel in de boerenkaas
verleidt de haas mijn heilige in haar woestijn
zou ik veel liever mysticus met kalme blik
een mager mens met niets tevreden kunnen zijn.
Oh lieve room oh trouwe soep oh dom geluk
van groot gebraad - ik ben onthecht
van elke wens bij witte wijn en ene mens
met mul aan zee, zo fijn gevuld, voorgoed getwee.

Jan Baeke
Waar men zoal ziet en proeft
1
Iemand kan de avond goed beschrijven
maar het eten zagen wij niet voor ons
hoezeer ik ook mijn best deed.
Soms hangt het licht nog even boven tafel
als het al uit is.
Een onderwerp dat ik graag had willen schilderen.
Zulke contouren
waarin woorden het van eten overnemen
en onze handen misgrijpen, de mijne
druk gesticulerend alsof ook dat met room en dille
eetbaar wordt.
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Een enkeling blijft zitten
om eens goed te lachen
of bitter te wenen
boven het alfabet.
Wat we moesten versnijden
begrijpen de disgenoten
is een andere oorlog die ons 's nachts bevangt
als we dit huis gemarineerd verlaten
half glimlach, half afwezigheid.
Ook de handen van de tot eten gedrevene
vergeten soms de vorm
die brood met bloedworst is
en de handen van degenen
die zich niet kunnen bedwingen.

2
In de lange winters van Horendonk past een oud gebruik:
om in het vuur een tweede kans te bedelen
om hutspot veilig ter tafel te brengen
wacht men op een onverwacht woord.
Een woord en alles voegt zich bij de rook
waarin ik naar de pan staar
en de wirwar van dwarrelende kranten, schemer, sneeuw
de andere kant van alles
kan worden teruggebracht tot een idee van uien, wortelen en spek
rondom op alle stralende gezichten.
Eten zou het heten, vlees en groente bedacht
om van te leven, om goed af te lopen.
Toch bracht de dag veel verbeteringen.
Het eten was verbrand maar de gasten
gaven mijn schaduw een hand en vertelden
hoe ze nooit iets in de steek gelaten Zo begonnen jij en ik aan het oponthoud, de details
nodig om een oud gebruik
in onze geschiedenis te maken
en nog stem te houden in dit bont en blauwe
doorgevraagde
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verbeten
van het kauwen verloste
avondmaal.

3
Jij was er niet, toen ik at.
Toen ik at was er licht in de lamp
waren er woorden op tv
trof een foto in de krant.
H. die jou niets zegt kwam mij
de dag nadien conclusies brengen
of waren het vragen?
Nog moest er in de koelkast en
tussen de gedroogde kruiden, in de potten
rijst en pasta, diep in de venkel of het lof
iets zijn van wat we aten, hoe we aten.
Ook later die dag bij het bier
en met H. in een slenterend betoog
een vleugje peper en vanille
jouw mond die een smaak zoekt
nog onvolledig, wat we elkaar zeiden
een schaduw, het negatief ervan
maar we konden het nergens ontdekken.

Alfred Schaffer
Hoe wij aan tafel gingen
Het kan hier behoorlijk tekeergaan, je moest liever niet te veel
beloven. Nooit eens een gelegenheid recepten uit te wisselen.
Maar stel nu dat het waar was: brood en wijn, garnalen vooraf,
chocolade-ijs toe. ‘Geef de zout eens door.’ Als een eredienst,
een maaltijd om mee te pronken, verfijnd in geuren en kleuren.
‘En zo sappig en mals!’ Servet op schoot, jij, ik, een toonbeeld
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van onschuld boven de dampende schalen. Denk jij wat ik denk.
‘Laat het niet koud worden hoor!’ Nog eens wat feiten op een rij?
Feiten en ingrediënten, in woord en gebaar. Zonder te smakken.
‘Ik lust je ráuw.’ Wijsheid achteraf kon ons maken of breken.

K. Michel
Droomde
droomde dat ik in een donker trappenhuis
de dode A sprak
die verzuchtte jongen je hebt geen idee
wat voor hemels genot
het eten van een gewone appel schenkt
een jona een cox ja
een gala een granny een james grieve
een elstar ach nee
er bestaat helemaal geen gewone appel
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Pierre Albert Birot
Grabinoulor
Bij Grabinoulor, épopée
Op veilige afstand van bijna een eeuw maakt de avantgarde-literatuur in de eerste
decennia van de twintigste eeuw een knusse indruk, zeker in de uithoeken waar
zich knutselende kunstenaars ophielden. Luidruchtige stoottroepen met hun
manifesten, verklaringen, optredens, schandalen, vetes en artistieke veldslagen op
de vierkante centimeter van het narcistische verschil hebben soms doen vergeten
dat het om marginale stofwolken ging, waardoor ook nog eens allerlei kleinere
stromingen, experimenten en eenmansondernemingen in de marge van de marge
aan het oog onttrokken werden. Sommigen van hen leefden bescheiden voort in
1
bloemlezingen als Poàtes à l'Écart . Bij zo'n benaming als randfiguren,
buitenstaanders en marginalen valt overigens maar te bezien of de kunstenaars
zichzelf afzonderden of door anderen terzijde geschoven werden, een heel verschil.
Zo'n twijfelgeval is bijvoorbeeld Alfred Jarry, wiens woning mij altijd het symbolische
onderkomen van bepaalde tussenfiguren heeft geleken, een alkoof in de
schaduwbibliotheek. Vanaf 1897 woonde Jarry tien jaar lang op verdieping 2 ½ van
de Rue Casette. Ooit had de eigenaar de kennelijk nogal hoge tweede verdieping
horizontaal gesplitst in een etage van normale hoogte en een van 1.65 m. Jarry kon
er met zijn lengte van 1.61 m. staan, bezoekers konden dat niet; hij moet zelfs
overwogen hebben de lengte van de poten van de tafels en stoelen op maat te
zagen. In die gehalveerde pijpenla zijn, als je de vele en heel verschillende anekdotes
bij elkaar optelt, stromen mensen op bezoek geweest, onder wie grote namen als
Marcel Schwob. Ook het leven en werk van Pierre Albert-Birot - of misschien gewoon
Birot, Pierre Albert - hangt van legendes aan elkaar, bij elkaar gehouden door
beroemde namen die hem gekend hebben of zich ooit lovend over hem hebben
2
uitgelaten - waarschijnlijker is dat zijn artistieke leven zich op een literaire vliering
heeft afgespeeld.
Geboren in 1876 in Angoulême, volgde hij een opleiding tot beeldhou-

1

2

Carola Giedion-Welcker (red.), Poètes à l'Écart. Anthologie der Abseitigen. Deze tweetalige
bloemlezing verscheen in Bern (1946) en is sindsdien meermalen herdrukt (in 1990 bij
Luchterhand). Er staan ettelijke namen in van dichters (Arp, Van Doesburg, Tzara, Schwitters)
en dichtende kunstenaars (Picabia, Klee, Picasso, De Chirico) die men nu geen randfiguren
meer zou noemen; anderen zijn onbekenden gebleven, zoals Pierre Albert-Birot.
Zo wordt hij wel eens pontificaal met Montaigne en Rabelais vergeleken. Ik heb nu ontdekt
waar dat overschrijfsel vandaan komt. In een later voorwoord vertelt hij dat een vriend hem
na drie boeken Grabinoulor aanspoorde verder te gaan. Montaigne en Rabelais zijn toch ook
niet na hun eerste boek gestopt, zei de supporter. Bij Polet lees ik nu dat Grabinoulor zelfs
‘sterk beïnvloed (is) door Rabelais en Apollinaire’.
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wer in Bordeaux en kwam op zijn zeventiende in Parijs terecht. Dan gebeurt er een
hele tijd niets vermeldenswaardigs; hij is een laatbloeier. In 1916 richt hij het
eenmanstijdschrift SIC op, dat hij om het geld in 1919 moet stoppen:
‘Avant-gardistische tijdschriften behoren jong te sterven,’ is zijn laconieke reactie.
Sic betekende als ‘Ja’ het uithangbord van een positieve levensinstelling en was
ook nog de afkorting van Sons Idées Couleurs, muziek, literatuur, beeldende kunst.
Het blad verdedigde het ‘nunisme’, een begrip dat als noemer voor alle
modernistische stromingen was bedoeld, waarschijnlijk kwam het overwaaien uit
de koker van Marinetti: leven in het heden, machines, snelheid, techniek als
representant van de nieuwe tijd. Je vraagt je af hoe de meest verlegen man van
Frankrijk in zijn blad al die grote kunstenaars binnen wist te lokken; tot de
medewerkers behoorden Apollinaire, Reverdy, Aragon, Soupault, Tzara, Satie,
Strawinski, Picasso, Zadkine en allerlei Italiaanse futuristen. Zonder de Italiaanse
schilder Gino Severini, die naast hem een atelier had, was hij nooit in contact met
Italiaanse futuristen gekomen, en Apollinaire, die in 1917 een
‘gedichtvoorwoordprofetie’ bij de eerste dichtbundel van Albert-Birot, Trente et un
Poèmes de Poche, zou schrijven, maakte van SIC zo'n beetje een dependance van
zijn eigen werk. Tot de modernistische mythologie behoort ook dat de naam
‘surrealisme’ aan Albert-Birot te danken is. Je kon toen nog van alle clubs tegelijk
lid zijn. In SIC was alles en iedereen welkom, het kon zo gek niet zijn of het paste in
de experimentele potpourri - de avant-garde leek één grote vereniging of familie,
met de ruzies van dien.
Albert-Birot zette na SIC een eigen uitgeverij op en drukte in 1921 als eerste titel
zijn eigen prozawerk Grabinoulor en daarnaast bundels poëzie, vooral van zichzelf,
en nog wat ongeregeld drukwerk. Die uitgaven horen tot de eerste generatie livres
d' artiste, boeken door kunstenaars of avontuurlijke uitgevers gemaakt, vooral
interessant doordat ze altijd een spel met het boek als idee en vorm, met beeld en
tekst, inhielden. De geschiedenis ervan - denk aan Kahnweiler en de kubisten, de
Hogarth Press van de Woolfs, Malik Verlag van de gebroeders Herzfelde en de
Black Sun Press van Caresse en Harry Crosby - is een eigenaardige franje aan een
eeuw moderne kunst.
De figuur van Grabinoulor ontstond in 1916 - een montere held van onze tijd, altijd
in beweging, voor geen gat te vangen, een optimist pur sang - en Albert-Birot zou
hem, met enige onderbrekingen, vijftig jaar gaande houden. In 1921 publiceerde hij
in zijn Éditions SIC het eerste boek; in 1933 werd dat met een tweede boek
aangevuld, in totaal zouden het er zes worden met in totaal meer dan duizend
pagina's. Albert-Birot beoefende naast de beeldende kunst ook in de literatuur alle
genres; voor zijn toneel richtte hij een eigen groep op. Zoals de even excentrische
Raymond Roussel deed hij het liefst alles zelf, ook omdat het anders geen publiek
zou bereiken; het verschil was dat Albert-Birot het nooit breed heeft gehad. Kort
voor zijn dood in 1967 verscheen bij Gallimard nog een selectie uit de eerste drie
boeken (1964, waaruit ik hier enkele hoofdstukken heb vertaald); een integrale editie
verscheen in 1991 in de Éditions Jean-Michel Place. Het is opmerkelijk hoeveel
werk - proza, poëzie, toneel - nu nog (of weer) van Birot te krijgen is.
Het eerste boek geeft voldoende indicaties om een indruk van het heerschap te
krijgen. De almachtige Grabinoulor mag dan voortdurend bezig en onderweg zijn
en de meest fabelachtige dingen doen of meemaken, alle verrassingen ten spijt is
wat volgt toch gauw veel van hetzelfde: toppunten achter elkaar vormen een
hoogvlakte en ook dat is een vlakte. Beslist aanstekelijk is het zichtbare genoegen
van de schrijver, dat voor dat van de levensgenieter Gra-
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binoulor niet onderdoet - hier gaat scheppen nu eens helemaal niet van au. Natuurlijk
misten sommige letterlievenden de interpunctie, als ze er al iets van lazen, enbraaf
verweerde de auteur zich door te zeggen dat er in den beginne helemaal geen
leestekens bestonden, dat hij dus gewoon terug naar de natuur was gegaan. In zijn
‘tweede voor- woord’ bij een uitgave van Grabinoulor in 1955 vertelde Albert-Birot
over de lotgevallen van zijn boeken. In 1945 zou uitgeverij Denoël verscheidene
Grabinoulor-boeken in één deel uitbrengen, maar Robert Denoël werd vermoord
en zijn opvolger stelde als voorwaarde dat de schrijver zijn proza van interpunctie
zou voorzien. Birot ging overstag, hij moest wel, op één voorwaarde: dat er een
‘édition témoin’ zou komen van de oorspronkelijke tekst zonder interpunctie. Dat
feest ging uiteraard om financiële redenen niet door. De schrijver versaagde niet
en met enkele regels per dag kreeg de omnipotente meneer Grabinoulor toch nog
het omvangrijke boek dat bij zijn postuur paste.
Ik heb hier uit het eerste boek enkele hoofdstukken vertaald tot het epos op poëzie
overgaat, die nauwelijks te vertalen is vanwege de vele woordspelingen en visuele
spelletjes - dat soort typografische toeren heeft Birot ook nog een plaats in
overzichten van het lettrisme en de concrete of visuele poëzie bezorgd, ooit een
veelbelovend genre, inmiddels door de techniek opgerold. Hoe het zij, begin vorige
eeuw moet er veel leven in de literaire brouwerij zijn geweest, al is dat beeld even
vertekend als de nostalgische benaming ‘front commun des avant-gardes’. (JFV)

Uit het eerste boek van Grabinoulor
Eerste hoofdstuk
Grabinoulor ontwaakt
Die ochtend ontwaakte Grabinoulor met zijn ziel vol zon en zijn neus kaarsrecht
midden in zijn gezicht ten teken van mooi weer, en doordat hij onder een prettige
deken lag was in één oogopslag duidelijk dat niet alleen zijn geest krachtig op het
leven gericht was.
Terwijl hij genoeglijk zijn behaarde lichaam waste sprong hij poedelnaakt door
het bos en publiceerde een boek kleedde zich aan en kreeg zelfs enkele
complimentjes van zijn meedogenloze vriend de spiegel wat die niet zo gemakkelijk
deed vervolgens ging hij reuzengroot de straat op waar twee jonge meisjes op de
fiets voorbijreden dus zag hij benen en ondergoed wist hij niet welke hij moest kiezen
welnu ze lagen nog met elkaar in de clinch toen de twee begerenswaardigen op het
punt stonden te verdwijnen waarop degene die de witte jurk en de zwarte haren
wilde uit woede dat de straat een bocht maakte die hen dreigde op te slokken zo'n
beslissende klap toediende dat de ander gedood en zo totaal vernietigd werd dat
hij onmogelijk kon worden teruggevonden in deze noch in de andere wereld
Grabinoulor is sterker dan alle raderwerken en vooral op dagen dat zijn neus
recht de lucht insteekt zoals op deze ochtend bijvoorbeeld dan dan neemt hij het
meisje dat hij had gekozen en vervolgde zijn weg en bijna
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onmiddellijk daarna ontmoette hij een ander meisje dat aan de wandel was en omdat
zij alleen was had Grabinoulor geen rivaal dus koos hij haar op het eerste gezicht
en liep almaar door in een steeds vrolijker bui en hoewel de schaduwen van de
bomen hem de weg wilden versperren doorkruiste hij Parijs waar hij geen enkel
avontuur beleefde omdat hij aan iets anders dacht en hij keerde terstond naar de
stad van de schone gemakzuchten terug waar hij woonde in de oceanische
onderprefectuur maar toen hij hoog over een klif voorbijkwam bouwde hij een
bewonderenswaardig welbegrepen huis voor de winter en de zomer geel en groen
geschilderd en hij had daarvoor noch ladder noch verfpotten noch kwasten nodig
en terwijl hij bezig was een machine te bouwen om de beweging van de zee in
elektrisch licht om te zetten strekte hij zich op het zand uit en was bijna naar Spanje
vertrokken maar een mier belette hem dat want Grabinoulor is goed en kijkt goed
en de mier had grote moeite de berg te beklimmen die onophoudelijk onder zijn
poten wegstroomde waarop hij met zijn stok een gat maakte om te zien wat de mier
zou doen maar hij was te sterk hij groef te diep en zijn stok kwam er aan de andere
kant weer uit en omdat hij erg gesteld was op de stok die zelf ook erg aan hem
gehecht was volgde hij hem omdat in de ingeslapen antipodische stad waarin hij
terechtkwam diepe duisternis heerste en hij haar niet kende was hij bang dat hij de
weg niet meer kon vinden en misschien ook voor een moordenaar zou worden
aangezien hij keerde dus met zijn stok rechtstreeks vandaar terug maar de zon was
languit op zijn plaats gaan liggen hij gaf er de voorkeur aan hem niet te storen en
ging in het jaar daarop kijken om te zien of de oorlog eindelijk was afgelopen en
toen hij lichtvoetig thuis kwam zei hij tegen zijn vrouw laten we snel gaan eten ik
heb flinke honger

Tweede hoofdstuk
Grabinoulor zoekt loodlijnen en parallellen
Het slecht gemaakte beeldje stond niet loodrecht op zijn sokkel een bron van ergernis
voor Grabinoulor die altijd bang was dat hij ging vallen wanneer hij naar het beeldje
keek hij besloot daarom het evenwicht te herstellen en stak een wig onder de sokkel
en het beeldje stond niet meer haaks op de plank waardoor Grabinoulor zich
helemaal niet op z'n gemak voelde dus trok hij ijlings de wig onder de sokkel vandaan
en legde iets onder de plank en Grabinoulor keek en het duizelde hem een beetje
het beeldje stond nu loodrecht op de bodem van de vitrine maar de plank lag niet
meer gelijk met de bodem en Grabinoulor zei Hemeltje de plank moet niet gestut
maar de vitrine zo gezegd zo gedaan en het beeldje stond nu precies loodrecht op
de vloer van de kamer maar Grabinoulors hand schoot uit om de vitrine vast te
houden die zin had te vallen en hij dacht
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deze vitrine kan niet leven zonder met haar vier voeten de vloer te raken ik moet
daarom de vloer aan één kant optillen en hij tilde de vloer op het beeldje stemde
eindelijk overeen met het schietlood dat van Grabinoulors vingers afhing maar hij
Grabinoulor moest een knie buigen om zich staande te houden en tot zijn grote
wanhoop stelde hij vast dat de vloer en alle meubels in het vertrek niet meer parallel
aan het plafond liepen en Grabinoulor steunde met zijn ellebogen op de marmeren
schoorsteenmantel en zei heel hard ik ga het evenwicht herstellen en hij bracht de
vloer weer in de vroegere positie terug en dreef een wig onder het huis en alle lijnen
in de kamer liepen eindelijk parallel maar alle hangklokken bleven stilstaan en in
de dressoirs stootten porseleinen voorwerpen en glazen tegen elkaar en alle huurders
in huis begonnen om hulp te roepen de zwangere vrouw op de derde verdieping
werd gek op de tweede pieste een man die net stond te wateren naast de pot en
een ander op de zesde etage die bij zijn vrouw een kind wilde maken had opeens
een kletsnatte lont en er was geen water meer geen vuur meer geen licht meer
sommigen probeerden de trap af te gaan anderen riepen uit de ramen en op straat
ging men de politieagenten halen die met de commissaris telefoneerden die met
de prefect telefoneerde die met de minister telefoneerde waarop een ordedienst
gestuurd werd straatversperringen werden opgericht de menigte werd op vijfhonderd
meter aan beide kanten van het instortende huis tegengehouden de nabijgelegen
gebouwen werden ontruimd en Grabinoulor stelde vast dat de vloer van de kamer
parallel aan de vitrine liep de vitrine parallel aan het plafond en al deze parallellen
vervulden hem met blijdschap maar hij vond het moeilijk om te lopen en rechtop te
blijven staan op dat moment hoorde hij lawaai op straat en in huis toen ging hij naar
buiten en de politieagenten riepen hem al toe Red u en niet omdat hij laf was maar
gewoon uit een reflex begon hij hard te lopen maar spoedig bleef hij staan en dacht
dat hij helemaal niet wist waarom men Red u tegen hem geroepen had en hij maakte
rechtsomkeer en was vreselijk ongelukkig toen hij zag dat zijn huis niet meer en
dan ook helemaal niet meer loodrecht op de grond stond en met trage tred liep hij
terug het hoofd gebogen de handen op zijn rug want hij dacht diep na en de
politieagenten kwamen aangestormd om hem tegen te houden maar hij zag noch
de menigte noch de politieagenten noch de vuisten die hem probeerden te raken
hij liep langs hen heen en verdween en kort daarna langzaam langzaam kwam het
huis weer rustig in het lood te staan en de politieagenten de brandweerlieden de
commissarissen de ministers gingen er vandoor verontruster dan ze gekomen waren
en en Grabinoulor stak een sigaret op
Dus moet niet het huis aan één kant opgetild worden maar de grond en Grabinoulor
besloot meteen een exact berekende wig onder het zuidelijk
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deel van Parijs te schuiven en tot zijn tevredenheid zag hij dat het huis parallel aan
de grond stond dat het beeldje volkomen in het lood stond en dat alle lijnen in de
kamer onder elkaar parallel liepen maar nogal wat huizen stortten in het aantal
slachtoffers werd nooit gepubliceerd branden overstromingen explosies ontsporingen
gebroken bruggen de Seine overstroomde de rechteroever de stad was ten slotte
van de rest van de wereld afgesneden ingenieurs werden gesommeerd de
verbindingen te herstellen en ondanks de grote atmosferische storingen vroeg de
Eiffeltoren om hulp hij ontving geschokte radioberichten uit alle delen van de wereld
aangaande de aardbeving die een groot deel van Parijs had verwoest
Grabinoulor was een beetje bedroefd toen hij vaststelde dat hij zoveel vaatwerk
gebroken had hoewel hij onmiskenbaar genoegen beleefde aan het idee dat de
huizen die nog overeind stonden ontegenzeggelijk parallel met de grond waren
ervoer hij niettemin een onmiskenbaar onbehagen toen hij vaststelde dat deze
parallellen noch horizontaal noch verticaal waren hij maakte daarom de balans op
van zijn genoegen en zijn misnoegen en bevond dat hij meer ‘mis’ dan ‘ge’ had
waaruit hij concludeerde dat hij niet het evenwicht gevonden had dat hij zocht en
dat het op dat moment beter was Parijs weer overeind te krijgen en een volmaaktere
energiekere en tevens nieuwere oplossing te zoeken en hij zei ook tegen zichzelf
dat het eenvoudiger was de wetenschappers in de waan van een aardbeving te
laten want zij zouden er vast van overtuigd zijn dat hetgeen een aardbeving verwoest
had een andere aardbeving weer kon opbouwen en hij trok de wig onder Parijs
vandaan dat meteen weer in haar gewoonten verviel en toen stond Grabinoulor
heel duidelijk voor ogen wat er gedaan diende te worden namelijk heel eenvoudig
het middelpunt van de Aarde verplaatsen en hij wist ogenblikkelijk hoe ver hij het
centrum naar het Noorden moest verleggen opdat het beeldje dat naar het Zuiden
overhelde keurig verticaal stond zoals hij zelf en hij voegde de twee Amerika's zo
samen dat Washington ongeveer op Montevideo lag vervolgens pakte hij alles bij
elkaar en droeg het naar de Arctische IJszee zodat Vuurland Lissabon raakte
Montevideo vlakbij Berlijn Labrador bracht Nova Zembla in het nauw en Canada
verenigde zich met Siberië de watermassa's volgden zonder dat Grabinoulor zich
erom hoefde te bekommeren en vormden voor de kusten van Californië een nieuwe
IJszee zo werd de aarde ronduit gezegd elliptisch een vorm waarvan trouwens
heden ten dage erkend wordt dat ze het meest geschikt is om zich in de ruimte te
bewegen het is ook allerminst verbazingwekkend dat de polen spits toelopen al
heeft men daarover nooit zekerheid verkregen in elk geval is zeker dat verschillende
dingen veranderden de evenaar liep door Parijs en de tropische gordel strekte zich
uit van Kaap de Goede Hoop tot
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Missouri er was maar 50 verschil tussen elke meridiaan het jaar had nog maar 320
dagen en de vraag is of dat voordelig is want je zag net zoveel vijfenzestigjarigen
als wij vijftigers zien evenveel negentigjarigen als wij zeventigjarigen zien evenveel
honderdjarigen als wij tachtigers zien maar alles werd bijna op de hele aarde gelijker
de dagen waren gelijk aan de nachten bijna het hele jaar door verheugde het
tropengebied zich in een constante temperatuur die merkbaar de gematigde
temperatuur naderde die wij jaarlijks in de maand juni in de kuststreek van
ZuidwestFrankrijk aantreffen en daarna werd het middelpunt het middelpunt de
evenaar was het uitverkoren land van vliegeniers en dichters geworden want de
dingen waren daar nog maar half zo zwaar als ze momenteel zijn ze namen echter
in gewicht toe naarmate men dichter bij de polen kwam en in deze streken had een
mens grote moeite een kurk op te tillen vandaar dat er talloze veranderingen
plaatsvonden in grote en kleine dingen des levens wat voor kniesoren volkomen in
strijd leek met een van bovengenoemde regels waar gewag gemaakt wordt van
grotere gelijkheid maar verder gebeurden niet alle dingen precies zoals ze hier
verteld zijn er vonden andere minstens even bijzondere dingen plaats en er waren
op deze of andere wijze heel wat veranderde of nieuwe dingen op Aarde zelfs in
de hemel de maan werd heel klein niet groter dan een schoteltje het ballet van de
planeten was in de war geraakt de verduisteringen de kometen kwamen niet meer
op tijd niets aan de hemel beantwoordde meer aan de berekeningen van de
astronomen die korte tijd nogal verontrust waren
Grabinoulor bewonderde de nieuwe Aarde en aangezien bijna alle steden ter
wereld samen met de meeste mensen vernietigd waren was hij verheugd terwijl hij
nieuwe steden bouwde dat men nieuwe beschavingen zou opbouwen die zouden
ontstaan helaas had iemand hem gezien toen hij bezig was Amerika ten noorden
van Europa te leggen het werd doorverteld zodat alle mensen die nog overbleven
zeer snel wisten dat het Grabinoulor was geweest die de vorm van de aarde
veranderd had en zij kwamen bijeen voor een groot congres waar besloten werd
hooggerechtshofafgevaardigden te kiezen die een hooggerechtshof moesten vormen
dat ermee belast was vast te stellen of men in Grabinoulor een god of een
moordenaar moest zien en de hooggerechtshofafgevaardigden waren het tot aller
verbazing niet met elkaar eens sommigen wilden dat men Grabinoulor als de grootste
redder van de menselijke soort beschouwde omdat hij deze ‘soort’ gelijkheid
gematigdheid en het edele gemiddelde had geschonken anderen wilden dat men
in hem zou snijden en hem misvormen zoals hij in de Aarde had gesneden en haar
had misvormd want zij toonden aan dat hoewel er inderdaad meer gelijkheid tussen
de dagen en de nachten en tussen de maanden gekomen was doordat
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de seizoenen nagenoeg waren afgeschaft hij schuldig was doordat hij een wereld
geschapen had die onherroepelijk aan de ongelijkheid tussen mensen onderworpen
was daar zij noodgedwongen onder de heerschappij van de aristocratie van de
evenaar viel en degenen die zo dachten waren in de meerderheid ondanks de
hartstochtelijke inzet van de aanhangers van Grabinoulor die de vergadering erop
gewezen hadden dat de mensen aan de uiteinden daarentegen superieur waren
aan de mensen van de evenaar omdat ze een klein stukje van de achterkant van
de maan zagen die niemand ooit had kunnen zien ook al verdraaide hij z'n nek wat
ontegenzeggelijk de zo lang verwachte volmaakte gelijkheid weer herstelde
Men leidde Grabinoulor naar binnen en het resultaat van de stemming deed
enigszins afbreuk aan zijn vreugde omdat hij daaruit moest concluderen dat zijn
wereld niet volmaakt was en daarom stelde men hem voor hetzij door de bliksem
getroffen te worden hetzij de aarde haar onbestemde bolvorm terug te geven waarop
hij zijn zakdoek tevoorschijn haalde om een druppel aan het puntje van zijn neus
af te vegen en alle hooggerechtshofafgevaardigden sloegen op de vlucht waarbij
ze de gendarmes toeriepen Smeer 'm
Grabinoulor ging in gedachten verzonken terug naar huis dat hij afgeleid door
zoveel nieuwigheden nog niet had teruggezien wel hij vond zijn huis niet terug en
alleen met de grootste moeite vond hij in de puinhopen het beeldje terug dat
ongeschonden in een holletje genesteld lag dat de achtereenvolgende instortingen
ervoor hadden uitgespaard en Grabinoulor droeg het ijlings een huis in dat men
ernaast juist weer had opgebouwd hij zette het net zo neer als voorheen en de
sokkel stond parallel aan de plank van de vitrine maar het beeldje stond altijd nog
niet loodrecht op zijn sokkel toen boos en een beetje moe zette Grabinoulor Amerika
weer op z'n plaats en ging slapen en bovendien zijn de werelden zo gewend aan
de bolvorm dat de Aarde zelf heel goedmoedig rond begon te worden

Derde hoofdstuk
Hij heeft goed geslapen
Grabinoulor placht zijn vrouw elke ochtend eer te bewijzen weshalve de straat hem
toebehoorde wanneer hij liep zijn handen zijn ogen zijn lippen pakten dan de borsten
de buik de heupen en alle rondingen vast en terwijl zijn hoofd tussen de dijen
verdween bedacht hij dat de staart van de vissen wellicht invloed had op de beweging
van de golven van de zee prompt sprong hij het bed uit zijn pootstok nog in de lucht
en omdat hij dat vraagstuk diepgaand begon te onderzoeken met de hele nasleep
van bijzondere consequenties op het moment dat hij zijn hoofd in de lampet-
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kan doopte geviel het dat de bodem van de vraag waarschijnlijk onderin het water
bleef liggen want toen hij zijn hoofd weer optilde zei hij tot zijn vrouw heb je de
brieven op de bus gedaan daarna was hij even afwezig en hervond zichzelf in zijn
jeugd of zelfs in zijn voorgeboorte waar hij een deel van die dag bleef
's Avonds doodde hij de rijken van Frankrijk omdat ze niet van goed doorbloede
schoonheid hielden daarna schreef hij een gedicht want hij was een dichter daarna
pieste hij want hij was een man

Vierde hoofdstuk
Panem et circenses
Grabinoulor draaide alle regeringsvormen in zijn handen om en om en hij maakte
er fraaie geometrische figuren van maar een militaire kapel ging er dwars doorheen
en alle vormen liepen er achteraan Grabinoulor probeerde ze in te halen maar hij
raakte ze in de menigte kwijt en hij zag mensen heel jeugdig spelen wie de eerste
zou zijn en die werd een liefdescentrum je zag alle harten aan komen lopen en met
hem rondhuppelen en als hij het doel bereikte namen de harten hun plaats weer in
rondom de piste om in hun handen te klappen en de vreugde van allen tilde
Grabinoulor hoger op dan de spieren en het verlangen de beste springer opgetild
hadden en toen hij weer neerdaalde gaf hij een meisje dat mooie ogen had het
gezichtsvermogen daarop keerde hij in het laatste jaar terug waar men hem uit het
oog verloor

Zesde hoofdstuk
Grabinoulor zoekt het Dodenrijk
Het was 11 uur 10 op de n-de dag van zijn latere leven toen Grabinoulor in grote
verrukking raakte voor een man die op de fiets langskwam omdat hij dacht dat deze
man en deze fiets een zo elegant evenwicht beleefden zolang ze in beweging waren
en hij zei ook tegen zichzelf dat alle dingen die het Universum uitmaken zich
voortdurend van elkaar verwijderen en elkaar weer naderen dat onbeweeglijkheid
helemaal niet bestaat omdat de beweging god is toen was die dag in orde door deze
handige zekerheid mee op reis te nemen en temeer daar op dat moment een
jongeman en een meisje voorbijkwamen die beiden geheel en al door liefde verlicht
werden begaf hij zich naar het Dodenrijk waarover hij sinds zijn geboorte zoveel
had gehoord
Grabinoulor loopt wonderwel over de aarde en over het water onder en boven en
in de ruimte en in de tijd nou toen gebeurde datgene wat hem op wonderbaarlijke
wijze verbaasde overal waar hij voorbijkwam lachte het leven hem recht in het
gezicht en Grabinoulor was daarover heel gelukkig want hij had altijd zo mismoedig
horen praten over dit hegemonische
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rijk dat hij een beetje bang was er zijn voet en zijn blik neer te zetten ofschoon hij
toch geluk ervoer alleen al bij de gedachte zijn moeder terug te zien en een vage
wens enkele beroemde mannen te zien niet alleen Urbis Romae aangename kout
maar er was alom zoveel licht dat hij stukje bij beetje vergat met welk doel hij zich
op pad had begeven en hij liep simpelweg om het genoegen van het lopen
Op zijn wandeling had hij gelegenheid een koningin te ontmoeten die haar
hoogtepunt beleefde in de armen van een ossendrijver en een markiezin die de
mond en de pootstok van een Paleisneger bewonderde alsmede diens manier ze
te hanteren en omdat Grabinoulor dat zonder namen te noemen en zonder
commentaar vertelde aan de vrouw van een ministeriële ambtenaar die hem juist
thee serveerde protesteerde zij heftig en vond deze koningin en deze markiezin
ontaarde vrouwen en luidkeels gaf zij Grabinoulor te kennen dat zij zich zo nooit
zou laten gaan en als zij haar echtgenoot zou bedriegen dat nooit met de portier of
met zijn collega's of zelfs maar met de onderchef zou doen maar hooguit met zijn
afdelingshoofd en zeer spoedig daarna had Grabinoulor volstrekt toevallig
gelegenheid een koning met een herderin te zien paren en Grabinoulor liep verder
want moe is hij nooit
Ondanks het licht waarin hij steeds liep zelfs wanneer het nacht leek te worden
kwam de gedachte weer bij hem op want hij wil wat hij wil dat hij vertrokken was
om het Dodenrijk te zien en nooit ontmoette hij zoveel liefdesparen als op deze dag
wat uiteindelijk niets bewijst en hij vroeg onophoudelijk aan voorbijgangers kunt u
mij de weg wijzen die naar de Doden gaat maar sommigen vluchtten zonder zich
om te draaien anderen wilden een agent roepen en weer anderen riepen hem
dreigementen toe dat ze een stok of een paraplu op zijn achterhoofd stuk zouden
slaan dus dacht Grabinoulor dat de mensen niet erg vriendelijk zijn waarop hij zich
herinnerde dat vóór hem anderen deze reis hadden gemaakt en hij sloeg onmiddellijk
de gidsen van Homerus Lucianus Vergilius Dante en zelfs nog enkele minder
bekende maar goed gedocumenteerde mortografen erop na en hij vond er zeer
waardevolle inlichtingen over dit beroemde Rijk met zeer fraaie beschrijvingen van
landschappen bergen dalen waterwegen kleuren geuren transportmiddelen
gewoonten zeden spelen en bezigheden van de doden met hun laatste bevindingen
inzake levenden en de weg erheen en de voorzorgsmaatregelen alvorens binnen
te treden en de manier zich er te gedragen Grabinoulor maakte aanstalten de
aanwijzingen nauwgezet te volgen die deze scrupuleuze auteurs hadden gegeven
wier wereldwijde reputatie alle gewenste garanties biedt toch was er één ding dat
hem ietwat verontrustte en één ogenblik in verwarring bracht namelijk dat ze
aanzienlijk van elkaar verschilden wat de precieze plaats aanging waar het Rijk
gelegen zou zijn maar één minuut nadat
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Grabinoulor bedacht dat een rijk natuurlijk kolonies had besloot hij onmiddellijk alle
gidsen te volgen achtereen of anders tegelijkertijd daartoe is hij best in staat en hij
houdt zo van snelheid om heel het Rijk in één oogopslag diepgaand te leren kennen
en hij ging opnieuw op pad en ditmaal kon niets hem afleiden noch de tennisspelers
deze wilsuitingen van mooie kleuren die steeds de wensen van de ballen proberen
te pareren noch het huwelijk van Jan Klaassen-Romeo met Juliette noch de
onmogelijkheid dat er iets anders kon gebeuren dan de mogelijke dingen noch de
tijd om te eten noch de tijd om een punt te zetten noch de tijd om te slapen
Grabinoulor liep en liep en liep
Het mag voorwaar ongelooflijk lijken want noch op Aarde noch in de Hemel vond
hij wat de gidsen aankondigden en toch raadpleegde hij ze om beurten en ging hij
overal heen waar zij hem heen stuurden en zelfs op andere plaatsen die trouwens
nauwelijks een plaats waren en hij moest onder ogen zien dat deze verkenners van
verloren landen de mensen een beetje voor de gek hadden gehouden toen ze
verklaarden dat alle doden zich in een hoek verzameld hadden en Grabinoulor ging
van louter verbazing zitten dat zoveel mensen sinds zolang aan de dood hadden
kunnen geloven en uit wanhoop behagen hadden geschept in de voorstelling van
een dode wereld tegenover de levende wereld alsof dat werkelijk mogelijk was en
Grabinoulor zag wel dat het zijn moeder was die naast hem ontlook het woud waar
hij doorheen liep de vogels die vlogen de kinderen die speelden de verliefden die
voorbijkwamen het licht dat hen verlichtte en dat verschafte hem grote vreugde en
hij bewonderde de wereld en toen hij weer terug was in zijn huis keek hij welwillend
naar de oude buurman van tegenover die over de aarde gebogen liefdevol naar zijn
tomaten zijn worteltjes zijn raapsteeltjes zijn uien zijn sla keek ze besproeide
koesterde verzorgde en op dat ogenblik boog de oude man nog dieper en toen hij
overeind kwam riep hij zijn dochter en staande zei hij haar met hangende handen
en toornige stem dat een dikke witte worm in de loop van de dag twee kroppen sla
van mij hebben opgevreten maar ik heb hem onder de tweede gevonden en heb
hem doodgemaakt

Achtste hoofdstuk
Gedichten aan het Vlees
De dichter bezingt met de passer de vreugdevolle welvingen van de liefde die lichten
zijn die men beroert en de twee deuren zijn gesloten en over de voeten en over de
hoofden ligt schaduw
Maar de begeerten bewegen zich in een rechte lijn toch blijft de geestloze zetel
steeds in dezelfde houding de stupide spiegel neemt onvermoeibaar man en vrouw
op maar herinnert zich niets
En ook zij hebben geen herinneringen omdat zij het heden verslinden dat op vier
benen loopt en tussen hun handen verbrandt
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De schouw is van wit marmer de handen zijn vleesetend de tepels zijn roze en de
handen zijn ogen die nooit liegen de handen zijn ogen van levende goden in dienst
van de mensen
De zich schrap zettende man verdraagt de gewelfde vrouw en de man neemt en
de vrouw geeft en de lamp staat op tafel als een getemde zon
En toch ontsnappen man en vrouw op het tweestemmige gedicht dat de hand
van de man zingt
***
Mijn vogel wil jouw nest
Marie

Uit Grabinoulor, épopée, nieuwe, herziene en uitgebreide editie, voorwoord van
Jean Follain. Gallimard, 1964.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Hans W. Bakx
Houdt de dieven!
Over ‘Le Voleur’ en Georges Darien
Schrijvers zijn doorgaans ook lezers en interessante schrijvers doorgaans
interessante lezers. Als dan ook Alfred Jarry een lijstje geeft van de favoriete auteurs
en boeken van zijn patafysicus Dr. Faustroll, dan maakt dat nieuwsgierig. De meeste
namen op dit lijstje van uitverkorenen zullen de hedendaagse lezer - al dan niet
vagelijk - bekend voorkomen. Het zijn veelal Franse dichters en schrijvers die
inmiddels canonieke status hebben gekregen, dan wel achteraf worden beschouwd
als typische fin de siècle figuren. Eén naam valt niet onmiddellijk thuis te brengen:
die van een zekere ‘Darien’. Van hem wordt geprezen, in een even bloemrijke als
duistere zinsnede, de ‘diamanten kronen van de boren door de Sint Gotthard’. De
tekstbezorger legt in een noot uit dat dit verwijst naar de roman Le Voleur (1897)
van de schrijver Georges Darien. Wie was deze Darien? Hij heeft het niet gebracht
tot de eregalerij, maar hoort hij daarom thuis tussen verstofte, hoofdzakelijk nog
door literatuurhistorici gelezen auteurs als Sâr Péladan, Gustave Kahn en Rachilde?
Het antwoord luidt: nee.
Toen Le Voleur halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw opnieuw werd
uitgebracht, kreeg het prompt een literaire prijs toegekend, een kleine vijfendertig
jaar na de dood van zijn schrijver. Sindsdien is het boek met enige regelmaat herdrukt
en tot op de dag van vandaag leverbaar. Het heeft de status van, wat in Engeland
heet, ‘a minor classic’. Darien, pseudoniem van Georges-Hippolyte Adrien
(1862-1921), was en is in zijn omgeving een eenling, en een ietwat ongrijpbare
figuur. Ten tijde van de herontdekking van Le Voleur publiceerde de essayist Auriant
een biografische studie over hem, maar daarin zijn veelvuldig de gaten groter dan
het gordijn. Dat is niet te verwonderen, omdat Darien een teruggetrokken leven
leidde en dat ook nog voor een deel in Londen doorbracht, ver van het Parijse
literaire gewoel. Hij had bovendien de hebbelijkheid met jan en alleman ruzie te
maken, waardoor de overgeleverde herinneringen aan hem nogal gekleurd zijn. Zijn
temperament mag blijken uit wat hij een van zijn onfortuinlijke uitgevers in een briefje
toevoegde: ‘Als u mijn boek niet vóór het eind van het jaar uitgeeft, breng ik u om.’
De uitgever in kwestie was er niet gerust op dat het de schrijver niet menens was.
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Datzelfde temperament, in combinatie met een dodelijke tong, was er de oorzaak
van dat Darien in militaire dienst veroordeeld werd tot drieëndertig maanden in een
van de beruchte Noord-Afrikaanse strafcompagnieën. Over de mensonterende
omstandigheden daar schreef hij het verslag waarmee hij bij leven het bekendst
werd, Biribi (1890). Behalve de twee genoemde omvat Dariens oeuvre nog vijf
andere boeken, een aantal toneelstukken, voor het merendeel ongespeeld gebleven,
en enige honderden artikelen over politiek en maatschappij. Tweemaal was hij
oprichter en hoofdredacteur van een eigen tijdschrift; geen van tweeën was een
lang leven beschoren.
Anders dan vele van zijn tijdgenoten is Darien een zeer leesbaar auteur gebleven.
Dat is verwonderlijk, want zijn romans, om ons daartoe te beperken, zijn
onveranderlijk romans à thèse, een genre aan snelle veroudering onderhevig: wie
op de huid van de tijd schrijft, weet dat zijn geschriften mét die huid verwelken. Dat
Darien is herontdekt en nog gelezen wordt - enkele van zijn boeken zijn zelfs
opgenomen in een populaire pocketreeks - is aan twee dingen te danken: passie
en stijl. In zijn beste werk is een nauw bedwongen woede voelbaar, die niet gelucht
wordt in loze verontwaardiging en verzuchtingen over de slechtheid van mens en
wereld, maar neerslaat in een bijtend sarcasme. Glimlachen kun je niet om Darien,
grimlachen des te meer.
De meeste van zijn boeken handelen over een specifieke kwestie: misstanden
in het leger, de lafheid van de Fransen tijdens de oorlog van 1870, de
dubbelhartigheid van enkele collega-schrijvers. Le Voleur daarentegen is algemener;
het is een frontale aanval op de hele maatschappij, zoals die bestond ten tijde van
de Derde Republiek. En uiteraard bewaart Darien zijn giftigste pijlen voor dat deel
van de samenleving dat hij het beste kende, omdat hij er zelf uit voortkwam, de
bourgeoisie.
Zes jaar voordat hij zijn Voleur publiceerde, had Darien een programmatisch
artikel geschreven over ‘de anarchistische roman’. Daarin maakte hij korte metten
met het merendeel van de contemporaine literatuur. De naturalistische dan wel
socialistische roman met zijn eindeloze, sentimentele beschrijvingen van al lang
bekende wantoestanden ontbrak het aan ideeën; de naar binnen gekeerde schrifturen
van de l'art pour l'art beweging bevatten wel ideeën, maar misten engagement. De
‘anarchistische’ roman moest hier uitkomst brengen: een levende en levendige
literatuur van de daad die ánderen tot daden bracht. Zulke boeken moesten
geschreven worden, maar Darien was realist genoeg om te voorzien dat ze, hoe
explosief ook, uiteindelijk weinig vermochten tegen de ingeboren inertie van de
samenleving. Schrijven was voor Darien een schrijven tegen beter weten in. Helaas
heeft hij zijn artikel nooit voltooid, zodat we naar de concrete uitwerking, de middelen
waarvan de anarchistische ro-
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man gebruik maakte, alleen kunnen gissen. Maar het lijkt een veilige veronderstelling
dat Le Voleur als leidraad kan dienen.
Het boek bedient zich van een oeroude kunstgreep, het bij toeval gevonden
manuscript. Darien neemt zijn intrek in een Brussels hotelletje, dat een uitvalsbasis
blijkt te zijn van het dievengilde. Op zijn kamer vindt hij een tas met
inbrekersgereedschap en een manuscript: de mémoires van een zekere Georges
Randal. Hij leest het, neemt het mee en besluit het onder eigen naam te publiceren.
Het boek dat de lezer in handen houdt, is dus zelf al het product van diefstal. Het
is een van de spelletjes die Darien met zijn publiek speelt. Eerder had de eigenares
van het hotel hem verteld dat hij als twee druppels water op monsieur Randal leek,
en nog pikanter wordt het als we weten dat Darien af en toe gebruik maakte van
het pseudoniem ‘Georges Brandal’. Naïeve lezers hebben daaruit geconcludeerd
dat Le Voleur in hoge mate autobiografisch moest zijn; een vermoeden dat Darien,
ongetwijfeld met sardonisch genoegen, nooit heeft tegengesproken. Want waarvan
leefde Darien zelf, zijn schrijverij bracht zeker niet voldoende op, en hoe kwam hij
aan zo'n gedetailleerde kennis van het dieven- en helersmilieu? Het antwoord op
de eerste vraag luidt natuurlijk: dat is onbekend, en op de tweede: hoe weet de
lezer, naar we aannemen zelf géén dief, of dat milieu werkelijk realistisch beschreven
is? Darien stelt het inderdaad zeer overtuigend voor, maar er bestaat ook nog zoiets
als literaire verbeelding. De schrijver speelt hier met de lezer, en dat raakt aan een
van de thema's van het boek: de mensen zijn (meestal) niet wat ze lijken te zijn.
Er gebeurt heel veel in Le Voleur, en het is ondoenlijk hier alle gebeurtenissen,
plotwendingen en verrassende situaties na te vertellen. Vertrekpunt is de jeugd van
Georges Randal, of liever de druk die op zijn toekomstige ouders wordt uitgeoefend
om toch vooral een kind te nemen: aan wie anders moeten ze straks hun naam en
geld nalaten? De ouders sterven jong en Randals voogd, oom Urbain, neemt het
beheer van zijn vermogen op zich. Alles in dit boek staat in het teken van diefstal.
In het geval van Randals opvoeding zijn dat de pogingen hem elke individualiteit te
ontnemen en tot een doorsnee lid van zijn klasse te kneden. School, kerk en
naderhand het leger werken daarin vereend samen. Als hij meerderjarig wordt,
ontdekt Randal dat zijn oom hem bezwendeld heeft en er nog een maar klein deel
van zijn fortuin resteert. Naar de wet valt zijn oom niets aan te wrijven en die
ontdekking doet Randal besluiten voortaan óók als dief door het leven te gaan, maar
dan, bij wijze van spreken, met open vizier. Wat volgt, is een leerschool in de dieverij,
waarin Randal al snel een briljante leerling blijkt. Naar buiten toe is hij ‘ingenieur’,
een prettig vaag beroep, maar in werkelijkheid inbreker. Zijn tips betrekt hij van
kennissen van zijn potentiële slachtoffers, in ruil voor een deel
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van de buit. Het illustreert Dariens opvatting dat onderwereld en bovenwereld
hoegenaamd niet van elkaar verschillen, maar zich alleen van andere middelen
bedienen. Le Voleur wemelt van dergelijke cynische tournures. Mooi is bijvoorbeeld
ook dat Randal, de gerespecteerde ingenieur, gevraagd wordt bijdragen te leveren
aan een criminologisch tijdschrift. Een tijdschrift dat - dubbel cynisme - van een
vaste afzet verzekerd is, omdat alle gevangenen in Frankrijk er verplicht op
geabonneerd zijn: het abonnementsgeld wordt op hun schaarse inkomsten
ingehouden.
Dariens personages zijn amoreel, waarbij het niet uitmaakt of ze nu tot de bovenof onderwereld behoren, en zo worden ze, zonder moraliseren, beschreven. Ze zijn
ook tweedimensionaal, in zekere zin ‘types’: de louche industrieel, de dito notaris,
de dito abbé, de dito politicus, de onbekommerde aborteuse, de cocotte met het
gouden hart. Allemaal zijn ze verwikkeld in een darwiniaanse strijd om het bestaan,
waarbij degene met de meeste scrupules het onderspit delft. Dat ‘platte’ van zijn
figuren is Darien wel verweten, maar je kunt ook staande houden dat dat juist een
kwaliteit is: ze hebben de stilering en openheid van stripfiguren, waarin de lezer zijn
eigen kennis van de wereld projecteren kan.
Stripachtig zijn ook de middelen die Darien inzet om zijn verhaal te vertellen.
Afwisselend is het Bildungsroman, schelmenroman en romanfeuilleton, waarbij
Darien van dit laatste genre de schrille effecten steelt, met inbegrip van cliffhangers,
prikkelende hoofdstuktitels en vaste nummers als ‘de toevallige ontmoeting’, ‘het
onverwachte weerzien’, ‘de penibele ontsnapping’ en ‘de onvoorziene ontknoping’.
Er is melodrama: Randal die op kerstavond (!) door Londen doolt, op zoek naar
contant geld voor een dokter, terwijl zijn dochtertje met meningitis thuis ligt. Er is
vaudeville: Randal die in een provinciehotel waar hij een kraak wil zetten van onder
een bed een collega-dief te voorschijn ziet kruipen. Er is farce: terwijl Randal met
de maîtresse van een aanstaande minister in bed ligt, komen diens getrouwen hem
door de slaapkamerdeur herinneren aan gedane beloftes. Met dat al - of juist
daardoor - is het boek ook zeer meeslepend. Op een paar rustpunten na, waar
Randal met zijn kornuiten filosofeert over de kwalijke inrichting van de wereld, is
alles met grote vaart opgeschreven. Beschrijvingen ontbreken nagenoeg, alles is
handeling. Daarbij gebruikt Darien bijna doorlopend het praesens historicum en
betoont hij zich een meester van de abrupte overgang. Het geeft zijn verhaal een
bijna filmisch karakter.
Echte literatuur hoort natuurlijk niet spannend te zijn, en toch is Le Voleur
ontegenzeglijk een literaire roman en geen colportage. Waarom? Ten eerste hanteert
Darien weliswaar allerlei genre-effecten, maar hij doet dat met ironie, of beter,
sarcasme. Het is nooit, om zo te zeggen, één op één, zoals bij Eugène Sue of de
oude Dumas. Hij verleidt de lezer wel-
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iswaar, maar die verleiding is geen doel op zichzelf; wat hij wil, indachtig zijn
programma voor ‘de anarchistische roman’, is dat de lezer zich afvraagt of hij wel
in een wereld als de beschrevene wil leven, en zoniet, wat hij daaraan kan doen.
Daarnaast is er Dariens stijl. Legio zijn de gelukkige formuleringen, de aforismen
(op de middelbare school ‘lezen wij dode schrijvers die ons aansporen om te leven’),
de geslepen aperçu's (waarom heeft de bourgeois een hang naar de kust? Omdat
hij daar de zee ziet werken, onvermoeibaar en zonder klagen, en zelf met de handen
op de rug kan toekijken). Darien was, en ik moet het in commissie zeggen, maar
het lijkt mij aannemelijk, een van de grote stilisten van zijn generatie.
Het bovenstaande kan alleen met enige aarzeling neergeschreven worden, sinds
de literatuurcriticus David Bosc acht jaar geleden een opgewonden boekje
publiceerde waarin hij op welhaast Darieneske wijze uitvaart tegen degenen die
Darien alleen om zijn literaire kwaliteiten lezen. Het gaat om de ideeën, schrijft hij.
Maar, valt daar tegenin te brengen, is het niet het lot van alle grote satirici dat ze
achteraf meer om hun formuleringen dan om hun gedachtegoed gelezen worden?
Wie maalt er nog om de ‘ideeën’ van Swift of Heine? Daarbij: zo uitzonderlijk waren
Dariens ideeën niet. Hij evolueerde van anarchisme (met vele slagen om de arm)
tot een nietzscheaans individualisme. Dat is het stadium dat hij in zijn Voleur bereikt
had: Randal neemt uiteindelijk wraak op zijn oom door diens testament te vervalsen
en zo diens hele vermogen in handen te krijgen. Daarna trekt hij zich terug uit de
dievenwereld. Hij is een Individu geworden en gaat nu een onzekere, zij het materieel
comfortabele toekomst tegemoet. Zijn manuscript laat hij als een oude huid achter.
Darien zelf werd in latere jaren een pleitbezorger van de Amerikaanse econoom
Henry George, die alle heil verwachtte van een radicale belastinghervorming (de
zogeheten Single Tax). Maar ook George en zijn ‘georgisme’ zijn inmiddels naar
de vliering van de geschiedenis verhuisd. Geldt dat niet ook voor de Derde Republiek
en de ‘sociale kwestie’? Jawel, maar cynisme en hypocrisie zijn van alle tijden, en
zolang er dieven zijn, al dan niet beursgenoteerd, blijft Le Voleur een lezenswaardig
boek.
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Francis Ponge
Surprises
Aarde
(Laten we gewoon een kluit aarde oprapen.)
Dit ontroerende mengsel van het verleden van de drie rijken, dat overigens totaal
doortrokken, totaal doordrenkt, totaal doorsijpeld is van hun kiemen en wortels, van
hun levende aanwezigheid: dit is aarde.
Dit gehakt, deze paté van het vlees van de drie rijken.
Verleden, niet als herinnering of idee, maar als materie.
Materie binnen het bereik van iedereen, van de kleinste baby; die met handenvol,
met scheppen vol voor het grijpen ligt.
Als ik, door zo over aarde te spreken, een minor poet, of grondwerker van mezelf
maak - met alle plezier! Ik ken geen grootser onderwerp.
Toen er gesproken werd over de Geschiedenis, greep iemand een handvol aarde
en zei: ‘Dit is alles wat we weten van de Algemene Geschiedenis Maar dit weten
we dan ook, dit zien we en houden we vast: dit hebben we echt in handen.’
Wat een eerbied klinkt in die woorden!
Dit is ook onze voeding; waar onze levensmiddelen worden bereid. Wij kamperen
er bovenop als op de pakhuizen van de geschiedenis, waarvan elke kluit in kiemen
en wortels de toekomst bevat.
Dit is voorlopig ons terrein en onze verblijfplaats: het materiaal van onze huizen en
de grond voor onze voeten.
Ook onze materie om te boetseren, ons speelgoed.
Er zal altijd genoeg voor ons beschikbaar zijn. Je hoeft maar te bukken om het
te pakken. Je wordt er niet vies van.
Men zegt dat het gesteente in het hart van de geosynclinalen onder enorme druk
van vorm verandert. Welnu, als uit de eigenlijke aarde, ook wel
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oneigenlijk plantaardig genoemd, uit deze heilige restanten zo'n bijzondere gesteente
gevormd wordt, wil ik dat graag zien! Welke diamant zou kostbaarder zijn!
Zo ziet, kortom, wat wij straks gaan worden er nu uit.
En zo zijn verleden en toekomst tegenwoordig.
Alles heeft eraan bijgedragen: niet alleen het vlees van de drie rijken, maar ook
de werking van de drie overige elementen: de lucht, het water, het vuur.
En ruimte, en tijd.
Wat de aarde in de mens volkomen spontaan oproept is een onmiddellijk gevoel
van vertrouwdheid, van sympathie, ja bijna zoiets als de eerbied van kinderen voor
hun ouders.
Omdat ze de materie bij uitstek is.
En wat past de geest beter dan eerbied voor de materie?
Eerbied van de geest voor de geest daarentegen... komt dat voor?
Dat komt maar al te vaak voor.

De kruik
Geen ander woord dat klinkt als kruik. Dankzij die UI-vormige leegte in het midden
is kruik holler dan hol en wel op haar eigen manier. Het is een holte omgeven door
een breekbare aarde: zo ruw en barstbaar als je maar wilt.
Kruik is eerst leeg en zo gauw het kan weer leeg.
Lege kruik klinkt sonoor.
Kruik is eerst leeg en vult zich zingend.
Van hoe geringe hoogte het water zich er ook in stort, kruik is eerst leeg en vult
zich zingend.
Kruik is eerst leeg en zo gauw het kan weer leeg.
Het is een onbeduidend voorwerp, een simpele middelares.
Over meerdere glazen (bijvoorbeeld) kun je haar dan nauwkeurig verdelen.
Het is dus een simpele middelares, die je zou kunnen overslaan. Goedkoop dus;
niet zoveel waard.
Maar het is makkelijk en je bedient je er dagelijks van.
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Het is dus een nuttig voorwerp, dat geen ander bestaansrecht heeft dan vaak te
dienen.
Een beetje grof, sober; verachtelijk? Het zou geen ramp zijn als ze verloren ging...
De kruik is gemaakt van het gewoonste materiaal; vaak van gebakken aarde.
Ze heeft geen nadrukkelijke vormen, niet het emfatische van amforen.
Het is een simpele vaas, een beetje gecompliceerd door een handvat; een bolle
buik; een wijde hals - en vaak de tuit wat stomp, als eendensnavels.
Een voorwerp van het hoenderhof. Een huishoudelijk voorwerp.
Het bijzondere van de kruik is dus dat zij tegelijk onbeduidend en breekbaar is: dus
op de een of andere manier kostbaar. En de moeilijkheid met haar is dat je er - want
dat zit ook in haar aard - dagelijks gebruik van moet maken.
We moeten dit onbeduidend voorwerp (een simpele middelares, van weinig waarde,
goedkoop) oppakken, in het volle licht plaatsen, het hanteren, laten werken;
schoonmaken, vullen, leegschenken.
De kruik gaat zolang te water tot ze breekt. Ze gaat ten onder aan voortdurend
gebruik. Niet aan slijtage: per ongeluk. Anders gezegd, zo je wilt, aan het verslijten
van haar overlevingskansen.
Het is een gebruiksvoorwerp dat ten onder gaat aan een speciaal soort slijtage:
het verslijten van haar overlevingskansen.
Zo gaat de kruik, die een wat simpel en tamelijk vrolijk karakter heeft, ten onder
aan voortdurend gebruik.
Zekere voorzorgsmaatregelen zijn wat haar betreft dus nuttig. We moeten haar
een beetje apart houden, dat ze niet botst met enig ander ding. Haar een beetje bij
de andere dingen vandaan houden.
Zo'n beetje met haar omgaan zoals de danser met zijn danseres. In de omgang
met haar blijk geven van een zekere voorzichtigheid, vermijden tegen naburige
dansparen te stoten.
Vol kan ze overlopen, leeg kan ze breken.
Je moet haar ook niet bruusk neerzetten... ofte weinig ruimte geven.
Dit is dus een voorwerp dat we dagelijks moeten gebruiken, maar waarmee we, al
is het goedkoop, toch met beheerste gebaren moeten omgaan. Om het in vorm te
houden, zodat het niet stuk gaat en plotseling uiteen valt in absoluut waardeloze,
dieptreurige en belachelijke scherven.
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Uit behoefte aan troost verwijlen sommigen weliswaar - en waarom niet? -, bij de
scherven van een gebroken kruik: ze merken op dat ze bol zijn... en zelfs gebogen...
in de vorm van een bloemblad... dat ze iets hebben van rozenblaadjes, eierschalen...
weet ik het?
Maar is dat niet bespottelijk?
Want alles wat ik zojuist gezegd heb van de kruik, zou je dat niet evengoed kunnen
zeggen van het gesproken woord?

Olijven
Groene, grauwe, zwarte olijven.
De olijfkleurige tussen de groene en de zwarte in het proces van de verbranding.
Een onopvallende verbranding, in de olie - waar zich dan, misschien, het idee van
ranzigheid in mengt.
Maar... klopt dat wel?
Maakt elke olijf, van groen tot zwart, het olijfkleurige stadium door? Of gaat het
bij sommige misschien eerder om een soort ziekte?
Het lijkt uit de pit te komen, die dan nogal laaghartig zou proberen om iets van zijn
hardheid in te wisselen tegen de zachtheid van het vruchtvlees... In plaats van
gewoon zijn plicht te doen; die nu juist niet bestaat uit het verharden van het
vruchtvlees (onder geen beding!), maar in tegendeel uit zelfverharding tegenover
het vruchtvlees... Om het zó af te schrikken dat het uit elkaar valt... en hem op zijn
beurt de kans geeft de grond te bereiken - en erin weg te duiken. Dan (maar alleen
dan) staat hem vrij zich te ontspannen: een beetje open te gaan... en te ontkiemen.
Hoe het ook zij, o lijvige letter, en dépot ben je prettig leesbaar onder dat dakje als
een dikke zwarte wenkbrauw, waaronder onmiddellijk iets bezwijmt, al bijna in staat
van ontbinding.
Maar wanneer de olijf zwart is geworden, is ze dat met ongeëvenaarde luister. Wat
een wonder, dat verwelkte in de vorm... Maar uiterst smakelijk en een tikje glanzend,
niet teveel, volkomen ontspannen.
Een nog betere zetpil voor de mond dan de pruim.
Als we klaar zijn met dit gebazel over de kleur van het vruchtvlees en de vorm ervan,
laten we het dan - ontvankelijker voor het zuigen op de pit - hebben over het
belangrijkste, namelijk de verwantschap tussen olijven en ovalen.
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Dit is een heel goed uitgespeelde, en als het ware naïeve verwantschap. Wat is er
naïever, in wezen, dan een olijf?
Hoewel sierlijk en vlot in de omgang, doen ze zich toch niet zo zoetjes voor als
die andere meisjes: de bruidsuikers... die zo gekunsteld zijn!
Eerder bitter, eigenlijk. En misschien moet je ze op een bepaalde manier
behandelen om ze zachter te maken: ze een beetje laten marineren.
Maar wat je ten slotte in de kern aantreft, is geen amandel: een kleine kogel; een
torpedootje van heel hard hout, dat als het de kans krijgt makkelijk tot het hart kan
doordringen...
Nee! Niets overdrijven! laten we er liever om glimlachen (met tenminste één kant
van de mond), om hem zo dadelijk op de rand van het bord te leggen...
... Zo eenvoudig is het. Geen al te lekkere en geen al te vieze smaak... Die niet
meer perfectie vergt dan ik er zojuist in heb gelegd... en toch in de smaak valt,
doorgaans bij iedereen in de smaak valt, als voorafje.

Ruwe schets van een vis
(De Vissen Rally.)
Als - duizend spoorstaven onder de locomotief - duizend streepjes of tekens van
het morsealfabet - duizend geponste koppeltekens op de partituur van het draaiorgel
- volgen de vissen elkaar en vluchten - in een onmiddellijke opeenvolging - als
dingen die niet uit te drukken zijn, want ze zijn hun eigen tekens - zulke schematische
dingen zijn ze en dingen die nooit stilstaan.
Maar...

(De Tournooi.)
De Tournooi - vis zo dik als een luik - draait nu eens als een luik op zijn harren - en
lijkt dan weer te loeien (maar de aanblik van zijn bek maakt doof).

(Chinese vissen.)
En dan zijn er ook die Chinese vissen; als spanielen; met hun wijdmouwige kimono's.
Maar... HIER IS IE!
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(Op jacht naar de ware Vis.)
... Zijn belangrijkste eigenschap is dat hij zo'n zegevierend profiel heeft, dat hij zijn
ledematen zo precies in stroomlijn heeft gekregen om in zijn leefwereld - die
compacte wereld - te wenden en te keren, dat het lijkt of zijn lichaam er volmaakt
op zijn gemak is, beweegt zoals hij wil, spartelt en geen enkele belemmering kent.
Maar waarom weerspreekt de uitdrukking van zijn gezicht die van zijn lichaam
dan zo tragisch?
- Zijn beklemming heeft er zijn toevlucht gezocht.
En wij denken dan dat het de verschrikking is van het onthand zijn die hem puntig
maakt. Het feit dat hij niets anders dan zijn bek heeft om te grijpen (en kan hij wel
iets uitspuwen?)
Als een gauwdief die zichzelf zo zorgvuldig heeft omzwachteld dat hij zijn werk
niet meer zou kunnen doen.
Zegevierend-vergeefs omsloten, ontsloten (als een zwaard uit de schede).
Zegevierend-vergeefs geprofileerd, vereend, soepel. Zegevierend-vergeefs
indringend, rond, geolied.
Gevangene van zijn olie en van zijn staal.
De vis is een staaltje mechanica (een spil, een piston, een schietspoel) die in het
milieu waarin hij moet bewegen zowel zijn staal als zijn olie meebrengt, zijn hardheid
en zijn wulpsheid, zijn stoutmoedigheid en zijn vlucht, zijn verwikkeling en zijn
bevrijding.
Maar waarom dan die uitdrukking van beklemming? Heb ik wel het recht om daarvan
te spreken? - Natuurlijk, want die is in dit teken zo overduidelijk te zien!
... Maar alleen wanneer hij zich niet beweegt of vertraagt.
En daar zit misschien een belangrijke aanwijzing in... Daar krijgen we misschien
iets belangrijks beet over het verband van zulke tekens met de mens... Wat misschien
niet het wezen van de vis is...? Maar als je de kans krijgt, moet je hem grijpen!...
Genoeg! Terug naar de vis.
Waarom heb ik dan vergeefs wanneer zegevierend vertraagt? (maar vergeefs toch
zonder enige twijfel...)
Dat ronde oog, dat is en face en niet en profil... Als een patrijspoort, een
schietschijf, een zwakheid, een ontzettend zwak punt... O! Hoe zouden we dat de
natuur ooit vergeven!
Die zwakke, opengesperde rotonde...
Granaat! Angstige torpedo (zodra ze vertraagt!) Die dit ontzettend
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zwakke punt bevat, als een schietschijf: zijn opengesperde oog...
Als een gedrongen atleet in zijn glitterpakje verbaast een in de hand gehouden vis
door zijn kracht, slipt met bruuske bewegingen en dwingt je om hem te zwaaien dankzij de uiterste behendigheid en kracht van zijn reacties en dat gespitst-zijn op
het ontglippen ondanks zijn maliënkolder, omdat die olieachtig en glibberig is...
Zijn maillot van muntjes: als judaspenning (maar blauwachtig); van versleten muntjes,
afgevlakt (vooral aan een rand); goed samengevoegd in een beursvormig lichaam
dat weet wat het wil: het wil tot elke prijs ontsnappen aan je vingers!
Zo vindt de vis in mijn geest zijn plaats tussen de beurs voor kleingeld en de in zijde
gehulde kuit (vanwege zijn gespierde aspect).
Je zou hier kunnen spreken van zijden kous als beurs, en niet meer van wollen
kous, want hij glanst en is gespierd, en blijft niet graag in de hand, noch in de zak.
Zo is de vis, waarvan je, als je hem buigt, kunt zien hoe de schubben zijn
samengevoegd en verbonden... Tot brekens toe.

(Losse schubben, als blauwachtige judaspenning, gemunt voor onderzeese roulatie...
Maar wat een stilte in de straten rond de Beurs! Onder het onheilspellende
gekabbel aan de oppervlakte...)
(Losse schubben, dat stinkt naar vis; ook door de pezige kaken...)
Maar hij heeft in de eerste plaats iets weg van die slagen met zijn staart! Als een
jat! En hij heeft... Oh! Hij heeft vooral die kop! Die kop waar je niet omheen kunt!
Die kop die zo weinig verschilt van de onze!
In de kraag doen de kieuwen denken aan bepaalde persiennes, droger, zwemend
naar papier, naar bristolkarton. Persiennes, jaloezieën van rood karton, bloedrood...
Goed! We houden erover op!
Onder de buik is er, bij sommige vissen, geen groot verschil met de rug. Bij andere
(en daar houden we minder van), is het daar ronduit week, bedrukt, drukkend,
kwetsbaar. Als een gebrek in het kuras. Daar zitten de darmen, als in de gondel
van de zeppelin, waaruit ze weldra kunnen neerhangen als sleeptouwen...
Verdachte zak...
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Maar oh! Laten we er niet teveel over praten! In het huis van de gehangene spreken
we niet over touw!

Het luik, gevolgd door zijn scholium
Massief luik dat tegen de muur slaat, een vreemde vogel is het luik. Die helemaal
niet wegvliegt. En is hij lenig? Nee, hij scharniert. En piept. Met de hengsels van
zijn enige, rechthoekige vleugel. En verveelt zich te pletter als een jat tegen de muur.
Een vreemde, vastgenagelde vogel. Vastgenageld met zijn zijkant, wat wie-weet
nog wreder is. Want hij kan zijn vleugel uitslaan. En zich te pletter slaan zoveel hij
wil tegen de muur. En de lucht laten weerklinken van zijn gepiep en zijn geklapper.
Pats, twee keer.
Maar als hij ons genoeg heeft vermoeid, zetten we hem vast, wijdopen of helemaal
dicht. Dan wordt het stil, en de strijd is ten einde: ik zie niet wat er nog meer over
te zeggen is.
Goddank, ik ben dus niet doof! Toen ik vanmorgen mijn luik opendeed, heb ik zijn
geknars, zijn piepen en zijn geklapper goed gehoord. En ik heb zijn gewicht gevoeld.
Vandaag was dat belangrijker dan het vrijkomende licht en de verschijning van
de buitenwereld en de hele stoet dingen in zijn kielzog.
Op andere dagen is het van geen enkel belang: omdat ik maar een mens ben als
de anderen en hij, nou ja, helemaal niks is, zelfs geen luik.
Maar kijk, vandaag - en bedenk wat er daagt in dat woord in een tekst van Francis
Ponge - vandaag voor eeuwig, in het licht van vandaag zal het luik in alle eeuwigheid
geknarst hebben, het zal gepiept, gewogen en gedraaid hebben op zijn harren,
alvorens nog eens ongeduldig tegen deze witte pagina te zijn neergeslagen.
Dat eraan gedacht is, of liever nog: dat het is opgeschreven, zal voldoende zijn
geweest.
Stabat een luik.
Aan de muur bevestigd met elk van zijn twee a's, aan beide zijden van het venster,
ongeveer haaks op de muur.
Een luik slaat wat, of liever stabat.
Stabat en het piept. Stabat en het heeft gepiept. Stabat een luik en het knarst en
het heeft gepiept.
Stabat rechtop, absoluut verticaal, gestrekt als met twee onder elkaar

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

123
geplaatste handen het geweer met twee vingers hier en twee vingers daar
vastgehouden, heel dicht tegen het lichaam, tegen de muur, in de positie van
presenteer-het-geweer, uitvoerig gedemonstreerd.
En men kan hem geselen, zelfs de sterkste wind: Stabat.
Nee, het is niet de beweging van de slinger, want er zijn twee vaste punten: veel
minder vrij.
Let op! Ik kom hier op iets belangrijks dat te maken heeft met de vrijheid - welke
vrijheid? - van de slinger. Een enkel vast punt, van boven... en hij is vrij om zijn
onbeweeglijkheid, zijn rustpunt op te zoeken...
Maar het luik bereikt dat punt veel sneller, en luidruchtiger!
(Misschien is het dat niet precies, maar ik ben niet van plan om er mijn hoofd over
te breken.)
Het luik dient me ook als wolk: hij volstaat om de zon te verbergen.
Vooruit, trieste vogel, piep en spreek! Vooruit, mijn luik, sla tegen de muur!
... Ho ho, luik, wat doe je?
Als je helemaal dicht bent, zie ik niks meer. Wijdopen, dan zie ik jou niet meer:
BLIND LUIK KAN NIET WORDEN GESCHREVEN. OP SCHRIFT WORDT HET
GESTREEPT GEBOREN OP HET BED VAN ZIJN DODE AUTEUR WAAR IEDEREEN
DIE GOED KAN LEZEN TUSSEN DE REGELS HET LICHT ZIET GLOREN.

(Gesigneerd aan de binnenkant)
SCHOLIUM.

- Opdat het orakeltje waarmee dit gedicht eindigt gauw - en zo goed als
spontaan - zijn pathetisch karakter zal verliezen hoeft het alleen maar (in zijn
klassieke uitgaven) als volgt te worden afgedrukt:
BLIND LUIK KAN NIET WORDEN GESCHREVEN OP SCHRIFT WORDT HET
GESTREEPT GEBOREN UIT HET BOEK VAN DE DODE AUTEUR WAAR IEDER KIND
DAT GOED KAN LEZEN TUSSEN DE REGELS HET LICHT ZIET GLOREN.

Want het is de enige verstandige manier om het te begrijpen (en het op te schrijven,
zodra het boek is bedacht). Maar ja, zo werd het me niet ingegeven. Er was niet
zozeer een boek in die kamer als wel dat BED, tot nader order.
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Heeft het orakel daardoor aan schoonheid gewonnen? Misschien (ik ben er niet
zeker van...) Maar zeker aan dubbelzinnigheid en aan wreedheid.
Toch twijfel ik niet: al was het ten koste van de schoonheid, het was zaak zo snel
mogelijk verstandig te worden: dat wil zeggen bescheidener, zoals men ziet.
Men zal mij zeggen dat de ware bescheidenheid (en alleen al zelfrespect,
misschien) gewild zou hebben dat ik het kleine offer van mijn schoonheden bracht
zonder het te zeggen en alleen deze laatste versie liet zien... Maar we leven toch
in een heel ellendige tijd (wat retorica betreft), zodat ik niemand deze les wil
onthouden, en niet na wil laten om haar in de eerste plaats uitdrukkelijk mezelf voor
te houden.
...En ben ik er trouwens wel zo zeker van, uiteindelijk, dat ik gelijk heb gehad met
dat BED?
***
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Aan de dromende materie
Waarschijnlijk zijn wij (net als alles en iedereen) niets anders dan rechtstreekse
dromen van de goddelijke Materie: de tekstuele producten van haar wonderbaarlijke
verbeelding. En zo zou je in zekere zin kunnen zeggen dat de hele Natuur, de
mensen inbegrepen, niets anders is dan een schrift, maar een zeker soort schrift,
een niet-betekenend schrift, omdat het niet te maken heeft met enig tekensysteem,
want het gaat om een oneindig, eigenlijk onmetelijk universum zonder grenzen.
Terwijl de wereld van de woorden een eindig universum is. Maar aangezien dat
bestaat uit deze heel bijzondere, en bijzonder ontroerende objecten: de betekenende
klanken die wij kunnen voortbrengen, waarmee we tegelijkertijd de dingen van de
wereld benoemen en onze intieme gevoelens uitdrukken,
Volstaat het waarschijnlijk, wat dan ook te benoemen - op een bepaalde manier
- om al het menselijke uit te drukken en tegelijk de materie te verheerlijken, die een
exempel is voor het spreken en steun en toeverlaat van de geest.

Het landschap
De horizon, een overgetrokken lijn met ijle accenten, lijkt geschreven in kleine letters,
met een inkt die naar gelang van de belichting meer of minder flets is.
Van wat dichterbij is geniet ik nog slechts als van een schilderij,
Van wat nog dichterbij is als van sculpturen of bouwwerken,
En van de werkelijkheid van de dingen zelf tot aan mijn knieën als van voedsel,
met een gevoel alsof ik me echt overeten heb,
Totdat ten slotte alles door mijn lichaam wordt verzwolgen en opstijgt via het
hoofd, als door een schoorsteen die midden in de hemel uitmondt.

Schermbloemen
Schermbloemen schermen niet met schaduw, maar met lommer: dat is milder.
De zon trekt ze aan, de wind wiegt ze. Hun steel is lang, zonder stijf te zijn. Maar
ze staan stevig en zijn trouw aan hun talud.
Zoals van een handgemaakt borduurwerk kun je niet zeggen dat hun
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bloemen volmaakt wit zijn, maar ze dragen ze zo hoog en spreiden ze zo breed uit
als de gratie van hun steel hun toestaat.
Zo ontstaat rond de vijftiende augustus een decoratie van de wegbermen zonder
veel kleur, met heel kleine motiefjes, met een bescheiden en minutieuze koketterie
die door de vrouwen wordt opgemerkt.
Zo ontstaan ook piepkleine distels, want hun plicht vergeten ze geenszins.

Het gewaad van de dingen
Als de dingen hun smaak voor u verliezen, let dan eens speciaal op de haast
ongemerkte veranderingen van hun buitenkant onder invloed van de sensationele
wisselingen van het licht en de wind als gevolg van langstrekkende wolken en het
uitdoven of opgloeien van deze of gene batterij lampen, die voortdurende huiveringen
van oppervlakken, die vibraties, die wasemingen, die ademtochten, dat spelen van
briesjes, van lichte windvlagen.
Geniet van die muggenzwermen die voor de vogels schuilen onder bomen die
bij uw postuur passen, en van hun rondzoemen in uw buurt.
Laat u ontroeren door deze grandioze, zij het ook delicate, door deze buitengewoon
dramatische, zij het gewoonlijk ook onopgemerkte sensaties en openlijke
decorwisselingen.
Maar de verklaring door zon en wind, waarvan u zich voortdurend bewust bent,
ontneemt u veel verrassingen en wonderen. Geen van die gebeurtenissen doet u
een ogenblik stilstaan in het onderhout of slaat u met de stomme verbazing waarmee
u een dramatische gebeurtenis gadeslaat, terwijl de verschijning van de meest
banale vorm, het plotseling binnendringen van een vogel bijvoorbeeld, u onmiddellijk
boeit.
Leer dus eenvoudig op het licht te letten, dat wil zeggen boven de landerijen en
de dingen die daarbij horen, op die duizenden lampen of fiolen die aan een uitspansel
hangen, echt op alle hoogten en overal, zodat ze het verbergen in plaats van het
te tonen. En naar gelang van de wil of de grillen van een of andere machtige souffleur
achter de schermen, of misschien de windvlagen die u al of niet langs de wangen
voelt strijken, doven ze of gloeien ze weer op en hullen de beschouwer tegelijk met
het schouwspel in gewaden die met het uur en de plaats veranderen.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Pascal Quignard
God
Hij was klein, tenger, van Portugese afkomst en ooit jood geweest. Colerus vermeldt
dat hij zijn dagen sleet gehuld in een vlekkerige kamerjas, waarover hij was
gekapitteld door een raadsheer van de stad Amsterdam. Hij had grijze schoenen
met zilveren gespen. Zijn kousen waren van gekeperde wol. Hij droeg een zwart
Turks bovenkleed, een befje, een zwarte mof.
Zijn bibliotheek bevatte honderdzestig boeken. Hij sleep glas voor astronomische
verrekijkers en voor de tubes van microscopen. Zijn dagelijkse uitgaven bedroegen
vier en een halve stuiver. Zijn maaltijd bestond uit met boter aangemaakte melkpap
en een kan bier. Wijn kocht hij in ter waarde van tien halfpinten per maand. Bij het
aanbreken van de dag nam hij plaats voor zijn werkbank. Elk stukje glas dat hij door
het hanteren van zijn diamant lossneed van de glazen schijf, weerkaatste even een
flard licht. Van Rooijen vermeldt voorts dat wanneer de zon daalde, hij het slijpsel
dat zich had verspreid rond het stuk dat hij sneed bijeenveegde en in de vuilnisbak
gooide. Hij stak een kaars aan en mediteerde. Hij rookte een enkele pijp per dag,
en wanneer op dat tijdstip een vriend verscheen, begon hij graag aan een partij
schaak. Hij hield ervan om te kijken naar het vechten van spinnen in een doos.
Ons leven voltrekt iets eeuwigs. Zinnelijk genot is een zelfde rilling voor allen en
voor altijd. Onze benen zijn zo licht en naakt. Hij meende dat we bij onze geboorte
deelgenoot waren gemaakt van het heden en van de actieve gelukzaligheid. Hij zei:
‘Wij worden omvat door het geluk, door het eeuwige hier en nu. Gebruik de woorden
die u wilt. Alles bestaat uit eenzelfde bruisende materie, alles beweegt in een zelfde
branding. God veronderstelt zomin plan als doel. Ziel en lichaam zijn niet van elkaar
te onderscheiden. God, het leven, het heelal, de natuur, het denken en het verlangen
blijven gevangen in hetzelfde raderwerk. Een straal van het licht dat toevloeit van
de zonnemassa, een orgaan dat hangt en door begeerte zwelt, een gomboom,
Saturnus, lippen opgetrokken rond de gele snijtanden van tijgers, een luit, de kan
gistend bier, Descartes, het Spui, de herinnering aan Clara-Maria van den Enden het is een en hetzelfde. Wij zijn fragmenten van het levensrijk. De slijtage van de
wereld,
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de ontaarding van de taal, de teugelloosheid van tirannieën bemoeilijken de taak
van het denken, die erin bestaat dat rijk te doen heersen. Daarom is het denken
even moeilijk als zeldzaam.’
***
Het woord dat gewoonlijk wordt vertaald met moeilijk is praeclarus; ofte wel zeer
1
helder, schitterend. Rarus betekent zeldzaam, dun gezaaid. Het denken is even
helder als dun gezaaid. Later wilde het woord rarus zeggen: ver uiteen in de ruimte,
weinig frequent in de tijd. Het denken is niet even moeilijk als zeldzaam: het is even
stralend als dun gezaaid in de loop der eeuwen. Niet omdat het zo zeldzaam is is
het denken waardevol; volgens hem is het domweg erg zeldzaam. Benedictus
Spinoza noemde de Hollanders ultimi barbarorum, de ergste Barbaren. Hij zei: ‘In
leven zijn en levend zijn laten zich onderscheiden.’ Op een dag zei hij in de buurt
van het Spui tegen Colerus: ‘Wij worden omvat door het geluk. Dat geluk is begrensd
maar we hoeven het niet te laten infiltreren door wat het begrenst.’ Hij schreef:
‘Alleen een hardnekkig bijgeloof verzet zich tegen het smaken van genoegens.
Waarom toch zou het gepaster zijn honger en dorst te stillen dan neerslachtigheid
te verdrijven? Dit is mijn opvatting hieromtrent en dienovereenkomstig heb ik mij
ook voorgenomen te leven. Geen godheid, of wat ander wezen ook, kan zo grimmig
zijn zich in mijn machteloosheid en ongemak te verheugen. Integendeel, hoe dieper
blijheid wij voelen, tot hoe groter volmaaktheid gaan wij over. Het voegt dus een
wijs man, zeg ik, zich te goed te doen aan aangename spijs en bedwelmende drank,
aan reukwaters voor de neus, aan lieflijke planten en bloemen voor de blik, aan
sieraden die licht toevoegen aan de stoffen die ons beschermen, aan muziek voor
het oor, aan behendigheidsspelen en liefkozingen ter oefening van het lichaam en
de verschillende lichaamsdelen, aan toneelvoorstellingen en dergelijke zaken
waarvan eenieder gebruik kan maken zonder een ander te schaden.’ Hij las graag,
niet alleen omdat die bezigheid de geest doet trillen of beven, maar ook omdat het
lichaam dan in een meer in elkaar gedoken en oudere houding wordt teruggeplaatst,
waarin het herstel vindt.
***
Op een dag verhuisde hij naar een ander adres in Den Haag. Hij was in het bezit
van een kleine ommuurde tuin achter zijn huis. In 1667 schilderden Rembrandt en
Vermeer. Hijzelf had ook schilderen geleerd en was ermee opgehouden. Hij schreef
een postuum boek, de Ethica. Het is de mooiste en gelukkigste onzichtbare
schildering die de wereld van zichzelf heeft
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gegeven. In die jaren herlas hij het 's avonds wel eens. Hij had het opgeborgen in
een kleine secretaire. Hij leed aan chronische slapeloosheid, die hij door te lezen
had omgezet in geluk. Blijheid was hem zo lief. Om drie uur in de ochtend doofde
hij de lont en rustte wat, in afwachting van de dageraad. Wanneer hij bij dat punt
2
stilstaat, citeert Kortholt Seneca's uitspraak: ‘Hier ligt Vatia begraven’.
Uit: Petits traités I, Gallimard, 1990: IIe Traité, pp. 35-41.
V E R T A L I N G : R O K U S H O F S T E D E (Met dank aan Henri Krop)

Eindnoten:
1 ‘Sed omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt’ [Maar al het voortreffelijke is even moeilijk
als zeldzaam], luidt de beroemde slotzin van de Ethica. Kennelijk verwart Quignard in deze
passage ‘praeclarus’ [helder; voortreffelijk] met ‘difficilis’ [moeilijk]. Ook op andere plaatsen in
zijn korte verhandeling maakt Quignard een zeer vrijmoedig gebruik van de bronnen. [vert.]
2 In Das Leben Spinozas (1899, I, 183) citeert Jacob Freudenthal een brief van Greiffencranz aan
de vader van Kortholt: ‘Er schien nur für sich zu leben, war immer allein und in seinem
Arbeitszimmer gleichsam begraben. Seneca hätte daher wohl auf Spinoza anwenden können
was er einmal von Servilius Vatia gesagt hat.’ Servilius Vatia, ten tonele gevoerd in de Brieven
aan Lucilius (Brief 55,20), was een oud-praetor die zijn ‘luie rust en ouderdom’ doorbracht in
een landhuis aan zee. ‘Toen Vatia nog leefde, kon ik nooit voorbij dat landhuis komen zonder
te zeggen: “Hier ligt Vatia begraven.”’ Seneca hekelt Servilius Vatia om zijn ‘hardnekkige luiheid’:
‘Wie voor niemand leeft, leeft daarom nog niet voor zichzelf.’ De opmerking van Greiffencranz
berust met andere woorden op een dubieuze interpretatie van Seneca, gereproduceerd door
Kortholt en vervolgens door Quignard voor zijn rekening genomen. [vert.]
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Michel Serres
Hermes c.s.
1. Michel Serres v.v.
Michel Serres is in 1930 Agen geboren, bij de Garonne. Trots op het Gascogne van
zijn jeugd noemt hij zelf de Occitaanse tongval het eerste kenmerk dat hij met de
bewonderde Montaigne gemeen heeft. Na de zeevaartschool kwam hij in 1952 op
de École normale supérieure van de Rue d'Ulm terecht. Een carrière als
marineofficier brak hij af om wiskundige en filosoof te worden; vervolgens ontwikkelde
hij zichzelf tot man van wetenschappen en kunsten, alles in het meervoud. Hij
doceerde wetenschapsgeschiedenis aan de Sorbonne en aan de Stanford University
(Californië). Naast de vele boeken die hij geschreven heeft redigeert hij
boekenreeksen als ‘Le corpus des oeuvres de philosophie en langue française’ (van
de renaissance tot heden, Fayard). Er is over Michel Serres zover ik weet geen
grote studie verschenen - wel kleiner werk zoals het sympathieke Michel Serres,
philosophe occitan van Jean-Marie Auzias. Een overzicht zou ook alleen geschreven
kunnen worden door iemand die de weg kent in de geschiedenis van de wiskunde,
epistemologie, zeevaart, cartografie, kunstgeschiedenis, genetica, filosofie enzovoort
- ik zeg maar enzovoort omdat zelfs de oubollige term ‘uomo universale’ even weinig
om het lijf heeft als een skelet; het is dat hij zelf vaak verbindingen naar de
renaissance legt. Serres komt de geïnteresseerde leek een eind tegemoet door de
stijl van zijn artikelen en boeken - hoewel sommigen juist die tastende, stapsgewijze
en zigzaggende manier van denken lastig noemen - en door de vele interviews,
waardoor je enig idee krijgt van de geduldige docent die hij vermoedelijk is. In
Frankrijk lijkt het gesprek in boekvorm uitgegroeid tot een tak van essayistiek die
een volwaardige plaats naast ander werk van een auteur verdient, zoals dergelijke
boeken van onder meer Foucault, Barthes, Butor bewezen hebben.
Zo'n boek maakte de socioloog Bruno Latour met Serres in 1992, Eclaircissements
(Toelichtingen), waarin de intellectuele levensloop van Serres gevolgd wordt - en
waaruit hierna enkele stukken volgen. Liever had ik een selectie gemaakt van
opmerkingen over en voorbeelden van zijn methode, zijn wijze van benaderen, zijn
omtrekkende bewegingen, maar het woord methode zegt niet veel zonder de praktijk
waarvoor men het werk erbij moet hebben. Het blijkt bovendien moeilijk fragmenten
te kiezen bij een auteur die voortdurend werkt met het aaneenschakelen van
fragmenten. In weerwil van die fragmentarische vorm verklaart Serres zichzelf juist
géén liefhebber van fragmenten; hem is het juist te doen om verbindingen en
aansluitingen, om patronen en samenhangen, zij het dat die eerder bedacht dan
gevonden zullen worden. Niet toevallig was Leibniz de eerste filosoof over wie Serres
een grote studie schreef (1968, Le système de Leibniz et ses modèles
mathématiques, 2 delen). Maar dan mag ik niet vergeten te vermelden dat hij ook
een boek over Jules Verne schreef: Serres is een alleseter en maakt tussen hoog
en laag even
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min onderscheid als tussen genres. De titels van zijn vijfdelige serie Hermès (1969
- 1980) spreken zoals dat heet boekdelen (en zijn voorkeur voor series bevestigt
dat): Hermès I. La communication, Hermès II: L ‘interférence, Hermès III: La
traduction, Hermès IV: La distribution, Hermès V: Le passage du Nord-Ouest.
Hermes is als metafoor het leidmotief gebleven, hij kon zelfs de gedaante van een
engel aannemen, zoals het platenboek La légende des anges (1993) illustreert.
Hermes is de schutspatroon voor Serres theorie van communicatie, transformatie,
passage, zijn leer van gedaanteveranderingen en vermengingen. Daarover gaat
het hele werk maar sinds het boek over de zintuigen, Les cinq sens (1985), is het
menselijk lichaam centraal komen staan, wat ook valt op te maken uit titels als
Variations sur le corps (1999) en Hominescence (2001). Met het laatste neologisme
doelt Serres op niets minder dan de verschijning van een nieuw type mens - met
andere relaties tot zijn lichaam, zichzelf, de dood, zijn omgeving, andere mensen,
de natuur. Zo optimistisch als dat misschien klinkt, en Serres lijkt gevoelsmatig een
onverwoestbare optimist, spreekt uit het werk ook vaak een diep intellectueel
pessimisme. Dat kwam expliciet al tot uiting in een groot hoofdstuk in het vierde
Hermes-boek, een martiale filippica tegen generaties wetenschappers die een
bondgenootschap sloten met een op expansie beluste industrie en dito politieke
strategie: ‘Verraad: de Thanatocratie’. Serres verwijst ernaar als hij in het gesprek
met Latour zegt hoe belangrijk Hiroshima en het Manhattanproject voor hem waren
en gebleven zijn. Het is niet de enige verbinding met een even onacademische en
eigenwijze denker als Günther Anders, zij het dat Serres meer vertrouwen schijnt
te hebben in zachte krachten dan de hardhandige moralist Anders.
Serres mag zichzelf dan een autodidact noemen, hij steekt niet onder stoelen of
banken dat hij bijvoorbeeld van Gaston Bachelard en Georges Canguilhem, veel
geleerd heeft, maar waarschijnlijk zag hij in hen later meer geestverwanten dan
leermeesters, zoals hij ook uitdrukkelijk Michel Foucault en vooral Gilles Deleuze
als gelijkwaardige denkers noemt. (JFV)

2. Verhelderingen: Michel Serres in gesprek met Bruno Latour
Bruno Latour: Ik zou iets over de leraren willen horen die uw belangstelling hadden
en over de invloeden die u hebt ondergaan. Dan begrijpen we misschien ook beter
tegen wie u het hebt bij het schrijven.
Michel Serres: Welke hedendaagse auteur ik gevolgd ben? Het spijt me, geen
enkele. In wetenschappelijk opzicht blameerde het marxisme zich verschrikkelijk
met een aantal opzienbarende kwesties, zoals die van Lysenko: een jaargenoot
pleegde zelfmoord toen hij hoorde over de farce van de nieuwe landbouw in de
Sovjet-Unie. Epistemologie werd in die tijd gedoceerd door mensen die weinig van
natuurwetenschappen wisten of hooguit van de heel oude; ik kwam uit de exacte
vakken, waarom zou ik me in een milieu begeven waar men daar zonder enige
kennis van zaken over praatte. De epistemologie leverde volgens mij alleen maar
loze commentaren. De fenomenologie interesseerde me al evenmin om redenen
van smaak en kosten.
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Rendement...
Waarom zo'n hoog technisch niveau voor zo weinig? En de sociale wetenschappen
leken mij meer informatie dan kennis te verschaffen. Ik was volledig gedesoriënteerd.
Dat is uiteindelijk de reden waarom ik geen leermeester gevonden heb.
Het is dus niet zomaar bij wijze van spreken?
Nee! Ik vind het echt jammer dat ik geen hoogleraar heb gehad of een school
waar ik me bij kon aansluiten, geen pressiegroep. Ik zeg het nogmaals: ik heb de
beste scholen doorlopen, maar al met al was ik autodidact. Een van de geheime
verdiensten van de École normale, dat moet ik wel zeggen, is nog altijd dat ze
onafhankelijke geesten kweekt, omdat ze bereid is gasten onderdak te bieden die
weigeren de snelweg te nemen. Het was bekend dat degene die over de grote weg
ging ver zou komen; maar men moest ook rekening houden met de mogelijkheid
dat sommige mensen voor vrijheid en autonomie kozen.
Desondanks hebt u van deze en gene denkrichting kunnen leren.
Met een licentiaat wiskunde bevond ik mij in zekere zin ook op een snelweg maar
niet om een andere hoofdweg te nemen ben ik van koers veranderd en ben ik van
de exacte wetenschappen naar de letteren overgestapt. [...]
Als ik me een andere Serres voorstel, had die kunnen zeggen: ‘In de letteren heb
ik niets meer te zoeken, laten we heel eenvoudig de wetenschappelijke revoluties
analyseren.’ U had de filosofie aan haar lot en haar gebaande wegen kunnen
overlaten.
Serres: Dat had gekund, ja, maar wat mij interesseerde, en dat interesseert me
nog bovenmate, dat was de filosofie. Ik heb in de jaren zestig een
gelegenheidsartikeltje over epistemologie gepubliceerd, ‘La Querelle des anciens
et des modernes’. Op dat moment kwam ik tot de conclusie, en dat voor de rest van
mijn leven: dat soort commentaar, meestal redundant en onder het niveau van het
object, interesseert mij helemaal niet meer. Het is verschenen in Hermès I. La
communication, dat wil zeggen helemaal in het begin. Ik schrijf daar een kritische
recensie van een boek van Édouard Le Roy over de klassieke wiskunde en baseer
me op conclusies waartoe ik was gekomen in mijn doctoraalscriptie: óf de
wetenschap ontwikkelt uit zichzelf haar intrinsieke epistemologie en in dat geval
gaat het om wetenschap en niet om kennisleer, ófwel gaat het om opmerkingen van
buitenaf en in het gunstigste geval kun je die redundant en overbodig noemen, in
het slechtste geval een commentaar ofwel pr, publiciteit, reclame. Waarom? Omdat
de revoluties of veranderingen waarvan ik een enthousiaste ooggetuige ben geweest,
meestal het resultaat waren van een werkelijk filosofische inkeer en beschouwing
van de wetenschap zoals ze tot dan toe was: anders gezegd, echte epistemologie
is een vorm
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van creativiteit, ze ontstaat uit de overgang van het oude naar het nieuwe. Vanaf
dat moment heb ik voor altijd de idee laten varen van een commentaar op de drie
revoluties; ik had, zoals u zegt, een carrière van epistemoloog kunnen beginnen,
als commentator van de revolutie van structuren, van de informatierevolutie, van
de biologische revolutie: wat zou het verschil zijn geweest met een kroniek van dag
tot dag?
U had dan een nieuwe Nouvel Esprit scientifique [Bachelard, 1934] kunnen
schrijven.
Ja, ik had op een gegeven moment die weg kunnen inslaan, maar is het werk
van een filosoof toch niet iets anders dan dat van de krantenchroniqueur die nieuws
aankondigt en van commentaar voorziet?
Er gebeurt dus iets in de natuurwetenschappen waardoor u zich genoopt voelt
er na 1950 uit te stappen?
Jazeker, er vond in dezelfde tijd een enorme gebeurtenis plaats, een revolutie
van een heel andere orde dan de drie andere, namelijk in de relatie tussen de
natuurwetenschappen en de samenleving, tussen kennis en moraal, waarvan mijn
ontslag van de Zeevaartschool alleen maar een persoonlijke en eenvoudige
consequentie is geweest; na de atoombom werd het urgent om opnieuw over het
sciëntistische optimisme na te denken. Ik vraag aan mijn lezers dat ze dat probleem
op alle bladzijden van mijn boeken horen ontploffen. Hiroshima blijft het enige
onderwerp van mijn filosofie. Laten we terugkeren naar het begin van ons gesprek:
de Jeremias van nu, over wie we het eerder hadden, treurt niet over kleine
persoonlijke ongemakken, maar over een universele situatie die door een historisch
drama is teweeggebracht: wat doet het individu er dan toe? Alle
natuurwetenschappen veranderden, stuk voor stuk, maar bovendien kwam er
verandering in de relaties die ze onderhielden met de wereld en de mensen.
Kunt u die externe verandering uitleggen die boven op de interne veranderingen
kwam waar we het eerder over hadden?
Laten we een stap terug doen om een verband te leggen tussen de intellectuele
vorming en de historische omstandigheden. Ik behoor tot de generatie waarvoor
het sciëntisme problematisch werd. Je kon in die tijd niet op het gebied van de fysica
werken zonder verdoofd te raken door het universele rumoer van Hiroshima. De
traditionele epistemologie stelde geen enkele vraag naar het verband tussen
wetenschap en geweld. Alles gebeurde alsof de stad van proefnemers en
leveranciers van bewijzen bevolkt werd door brave, argeloze, ijverige en nauwgezette
kinderen met een goed geweten en zonder politiek of oorlog in hun blikveld; maar
waren zij niet de tijdgenoten van het Manhattanproject dat de bom voorbereidde?
Maar zoals u al zei was het ook het hoogtepunt van wetenschappelijk
enthousiasme.
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Dat is waar, en tegelijk ook helemaal niet waar. Dan begint inderdaad de Big Science,
om het jargon van die tijd te gebruiken, met totaal nieuwe doelen en effecten,
niettemin hadden bepaalde fysici al vóór de oorlog de wetenschap verlaten omdat
ze ervoor beducht waren mee te werken aan wat vervolgens de atoombom zou
worden. U kent vast de fascinerende geschiedenis van Ettore Majorana, de
Siciliaanse atoomgeleerde over wiens dood Sciascia geschreven heeft, die liever
alles in de steek wilde laten dan op die weg verder te werken. Ik heb zin om, alle
verhoudingen in aanmerking genomen, te zeggen dat hij ontslag genomen heeft uit
de fysica zoals ik ontslag nam van de wetenschappelijke en militaire theorieën.
Is er een rechtstreekse invloed op u geweest?
Nee, het gebeurt nooit zoals dat in boeken geschreven staat: men kent elkaar
niet en toch werkt iedereen samen, alsof er een onzichtbare hand in het spel is.
U hebt dus de epistemologie om dezelfde reden verlaten als u uit de
natuurwetenschappen gestapt bent, en u hebt de natuurwetenschappen om dezelfde
reden verlaten als u ontslag hebt genomen van de Zeevaartschool.
In zekere zin ja. De eerste revoluties betreffen de methoden, maar de laatste
raakt aan de moraal, de sociale politiek en de filosofie: voor het eerst sinds haar
ontstaan, misschien sinds Galileï, begint de wetenschap die altijd aan de goed kant
heeft gestaan, die van de technieken en middelen, altijd heilzaam, steun voor arbeid
en gezondheid, voor de rede en verlichting, begint ze reële problemen te stellen
aan de andere kant van het ethisch universum. Een paar jaar later zei met betrekking
tot een heel andere wetenschap Jacques Monod tegen mij, vlak voor zijn dood - en
zijn woorden staan in mijn geheugen gegrift: ‘Ik heb lange tijd gelachen om de
gewetensproblemen van fysici omdat ik bioloog was in het Institut Pasteur; omdat
ik geneesmiddelen uitvond en aanbood, werkte ik altijd met een zuiver geweten,
terwijl de fysici de kant van de wapens, het geweld en de oorlog konden uitgaan;
maar nu zie ik heel goed dat de demografische golf van de derde wereld nooit zonder
ons toedoen had kunnen ontstaan. Ik heb dus evenveel problemen als de fysici met
de atoombom; de demografische bom zal misschien gevaarlijker zijn.’ Monod zelf,
voor wie kennis de essentie van de ethiek vormde, stelde zich voor zijn dood de
vraag naar de wetenschappelijke verantwoordelijkheid.
Tussen 1940 en 1960 werden tegelijk met de machtstoename van de wetenschap
en parallel daarmee dat soort vragen in een breder kader gesteld. Daar werd in de
boeken van de wetenschapsfilosofie met geen woord over gerept.
De overgang is fundamenteel maar blijft in het begin instinctief?
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De overgang van de wetenschap naar de filosofie vond plaats toen ik twintig was,
enigszins in den blinde, maar mettertijd worden de redenen sterker, duidelijker en
bewuster.
Waren er hoogleraren in de natuurwetenschappen met een gewetensconflict?
Zeker. Collega's die ouder waren dan ik, wier namen ik zou kunnen noemen,
stopten hun werkzaamheden in de atoomfysica en heroriënteerden zich, rond de
jaren vijftig om gewetensredenen, in minder geavanceerde disciplines. Ik ben dus
intellectueel gevormd door de revoluties binnen de wetenschap, en filosofisch door
het interne en externe verband van de wetenschap met het geweld. Deze laatste
kwestie beheerst tot nu toe alles, het leven maar ook kennis en denken.
Maar tegelijk, toen u zich van de letteren of de menswetenschappen afkeerde...
Ik vond daar niets wat over dit soort kwesties ging.
[...]
Wat ik moeilijk te begrijpen vind, misschien omdat ik dichter bij de Angelsaksische
wereld sta, is uw houding ten opzichte van discussies. U ziet er altijd alleen maar
een dispuut in. Voor u is een intellectueel milieu altijd een oorlog van allen tegen
allen. Toch hebt u collega's gehad die u hebben beïnvloed. U hebt René Girard later
leren kennen?
Ja, veel later, toen ik lesgaf aan John Hopkins, Baltimore; aan Buffalo, New York;
en aan Stanford, in Californië. Hij heeft op mij dezelfde invloed gehad van hetzelfde
kaliber en in dezelfde vraagstukken als Simone Weil. Ook hij had in zijn jeugd La
Pesenteur et la Grâce gelezen, en hij geeft grif toe dat zijn gedachten over geweld
ontstaan zijn door na te denken over teksten van Simone Weil. [...] Maar om iets te
zeggen over het nut van discussies: ik ben er niet zeker van dat debat en polemiek
ooit ideeën opleveren. Neem bijvoorbeeld het debat dat kort geleden even woedde,
in kranten en tijdschriften, over het toeval en het determinisme. De hele argumentatie
is punt voor punt en zonder noemenswaardige variaties een herhaling van het debat
dat furore maakte ten tijde van de stalinisten, over de onbepaaldheid van Heisenberg:
dezelfde kampen, dezelfde partijen, dezelfde grenzen. En de argumenten waren
weer een exacte herhaling van de vreedzaam uitgewisselde tegenstellingen en
veroordelingen tussen de strenge positivisten van de negentiende eeuw, type
Auguste Comte, en de voorstanders van Laplace [...] Denkt u niet dat het tijdverlies
is om aan zo'n polemiek mee te doen? Er is niets zo wijdverbreid in de wereld als
oorlog, maar ze laat altijd dezelfde houdingen en dezelfde ideeën zien. Noch het
debat noch de kritiek brengt iets op gang, alleen op het sociale schaakbord en in
de verovering van de macht. Wat is dat toch voor een vreemde afwijking te denken
dat ze vruchtbaar zijn,
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omdat ze dodelijk zijn? Wat tot vooruitgang leidt in de filosofie maar evengoed in
de exacte wetenschappen, is het bedenken van ideeën, en dat gebeurt altijd in
eenzaamheid. Aan conferenties geen gebrek vandaag de dag, maar wat komt eruit?
Nodeloze collectieve herhalingen. Wat we daarentegen vreselijk missen zijn kloosters
met stille cellen en zwijgregels, cenobieten, heremieten. Het debat oefent een druk
uit die altijd de neiging vertoont ideeën te bevestigen en te fixeren; het drijft ze op,
glazuurt ze, leidt tot gesloten pressiegroepen; hooguit dwingt het soms tot nadere
preciseringen maar het leidt nooit tot ontdekkingen. De filosofie drijft soms wel de
spot met het opnieuw aansnijden van al bestaande ideeën, maar ondertussen is ze
zelf verslaafd aan het commentaar. De discussie conserveert, inventiviteit en nieuwe
ideeën vragen om snelle intuïtie, de lichtheid van de gewichtloosheid.
Omdat ik niet dezelfde ervaringen met debatten en groepswerk heb, ga ik door
op uw omgeving! Legde Foucault in zekere zin, hoewel hij een trouwe leerling van
Canguilhem was, op het vlak van de menswetenschappen niet dezelfde verbinding
als u tussen maatschappij, kennis en macht?
Eerst was ik zijn leerling, daarna een aantal jaren zijn collega in Vincennes, maar
eerst in Clermont-Ferrand. Daar discussieerden we wekelijks over Les Mots et les
Choses, in de tijd dat hij met die studie bezig was. Een groot deel van dat boek werd
geschreven na discussies tussen ons. Dat ging echter niet om een debat, verre van
dat. Wij leefden in die tijd allebei heel teruggetrokken. Het structuralistische aspect
dat men aan dat werk heeft toegeschreven kwam voort uit onze nauwe
samenwerking.
Die grote machine van Foucault had veel meer banden met de uwe kunnen
hebben. Het ging daarin om het ontstaan van de menswetenschappen, het ging
over structuren en formaties...
Hij speelde de partij van de menswetenschappen en ik die van de exacte
wetenschappen, zodat we zonder moeite met elkaar konden samenwerken. Het
was voor ons geen enkel probleem op het vlak van de methode samen te werken.
Ik had al een artikel over zijn Histoire de la folie geschreven, herdrukt in de eerste
Hermès, waarin ik probeerde structuren van geometrische aard op te sporen. Maar
na Surveiller et punir heb ik hem niet meer gevolgd; we hebben elkaar uit het oog
verloren tengevolge van een onuitgesproken meningsverschil over politiek, nee, het
ging meer om de ethiek van het onderwijs, in Vincennes. Ik ben altijd erg op hem
gesteld geweest. Hij ging door op de grote Franse universitaire traditie van Hazard
en Brunschvicg: die het historisch-filosofisch overzicht van de wiskunde had
geschreven, daarna van de fysica - en Les Mots et les Choses deed dat voor de
menswetenschappen.
En ondernemingen als die van Derrida, dus van de humaniora...
Ik heb nooit meegedaan aan het heideggeriaanse gedachtegoed. Ik heb Sein
und Zeit pas heel laat gelezen. [...]
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Die negatieve kant van de discussie, daar houd u aan vast?
Waarom in discussie treden over determinisme en chaos, waar dezelfde dingen
gezegd worden die dezelfde partijen in zowat elke generatie hebben gezegd? Nee,
het debat is niet productief. Daarom heb ik er een paar jaar geleden de voorkeur
aan gegeven het tijdschrift dat zo'n debat organiseerde een pastiche van Balzac te
sturen, op la Belle Noiseuse, waar.de chaos z'n oudste naam krijgt, de ruzie, la
noise. Ja, de chaos zelf is interessant, ik heb er geloof ik zelfs als eerste van de
filosofen over gesproken, maar niet de discussie, al die herhalingen. Polemiek is
niet creatief, er komt niets nieuws uit, omdat antropologisch gezien niets archaïscher
is dan oorlog. Het omgekeerde idee is de vulgaat geworden, in de Angelsaksische
wereld, die het nu wint: daarom propageert ze die methode. Dat is altijd de strategie
van de overwinnaars. Lees Plato er maar op na: Socrates past altijd de methode
toe waarmee hij altijd wint. De dialectiek is de logica van de meesters. Je begint
zonder enige vorm van discussie met het opleggen van de methode van de discussie.
• Michel Serres, Éclaircissements. Cinq entretiens avec Bruno Latour, 1992.

3. Michel Serres: De mens uit de hyper-Renaissance
1968.
De belangrijkste aardbeving van de laatste eeuw dateert van ongeveer 1968, en
niet om redenen waaraan men gewoonlijk denkt. Een boerenrevolutie gaat aan
1968 enkele jaren vooraf. In de agrarische sector valt bij de wisseling van de jaren
60 een complete demografische en economische ommekeer vast te stellen. In 1900
waren er 79 % boeren in ons land, ongeveer hetzelfde percentage als in alle
ontwikkelde westerse landen, in het jaar 2000 is daar 2,3 % van over. Toch zijn we
boeren sinds het neolithicum. In 1968 loopt het neolithicum ten einde. En niemand
heeft het in de gaten. Er verdwijnt een samenleving die sinds duizenden jaren in
z'n geheel gebaseerd is op de levenswijze van soldaat-priester-boer. Werkelijk
nieuwe dingen zijn altijd evenredig aan de tijd dat ze aan hun eind komen. Als u de
Parijse bevolking van 1900 bestudeerd had, dan wist u dat artsen, journalisten,
politici allemaal rechtstreeks contact hadden met de landbouw, inclusief de
schrijvers... Neem dezelfde bevolking van nu, geen mens heeft ooit een koe gezien.
Tweede aardbeving. In 1968 worden generaties volwassen die geen oorlog hebben
gekend. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er infectieziekten. In de jaren daarna
waren er geen meer. Dientengevolge zien we een enorme sprong in de
levensverwachting die maakt dat iemand van 20 of 25 niet meer vijfentwintig of
dertig jaar te leven heeft, maar zestig. Levensverwachting is geen kleinigheid. Ze
verandert de verhouding met het
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erfgoed, de verhouding met heldhaftigheid. Neem de heroïek à la Plutarchus,
Corneille, Saint-Exupéry - hoeveel hadden die voor het vaderland over? Tien jaar,
vijftien jaar levensverwachting? Denkt u dat men vandaag de dag dezelfde houding
van iemand kan verwachten die zestig jaar levensverwachting opoffert? Daarom
begrijpt het Westen het terrorisme niet meer, om maar een voorbeeld te noemen.
Ik heb het niet over de persoonlijke, subjectieve beleving van het lijden - men lijdt
altijd -, ik heb het over statistische krachten die een bevolking een bepaalde richting
doen gaan. Tussen het neolithicum en 1900 is de hoogste levensverwachting 25
tot 30 jaar. En opeens stijgt die tot 60-80 jaar. Daardoor verandert de verhouding
ten aanzien van de dood, de houding ten aanzien van pijn. Onze betrekkingen tot
de aarde, het geweld en het heilige vormen de diepste en in de tijd uiterst traag in
beweging te krijgen lagen. 1968 is geen 1789 of de industriële revolutie, het is iets
dat zich veel meer ondergronds voltrekt. In de westerse landen is zich vanaf de
jaren zestig een nieuwe mens aan het vormen. Die mens kan zichzelf opnieuw
uitvinden en ontdekken (réinventer): hij heeft niet meer dezelfde relatie met zichzelf
en met de wereld.

De tijd.
De vooruitgang is een idee dat is uitgevonden door de profeten van Israël, opgepikt
door het christendom en vervolgens door Pascal en gelaïceerd door Condorcet. De
negentiende eeuw heeft die simplistische ideologie zien sterven, ze reduceerde de
logica van de tijd tot een groeilijn. Men kan aan de tijd alleen maar denken als aan
een landschap met hier begroeiing, daar putten, dalen, op andere plaatsen vlakten...
Hoe kun je daarin een punt aanbrengen? Dat gaat alleen per boot. Je kunt een
landschap niet meten dat bestaat uit bergen, meren, inzinkingen, waar de vooruitgang
op elk punt er anders uitziet. In de bergen beweegt zich iedereen over het algemeen
voort om als eerste boven te komen. Het vervelende is, nu alles wat sneller gaat,
dat er opeens onaangekondigd een andere berg oprijst. Dan blijkt degene die op
de top was achter te raken omdat hij moet dalen voordat hij weer omhoog kan. Om
die reden peddelt waarschijnlijk de generatie die nu aan de macht is achter de
volgende aan. Zodra er technologische vooruitgangen zijn moet er snel een
humaniteitsprincipe geformuleerd worden, snel, snel. Mijn antwoord is altijd: hebt u
een fiets? Raakt u door de fiets uw ziel kwijt?

Onderwijs.
Wij zijn heel mondiaal, wij leraren. Ik heb praktisch op alle vijf continenten les
gegeven: in Australië, Japan, Korea, Zuid-Afrika, in Stanford (Californië)... Je geeft
bijna altijd aan dezelfde student les, dat wil zeggen aan een bijzonder mengsel van
culturen waarvan de noemer wisselt. U weet wat de noemer van een mengsel is.
Aan de Sorbonne is ze
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een beetje meer maghreb-afrikaans, aan Stanford een beetje meer aziatico-latino,
maar je geeft nog alleen les aan een smeltkroes, waaraan je je onophoudelijk moet
aanpassen. Daar staat tegenover dat je dezelfde wetenschap doceert, dus een
reële universaliteit.
‘Mondialisering’ is zo'n ruim begrip dat je het met een pincet moet aanpakken, je
kunt beter zeggen ‘universalisme’. Er is een universalisme van het weten en een
universele cultuur van de exacte wetenschappen. Ik ben geneigd te denken dat het
onderwijs overal zo'n beetje dezelfde kwaliteit heeft. Het zijn uiterlijke
omstandigheden van het onderwijs die veranderen. Als u een koffie aan de Sorbonne
wilt, krijgt u die in een kartonnen beker, aan Stanford op een schaaltje van gedreven
zilver, maar het is altijd dezelfde kop koffie. In Calcutta, waar ik ook les heb gegeven,
is het trouwens ook koffie, weliswaar een beetje beter, maar zonder schaaltje.

Onderzoek.
Het onderzoeksbudget is sterk gedaald: dat is een ware catastrofe. Maar erger is
dat de crisis van de menswetenschappen die we in Frankrijk na 1968 hebben gekend
nu in de exacte wetenschappen toeslaat. Aan Stanford is de vermindering van het
aantal studenten wiskunde, theoretische natuurkunde enzovoorts, zeven of acht
jaar geleden begonnen. Amerika heeft dat tekort kunnen dekken dank zij de
immigratie. Bij ons is de situatie kritieker, omdat veel onderzoekers naar de Verenigde
Staten vertrekken. De Franse staat die hun studie betaalt financiert zo het
Amerikaanse onderzoek. Leidt dat ertoe dat op wetenschappelijk terrein de Verenigde
Staten de overhand krijgen? Degene die de anderen verplettert, is niet perse bij de
meet de winnaar. Ik vraag me soms af of de Verenigde Staten niet een land zijn dat
in groot gevaar verkeert. Er is een groot hiaat tussen de vooruitgang in het onderzoek
enerzijds en de verstarring en het sociale conservatisme anderzijds. Die
onevenwichtigheid maakt mij bang.

De twee Amerika's.
De ervaring heeft mij tijdens de Golfoorlog en de oorlog in Irak geleerd dat er twee
Amerika's zijn. Op het platteland was er haat ten opzichte van Frankrijk. Maar in
gecultiveerde kringen was de situatie diametraal tegenovergesteld: ik heb vier of
vijf keer Vive la France! horen roepen toen ik over de campus van Stanford liep.

Medicijnen.
Ik maak deel uit van een organisatie die gratis medicijnen verstrekt, soms in
ontwikkelingslanden. We stuiten op een obstakel waaraan in de pers vreemd genoeg
weinig aandacht wordt besteed. Dat is het probleem van de namaakindustrie in de
betreffende landen. Ik heb het niet over de nagemaakte Vuitton-tassen, maar over
nagemaakte medicijnen die verkocht worden als aspirine of erger, als penicilline.
De maffia's
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die ze op de markt brengen, in Bamako evengoed als in Zuidoost-Azië, zijn
tegenwoordig zo machtig dat onze medewerkers dagelijks met de dood worden
bedreigd. De voornaamste fabrikanten van ongeoorloofde moleculen zijn
waarschijnlijk gevestigd in de landen van Afrika, Zuidoost-Azië of de voormalige
Sovjet-Unie. Ik heb zelfs bijeenkomsten in Rusland over deze kwestie meegemaakt,
waar het merendeel van de huidige leiders niet wist dat die maffia's bij hen floreerden.
Dat is heel ernstig omdat een zieke die een infectueuze aandoening heeft, denkt
dat hij zich met penicilline behandelt terwijl het alleen maar broodkruim is dat
penicilline heet, verkocht in een echt flesje met de naam van de firma die het
vervaardigd heeft. Die valse medicijnen nemen de afgelopen tien jaar toe en daarover
doet men alom het zwijgen toe.

Planetair recht.
De natuur is om te beginnen een vergeten vorm in de Franse grammatica: wij hebben
geen toekomstig deelwoord. Natuur in het Latijn betekent ‘in statu nascendi’. Alles
1
wat in statu nascendi is interesseert mij in hoge mate. Toen ik Le Contrat naturel
schreef, heb ik uit de filosofische wereld gruwelijke kritieken gehad. Het was in
tegenstelling tot wat mijn critici zeiden geen ecologisch boek maar het ging om een
rechtsfilosofisch werk. Om het te schrijven ben ik weer in juridische teksten gedoken
die een filosoof naar mijn mening niet mag verwaarlozen. Ik heb dus nagedacht
over zogenaamde ‘rechtspersonen’, dwz. de individuen die een juridisch bestaan
hebben. Slaven waren vroeger geen rechtspersonen evenmin als kinderen, oude
mensen of zelfs vrouwen, die het in onze cultuur pas heel laat zijn geworden.
Tegenwoordig is zelfs het embryo een rechtspersoon, omdat men discussieert over
de vraag of het in leven mag blijven of niet. Het begrip komt zelfs voor in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Wat ik heb voorgesteld is dat ook de natuur zelf een rechtspersoon wordt. De
natuur is slecht gedefinieerd, het is geen dame, geen mythe of een beeld in de tuin.
Maar als men de mangroven vervuilt, waarom zouden die dan geen rechten hebben?
Mijn voorstel om een contract met de natuur te sluiten, vond men pure abstractie.
Maar dat was het ‘sociaal contract’ van Rousseau ook. Ik heb het begrip ‘natuurlijk
contract’ voorgesteld om het idee ingang te doen vinden dat we niet meer dan
parasieten zijn, en dat de natuur niet meer dan een passieve gastvrouw is maar dat
zij net zulke rechten heeft als wij. Tot mijn voldoening zie ik dat de dingen stap voor
stap vooruitgaan, zoals bijvoorbeeld het proces van het park van Houston tegen de
gebruikers.

1

Dit is het enige boek van Serres dat in het Nederlands vertaald is: Het contract met de natuur
(1992, Kok Agora)

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

141

Maritieme regelingen.
Als ik jong was zou ik een kapersbijl nemen om alle olieschepen ouder dan twintig
jaar aan te vallen. Op dat punt vind ik dat de te nemen maatregelen niet hard genoeg
kunnen zijn. Kon men die schepen maar aanhouden en ze naar de rede van Brest
slepen tot hun eigenaars ze komen ophalen... Je zou de bemanning waarschijnlijk
in een driesterrenhotel moeten onderbrengen. Maar de dingen zouden misschien
in beweging komen als men twintig à dertig schepen aan de ketting zou leggen.

Het ecologisch risico.
We hebben allemaal eieren gebroken om een omelet te bakken. We hebben allemaal
eieren uit de ijskast naar de koekenpan gedragen. Het vervoer verloopt niet zonder
risico omdat je ze op de tegelvloer kunt laten vallen. En toch is ons dat nooit
overkomen. Maar als we ons indenken dat twaalf miljoen liefhebbers van omeletten
tien jaar lang vierentwintig miljoen eieren vervoeren, zal het aantal gebroken eieren
waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. Zo ook is wanneer ik college geef de kans dat
er een crimineel in de collegezaal zit tamelijk klein. Als ik drie miljoen mensen zou
toespreken, zouden er vast tien moordenaars in de zaal zitten. Zodra je ruim rekent
is een deel fout. Het kwaad zit 'm in de grote getallen.

De marine.
Ik ben zeeman geweest, daarna ben ik in de bergen gaan wonen om de eenvoudige
reden dat je erg rijk moet zijn om een boot te hebben. Terwijl je voor de bergen aan
een paar kistjes genoeg hebt. De zee, het hooggebergte en de woestijn fascineren
me, omdat het plaatsen zijn waar je niet kunt wonen. Dat is de planeet zonder
mensen. Ik zou graag op onbewoonbare plaatsen wonen.

Drie boeken op een onbewoond eiland.
Ik zou een flinke riem wit papier meenemen en maar hopen dat ik dat tijdens mijn
verblijf zou vullen. Ik zou zeker een religieus boek meenemen, het Oude en het
Nieuwe Testament. En dan Cervantes voor wie ik een speciaal zwak heb, en
natuurlijk Montaigne. Ten eerste omdat hij mijn accent heeft en hij de taal kneedt
zoals ik haar zou willen kneden. Montaigne is onze grote taalleraar. Anderzijds
omdat hij een man van de Renaissance is, dat wil zeggen dat hij zich ongeveer
dezelfde vragen heeft gesteld als wij nu stellen, en dat hij met de nodige
veranderingen een nieuw humanisme heeft proberen te definiëren. Cervantes stelde
trouwens dezelfde vragen, maar hij vertelde ze in plaats van erover na te denken.
Dat zijn Renaissanten, en ik kies ze omdat wij in een periode van hyper-Renaissance
leven. De Renaissance was grofweg gezegd Copernicus: een nieuwe wereld,
Mercator: een nieuwe Aarde, Vesalius: een nieuw lichaam. Wat is de Renais
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sance nu? De biochemie: een nieuw lichaam, de aardlagentheorie: een nieuwe
Aarde, de astrofysica: een nieuw universum.
Uit: L 'homme de l'hyper-Renaissance, in Le Nouvel Observateur 24 december 2003

4. Serres als parasitoloog
De parasiet is weliswaar een stoorzender, een uitvreter en mee-eter, profiteur, maar
ook intrigerend om zijn listen en zijn praatjes. Met het boek Le Parasite (1985) gaf
Serres zich definitief over aan een manier van schrijven en denken waarvoor minimal
music een passende term was geweest, ware het niet dat die noemer zoveel gezeur
en gezaag moet dekken. Na de Hermes-serie en studies over Leibniz, Auguste
Comte, Zola, Lucretius en Balzac is Le Parasite een overgang, al is in zekere zin
elk boek van Serres een herziening van het voorafgaande - misschien heeft de
spiegel van zijn naam daar wel de hand in gehad. In het gesprek met Latour zegt
hij dat hij op een gegeven moment genoeg had van het filosoferen als het eeuwig
leveren van commentaar in de kantlijn bij teksten van anderen. De commentator
voegt zich, van dienst- tot kwaadwillig, naar een auteur en diens geschrift. Serres
laat in alle hoofdstukken van De Parasiet zien wat er gebeurt als de lezer verder
gaat en letterlijk in de tekst kruipt, bijvoorbeeld door er een parafrase van te geven.
Ik weet niet of het opzet is geweest - om te demonstreren hoe parasiteren er in de
literatuur en de filosofie uit kan zien - maar in het hoofdstuk over Jean-Jacques
Rousseau, ‘Interlude’ (Tussenspel) geheten, met als ondertitel ‘Portret van de
parasiet ten voeten uit’, parafraseert Serres de Bekentenissen van Rousseau op
zo'n manier dat ingaan op de tekst een vorm van uitvreten wordt; hij volgt de
wandelingen van Rousseau op de voet, zij het in gewijzigde volgorde en met andere
accenten. Aanvankelijk weet je niet eens of degene die ‘ik’ zegt, Serres is of
Rousseau, noem het Jakobs stem. Als de pastiche een vorm van inlijven is die, als
het zo goed gebeurt als ooit Proust met Flaubert deed, vooral de eigenaardigheden
van een stijl en een manier van kijken en denken doet uitkomens, is de parafrase
van Serres een geniepige pastiche. Die vertekening kan welwillend en natuurlijk
kwaadwillend bedoeld zijn, in beide gevallen is een voorwaarde dat de pasticheur
het werk zoniet de auteur zelf door en door kent. De parafrase is daarvan een variant,
en deze parafraseur kent duidelijk het werk van Rousseau, van binnenuit. Het
2
hoofdstuk past in het genre van de paralleltekst - het spel met het suffix para- is
trouwens in de geest van Serres zelf die in zijn voorliefde voor series graag met
voorvoegsels, woordstammen en aftakkingen jongleert (bijvoorbeeld -duction in
seduction, déduction, traduction, etcetera). Boeken geeft hij

2

Of het een genre is, doet er niet toe; in elk geval zijn er voldoende voorbeelden te noemen
waarmee een parallelle bibliotheek gevuld kan worden, van romans, verhalen - en misschien
wel hele theorieën en wetenschappelijke studies - die, al of niet expliciet, al of niet bewuste
herschrijvingen of revisies zijn van andere. Zo heeft Manganelli een parallelboek bij Pinocchio
geschreven en herschreef Coetzee Defoe en Dostojevski; het is niet ondenkbaar dat ook
Coetzee met zijn twee autobiografische boeken de Bekentenissen van Rousseau parafraseert,
waarover hij in 1985 een groot essay heeft geschreven waarin de schaamte een belangrijk
thema was.
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behalve ingewikkelde inhoudsopgaven ook vaak diagrammen mee die er voor de
één een flipperkast en voor de ander een logisch kansspel van maken. En zo ook
kan zijn werkwijze - of denk- en schrijfwijze - door de conciërges in de wetenschap
en filosofen in stofjas worden afgedaan als vrije associatie - de theoretische variant
van de dichterlijke vrijheid -, voor anderen is het een houding waarvoor de term
‘zigzagwandeling’ van de Zwitser Rodolph Töpffer misschien een passende benaming
is.
Na Le Parasite houdt Serres zich nauwelijks meer op met commentaar, zelfs niet
in de vorm van parafrase, maar schrijft hij variaties op verschillende thema's - zoals
in de boeken over zintuigen, standbeelden, de genese, het afstand nemen, de engel
- en het is meer dan een goedkope woordspeling wanneer je ook dat kunt omkeren
door te zeggen dat de variaties misschien wel hét thema zijn.

5. Michel Serres: De parasiet ten voeten uit
Rattenmaal
De stadsrat nodigt te eten uit, op een Perzisch tapijt. De genodigde is de veldrat.
De twee smullen en knabbelen aan restjes ortolaan. Het zijn maar restjes, kliekjes,
overblijfselen: de dis, het feestmaal, is niet meer dan een maaltijd na de maaltijd,
temidden van de resten op de onafgeruimde tafel. De stadsrat heeft niets
geproduceerd, zijn uitnodiging kost hem praktisch niets. Zo vertelt Boursault het in
zijn Fables d'Ésope (1690), waar de stadsrat inwoont bij een rijke belastingpachter.
Olie, boter, ham, pekel-vlees en kaas, alles in overvloed. Dan is het niet moeilijk je
neef uit de provincie te eten te vragen en het ervan te nemen - op kosten van
anderen.
Ook de belastingpachter heeft niets geproduceerd, geen olie, geen ham, geen
kaas. Maar hij heeft ze weten te bemachtigen, met geweld of krachtens recht. Welnu,
zijn rat neemt de resten, ook hij weet ze te bemachtigen. Van de uitnodiging profiteert
uiteindelijk de veldrat. Het feest is natuurlijk niet van lange duur. Bij het eerste geluid
aan de deur stuiven de twee ratten uiteen. Het was maar een geluid, toch was het
een boodschap, een signaal dat paniek zaait. Hoe dan ook een onderbreking, ruis,
een communicatiestoornis. Maar was het geluid werkelijk een boodschap? Was het
niet eerder een parasiet? Wie heeft hier per slot van rekening het laatste woord?
Wie zaait er wanorde, wie sticht er nieuwe orde? Laten we naar het platteland gaan,
daar eten ze weliswaar alleen maar soep, maar in alle rust, zonder hinderlijke
geluiden.
De belastingpachter is een parasiet. Hij int renten. Die zijn vet genoeg: een
vorstelijk maal, ortolaan op tafel, Perzisch tapijten. De eerste rat is een parasiet. Hij
int de resten, resten ortolaan, op hetzelfde Perzische tapijt. Het ontbrak aan niets,
zegt La Fontaine. Aan tafel van de eerste rat, de tafel van de pachter, is de tweede
rat parasiet. Hij laat zich onderhouden, zoals dat heet, hij laat geen gelegenheid
voorbijgaan, laat zich geen

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

144
hap ontgaan. Ze komen stuk voor stuk tussenbeide, in de strikte zin van het woord:
de belastinginner laat de burger zweten, de rat legt de pachter belasting op, de gast
teert op zijn gastheer. Maar de pen valt mij uit de hand, het geluid, de laatste parasiet,
heeft gelijk, door de onderbreking heeft het tenslotte de overhand over soortgelijke
interventies. In de keten van parasieten probeert de laatste telkens de plaats van
de voorganger in te nemen. Het lawaai verjaagt de veldrat, en de stadsrat blijft, hij
wil de smulpartij afmaken. Elke parasiet tracht de parasiet vlak boven hem te
verdrijven.
De lezer kan zich het straatrumoer voorstellen dat de belastingpachter er mogelijk
toe brengt zijn buit los te laten. Het kraken van de planken, het gekreun van de
balken waardoor de ratten het huis uit vluchten.
Balans. Het begint met de productie: oliemolen, karnton, slachtkeuken of kaasmakerij.
Maar ik zou willen weten wat dat is, produceren. Degenen die reproductie produceren
noemen, maken het zich gemakkelijk. Onze wereld is vol kopiisten en nabootsers,
ze worden overladen met rijkdom en roem. Muziek uitvoeren levert meer op dan
componeren, je kunt beter over de verdeling van een erfenis oordelen dan zelf iets
maken of bedenken. De kwaal van onze tijd is dat het nieuwe bedolven wordt onder
duplicaten, dat intelligentie het aflegt tegen het behagen in de herhaling van steeds
hetzelfde. Productie is ongetwijfeld iets zeldzaams, ze trekt parasieten aan die er
meteen iets gewoons van maken. De onverwachte, onwaarschijnlijke productie zit
boordevol informatie, maar onvermijdelijk storten de parasieten zich erop.
Ze trekt de pachter aan, die ik op diefstal betrap. Als hij zelf boer is, fokt hij koeien
en kalveren, varkens en gevogelte, hij leeft van boter en ham, op zijn tafel staat van
alles, hij slaapt soms in de schuur, op de mesthoop, tussen de beesten, hij vernielt
geen dingen die niet vernieuwd kunnen worden, zoals de gewone industrieel doet,
maar hij leeft van de laatste voortbrengselen van het leven. De industrie plundert
zonder te vervangen, buit uit wat voor altijd verloren gaat. Een pachter houdt de
grond en het moederdier intact (...).
Laten we een ogenblik pas op de plaats maken. Ik gebruik hier de woorden een
beetje anders dan in hun gewone betekenis. Voor de wetenschap die parasitologie
heet zijn een rat, een roofdier als de hyena, een mens, boer of hoge ambtenaar,
helemaal geen parasieten. Het zijn doodeenvoudig jagers. De relatie met een
gastheer veronderstelt een permanent of nagenoeg permanent contact met hem,
zoals dat bij de lintworm, de luis of de pastorella pestis het geval is. Die leven niet
alleen van hem maar ook
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in hem, door hem, met hem en op hem. Zo is het parasietendom beperkt tot de
ongewervelde dieren, de weekdieren, insecten en geleedpotigen. Onder de
zoogdieren zijn geen parasieten: noch de rat, noch de hyena, zelfs niet eens de
ambtenaren.
Tegenwerping. Het basislexicon van deze exacte wetenschap gaat zoals men
weet op archaïsche en wijdverbreide zeden en gewoonten terug, de allereerste
monumenten van onze cultuur vermelden ze al en wij zien ze voor een deel nu nog:
gastvrijheid, gezelligheid, bed- en tafelmanieren, de omgang met vreemden in het
algemeen. Het taalgebruik is dus geïmporteerd en vertoont nog sporen van
antropomorfisme. Het gastdier biedt eten aan ten koste van zijn voorraden of zijn
leven; het biedt slaapgelegenheid, kosteloos, dat spreekt vanzelf.
Deze zeden en gewoonten kunnen het onderwerp van een antropologie vormen;
toen er nog literatuur bestond, boden ze de geneugten van een behaaglijke lectuur.
Die toverde, zelfs blinden, een beeldrijke, leerzame, lichte en diepzinnige antropologie
voor ogen, zonder theorie, niet zwaar, niet vervelend, en heel intelligent. Waarom
met lood betalen wat men al dankzij de pen bezat? Dat soort geleerdheid was
betoverend. Kon onze wetenschap, aan de doodsdrift ontsnapt, daar nog maar eens
aan deelnemen. De aardige Horatius of La Fontaine zetten een rat samen met een
rat aan tafel, maar nooit een luis met een lintworm, en nooit een worm in een
twaalfvingerige darm. De overdracht heeft niet hetzelfde doel maar gaat in dezelfde
richting: ze gaat van mens naar dier, maar ze betreft niet dezelfde dieren. Op enkele
diersoorten na is het antropomorfisme van de fabel gelijk aan dat van de wetenschap.
Twee pijlen vertrekken uit een gemeenschappelijke bron en bereiken twee
verschillende punten. Het enige wat ik doe is die driehoek sluiten.
Parasiteren wil zeggen: bij iemand eten. Laten we van de letterlijke betekenis uitgaan.
De veldrat wordt door zijn collega in de stad uitgenodigd voor een maal. Wezenlijk
is, zou je zeggen, hun betrekking, of ze op elkaar lijken of verschillen. Maar dat is
niet genoeg, dat is nooit genoeg geweest. De relatie van uitgenodigd zijn is algauw
niet meer eenvoudig. Geven of nemen, op het tafel- of vloerkleed, gaat door een
zwarte doos. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar ze functioneert zo snel als een
gelijkrichter. Een ruil vindt er niet plaats en zal nooit plaatsvinden. Het misbruik is
er eerder dan gebruik, je moet zeggen: misbruiken en gebruiken. Degene die bij
iemand eet, voor niets en op kosten van de ander, heeft iets geniaals: hij eet
voortdurend van dezelfde, trekt bij de ander in, en die ander blijft maar geven, tot
hij is uitgeput, soms zelfs tot de dood, alsof hij verdoofd is, gefascineerd door een
hallucinatie. Het gaat niet om een prooi, want hij geeft vrijwillig en blijft geven. Hij
is geen prooi maar
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gastheer. En de ander is geen jager, hij is en blijft parasiet. U zegt van de borst toch
ook niet dat ze de buit van de zuigeling is. Ze is bijna een tehuis. Zodoende is het
een hoogsteenvoudige relatie; eenvoudiger en gemakkelijker kan haast niet: ze
gaat altijd een en dezelfde richting uit. De een is altijd de gastheer, de ander neemt
en eet, en die relatie wordt nooit omgekeerd. Dat geldt voor de luis net zo goed als
voor mensen.
Ik zou dus de driehoek willen sluiten, ik geef de wetenschap eerder gelijk dan de
fabel. De parasitoloog introduceert intuïtief een zeer gangbare relatie die zo duidelijk
en welomschreven is dat wij in haar de eenvoudigste relatie zien, vanaf de sociale
gebruiken tot de gewoonten van kleine dieren. Ik stel voor, even de omgekeerde
weg te bewandelen, van die gewoonten naar de gebruiken, het antropomorfisme
om te keren. We hebben de luis naar ons beeld geschapen, laat hij dan het beeld
teruggeven.
De intuïtieve voorstelling die de dichter van ratten heeft, die ook de filosoof heeft
wanneer hij de adelaar en het lam prijst, houdt in dat een onder zoogdieren en
gewervelde dieren gangbare relatie, die van jacht en roof, wordt overgedragen op
zeden en gewoonten van mensen. Zo is de mens een wolf voor de mens, een
adelaar voor het lam, of een rat voor een rat. Dat klinkt mooi maar komt zelden voor.
Ik heb niet veel mensen gezien met de waakzaamheid van een rat, met de moed
van een wolf, de adel van een adelaar. Ik spreek in beelden tot degenen die in
beelden spreken; we weten niet wat we zeggen. We bevinden ons in een labyrint
van beelden; we zullen ons nooit van die illusies bevrijden. Maar laten we ophouden
met dat theater van voorstellingen dat alleen serieus is bij de tragische dichter van
dergelijke metamorfosen, in het ondraaglijke schrikbeeld dat een mens verandert
in een rat. Weg ermee, ik heb het vaak genoeg gezien. Laten we naar onze schrijvers
terugkeren. Merkwaardig genoeg zijn de zeden van de wolven, vossen, leeuwen,
apen, katten of ratten in de verhalen zelden of nooit gedragingen van rovers, het
zijn bijna altijd parasitaire relaties. Onder de dekmantel van de aanval, de roof, het
geweld, onder het masker van grote dieren komt de eenvoudige relatie tevoorschijn
van de gast die misbruik maakt. Achter de fabel spreekt de parasitoloog, dat kan
niet anders. Want het wezenlijke is nooit het beeld of de inhoud ervan, nooit de
afbeelding of de spiegelbeelden, het wezenlijke blijft het systeem van betrekkingen.
Dat is altijd het systeem van gastheer en gast. De neiging tot nabootsing die er
tussen mensen in het spel is gaat terug op het parasitisme. Onmiddellijk is de literator
het eens met de wetenschapper en met de intuïtie die het in dit boek voor het zeggen
heeft. Zeker, wij zullen het hebben over ratten, slangen of hazen, en natuurlijk zijn
deze dieren in hun gedragingen met de lintworm of de luis te vergelijken, toch zal
er steeds alleen maar van parasietendom sprake zijn.
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De driehoek is gesloten. Op elke hoek, of het nu verhaal of wetenschap,
menswetenschap of biologie is, verschijnt er maar één relatie, de eenvoudige,
onomkeerbare pijl.
Je kunt een hele lijst opsommen van slagen die het menselijk narcisme zijn
toegebracht. Dat het middelpunt van de wereld van de aarde naar de zon verlegd
werd is een objectieve klap. Dat de copernicaanse revolutie ook naar het verstand,
de heldere of duistere ziel, de arbeid en de economie werd overgeheveld, die
drievoudige klap is subjectief. Ons hoofdonderwerp verlaat het centrum, ook het
subject verplaatst zich, drie keer nog wel. De filosofie heeft de subject-object
betrekking nooit verlaten.
De parasitaire relatie is intersubjectief. Zij is het atoom van onze relaties. Laten
we dat proberen onder ogen te zien zoals we naar de dood en de zon kijken. Deze
klap treft ons allemaal evenzeer.
• Uit: Le Parasite, 1980 (pp. 9-16)

Bekentenismaaltijden
De pen valt me uit de hand... Ze valt hier Rousseau niet zomaar uit de hand. Hij
geeft bij andere gelegenheden toe dat hij haar misschien onnodig ter hand heeft
genomen. Reden om haar op te pakken, reden om haar te laten vallen. Hij laat geen
kans voorbijgaan, zijn treurige seksualiteit te bekennen, of zich te laten betrappen
wanneer hij de meisjes bij de put iets laat zien. Daar houdt hij hem in de hand, tot
vreugde van de commentatoren, die zo graag de plaats van de meisjes hadden
ingenomen. Sterkte, nu! De pen valt me uit de hand.
Hij is zojuist betrapt bij het stelen van appels. Natuurlijk niet toen hij de deur van
de provisiekamer openbrak waar ze te drogen lagen en hij ze brutaalweg pikte,
maar bij zijn poging er door een raampje met spijlen bij te komen. Voor een daad
van dat kaliber heb je gereedschap nodig. Een braadspies, een lat, een mes. Kijk
nu eens naar de jacht van de meester, de jacht op wild, en naar wat Rousseau de
appeljacht noemt waarbij hij de betekenis van het woord enigszins verdraait. Het is
waar dat de voorraad- kamer, de provisiekamer van de meester, de vruchten van
de jacht van de meester en zijn wapens en gereedschap bevat. Zijn leerling
ontvreemdt nu zowel de oogst en de buit alsook de spies. De meester is een rover,
dat blijft nog zichtbaar, en de gezel een parasiet. Het gaat nooit om een vero- vering
van de tuin der Hesperiden of het doden van de draak, het gaat erom stiekem van
hem te eten.
Een spies die te kort is, een verlengde spies, een weerspannige appel, een te
klein raampje, een mes dat snijdt, en een draak die maar met één
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oog dicht slaapt, de angst tenslotte op heterdaad, de lange vingers nog in de zak,
betrapt te worden, een spekje voor het bekje van de psychoanalyticus, en dan valt
mij ook nog de pen uit de hand. Bovendien gaat het om een tuin, precies de tuin
die het kleine Savooiaardse meisje in de negende wandeling als fruitmand voor zich
uit draagt om het verlangen van Savooiaardse jongetjes te prikkelen. Vertalen
betekent hier in banaliteiten vervallen. En dus gaat het direct om appels, om vruchten
die je eet; vruchten die je eet wanneer je honger hebt en om de patroon die je van
tafel heeft gestuurd, omdat je teveel bent, juist op het moment dat het beste op tafel
wordt gezet. Zoiets maakt nijdig en diefachtig.
Ik eet graag, zegt hij, zonder gulzig te zijn: ik ben zinnelijk, maar geen lekkerbek.
Te veel andere neigingen weerhouden me daarvan. Met mijn mond hield ik me
alleen onledig als mijn hart leeg was; en dat is me in mijn leven zo zelden overkomen
dat ik nauwelijks tijd had aan lekkere hapjes te denken.
Natuurlijk. Je moet altijd geloven wat hij zegt, maar nooit geloven wat hij zegt dat
hij zegt. Want uiteindelijk is er op alle of bijna alle pagina's sprake van zulke lekkere
hapjes. De vraag is steeds te weten waar ze heengaan. Even blijven de appels waar
ze zijn.
Maar de asperges. Voor zover ik weet is een asperge een ander hapje dan een
appel. In dit geval blijft de diefstal onbestraft. Alle ochtenden stak ik de mooiste
asperges. Hij is, zoals gezegd, nieuwsgierig waar ze heen gaan. Rousseau eet ze
niet, hij verkoopt ze. De opbrengst is bestemd voor een derde, de zoon van de
eigenares (weer de tuin, de tuin van de moeder, het feest gaat verder, een
aspergetuin, en weet je dat de man Verrat heette, in het Nederlands beer?), voor
de zoon dus die zelf de opbrengst van de verkoop met een andere kameraad deelt.
De leerling is geen parasiet meer, er wordt op hem geparasiteerd. Het schema van
de appels keert zich om. Voorheen accumuleerde de meester, die letterlijk de
gastheer is, zoals de moeder gastvrouw van de zoon is, met allerlei
productiemiddelen goederen, door ze te verzamelen of te jagen. En de leerling
ontvreemdde ze. Deze verduistering wordt met een omhaal van details en
omstandigheden beschreven, grote spies, kleine spies, lat en mes, het geheel en
de delen, het gat en het traliewerk, dat is de parasitaire kringloop: altijd langs listige
omwegen, altijd gecompliceerd en verdubbeld, altijd vol excentrieke en epicyclische
bijverschijnselen. Een producent, een rover, is altijd iets eenvoudigs. Als u een
gecompliceerd iemand tegenkomt, kunt u het beste vragen aan welke tafel hij eet.
Of lees geleerde traktaten en u kunt de weelderige omwegen, de barokke listen van
parasieten bewonderen. Daar geloven ze dat zulke beesten intelligent zijn. Daar
geloven ze zelfs dat de intelligentie ooit door die beesten is uitgevonden. Parasitus
sapiens. Kortom, in de aspergezaak verkeert Rous-
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seau in een symmetrische positie: hij eet de kastanjes niet zelf, hij haalt ze voor een
ander uit het vuur. Voor een ander die achter hem staat en hem leidt en die op zijn
beurt de opbrengst van de vangst en van de jacht ontvreemdt. (Onder het woord
‘jacht’ mogen we de botanische jacht à la Rousseau verstaan; appels of asperges,
wat doet de auteur tenslotte anders dan planten verzamelen?) Twee met elkaar
verbonden verhalen, in feite maar één. In het volledige schema nemen de betrapte
dief en de bestolen dief twee interessante, omgekeerde of symmetrische posities
in, met betrekking tot degene die bestolen wordt of degene die betrapt. Als het om
begeerte en verlangen gaat is er altijd een derde - lees Heloïse - zoals in de
wetenschap, waar hij wordt uitgesloten. Maar we zijn nog niet bij de algemene
kenmerken. Het gaat simpelweg om eten, en misschien om overleven. Hier ben ik
en daar is de appel. En daar de derde die stelling neemt. Daar is hij, bron van appels,
hier is hij, bij de uitmonding van de asperges. Ik ben de mond van appels, ik ben
de bron van de asperges. Opeens verschijnt de gunstige positie, ze tekent zich af
in de vergelijking van de twee verhalen: het is zaak stand te houden, zich nooit te
laten steken. Vandaar pogingen (essais) en dwalingen als methode. Eerst de
bestolen dief, dan een betrapte dief, een merkbare vooruitgang. De gunstige positie
is gevonden. Wat blijft is dat de leerling, vanwege zijn pogingen, leerling blijft. Eerst
neemt hij genoegen met wat restjes, zonder de wijn aan te raken, maar zo bereikt
hij minder dan niets, krijgt niet eens een vierde van de appel tussen de kiezen. Deze
les zal nooit vergeten worden. Ze is beslist zo belangrijk dat hem, de enige keer in
de Confessions, de pen uit handen valt, net als de wildspies. Deze les weegt op
tegen alle kazen. (À propos, in Émile en naar aanleiding van dit vers van La Fontaine,
noteert Rousseau: een goed idee!)
Kaas. Vertrek naar Turijn: ik verwachtte festijnen op het land, aan de bomen
kostelijke vruchten, op de bergen tonnen vol melk en room. In Turijn zelf is de reflex
enigszins geconditioneerd: terwijl het belletje van de laatste sacramenten me angst
inboezemde, deed de klok voor de mis of de vespers me aan een ontbijt denken,
een vieruurtje, verse boter, vruchten, zuivel. Het laatste ohesel is voedsel dat je
voor de laatste wandeling meekrijgt, voor die bijzondere, volledig eenzame tocht,
die van onze dood. Voor de tiende, onafgemaakte wandeling. Twee passen van het
Contrà Nova, niet ver van de tafel en de boezem van Mme. Basile: op zuivel,
groenten, kaas (ik kan er niet meer tegen, deze gastronomie van melk, room en
moederborst is werkelijk onderontwikkeld, ongetwijfeld infantiel, misschien protestants
en dus Angelsaksisch; maar de Franse literatuur wordt gered doordat Rousseau
een goede wijn niet versmaadt), op kaas, zei ik, bruin brood en redelijke wijn lam
je mij altijd vergasten. Het 149 gastmaal is niet autonoom, het werkwoord vergasten
niet wederkerend.
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Ja, de positie staat vast. Men is zeker. Wie is zeker? Degene die mij vergast. Degene
die mij aan tafel nodigt. Degene die mij voedt. Mijn gastheer. En hier, ter informatie,
mijn menu, voor wie mij leest, voor u die mij misschien op een avond te gast aan
uw tafel kunt hebben. Zet hem vol met room. En wat die redelijke wijn aangaat,
waarom niet denken aan die befaamde beker waarvoor de mooiste borst ter wereld
model heeft gestaan? Is de beste parasiet de minst gespeende? Uiteraard is hier
sprake van Jean-Jacques, van Mama en de gouvernante, van kinder- en melkachtig,
van de halfwees die zonder moeder opgroeide en de leraar in opvoedingskwesties
die moeders adviseert hun kinderen borstvoeding te geven. Uiteraard gaat het om
dat individu dat een borst gemist heeft en die nu zoekt, en de man die zijn kinderen
kwijtraakt zodat hij niemand heeft om te voeden, zodat hij kan bewaren wat ik de
goede positie heb genoemd. Maar dit individu toont zichzelf, zegt hij ons, getrouw
naar de natuur. Ik waag mij aan geen hypotheses inzake een zo controversiële
aangelegenheid als de menselijke natuur. Maar ik geloof niet dat ik ooit een mens
ontmoet heb die volkomen gespeend was. Allen lijken mij, zichtbaar of onzichtbaar,
voorzien van een of andere pomp of zuigtoestel. Parasieten en onvoldoende
gespeend, ik weet niet wat de reden voor het andere is, en ik heb het bange
vermoeden dat elk van beide oorzaak en gevolg is. Onvoldoende gespeend, dat is
3
een ding dat zeker is: Rousseau noemt zich Kleintje in aanwezigheid van zijn Mama.
De omgang met uitgelezen tafelgeneugten heeft aan de eenvoud van mijn smaak
niets afgedaan, zeg ik, mijn voorkeur voor melk. Maar vooral geen oberkelner, geen
bedienden, geen lakeien. Iedereen ziet daarin de goede republikein, de dichter en
liefhebber van het landleven. Nee. Wie knecht is geweest kent die positie heel goed.
Het is eens en vooral de goede positie. De echte concurrent van Rousseau is hier
in staat hem te verdringen. Bij voorbeeld: de lakei met de naam Dupont, die heel
goed schrijft, en aan wie ik uit eigen zak tien ecu's gegeven heb, die mij nooit
teruggegeven zijn. Dupont, kopiist of schrijver? De dubbele dubbelganger van het
model. De bekentenissen volgen even later: de reden waarom mijn smaak eenvoudig
is gebleven, ligt eenvoudig hierin dat elke ongelijke verbinding altijd ten nadele is
van het zwakkere deel. Natuurlijk, leve de gelijkheid, daarvoor maken wij of hebben
wij revolutie gemaakt. Laten we nader op details in gaan. Vlakbij de rijkdom levend
zie ik mij gedwongen de omgangsvormen van rijke mensen na te bootsen. Zij hebben
hun bedienden, ik heb geen knecht. Nu maakt de gast-

3

Mijn kleine huishouden, mijn geklessebes, mijn zaakjes. Het Frankrijk van het kleine begint
bij Rousseau, het Frankrijk van de petit repas, de petite plage en van de petit vin de chez
nous. Vóór hem was Frankrijk het land van het grote en grootse.
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vrijheid van de meester mij ook tot meester van zijn bedienden. Als er iemand is die
precies weet dat ik geen meester ben, dan is het de bediende. Achter mijn rug lacht
hij me uit: arrogante kerel, boef, pas op, die schurk. Voor arrogantie moet je betalen.
Vandaar de eeuwige fooien in het huis en buitenshuis aan lakeien, dragers, koetsiers
en je kunt wel aan de gang blijven, om maar te zwijgen van de was en de barbier.
Zegt u nu zelf, vijfentwintig ecu's om hooguit vier keer bij Mme. d'Houdetot te slapen,
dat is toch te gek. (Mme. d'Houdetot is de grote liefde van zijn leven.) In feite is het
nadeel van de ongelijke verbinding niet direct afkomstig van de groten, de rijken of
de vorsten, maar van de kleinen, van het gemene volle, de onderdanen, de
duitendieven. Niet te harden. Ik heb het huishoudelijk personeel duizenden kleine
diensten bewezen, maar ik heb van hen nooit méér gekregen dan wat ik betaald
had. De groten waren mij daarentegen altijd terwille omdat ze mijn praatjes
apprecieerden. De groten zijn afschuwelijk vanwege de kleinen; met de rijken kun
je niet omgaan vanwege de armen om hen heen. Adieu, revolutie. De parasiet heeft
kortom maar één vijand, namelijk degene die hem uit zijn positie van parasiet kan
4
verdringen. Geef me te eten, maar graag met bediening inbegrepen
Laten we teruggaan naar het vertrek naar Turijn, kort ervoor: het ging er (weer)
om feesten te vinden, dienstwillige vrienden, maîtresses die me zochten te behagen.
Zie eens hoe verwaand en bescheiden: voor mijn ambitie had ik genoeg aan één
kasteel. Als gunsteling van mijnheer en mevrouw, minnaar van de dochter des
huizes, vriend van de broer en beschermer van de buren was ik tevreden; meer
had ik niet nodig. Zeker heeft deze beschrijving een ironische toets, maar die maakt
haar niet minder nauwkeurig. De bekentenis blijft humoristisch. En dat is zó waar
dat net als de roman het leven die gemoedstoestand tracht te bereiken. Intussen
vingen boeren die ik kende mij op, verstrekten mij onderdak en voedsel, zie ook de
brief aan Julie, waar de boeren van Valais en hun rondborstige echtgenotes de
filosofische reiziger of verliefde wandelaar gratis verzorgen - de bediening is in
handen van genoemde vrouwen op de achtergrond.
Het geplande schema ontvouwt zich stap voor stap. Eerste gastheer van niveau
is M. de Ponteverre, een nazaat van de ridders van de Lepel. Deze beroemde naam,
zegt hij, maakte grote indruk op me. Ook ik ben verrukt over dat glas (verre) en de
lepel. Hij geeft me te eten, dat is onvermijde-

4

De haat van Rousseau jegens knechten en lakeien is onverzoenlijk. Lees maar in La Nouvelle
Heloïse hoe zij behandeld worden om te zien hoe infaam het paternalisme is. Zoals bekend
onthoofdde de Franse Revolutie zulke mensen: ze vormen de maatschappelijke groep die
het meest onder de guillotine te lijden had.
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lijk. Maar dan worden de dingen serieus: er ontstaat een godsdienstoorlog, priesters
tegen predikanten. Jean-Jacques heeft een opvoeding tot predikant achter de rug
en eet bij een priester. Ze discussiëren over theologie. Ik vond, zegt hij, dat er weinig
te zeggen viel op argumenten die zo (dwz. aan tafel) eindigden, en concludeerde
dat priesters bij wie je zo goed dineert minstens evenveel waard zijn als predikanten.
Ik was echter een te dankbare gast om een goed theoloog te kunnen zijn: mijn
superioriteit (op theoretisch vlak) woog niet op tegen zijn Frangi-wijn. Een maaltijd
weegt op tegen een mis. Temeer daar een mis uiteindelijk ook een feestmaal is,
een avondmaal. De verzaking zal weldra volgen: er wordt over onderhandeld aan
de gastentafel. Hij wisselde van godsdienst, zegt Émile, ter wille van brood. Het
geweten komt niet aan het woord wanneer de maag knort. Kijk nog eens naar de
brief aan Julie, waarin Saint-Preux vertelt hoe je bij de wijnboeren van Valais dronken
kunt worden zonder dat het je één cent kost. De wijn is er sterk en goed, en de
gastvrijheid vereist dat men de gave niet afwijst. En daar ik de vertering niet uit eigen
zak kon betalen, betaalde ik hem met woorden. Woorden voor wijn, de eredienst
voor brood, de ruil blijft eucharistisch. Nu dan een eerste geloofsbelijdenis, in de
Bekentenissen, op Savoois grondgebied: ik piekerde er niet over van geloof te
wisselen, ik liet mij om de tuin leiden, ik speelde de kokette dame zoals eerbare
vrouwen dat doen (dat woord is hier niet misplaatst: een verleidelijk maar kuis meisje
biedt aan en geeft niets, ontvangt zonder iets te betalen, we zullen er nog op terug
moeten komen), maar de honger prikkelde me. Een mens moet leven. Adieu
predikant, ik ben priester. Pardon, vicaris. Wat een interessante term, vicaris - en
de functie die ermee wordt aangegeven. De vicaris neemt waar, vervangt, neemt
de plaats in van en toch staat hij onder de priester. Vicaris is een ruilwoord, zoals
vice versa. En het is een woord van weg en overgang, zoals men het over een
wegopzichter heeft. Typisch een woord voor wandelaars. En zo ook is de priester
Ponteverre van een vicaris voorzien, een plaatsvervanger of liever een
plaatsvervangster, Mme. De Warens, die van haar kant haar geloof voor de koning
van Sardinië en een paar honderd pond rente verkocht heeft en bij wie nu de schurk
zijn geloof zal verkopen.
De parasiet maakt een omweg. Een voorbeeld: deze aardige jongeman, inmiddels
pensiongast (?) bij de Savooise vicaris, ziet het geld van de liefdadigheid door de
handen van de priester gaan, het gaat van de weldoener naar de steuntrekker. Hij
probeert het kanaal af te tappen. Van het geld vraagt hij een deel. Zo gemeen is hij
wel, bekent hij ons. Het klopt dat dit gemakkelijker maar ook veel fijner is: op die
manier is hij geen armoedzaaier die om een aalmoes vraagt en er een krijgt, maar
hij takt zoals te doen gebruikelijk een stroom af. De vicaris wijst onmiddellijk af en
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geeft hem zijn eigen geld waar hij toch niet genoeg aan heeft. Het is dus een
rechtstreeks geschenk, zonder omweg of afbuiging, zonder plaatsvervanging of
vicariatie. Er wordt niets vervangen. Ook deze les, zo ziet het er naar uit, was niet
verloren. Vooralsnog.
De parasiet maakt omwegen. Ik begrijp nog niet helemaal waarom. Naar Annecy
is een reis van één dag, ik deed er drie dagen over. Ik dwaalde van links naar rechts,
van kasteel naar kasteel, op zoek naar avontuur, en ik zong onder ramen. Opeens
wordt het pure ernst. Een reis, ja; ook al wel een wandeling; maar vooral het begin
van een zwerftocht, een randonnée, die de onregelmatigheid tot regel heeft: nooit
de kortste weg nemen, links richten, rechts uitkomen, exodus, buiten de paden, je
neus achterna, kastelen, zich aan het toeval overgeven, avonturen, en zingen. Het
is een weg maar niet de weg. Waarom zou de goede en juiste weg volgens het
superlatief de beste moeten zijn: de eenvoudigste, gemakkelijkste en kortste? Vraag:
toegegeven dat de methode de weg is, hoe kan dan van methode sprake zijn als
je de weg kwijt bent? Het antwoord is interessant.
Onverwachte aankomst bij de moeder-plaatsvervanger. ‘Wacht bij mij thuis; laat
u zich te eten geven.’ Om rustig wat met mij te babbelen, maakte ze dat ik bleef
eten. Dat was de eerste maaltijd in mijn leven waarbij het mij aan eetlust ontbrak,
en haar kamenier, die ons bediende, dacht dat ik de eerste reiziger van mijn leeftijd
en van mijn type was die geen eetlust toonde. Deze opmerking, die mij in de ogen
van haar bazin geen kwaad deed, was direct bedoeld voor een dikke lomperik die
met ons mee at en helemaal op z'n eentje een deugdelijk maal voor zes personen
naar binnen zat te werken. Dat lijkt me een geslaagde beschrijving. Niet eten, zelfs
geen eetlust hebben betekent zich als parasiet onzichtbaar maken. Niet ik ben de
parasiet maar die man daar, die gulzige vreetzak. Hij verdringt me, de pummel, die
inferieur is aan mij en die op grond van zijn positie alles krijgt en niets geeft. In Turijn
zal hij me trouwens beroven. De parasiet is de vijand. De oorlog van allen tegen
allen wordt hier vertaald als parasieten tegen parasieten. Maar: mama voedt mij,
zij voedt haar Kleintje, wat doet zij anders dan haar taak waarnemen, haar rol
vervullen? Opgepast: hij is geen natuurlijke zoon, hij is plaatsvervanger. Mama is
de vicaris in Savoye. En ik denk dat het woord vicaris en de titel van genodigde een
en dezelfde wortel hebben.
Laten we van tafel wisselen en naar Turijn gaan, naar Mme. Basile. Ze is mooi,
koket, meteen verrukt van ons gekout. De parasiet eet, maar als tegenprestatie
amuseert hij de gastvrouw. Zijn beurs is met wind gevuld: met praatjes, het talent
om met woorden te betalen. Spijtig voor hem is dat hij in het openbaar nogal slecht
spreekt (hij heeft dan niets aan zijn aardig gezicht), hij raakt de kluts kwijt, stottert,
zegt maar wat.
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Daar mist zijn tactiek doel: een parasiet die stom blijft is even onmogelijk als een
gigolo die deugdzaam en onschuldig blijft. Als plaatsvervanging voor de conversatie
blijft hem alleen het schrijven over. Het moet gezegd dat hij met die munt weldra
zijn gelag in overvloed, zij het wat laat zal betalen.
Kortom, Meneer Basile laat, wanneer hij op reis gaat, een Aegisthus bij zijn
brunette achter, die onze valse naïeveling danig stoort. Diens stortvloed van woorden
over de deugd onthult ons netjes de gebruikelijke praktijk van picareske streken.
De driehoek die zoals bekend overal opduikt is paraat: Claude Anet bij Mama, dan
de houthakker, Meneer Basile bij Madame en de fluitspeler Aegisthus bij zijn
afwezigheid als plaatsvervanger van Monsieur, andere levende of fantastische
dubbelgangers van de onafscheidelijke, bij Héloïse. De derde man is een parasiet,
zo lang het duurt.
Maar laten we de driehoek nog niet sluiten: iemand staat tot een ander of iets
anders in een bepaalde betrekking. Er komt een derde bij die geen betrekking tot
levende wezens of dingen heeft maar alleen met hun betrekkingen. Hij sluit zich op
het kanaal aan. Hij stoort de betrekking. Hij is geen verbinding, maar tussenpersoon.
Hij is niet per se nuttig, behalve natuurlijk voor zijn eigen overleven: deze betrekking
tot de betrekking stelt hem in staat te leven. Het gevaar dat hij loopt is onmiddellijk
zichtbaar: hij kan uitgeschakeld worden door een verbinding van beide subjecten,
op wier betrekking hij parasiteert, of door een enkel subject dat zich een exclusieve
betrekking met het object voorbehoudt. Hij is zich dat gevaar, te worden uitgesloten,
bewust zodra hij aan tafel gaat, zodra hij honger heeft. Doodsgevaar. Hij heeft
almaar het belletje van het Heilig Oliesel in zijn oren, het maakt hem bang, het
kondigt het laatste maal aan, het laatste ongestoorde Avondmaal voor de dood. Hij
heeft altijd geweten dat hij een derde was, hij heeft altijd geweten dat hij alleen maar
een derde was, hij heeft altijd geweten dat de onverbiddelijke regel die van de
uitgesloten derde is. Hij onderkent dat hij een uitgeslotene is, hij ziet zich voor de
gesloten stadspoorten ronddwalen, hij is niet van deze wereld. Die regel leert hem
dat hij een vervolgde is: ik sta alleen in deze wereld, unaniem vogelvrij verklaard.
Vogelvrij verklaard door strijd, door een algemene wil. Ik steun derhalve voortaan
alleen op mijzelf. Kun je zo overleven? Kun je op jezelf parasiteren? Dagdromen:
alleen mijzelf hebben om mij te voeden? Nee, nee, dat is onmogelijk. De dood
verrast hem terwijl hij over zijn plaatsvervanger-moeder schrijft, en het laatste woord
van zijn leven brengt zijn levensregel tot uitdrukking: de bijstand die ik ontvangen
heb. Die hulp is onvergeeflijk, is nooit teruggegeven, nooit gedelgd, onvergeeflijk,
zoals een betrekking die niet wederkerig is. Er altijd zijn voor de hulpbehoevende
kinderen. Moeten we de ware ge-
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schiedenis van de parasiet en de paranoïde nog verder schrijven? Je kunt het zus
zeggen of zo, zoals je wilt, het gaat erom het prefix te handhaven. De tijger en de
5
luis was geen fabel, maar een parabel .
Maar laten we snel aan tafel gaan, we verhezen onze tijd met theoretische
beschouwingen. Het is het maal van de jacobijn. Zie eens hoe de parasieten zich
om het tafelkleed vermenigvuldigen: de monnik en de biechtvader, Aegisthus, de
spion, en ik, de verteller van de Bekentenissen. Terecht kun je zeggen dat zij met
woorden betalen. De tafel was niet groot genoeg, er moest een kleine bij, waar ik
een aangenaam onderonsje met Meneer de Commies had. Een commies is net als
een vicaris, de luitenant van de committent, de opdrachtgever. De spion is
plaatsvervangend echtgenoot. Stel u dus twee niveaus voor, de grote en de kleine
tafel, zoals men het over het bovenste eind en het onderste eind heeft. De stroom
gerechten loopt van de bovenste tafel naar de onderste, in die richting en niet
andersom. Bij het tête-à-tête met Meneer de vervanger-Echtgenoot ontging mij niets
van de aandacht en de lekkere hapjes. Ik zat in de goede richting en op de juiste
plaats. Er gingen heel wat schotels de richting van de kleine tafel uit die daar beslist
niet voor bedoeld waren. De spion ziet de maskers voorbijkomen, het is groot feest.
En dan opeens, hemel! Mijn man! Basil stapt op hoge poten binnen. De koning zegt:
wie is dat kereltje? en stelt enkele vragen die de spion als verrader ontmaskeren.
Aegisthus, de parasiet van Basile, verdringt Rousseau, de parasiet van de brunette.
De koning staat boven de koningin, de spion staat onder de galant, die de volgende
ochtend op staat ligt: uitgesloten, uitgestoten, weggejaagd. Zie mij, alleen op de
wereld.
Misschien moeten we niet langer in de bekende richting lezen en op onze lectuur
terugkomen, terugkeren naar de verste jeugdherinneringen. Wanneer zich hetzelfde
patroon zo vaak herhaalt dat het een wetmatigheid wordt, moeten we de herkomst
van dat gebaar traceren. We moeten het archaïsche model ervan opsporen, het
primitieve schema. Neem de vreselijke tragedie, de grote geschiedenis van de
notenboom op het terras. Mijn oom liet hem daar planten om schaduw te hebben.
Moet niet en passant vermeld worden wie hem dat idee heeft ingefluisterd? De
schaduw van de notenboom is zoals bekend dodelijk. Kortom, het zaakje vond
plaats met enig plechtig vertoon. Vervolgens wilden mijn neef en ik ook een boom
planten, zonder de roem met iemand te delen. Een stek van een wilg deed daarvoor
dienst, en acht of tien passen van de pontificale notenboom kreeg deze een plaats.
Maar er was geen water om de stek te begieten. Ons was verboden ver van huis
te gaan om het zelf te halen. Zo kwam het tot de ingenieuze uitvinding van het
ondergrondse aquaduct,
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gemaakt van kistjes en planken; het leidde het water naar de wilgentak dat voor de
bewatering van de notenboom bestemd was. Daar hebben we het mooie botanische
model, en de botanica, daar zullen we snel genoeg achter komen, is de koningin
onder de wetenschappen, onder alle parasitaire aftakkingen. De sleuf rond de
notenboom wordt aangeboord en met de lager gelegen sleuf rond de stek verbonden.
De grote en de kleine tafel, het bovenste en het lagere bekken, beide worden
verbonden door een voedingsstroom. De wilg (een treurwilg?) teert op de vruchtboom
en het schaduwrijke loof. En opeens een tragedie. Hemel, mijn oom! Tot zijn
ontzetting merkt hij hoe het water dat voor de notenboom bedoeld is in twee
verschillende bekkens stroomt (Jean-Jacques zei: we besloten de roem met niemand
te delen, wie dan ook); de oom pakt een hak en slaat het aquaduct aan diggelen.
Altijd wanneer de parasiet het kanaal aftapt is er iemand die hem betrapt. Maar de
tekst blijft de roemvolle daad bezingen. Aangezien ik dat bedacht had, achtte ik mij
groter dan Caesar: toen hij de Pont-du-Gard bezocht stond hij helemaal alleen
midden op het aquaduct. Die is door niemand vernield. Was ik maar als Romein
6
geboren !
Langzaam ontstaat er tekening in het patroon, het wordt fijner, vaster en duidelijker.
Mme. Basile leidt de schotels en lekkere hapjes van de grote naar de kleine tafel
tot de echtgenoot de stroom onderbreekt. Van het bovenste bekken aan de voet
van de notenboom naar de lagere sleuf rond de wilg loopt een waterstroom die de
spruit voedt tot de oom de stroom onderbreekt. De parasiet is een schakelaar, de
heer des huizes onderbreekt de onderbreking. Ik geloof dat wij denken bij recurrentie.
Laten we daarom naar het eind van de tekst gaan; we bevinden ons op het eiland
Saint-Pierre. Hij heeft het geluk onder bescherming van een belastingontvanger te
staan die hem onderdak en voedsel verschaft. Het beroep van belastinginner kan,
denk ik, net zo geanalyseerd worden. Zouden de beste gastheren tevens de beste
parasieten zijn? Die logica staat als een huis, ze zit in de taal, in het Frans heeft het
woord hôte twee betekenissen. Hier geeft dat geen problemen omdat de relatie
wederkerig is. We stuiten hier weer op de belastingpachter, de ratten en de cascade.
Het gaat om boek twaalf oftewel de vijfde wandeling. Daar is het meer, een rond
bekken dat in het midden twee eilanden omsluit, een groot eiland dat bewoond en
bebouwd wordt, een klein eiland dat onbewoond en braak ligt. Alles begint weer
van voren af aan. Het eerste eiland is een paradijs, dat wil zeggen een reservoir:
planten, dieren, vissen. Thérèse en
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ik, zegt hij, vonden het prettig met de vrouw van de pachter en haar gezin het oogsten
van de groente en het fruit te delen. Dat is een belangrijke bekentenis: Het is de
vraag of de gastvrouw wel dankuwel zei, ik stel me voor dat zij van dankbaarheid
overstroomde. Kortom, even plechtig als men hier voorheen plantte, bevolkt men
hier. Van het grote naar het kleine eiland gaan hier konijnen per boot totdat de
autoriteiten van Bern deze bevolking onderbreken en de kruidenverkoper wegjagen.
Maar hier worden de zaken opeens op hun kop gezet. Tenslotte zal het kleine
eiland vernietigd worden doordat er voortdurend zand wordt weggehaald waarmee
men de schade herstelt die golven en stormen op het grote eiland aanrichten. En
zo wordt de substantie van het zwakke steeds ten behoeve van het sterke gebruikt.
Wat is er gebeurd? Welke circulatie in tegengestelde richting, welke revolutie heeft
hier plaatsgevonden?
Grote tafel, groot eiland, verheven notenboom, de groten. De groten der aarde,
zie de adel. Van hoge komaf, van hoge kwaliteit en soms hoogvermogend. De
burger is van lage stand, van lage komaf en minvermogend, maar hij is een en al
verdienste: bedenk wel, professor filosofie. De dromerijen, wandelingen, fantasie
leiden ons ditmaal naar het kasteel. Denk nog eens aan het onbekommerde, vrije,
vriendelijke, lachende programma van de man die ons toevertrouwde dat hij alleen
maar jonge dames kon liefhebben, nooit zulke plompe volksmeisjes: gunsteling van
meneer en mevrouw, minnaar van de dochter des huizes, vriend van de broer en
beschermer van de buren. De geliefde van Julie heeft zijn slag bijna geslagen. Hij
heeft de moeder, of op een haar na, de dochter heeft hij zeker, omdat de broer dood
is zijn Claire en milord Edouard zijn plaatsvervangers; hij is geliefd bij iedereen,
wordt bejubeld en vertroeteld. Hij wordt de beschermer van Fanchon en Claude
Anet. Alles klopt, inclusief de hooghartige afwijzing van het geld, die met een
7
weergaloze tactische zekerheid tot verdubbeling van de beloofde geldsommen leidt .
Nooit kreeg het wilgje beter water, nooit stond de treurwilg in zo'n mooie tuin, nooit
was de kleine tafel zo met lekkere hapjes bedekt, nooit was het kleine eilandje zo
goed bevolkt. Men zal zich af blijven vragen wat de grote verdienste van deze
anonymus is dat hij zo'n opschudding rond zijn persoon verwekt. De filosofie? Dat
was nog nooit vertoond. De liefde, ja natuurlijk, de liefde die uit de natuur voortkomt
en niet uit de zeden, de liefde die vergast en alle standsverschillen wegneemt, de
liefde in het hart waarvoor Marion evenveel waard is als de jongedame. Misschien,
maar waarom houd u alleen maar van jongedames? Waarom laat u Marion wegjagen,
waarom blijft Fanchon op haar plaats, waarom moet zij per se voor deze vermogende
heer gered worden?
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Luister: zij schrijft slecht. Ik laat even mijn vooroordelen en kritische kilte terzijde;
ja, voor zo'n stijl gaf ik twintig stuks adel, kastelen en parken, macht en bezit en alle
ongelijkheden cadeau. Behalve misschien het bed van Margot. De Franse aristocratie
moest deze taal wel vereren en had er de grootste waardering voor. Terecht. Al
haar bijzondere eigenschappen geeft ze op voor een bundel brieven die in volmaakte
stijl geschreven zijn. Ja, de parasiet betaalt met woorden. Maar zijn koninkrijk voor
deze woorden, voor woorden uit een diefstal. Dit mannelijke denken van sterke
geesten, dat hen zo'n bijzonder idioom verleent, is een taal waarvan hij de
grammatica bezit. Ik zou Julie, Claire, Edouard geweest zijn, oud of jong, vrouw of
man, koning of Fanchon, al had ik ervoor op mijn knieën moeten liggen. Helden van
de geest als Grimm of Voltaire, die van lagere adel of van lage afkomst waren,
moeten jaloers zijn geweest! Ik zou die manier van spreken, denk ik, tegen elke
vorm van ongelijkheid hebben ingeruild. Toch worden er alleen maar triviale dingen
mee gezegd.
Maar de liefde, de verborgen, ondergrondse liefde. En opeens de verschrikkelijke
tragedie. Hemel, mijn vader! Hij ziet alles, hij heeft alles herkend, alles.ontdekt, hij
mishandelt zijn dochter, hij slaat haar, zij valt en in haar val bloedt zij. Ik geloof dat
zij zó hard bloedde dat zij daarbij iets verloor wat zij haar zoete vrucht noemde.
Dood van het kind, uitstoting van het kind, dood van de jonge wilg door de slagen
van de hak. Een aquaduct! Een aquaduct! De ouders ontdekken de briefwisseling
of de waterstroom. Hemel, mijn oom! Hemel, mijn man, meneer Basile! Hemel, de
adellijke en hardvochtige vader! Hemel, de regering van Bern! De minnaar wordt
weggejaagd, de auteur wordt weggejaagd, het kind wordt weggejaagd, de parasiet.
Degene die de afstamming aftakt, niet degene die spreekt, die over de ongelijkheid
praat, maar degene die eronder te lijden heeft, die er de niveaus van beschrijft en
ze goed genoeg kent om er profijt van te trekken, ‘Zodra een mens de hulp van een
ander nodig heeft, zodra men het nut ontdekte van een voorraad voor twee personen,
verdween de gelijkheid en werd het bezit ingevoerd, werd werk iets noodzakelijks...’
Maar wie is deze tweede die uit de voorraden van de eerste put, en waaruit bestaat
die behoefte aan hulp?
We redeneren volgens mij bij recurrentie. We moeten tot aan de grens gaan,
terug naar het allereerste moment van het leven, dat nog zonder herinnering is. Ik
kostte mijn moeder het leven. Degene die het leven geeft verliest het leven op het
moment van de uitstoting, en de uitstotende wordt zelf uitgestoten, de eerste
gastvrouw sterft. Hij zal nooit ontwend (gespeend) worden, iemand wiens geboorte
zelf de ontwenning is. Hij heeft geen woning meer, geen voedsel en geen warmte.
De parasiet doodt

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

159
zijn gastheer, dat kan soms gebeuren. Vandaar die interessante genealogie, die
boom waar de aquaducten vernield worden. Ik had geen moeder, zij stierf al bij de
uitstoting. Ik had geen vader, of bijna geen: hij werd het land uitgejaagd vanwege
een affaire waarbij de neus van een kapitein bloedde. Ik had geen broer, of bijna
geen: hij was libertijn en voortvluchtig, hij vluchtte en verdween helemaal. Hij was
de man van de escapades. Ik had geen vrouw of bijna geen, ik trouwde pas laat
met de vrouw die ik mijn gouvernante noemde. Dus had ik geen kinderen, ik kon,
ik mocht er geen hebben. Geen vader, geen moeder, geen broer, geen vrouw en
dus geen kinderen. Geen stroomopwaarts, geen stroomafwaarts, we vernielen de
aquaducten. De zaak is deduceerbaar en noodzakelijk. Het is geen gebeurtenis van
het leven, maar een gevolg van de regel. De vijf kinderen worden verdreven, zoals
allemaal, zoals vader en moeder, zoals ik, en zoals het diegenen overkomt die
wagen op mij te parasiteren. Ze zouden op mijn kosten geleefd hebben, op mijn
zak, zij zouden mij de plaats van de majestueuze notenboom hebben toegewezen.
Ik wil wilg blijven, begoten, treurig en zonder schaduw.
Het aquaduct vernielen, het kanaal vernielen, de familiebanden verbreken of de
afkomst verdringen. Zo baken je een eiland af. Het paradijs van het eiland
Saint-Pierre of het volk van Corsica, dat door geen wetgeving bedorven is, dat een
nieuw volk is. Ik ben een eiland. Ik ben uniek, niet verwekt. Mijn moeder stierf bij
mijn geboorte: de natuur heeft de vorm vernietigd waarin zij mij gegoten heeft. Voor
mijn onderneming is er nooit een voorbeeld geweest, niemand heeft het me ooit
nagedaan. Geen stroomopwaarts, geen stroomafwaarts, geen vader, geen kinderen,
geen oorsprong, geen gevolg. Algemene theorie van de agenese. Sine patre, sine
matre Melchisedec, ik hoor tot de orde van de grote Messiaanse figuren. Jean-Paul
Sartre zal er geen been in zien dit gebaar in Les Mots te herhalen en dezelfde
genealogische breuk voltrekken.
Op slag bestaat mijn familie uit louter vicarissen. Mijn moeder is verdwenen, Mme.
De Warens is de plaatsvervangende Mama; mijn vader werd uit zijn vaderland
verdreven, mijn oom neemt zijn plaats in; mijn broer de hort op en ik val alle Knoeiers
ter wereld om de hals, en overal zullen driehoeken bij de vleet de plaats innemen
van onafscheidelijken; mijn vrouw is mijn gelijkheid niet waardig en alleen maar mijn
dienstmeid; ter compensatie geef ik haar de titel gouvernante. Dus plaats ik mijn
kinderen in het weeshuis, Sophie en Emile zullen hun plaatsvervanger zijn. Familie
van woorden, kinderen van papier. De logica van de plaatsvervanging is een
genealogie van het heilige.
De pen valt me uit handen wanneer ik betrapt word bij mijn poging een appel aan
een spies te prikken. Waarom heb ik nu naar de pen gegrepen?
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Om de zaak met het lint te biechten. De zonde die ik hier beken blijft dezelfde, het
verandert er niets aan. Ik heb Marion beschuldigd, ik heb gezegd dat Marion mij het
lint heeft gegeven. Nee, Jean-Jacques heeft niet gelogen, want vanuit een bepaalde
gezichtshoek lieg je nooit. Hij heeft de kleine Marion in de positie van een dievegge
en een rover gebracht, om meteen zijn gewone positie in te nemen, die van parasiet.
Marion heeft het mij cadeau gedaan. Hij bekent, en hij bekent de ware waarheid
door te hegen. De schaamte, de schaamte die altijd op zijn leven zou drukken,
ontstond doordat hij zich ontmaskerde. De wens mij daarvan te bevrijden, zegt hij,
heeft veel tot het besluit bijgedragen, mijn bekentenissen te schrijven. Daarom grijpt
hij naar de pen - en liegt hij. Nu liegt hij. Het is raar maar waar, zegt hij, dat mijn
vriendschap voor het meisje de oorzaak van mijn schande werd. Ik had Marion in
gedachten want ik wilde haar het lint geven. En op dat moment beschuldigde ik
haar. Leugenaar! Heb je ooit iemand iets gegeven, ben je ooit van plan geweest te
geven? Ik was een kletsmajoor, leugenaar en lekkerbek. Ik had fruit, bonbons en
etenswaren gestolen. Maar ik zou dat lint nooit aan Marion cadeau hebben gedaan.
Ik hoopte in feite maar één ding, dat ik het uit haar handen ontving. Niet ik, maar
de Xenophon van het Gastmaal (weer een maal) definieert de filosoof als een
souteneur of koppelaar, als iemand die midden in een lustbetrekking plaats neemt
om erop te parasiteren. Een canoniek voorbeeld: we zaten een keer aan tafel en
op het moment dat zij iets lekkers in haar mond had gestopt, riep ik dat ik een haar
zag: zij spuugt het lekkers weer op haar bord uit, ik pak het en slok het gulzig naar
binnen. Het schema heeft hier de eenvoudigste abstracte vorm aangenomen of de
basisformulering: toen zij mij een bord (assiette) aanreikte, pakte ik mijn vork om er
bescheiden een stukje van wat zij mij aanbood op te prikken (piquer). Pique-assiette:
tafelschuimer, parasiet.
Uit: Le Parasite, pp. 141-156
VERTALING: JACQ VOGELAAR
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Bon appétit 2
Robert Anker
Heimwee naar het kadetje
In één keer in de mond
als moeder even niet kijkt
uit de wild geurende broodkar
de rood geëmailleerde broodtrommel
in één keer in de mond
trage verpapping
meer duwen dan bijten
als moeder niet kijkt
de stofzuiger zuigt
de bladenman volk roept
in één keer
meer duwen dan verhemelte
de boenwas boent de ogen uit
de stofdoek wappert in het raam
en dan in één keer
meer duwen dan bijten
nu moeder niet kijkt
de hond tegen de slager blaft
de dekens naar ozon geuren
trage verpapping verhemelte
dwaal maar rond jochie
op zaterdag begint de eeuwigheid
moeder zingt een zeemleerliedje nu!
in één keer in je mond.
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Anneke Brassinga
Gefundenes Fressen
Hoe hongert spruitloos het gefazanteerde
en te doorregen met zwaard en deegwaar brein:
de moeheid in een broodje
verkruimelt van het roeien langs geweldige lendenen
die drijven, ieder blauw gebeukt door branding
en toch boterzacht gesmoord. Te weinig jus? Altijd
stemgember! De dag staat
als een bavarois paraat - voor wie ik liefheb
wil ik eten. Voor de gehaten ga ik
de teil met bloedmoer van geslachte kazen in.

Wouter Godijn
Worst wekken
De worst sist in de pan als een slang.
Is dat genoeg?
Genoeg om een worst tot leven te wekken?
Nee, er is meer nodig. De overeenkomst
tussen een worst en een paardenlul moet worden benadrukt.
En het verschil. (Een paardenlul is groter.)
De diepbruine, gebarsten huid van de worst, het netwerk van barsten en klootjes.
En de overeenkomst tussen de worst en een lachende mond (˘).
Nu lijkt het of de worst op het punt staat
een geheim te openbaren nog even
nog even sidderend vlees.
Plotseling de stem van een vriend:
‘Er moet een heleboel gebeuren voor je doodgaat!’
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De kamerdeur zwaait open en de kakadorus verschijnt,
spreidt zijn vleugels (wanordelijk, lang niet geborsteld
verenkleed) opent krijsklaar zijn snavel maar
mijn dochter grijpt in: ‘Houd je mond!’
zegt ze streng.
Beschaamd trekt de kakadorus zich terug.
Als een verleidelijke danseres
- hoepla hoepla met de beentjes! lokt worst maaltijdwaarts mij en mijn gezin op weg naar het wijdse,
zich stoïcijns strekkende tafelblad alwaar
worstvermalen - rustig nu, kauwkauw, rust - kan beginnen
terwijl woorden en woordjes nog aan- en uitfloepen
(zo heb ik ernstig overwogen het toch al zwaar belaste tafelblad spreidwillig te maken)
als langzaam uitdovende,
nog een poosje nasputterende
feestverlichting.

Wim Hofman
In de buik van Dante
In de buik van Dante Alighieri zat een geest
die zijn spijsvertering regelde
en hem op het idee van de hel bracht.
Zijn kleine Bice (9) liep eerst in een rood,
later in een wit kleed, maar het was haar glimlach
die het hem deed. Zij beet, ach, at wat
van zijn brandende hart, hij leed, haar liefheid
nam bezit van hem, vulde geheel en al
zijn aderen en de holten van zijn beenderen
tot in de meest afgelegen puntjes. Dante,
ik vertel het even, het duurt niet lang,
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sliep nachten niet.
Dagen achtereen at hij niet. Dan,
na een maal van onder andere,
het precieze weten we er niet van,
kruidige kwartelbouillon, met paling
gelardeerde taling, plakken kalfslever,
in spekvet gebakken, Genuese saffraangriesmeel,
twee pastinaakhutsepotjes met geglaceerde
stukjes schapenstaart en sjalotjes en radijs,
gekonfijte muskadellen in moerbeistroop gestoofd,
bedacht hij in een nacht bij het zich ontlasten
(tussen de knieën een zwaar hoofd): Beëlzebub,
ondersteboven, erg harig, vast in het ijs,
drievoudig zijn kop, zwart, lichtgeel, vuurrood.
Drie kaken kraakten tegelijk, druipend
van bloederig speeksel, drie zondaars.
Zes vlerken onder de drie kinnebakken
zorgden ervoor dat de onderaardse rivier
meteen bevroor.
Hoe vuriger de liefde
hoe ijzingwekkender het tegendeel,
zo was Dante's redenering
dankzij de geest van de spijsvertering.

Peter Theunynck
Wild
de haas was lekker lang gemarineerd in wijnazijn
en tijm en wilde marjolein hem proeven volstonden
lippen, zo inschikkelijk glipte het vlees van het been
van uren lijdzaam op het vuur te garen in wildfond
in het bos geplukte cantharellen kregen van boter
dat wat stervelingen op een regendag gelukkig maakt
net toen verrukking over alle tafelen was neergedaald
en iedereen met bolle kaken kauwde, knikte, lachte,
slikte, kwam hij na lang wachten op een dienblad aan,
de met laurier omkranste kop van de nog jonge fox
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Huub Beurskens
1
Montevideo Old Christian
Slidder katholiek jongetje over bekrotsneeuwde
gladheid in bladloos winterochtendhalfdroomduister
blaas in je handen omwarm jezelf sabbel geen ijspegel
op nuchtere maag luister naar het schellengerinkel
verneem de instellingswoorden dat zo gij niet eet
van de mensenzoon het vlees niet drinkt zijn bloed
gij het leven niet in u hebt sluit je ogen open je mond
gebruik niet je vingers als de hostie aan je verhemelte
kleeft wordt heengezonden vol beelden vol van wonden
eer vader en moeder eet pap ben je broeders hoeder
ga spelen onder de zondoorspikkelde zomerlinden
met je rugbybal weet dat impanatie niet is erkend
word driekwart vent die voor conversie rent huur
een vliegtuig voor je team stort ermee in hoogste
Andes neer maak je geen zorgen je proviand bestaat
uit vrienden en aanverwanten pas nu ben je in de leer
open je ogen onteigen vlees en eet voor de vogels
en de lelies van je geweide heilig maanden stront
snel naar de kerk zo gauw men meent je leven te hebben
hervonden en vergeef je god zijn dwalingen en zonden.

1

Het Montevideo Old Christiansrugbyteam verongelukte in 1972 in het Andesgebergte. Het
duurde 72 dagen voordat de overlevenden werden gevonden.
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Jane Leusink
Ostrea Gigas
Van rechts zwommen veertig vissen deze
monden binnen, hunkerende kelen
even zoveel maal betast, gorgelden gulzig
als afvoerputjes doen. Loom de lichamen
in een crème van saffraan, dobberende
plekken in de zomer. Vergeten het visbestek.

Amuse-gueule. Wij wentelden om, in bouillon
van grijze garnalen maakten wij er honderd
tachtig graden van, spoelden aan.
Onze zinnen begonnen te brabbelen, wij wisten
ons boven, noch onder of van opzij, boter
zacht de canapé en peterselie
rondom zogen wij met kleine geluidjes,
slikten van achter hoge ruggen tot
wij niet meer konden. Herkauwden het dierbare,
hielden onze platte buiken vast.
Entrée. Een schim beproeft zijn rijk,
ik de snoekbaars die door appelketchup
lauw de cantharel passeert, gestoofd
het lichaam, en mij meevoert met zijn broed.
Ik proef natuurlijk jou, weersta mij niet
als ik je toebereid, je omsla, aantrek.
Kleine garnaal, lispelde jij, dit gaat
niet gaan, je wordt te glad, ik kook je, pel
je uit, deze rouw siert ons niet.
Pièce. Wij werden gerookt in lucht,
in as gegaard, in aarde bewaard.
In dagen van het zilte oesterwater
schroeiden onze rauwe monden aan
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elkaar. Thans roep ik u aan. Tien oesters
slechts. Visser, laat mij gaan.

Nathaniel Tarn
Voedsel
voor Lucien Biton
Al sinds mensenheugenis
praat hij over het gras
dat met stuifzout uit zee
moet worden bedekt
om lamsvlees goed te bereiden,
de bestanddelen
van een voedselfilosofie praat over vroeger
toen het natuurlijk altijd beter was,
de levenskunst
leven dat leven doorlaat
en al verterend
bijeenbrengt, de vermenging van stoffen
in hun juiste volgorde
smaak van de wereld
die niets anders is dan smaak van de wereld
die je voor je neus hebt
geur van bloed
rauw / halfrauw / goed doorbakken
geur van sperziebonen
geitenlucht
het vullen van de maag
omkranst door wijn:
civilization
en een geografie:
van de stad
van de geëigende plaatsen
waar de ingrediënten gekocht moeten worden:
(zwartpotig hennetje uit Nantes
met blauw vel, moeilijk te plukken,
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kleintje uit Bresse, geknipt
om te bewerken, om te laten sudderen
in roomsaus-tot diep in Normandië
par exemple)
een demografie:
Maar geen kookkunst in ONS land
geen voedselbereiding / alleen voor paupers
de complicaties met soep: & niets, ooit, gekookt
behalve eenmaal per jaar om de kinderen
& het boerenstaartbeen in onze zielen te sussen zie je...
een herinnering:
als in mijn land kinderen het huis uit gingen,
O Loire de Ronsard et la chair attendrie,
ging het eigen soepbord mee
& hier is mijn bord & hier dat van mijn vrouw
-aardige kleine voorwerpen, complex, verborgenhoe zullen ze ooit terugkomen
de goede tijden
van voor haar dood?
Korte huilbui, tranen
in de wijn, de nu aangelengde,
herinnering aan een zware tijd
de borst weg, de tiet, en nog steeds onmisbaar
zelfs op zijn zeventigste
(Ik huil dagelijks zegt hij elke dag)
IN DE HOOFDSTAD,

herneemt hij,
sterft alles af
je kunt de juiste ingrediënten niet
meer vinden
nou ja, ik ben nog steeds verzekerd van mijn kazen
maar de aardbeien worden door machinisten gemaakt
ik kan de bonenstreng vertrouwen
maar de koteletten zijn verdacht
(behalve in mijn winkel is
de BOUT zelf
de structuur van het stuk vlees
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O Lévi-Strauss!
uit het geheugen van de levenden verdwenen...)
Dan de zondvloed
het encyclopedisch memorandum
de perfectie van wijsheid
het brein, driemaal zo vlug als van iedereen die ik ken
in de schedel
geolied door wijn en cognac
hoogsteigen vóor alles:
HET INTELLECT!

en ga dat nu maar zeggen
tegen allen
die hun voedsel doodvriezen
voordat het ook maar
de juiste winkel bereikt
de juiste straat in de stad
de juiste stand van de oven
het erotisch bewustzijn...

VERTALING: H.C. TEN BERGE

H.C. ten Berge
Zoals het ging
De koningin lag met gekneusde handen
Voor de openslaande deuren op de grond.
Haar vader had zich op een sleetse pers
Achter zijn dochter uitgestrekt.
Een dode hond blafte geluidloos in zijn mand.
Het weer was zonnig en ze lachten.
Lachen was hun plicht.
Ik stapte uit de tuin naar binnen. De vorstin
Was niet bij machte op te staan.
Ik drukte haar kordaat, maar vol respect de hand.
Ze kromp ineen en lachte Lachen was haar plicht.
Ze was nog weldoorvoed maar slecht bij kas,
Verkeerde op de rand van een bankroet.
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Ik liet haar delen in mijn nood
En bood een oude beeldbuis met garantie aan.
De gift werd minzaam in ontvangst genomen.
De koningin kon zich geen dankbaarheid
of televisie permitteren De oude prins schoot lachend overeind
En krabde in zijn baard.
‘Kan ik eindelijk porno kijken,’ bromde hij met licht accent.
Zijn dochter schikte haar hoed, trok een Schotse ruit
Over haar ronde knieën en zakte nog eens
Onderuit. Onverbeterlijk
En komisch was haar vaders aard, vond ze hardop.
Een snaakse vent die in het vlees van vreemde juffers kneep.
Ze wreef zich in de zwaar gekneusde handen.
Beiden, vader en vorstin, ze lachten.
Lachen was hun plicht.
‘Zetmaar neer,’ zei ze. ‘Vader weet de knoppen wel te vinden.
‘Vader kent het klappen van de zweep.’
Plotseling stond ze goedgemutst op hoofd & handen.
De pijngrens was doorbroken.
Lak brak knisterend in haar kapsel, schellen vielen van de ogen,
De rok! De rok! Schoof ruisend naar beneden,
Naar het opgezwollen hoofdZe opende en sloot haar benen in een snelle, dus
Geoefende reflex.
‘Zicht goed?’ vroeg ze. ‘Hing er
Mist op onze wegen? Is uw bril beslagen?
Zijn uw ogen wel bestand tegen ons lichtend wezen?’
Ze lachte gul en gauw.
Rechtte prompt haar hoed met voile toen ze opstond
En een vreemde danspas maakte.
Ooooh, de klánkgazèlle die ik vónd,
Hoe zoete zoele kindermond
Van zeeschuim en van rózen! citeerde ze abrupt
een oud gedicht dat iedereen ooit kende.
Trots en nederig deed ze haar plicht,
Ook als het haar niet zinde.
Ze ging heel ver, het eind was zoek.
‘Bent u er nog?
‘Laat dan de blinden zakken,’ zei ze.
‘Ga niet heen!
O geef ons eerst een reep met noten van De Baronie
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of van Verkade.
Nee, die daar, in de rechterlade
Naast ons gazen nachtgewaad en kanten kousenbanden.
Zie dat avondrood!
Een vuur
Waarvan de tongen
Lekken aan ons eenzaam hart.
Wij achten het voor u te laat om te vertrekken.’
De hond sloeg aan. Een opgezette uil spreidde
Geraffineerd haar vleugels bij de schouw.
Het was niet moeilijk deze wenken te verstaan.
De gekneusde lachte, hief haar handen,
Zong:
‘Zodra het donkert is ons alles om het even.’
En ik: ‘Mevrouw, bij nacht zijn kat en kater grauw.’
De oude prins, verblind door nijd, stak lukraak
Op het tapijt de brand in een sigaar.
Ik sloot, de deuren naar de tuin.
De vorstin, gehaast: ‘Kom aan,
Maak ons uit naam
van volk en vaderland te schande.
Geef uw dolk. Uw bloed vermengd met zeer
Verdorven zaad. Opdat wij als vorstin
Weer kunnen leven
Met de bloemen van het kwaad.’
Ze rukte aan haar voile, beet toen in haar hoed.
De kamer rook naar schennis
Uitgelokt door een royaal gebaar.
't Is je plicht, dacht ik. Doorsta
De pijn, de gloed tussen haar onderdanen.
Als zij de Graal, dan jij de God
Die neerdaalt als een gouden regen.
En weer haar stem: ‘Waar wacht u op?
Wat kan het u nog schelen
In het aanschijn van de dood?
Wij zijn per slot uw laatste avondmaal.’
De landsvrouwe kroop nader,
Lachte toen
Een haag van afgevijlde tanden bloot.
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Charles Simic
Herfstlucht
Vele jaren geleden in China
Bestudeerde men de mogelijkheid
Om honger te verdrijven
Door het inslikken van veel lucht.
In 'n afgelegen provincie
Woonde een arme man
Die heel zijn leven probeerde
De moeilijke kunst te leren.
Uiteindelijk, op een schrale dag
Ontbood hij zijn hongerende familie.
Zijn eerste stappen waren,
Naar verluidt,
Slechts lichtjes verheven,
Maar toen steeg hij
Boven de hutten en de bomen
En zelfs boven de afgelegen paleizen.
Zijn hoed vasthoudend
Zweefde hij hoog in de lucht
Tussen de draakstaartige
Scheermesgeschubte vliegers
Op een dag, zeg maar
Net zo koud en winderig als vandaag.

Charles Simic
Watermeloen
Groene boedhas
Op het fruitstalletje
We eten de glimlach
En spugen de tanden uit.

VERTALING: K. MICHEL
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Ernst Jandl
In de delicatessenwinkel
geeft u mij alstublieft een blikje meiweide
iets hoger gelegen maar niet al te steil
zo, dat je d'er nog op kunt zitten.
wel, dan misschien een sneeuwhelling, diepgevroren
zonder wintersporters. een spar mooi besneeuwd
mag er op staan.
ook niet. rest nog - hazen zie ik daar hangen.
twee drie moeten volstaan, en natuurlijk een jager.
waar hangen toch de jagers?

VERTALING: K. MICHEL

Albertina Soepboer
Voor het gerecht
Toost maar rood op die halve vrijdagmiddag in de regen
en wie toen vergeten is onder de oleanders.
Ik dans met Nadie. Ze glimlacht.
Vandaag smelten we onze benen.
Een beetje vals neurie ik door het raam.
Zij versnijdt de tonijn, tomaat en scherpe ui.
Ik zit achter de witte piano en speel voor haar.
Zo helder kan niemand spreken.
Ze eet het hart van heimwee op en
toost maar rood op die halve vrijdagmiddag in de regen.
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Anneke Brassinga
Leeskroniek deel 2
Elf tinten grijs
‘If it is possible that we may be addressed, it behooves us to be attentive.’
H.D Thoreau, A Writer's Journal
Is de utopie bewoonbaar? Kan men er zijn werk doen, een boek lezen, de medemens
of desnoods zichzelf omhelzen? Het orakel fluistert mij toe:
Niet handelen; er is een richting om te gaan.
Het houten moment nadert, het ontspruiten.
Vrouw en voortreffelijk: nieuw leven beginnen bewaar de verblijfplaats.
Dichterbij een hertenbok komen is niet voorzichtig.
Een paard berijden in vol ornaat dus.
Huilend bloed druipt waarom mag dit lang leven voorwaar.

De verblijfplaats is Meudon, waar bovenaan een steile straat de utopische betonnen
woning staat van Theo van Doesburg, bijgenaamd Doesje. Hijzelf heeft er maar een
maand of wat gewoond, toen was de korte droom des levens uit. Twee
ineengeschoven kubussen maken één huis; in de winterse voortuin staat als symbool
van de betere wereld, hagelwit gesausd en met een dun laagje bevroren regen
bovenop, een derde kubus spanningsloos lelijk te zijn. Anderhalf maal anderhalf
maal anderhalf, schat ik. De dorre struiken, toch al niet op hun best, lijken er nog
miezeriger bij. De hele omgeving - waarbij ik mijzelf niet durf uit te zonderengaat er
niet op vooruit in het licht van deze elementaire vorm van lompheid. Ook binnen
heersen de proporties. Zij geloven in zichzelf en hebben zelfs vrede met doorkruising,
met diagonalen. De trappen, die ons nu eenmaal op een hoger niveau dienen te
brengen, zijn zo schuin als het ze geometrisch betaamt. Hun beweging verleent
een zekere rust aan het interieur, dat in zijn rechtlijnigheid op iets lijkt te wachten.
Ruimte, gecombineerd met beweging, geeft al bijna schoonheid. Elf tinten grijs
reageren
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op iedere verandering in lichtval. Kan men wonen in schoonheid? De Stijl is
versteend, een fossiele abstractie van driekwart eeuw geleden. Het tocht hier. De
ijzeren kozijnen kieren, de wind heeft vrij spel in de kamers en gangen. De naakte
vloer van de werkzaal hangt in de lucht; eronder is het overdekte terras, daar vriest
het. Van vijf meter hoogte daalt valwind uit de bovenlichten. Ertegenover kijkt door
een raampartij van vier bij zeveneneenhalf de volle maan naar binnen, knokkelwit.
De enige redding is de Mondscheinsonate van de misantropische mensenvriend
Beethoven.
Dat frisse wind de geest omspeelt is altijd goed. Dat de grond onder het staan en
het zitten op lucht rust, ondermijnt het begrip ‘huis’ als geborgenheid en omarming.
De utopie is nu eenmaal arm, houd ik mijzelf huiverend en manmoedig voor. De
nieuwe wereld gedoogt geen warme sloffen. Zei Theodor Adorno het niet al? Nee,
gelukkig zegt hij iets heel anders in mijn lijfboek Minima moralia. ‘Pantoffels, - sloffen,
slippers - zijn erop berekend dat men zonder hulp van de hand met de voeten erin
glipt. Ze zijn monumenten van de haat tegen het bukken.’ Hoe dit op te vatten? Haat
tegen het bukken klinkt als een prijzenswaardig iets, of niet soms? Er is na al die
jaren nog veel in mijn stukgelezen boekje dat ik niet begrijp. Ergens staat dan ook
de uitspraak: ‘Waar zijn slechts die gedachten die zichzelf niet begrijpen.’ Nog niet,
heb ik in de kantlijn gekrabbeld. Maar goed, de utopie is arm, want zij verlangt iets
dat komen zal, of terugkeren desnoods, en dat daartoe de ruimte moet krijgen: het
goede, het blijvend opgehelderde. Had ik maar een stevig geloof in iets onzinnigs
dat het hart verwarmt en de geest op het rechte spoor houdt, of een solide
ondergrond van geboorte, al jaren geleden gesloopt maar toch in de herinnering
onverwoestbaar. Nu moet ik het hebben van wat het toeval aandraagt. Wat vind ik
zomaar bij de post? Een nieuwjaarswens met de tekst: ‘... zich veranderend, rust
het uit.’ De auteur is aangeduid als ‘(H.)’. Heidegger? Heraclitus? Welzeker. Ook is
er een schrijven van de Betonvereniging. ‘De Betonvereniging organiseert begin
volgend jaar een aantal studiemiddagen over de herziene NEN 6722, Voorschriften
Beton-Uitvoering (VBU 2002). (...) Enkele onderwerpen waar we op ingaan zijn: Hoe
plaatsen we de normering op uitvoeringsgebied in de veranderingen die we op dit
moment in het bouwproces meemaken en de behoeften die eruit ontstaan?’
Enzovoorts. Een van de voordrachten heeft goddank als titel: ‘De uitvoering is
mensenwerk.’ Daar zit inderdaad de kneep, in de schoonheid van het mankement,
van de smet. Immers, ‘het geheel is het onware’, wij kunnen er niet in wonen, wij
vallen erbuiten. Hoewel Adorno het geluk wel aanduidt als het geheel: ‘Met het geluk
is het niet anders dan met de waarheid, men heeft het niet, men is erin. Ja, geluk
is niets anders dan het omvangen zijn, herhaling der geborgenheid in de moeder
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schoot. Maar daardoor kan geen gelukkige ooit weten dat hij het is.’ Dan moeten
wij ook in het ware kunnen zijn terwijl dát een geheel is, hoe kortstondig ook, en
zonder dat wij het weten. Maar als de herinnering aan geluk bestaat, hoezo dan
niet de herinnering aan de waarheid?
Utopie, al streeft zij naar iets anders, is in het beste geval kunst, en varieert voor
het overige tussen kitsch en nachtmerrie. Wij moeten allemaal de bossen in en de
slavernij van het maatschappelijke afwerpen, de horigheid aan gewin en overheid
laten varen. Wij moeten niet klef in onze medemenselijkheid samenklonteren. In
mijn bunker, aan de betonnen tafel, de voeten warmend aan een binnengesleepte
berkenstam, lees ik fragmenten uit de Journals van Henry David Thoreau, die een
onvermoeibaar wandelaar en een Jean-Jacques was, zonder diens tragiek. De
geest zal zich openen als wij aandachtig zijn en blijven. 7 september 1851: ‘Het
landschap, wanneer het waarlijk wordt gezien, werkt in op het leven van de ziende.
Hoe te leven. Hoe het meest uit het leven te putten. (...) Hoe de honing te puren uit
de bloem van deze wereld. Dat is mijn dagelijkse bezigheid. Als het mogelijk is dat
wij zullen worden toegesproken, betaamt het ons, goed op te letten. Als ik door dag
en nacht opmerkzaam te zijn misschien een vleug van het Onuitsprekelijke kan
ontwaren, is dan al die aandacht niet de moeite waard?’
Alles wat betekenis heeft, komt voort uit innerlijke vertraging en stilstand, uit
opschorting van het begrijpen. Dat hoor je vooral in muziek natuurlijk, omdat daar
de stilte de ruimte biedt, de grondslag is van de bewegingen. Ook schrijven - voor
zover het niet met de ogen dicht wordt gedaan, wat nog altijd de beste manier is ook schrijven, als het gaat om ordenen van de vertwijfeling, vereist een bijna roerloze
geest. Thoreau in zijn notities is even meditatief als wetenschappelijk observerend.
Het lezen geeft mij een stomp in de maag, want het roept een vermanende
herinnering op aan mijn vroegere omzwervingen door landschappen, op zoek naar
stilstand, naar de plaats waar iets mij leek toe te spreken. Iets beters te doen hebben,
kwam toen niet bij me op. Er moest iets te vinden zijn, steeds opnieuw: een
werkelijkheid waar gek zijn, en ikzelf erbij, was opgeheven. Op schrijven was ik niet
uit, en van Thoreau ergert het me bijna dat hij het schrijven niet kan laten, dat hij
belerend doet over iets dat zich in eenzaamheid dient te voltrekken of te worden
ontdekt. Ik doe hem daarmee onrecht, want hij, die een ziener wil zijn, is overduidelijk
ook een nuchtere waarnemer, een naturalist die met grote precisie zijn bevindingen
en ontdekkingen noteert, en een encyclopedische blik heeft. Hij zoekt evenwicht
tussen kennis en betekenis, verstandhouding. ‘Het feit zal op een dag openbloeien
tot een waarheid.’ Dat ik mijn strikt persoonlijke, nimmer tot stilering bezonken jacht
op de momenten van eenvoud later door socialisatie liet verwateren tot gewoon in
het bos wande-
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len, voelt nu als een teloorgang, verraad aan een oud instinct. Thoreau weet eraan
vast te houden, maar gaat dat niet ten koste van zijn vermogen tot lijden, medelijden
desnoods, of was hij werkelijk zo onbekommerd? ‘De beste gedachte ontbreekt het
niet alleen aan somberheid, maar ook aan moraliteit.’ ‘Je moet de korst van de aarde
waarop je woont meer liefhebben dan de zoete korst van brood of cake. Je moet
voedsel kunnen puren uit een hoop zand. Zo'n goede eetlust moet je hebben, anders
zal je leven vergeefs zijn.’ De schrijver spreekt zichzelf toe en is zichzelf aan het
grootbrengen, tot een alomvattende verstandhouding met de natuur. Mag dat geen
utopisch verlangen naar zuiverheid heten, naar een betere wereld? Doodmoe word
ik ervan. ‘We constantly anticipate repose,’ schrijft hij op 13 december 1841, ‘yet it
surely can be only the repose that is in entire and healthy activity.’ Dat een mens
neerslachtig zou kunnen zijn, zozeer dat hij de halve dag zachtjes maar gestaag zit
te grienen, dat onverteerbare emoties het fysieke gestel kunnen uitputten, dat zere
voeten, ongelukkige liefdes, hoofdpijn, angoisse en wroeging bestaan; Thoreau wil
het niet weten. Hij wil ook niet weten dat de mensheid er van nature alles voor over
heeft om niet tot de natuur te behoren. ‘Eenvoud, eenvoud, eenvoud!’ roept hij ons
toe in Walden, ‘versimpel, versimpel!’ En ja - de reine eenvoud van een besneeuwde
nieuwjaarsdag, stil, wonderlijk wit in de vroege schemering; in dat licht is de
aandachtige ontvankelijkheid het enig ware en werkelijke dat ik mijzelf ooit heb
bijgebracht. Als het bestaan nu eenmaal een wirwar is van misverstand, overmacht
en verblinding, is het aangenaam, tenzij daarvan een nutteloze maar misschien wel
levensreddende staat van helderheid te ontwaren, zeker bij vermoeidheid, ofwel
‘beheerst worden door en zich inspannen voor steeds hetzelfde’ (H.); ...zich
veranderend, rust het uit.
Dat de mensheid niet uitsluitend bestaat uit gezagsontrouwe, fiere boswandelaars
op zoek naar nieuwe specimina en transcendentale waarheden, maar voor het
overgrote deel, behept met een hang naar samenleving, structuren en complicaties,
in slavernij haar eigen ondergang bewerkstelligt, heb ik opgedaan wit Het trieste
der tropen van Claude Lévi- Strauss, die net als Thoreau een kind van Rousseau
is, maar dan een met de scherp-melancholieke blik en pen van Tsjechov. Inleving,
medelijden - de beste gedachten kunnen somber zijn, zolang ze maar niet van hun
eigen somberheid genieten. Lévi-Strauss schetst een droefgeestig maar teder beeld
van een feest bij de Zuid-Amerikaanse inboorlingen: ‘De Caduevo reageren
merkwaardig op alcoholische drank: na een poos van grote opwinding vervallen ze
in een somber zwijgen, waarna ze in snikken uitbarsten. Twee minder dronken
mannen nemen de wanhopige dan onder de arm en wandelen met hem op en neer,
terwijl ze hem opbeurende, toegenegen woorden toefluisteren, net zolang tot hij
ertoe komt, te
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braken. Daarna keren alle drie weer terug naar hun plaats en het drinken gaat voort.’
Over een andere stam schrijft hij: ‘Door hun gelaatsbeschilderingen, evenals door
het gebruik van de vruchtafdrijving en van de infanticide, geven de Mbaya uitdrukking
aan hun afschuw van de natuur. Uit de kunst der inboorlingen spreekt een soevereine
minachting voor de aarde waaruit wij geschapen zijn; in deze zin grenst zij aan de
zonde.’ Pas uit de somberheid van impressies als deze ontstaat, geloof ik, een
verzoening, een verenigbaarheid tussen beschaving en de lamentabele kanten
ervan.
Het ongrijpbare, het veranderlijk vervloeiende en tegelijk op ondergang gerichte,
van wat zich aan processen afspeelt in samenlevingen - van metropool tot minuscule
indianenstam - wordt door Lévi-Strauss in zijn magnifieke reisboek ingeleid met een
heel precieze beschrijving van een zonsondergang op volle zee, en net als bij
Thoreau wordt de precisie tot een omvattend wereldbeeld, een voedingsbodem. Hij
schetst niet alleen een allegorisch decor, in de plastische beschrijving van
verkleuringen en bewegingen, hij beschrijft de wereld en het stille drama van het
einde van een dag, als het oord waar de mensheid door omvangen is, waarin zij
geborgen is, even ongewis en eindig.
Rust of beweging? Op kousenvoeten verplaats ik mij door Doesjes geometrieën,
door z'n elf tinten grijs heen, op weg naar het troostrijk mollige, vriendelijk
tomaatroodblozende, licht geknakte schemerlampje op de vierkante, botergele
betonnen keukentafel, om daar de wereld te laten krimpen tot een lichtkring met
boek in rondom duisternis. ‘Het jongste verleden maakt steeds de indruk alsof het
door catastrofes vernietigd is,’ schrijft Adorno in Minima moralia. Het is een opmerking
die geldig is voor iedere dag, als jongst verleden zodra de nacht toeslaat; en die in
dit zichzelf tot abstractie uitroepende en daardoor zo grofstoffelijke huis dat van elk
mysterie is verstoken, eigenlijk per minuut geldt. Zo raakt men nog eens ontheven
van zinledige dreigende angst al wordt die daarmee nog niet veranderd in een
voorjaarsbos dat geuren meebrengt van perzikbloesem en wilde kers - maar wel,
wat mij betreft, in winters kaaltakkig doorzicht van rigoureus denken dat korte metten
maakt met wat voor hoop dan ook, en dan toch durft schrijven: ‘Wie echter wanhopig
sterft, diens gehele leven is vergeefs geweest.’
Lévi-Strauss komt in Het trieste der tropen tot de conclusie dat de mensheid niet
anders kan dan haar eigen ondergang bewerkstelligen. ‘De mens komt zichzelf voor
als een machine die aan de ontbinding van een oorspronkelijke orde werkt en
daardoor de krachtig georganiseerde materie in een toestand van inertie brengt die
steeds groter wordt en op een goede dag definitief zal zijn.’ Maar ‘de wereld is
zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen’. Net als Thoreau ziet
Lévi-Strauss de
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wereld als een groter macht dan de mens. ‘De instellingen, zeden en gewoonten
die ik mijn leven lang heb geïnventariseerd en heb trachten te begrijpen, zijn de
vergankelijke bloesems van een schepping in verhouding waarmee zij geen zin
hebben; in het gunstigste geval staan zij de mensheid toe haar rol in deze schepping
te vervullen.’ Wat is de grootste genade die er voor ons, in slavernij geketenden is
weggelegd? ‘... het wezen te omvatten van hetgeen de mens is en altijd zal zijn, los
van de gedachte en los van de samenleving: in de aanschouwing van een mineraal
dat mooier is dan al onze werken; in de geur, opgesnoven uit de kelk van een lelie,
wijzer dan al onze boeken; of in het knipoogje, vol geduld, gemoedsrust en wederzijds
vergeven, dat men door een onwillekeurige goede verstandhouding somtijds met
een kat kan wisselen.’ Daar moeten we het mee doen, niet als individuen maar als
soort, want ‘het ik is niet alleen te verfoeien; het heeft geen plaats tussen een wij
en een niets.’ Het wij, vervolgt Lévi-Strauss, is een zuivere schijn, een factor slechts
in het proces van desintegratie; maar zuivere schijn is altijd nog meer dan niets,
voor wie zichzelf niet wil vernietigen. Dit lezende bekruipt mij een oud verlangen:
geen mens te zijn, maar pissebed, hagedis, roestige spijker, platgespoten brandnetel
desnoods. Ik schaam me, is mijn conclusie, voor iedereen die ooit, en vooral in
geschrifte, een conclusie trekt. Die, zoals iedereen zou moeten weten, alleen maar
onwaarachtig kan wezen, een vorm van utopie als kitsch. Is that all there is? Hebben
de aandachtig observerenden niet meer dan dat: kosmisch humanisme, vitaal dan
wel weemoedig? Is dat opheldering? Ik ga de afwas doen. Schoonheid wil ik.
Waar is de betere wereld? Nog altijd heb ik weinig tot niets in te brengen tegen
andermans werkelijkheid, verwoord of belichaamd. En men moet, daar het leven
immers ophoudt, toch iets werkelijkers kunnen laten varen dan de zekerheid van
onzekerheid, de stelligheid van het ongewisse, het balanceren van de bodemloze.
Want dit zijn niet míjn ineengeschoven kubussen, de strijdbare diagonaal van de
trap is niet míjn manifest, en die melkglazen bollen boven in de koude werkzaal,
waaruit zo'n desolaat licht op mij neerdaalt, heb ik al helemaal niet bedacht als
Ideaal. Wie zich tot de taal wendt om er wijzer van te worden zal niet ophouden met
bonken tegen de muren van de zeggingskracht. Wat een zegen is de traditie, met
al haar rijkdom van vocabulaire en ornamenten: een jeugd met misdienaarschap,
bijbellezing aan tafel, communistische indoctrinatie, abjecte weelde, wat dan ook.
Alles is bruikbaar om op voort te bouwen of om te verwoesten. Grootgebracht op
grond van niks, bevind ik mij met lege handen te Meudon. Ik weet dat ik sterfelijk
ben. In het eerste deel van Het trieste der tropen, als hij bepeinst hoe moeilijk het
is voor de observerende reiziger (dus voor de sterveling) om de werkelijkheid te
zien als het niet-vreemde en het vreemde tegelijk, als verleden en heden
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in één, om archeoloog van de ruimte te zijn zonder te vervallen in zinloze nostalgie,
citeert Lévi-Strauss een opmerking van Chateaubriand: ‘Elk mens draagt een wereld
in zich, bestaande uit alles wat hij gezien en waar hij van gehouden heeft, en waar
hij voortdurend naar terugkeert, zelfs als hij een vreemde wereld doorkruist of er
schijnt te wonen.’ Dat is al heel wat. Maar is het genoeg? ‘Wie wanhopig sterft, diens
gehele leven is vergeefs geweest.’ Een krasse uitspraak. Het is maar de vraag of
sterven wanhoop toelaat; die zou op dat moment kunnen vervluchtigen in een
immense opluchting.
Maar hoe verkwikkend is het, Minima moralia te lezen. ‘Er bestaat niets
onschuldigs meer. (...) Zelfs de boom die bloeit, liegt op het ogenblik waarop men
zijn bloei zonder een zweem van ontzetting waarneemt.’ Ontzetting om de broosheid
van die bloei, en om het lef ervan. Adorno weet bij elke gedachte het tweesnijdende
ervan in ere te houden, met een stelligheid zonder retoriek en een woede die de
eigen onmacht beseft. Aan wijsheden heb ik een hekel. Alleen met iemand die op
zoek is, kan ik meegaan. Adorno slaat de lezer om de oren, hij laat niet veel van je
heel, hij steekt de gemoedsrust een mes tussen de ribben, of hij het nu heeft over,
schijnbaar geringe onderwerpen zoals hoe men tegenwoordig. deuren sluit, de
vrouwenstem als telefonische, graadmeter van schoonheid, geschenken, rennen
op straat, de weemoed van Sneeuwwitje, de splinter in uw oog die het beste
vergrootglas is, of over ‘grotere’ zaken als de liefde, de oorlog (het is 1944-1947),
muziek, het onware dat het geheel is. Want ‘het is de proef op het gevoel of het
boven het gevoel uitgaat door duurzaamheid, zij het ook maar als obsessie’, en
‘uiteindelijk is de ziel zelf de hunkering van het onbezielde naar redding’. De beste
gedachten zijn misschien een en al moraliteit, zolang de wereld niet beter is dan zij
is. ‘Terwijl de gedachte langzamerhand in het oplossen van toegewezen opgaven
verandert, wordt ook het niet toegewezene volgens het schema van de opgave
behandeld.’ Daar sta ik met mijn gewroet naar opheldering. Maar over mijn versjes,
over mijn wroeging dat schrijven tot op heden niet heeft geleid tot rijping en loutering
maar veeleer de onmacht heeft doen aanwassen, krijg ik van Adorno een troostrijke
uiteenzetting aangereikt: ‘Iedere geslaagde uitdrukking van het subject is een kleine
overwinning op het krachtenspel van zijn eigen psychologie.’ Kunst is geen sublimatie
- stelt niet, door waan gedreven, iets subjectiefs in de plaats van de realiteit.
Uitdrukking negeert de realiteit maar verloochent haar niet. In onvervalste
zichtbaarmaking van zichzelf is ze ‘polemische openbaring.’ ‘Het pathos van de
kunst is hierin gelegen dat ze, juist door in de verbeelding terug te treden, de
overmacht van de realiteit het hare geeft en toch niet tot aanpassing afdaalt. (...) Zij
die dit volbrengen, moeten hiervoor als individuen zonder uitzondering duur betalen,
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hulpeloos ten achter gebleven bij de eigen uitdrukking die aan hun psychologie
ontkomen is.’ Vandaar dat Ingeborg Bachmann eindigde met onmachtig gestamel
zoals postuum uitgegeven onder de titel Ich weisz keine bessere Welt, vandaar dat
een verstandig kunstenaar na een tijd van exploratie zich liever toelegt op het
ontwerpen van theemutsen en ball-points, of het schrijven van geheide bestsellers
of columns in Tussen de rails. Hij kan er zijn hachje mee redden. Maar waarom zou
je niet naar de bliksem gaan als je al is het maar het flauwste vermoeden hebt dat
de wereld, het wij van Lévi-Strauss, je dat zal vergeven omwille van die ‘polemische
openbaring’? Het zij zo dat iedereen als het erop aankomt een blind bevangene is
in de toevalligheid van het eigene, al of niet binnen een ruimere werkelijkheid; als
de mijne maar mag zijn die van de Naakte Strijdlust Tegen Het Ontbrekende.
Eenmaal beland in die onbehaaglijke positie, is iedere bekrachtiging daarvan welkom.
Zo citeert Adorno in zijn voorwoord gelukkig Hegel: ‘Het leven van de geest verwerft
zijn waarheid slechts doordat het in absolute verscheurdheid zichzelf vindt. Deze
macht is hij niet als het positieve dat zich van het negatieve afwendt, zoals wanneer
wij van iets zeggen, dat is niets of verkeerd, en nu, daarmee afgedaan hebbend,
tot iets anders overgaan; maar hij. is deze macht alleen dan, wanneer hij het
negatieve in het gezicht ziet, zich erbij ophoudt.’ Ergens daarachter, daar doorheen,
ligt dus de betere wereld; in de geest. Adorno heeft het over loutering, niet over
zuivering want de Arische zuiveringen staan hem maar al te scherp voor de geest.
En loutering is hem al utopisch genoeg, zoals te lezen staat in zijn slotparagraaf,
die een proclamatie is van het onvermogen dat in alle denken schuilt: ‘Kennis heeft
geen ander licht dan wat vanuit de verlossing de wereld beschijnt (...). Hoe
hartstochtelijker het denken zich ter wille van het absolute afsluit van zijn
bepaaldheid, des te onbewuster, en daardoor noodlottiger, valt het de wereld ten
prooi. Zelfs zijn eigen onmogelijkheid moet het nog ter wille van de mogelijkheid
begrijpen. Tegenover de eis die hiermee aan het denken gesteld wordt, is echter
de vraag naar de werkelijkheid of onwerkelijkheid der verlossing zelf al bijna
onverschillig.’ En toch: ‘er moeten perspectieven geschapen worden waarin de
wereld zich verplaatst, vervreemdt, haar scheuren en spleten openbaart, zoals ze
eenmaal behoeftig en misvormd in het Messiaanse licht zal openliggen.’ Ik citeer
te veel, ik sleep mijn misvormdheid op de krukken van het behoeftige voort door
het hoogveen en de heidevelden van mijn lectuur. Hoe te leven? Hoe de angel uit
de eigen ziel te trekken? Hoe lang moet ik het negatieve in het gezicht zien? Alles
liever dan nostalgie en weemoed, houd ik mijzelf voor, terwijl ik in Meudon probeer
te leven in een streng en onherbergzaam huis dat doet alsof perceptie van de ruimte
en de vlakverdeling een methode is om oog te krijgen voor Het Goede - en toch: ik
ben
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hierheen gegaan omdat er een boek is dat begint met de woorden: ‘Sinds ik met
Jane in Meudon woon...’, en omdat ik deze Jane heb gekend lang voordat ik het
boek las, als oude dame vol bescheiden noblesse die het schrijven in mijn stuurloze
bestaan bracht, als iets dat ik zou kunnen gaan leren. Zij moet mij in een licht hebben
gezien dat ik zelf niet zag, ze moet in mij een verlangen hebben gevoeld nog voordat
het ontwaakt was. Bij een nog op te sporen villa zal ik op een dag een
allerweemoedigst boeketje leggen, als hommage. Om terug te keren tot voor het
begin; om mijn denken te wijden aan haar bruine merelogen, aan het
vanzelfsprekende mirakel van belangeloze toewijding en ontferming.
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Hsia Yü
Drie gedichten
Voorwerpen vanzelf laten bewegen
iedere keer denken dat deze keer niet telt
iedere keer denken dat dat van nu niet echt is
een scheurend geluid van zijde in de lucht
zo hard mogelijk naar binnen rennen
en je verbergen
via een kiertje gluren
met een klein stemmetje zeggen: volgende keer, oké?
wanneer alles aan het gebeuren is en tot je bewustzijn doordringt
verwijdert dat bewustzijn het gebeuren
uit het gebeuren
maar om een dag later te kunnen zeggen:
‘eigenlijk’
of:
‘ooit’
denk je iedere keer plechtig:
‘de volgende keer telt beslist meer dan deze keer’
waarmee de volgende keer van de volgende keer
wordt gedefinieerd
of de volgende keer dat je voorbereid naar buiten rent
roepen:
‘telt niet’
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voorwerpen vanzelf willen laten bewegen
uit ongeduld
wat dan inderdaad ook gebeurt
ziet iedereen vervolgens
een stoel vanzelf aankomen
‘telt nog steeds niet’
zwakjes zeggen
‘zelfs deze telt niet telt niet’
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Soul
een vrouw die jaren geleden is gestorven keert terug
voor een ontmoeting met ons
we voelen haar maar zien doen we haar niet
we horen dat haar stem ons wijst
op een projector in de werkkamer (altijd
al stond hij daar) de handprojector maakt een roterend
glijdend geluid en richt een straal (altijd
één straal) omcirkelt een andere hoek van de kamer
en daar in die straal
verschijnt zij vervolgens
zoals geesten behoren te verschijnen
betoverd vergeten we te vragen naar de details van hierna
ze is helemaal vervaald
als een zwart-witfoto
wij hier
in het donker raken we doordrongen van onze kleur
en worden rusteloos en bezorgd
en praten in onszelf
en verliezen plotseling ons geheugen
over zo'n ontwaken zeggen we
het heeft wat geregend en zijn dan heel
bang voor de scheiding
die deze regen zal onderbreken
in de warme kamer in de regen
warme warme warme
kamer
voelen we altijd aarzeling
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Haar een fruitmand brengen
vandaag was ik ergens waar iemand me zei dat ik voortaan niet meer hoef te komen
/ ik zei dat ik er toch ook al niet graag kwam / dat sommigen er wel komen daar heb
ik niks mee te maken / ik ging terug naar mijn huurflat en stoomde een vis / een
vriend kwam langs en samen aten we de vis / toen we de vis op hadden zei hij dat
hij sinds kort niet zo lekker in zijn vel zat / zijn werk kwijt / verder de trein naar het
zuiden gemist om werk te zoeken / al dat werk kost je moeite en energie en vergalt
je hele leven zei hij / dan koop je natuurlijk een huis met een hypotheek en een auto
en dan zoek je een vrouw / je krijgt een paar kinderen je vindt het gênant als de
kinderen te veel op je lijken als ze niet lijken vind je het ook gênant / we spraken
wat over het verschil tussen huisbaas zijn en huurder / en toen deden we het / hij
vroeg hoeveel minnaars heb je en ben ik anders / ik zei wat een onzin natuurlijk
ben je anders / hij bleef doorvragen hoe anders / ik zei je bent gewoon anders en
als je per se wilt weten hoe anders dan zeg ik gewoon oké je bent net zoals zij / dat
zie je meteen als je naar me kijkt zei hij / je verwacht hoe dan ook het slechtste zei
ik / ja daar word ik rustig van zei hij / we keken samen naar de video van de kleine
zeemeermin / hij huilde toen de kleine zeemeermin haar stem kwijtraakte / we bleven
onze favoriete passages terugspoelen / aten toen nog een gestoomde vis / ik legde
tarotkaarten om te kijken of hij werk zou vinden en hoe het met ons zou gaan / je
vindt geen werk zei ik / o nee zei hij / nee je hoeft het niet eens te proberen / wat
moet ik dan / je moet niks daar word je rustig van zei ik / gaan we dan trouwen vroeg
hij / ook niet zei ik / er klopt niks van die kaarten zei hij hoe weet ik trouwens dat ze
de waarheid spreken / dat weet je niet zei ik daar kan ik ook niks aan veranderen /
waarom geloof jij ze dan / in die ene seconde dat ik de kaarten leg zei ik berekenen
alle causale verbanden sinds het ontstaan van de wereld achter de schermen vanzelf
de juiste kaart / weg met die hele kosmos zei hij / als de hele kosmos er niet was
zouden we hier nu geen kaarten kunnen leggen zei ik / ik had er geen zin meer in
en zei ik wil verhuizen / nou leg dan een kaart om te kijken of je een huis kunt vinden
zei hij / ik legde een kaart / de kaart zegt dat ik een huis vind / vraag dan nog eens
of ik er met je kan wonen zei hij / de kaart zegt van niet / we deden het nog een
keer / we wisten toch niet wat we anders moesten doen / daarna ging hij weg / ik
heb hem niet meer gezien sindsdien / misschien gaat het nog anders aflopen maar
dat weet ik nu nog niet / een vriendin belde op en zei o ik weet echt niet of hij nou
wel of niet van me houdt / hij houdt van je zei ik / hoe weet je dat zei ze / omdat hij
niet van mij houdt zei ik / ze hing op / ik legde de kaarten weer / ik wist dat ze zo
nog een keer zou bellen om te vragen en hou jij dan van hem / inderdaad belde ze
/ ik zei ja omdat ik zin had om haar te pesten / ik
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wist dat ze hem meteen zou bellen om te vragen zij houdt van jou waarom jij niet
van haar / ze verwachtte dat hij zou zeggen ik hou van haar / ook zij verwacht het
slechtste / en wordt daar rustig van / want hoe dan ook houdt niemand van haar /
ze had er schoon genoeg van / wij ook / en toen ben ik verhuisd / ik heb haar geen
fruitmand gebracht
VERTALING: SYLVIA MARIJNISSEN
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Over de medewerkers
Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) schreef een Journal intime dat geldt als één der
omvangrijkste gepubliceerde dagboeken.
Hans W. Bakx is auteur en vertaler.
Thijs Berman (1958) was correspondent Parijs van 1987 tot eind 2003, onderbroken
door een correspondentschap in Moskou van 1990 tot 1993. Hij is kandidaat voor
de PvdA bij de Europese verkiezingen van juni 2004.
Denis Diderot (1713-1784), een van de kopstukken van de Verlichting, was filosoof,
romancier en uitgever van de Encyclopédie. Raster 94 (2001) was in het geheel
aan hem gewijd. Ook daarin stond een fragment uit de nieuwe vertaling van Jacques
le Fataliste, dat dit jaar gaat verschijnen.
Martin de Haan (1966) is vertaler, essayist en recensent voor de Volkskrant. Behalve
de drie romans van Michel Houellebecq vertaalde hij onder meer twee romans van
Milan Kundera en gedichten van Raymond Queneau. Momenteel werkt hij aan
vertalingen van Proust, Diderot en Vauvenargues.
Hsia Yü woont, na jarenlang tussen Taipei en Frankrijk te hebben gependeld, weer
in Taipei. Zij gaf vier bundels uit in eigen beheer. Uit haar bundel Salsa (1999)
verscheen eerder een selectie in Raster 95.
Rokus Hofstede (1959) is vertaler van Pierre Michon, Georges Perec en Roland
Barthes. Hij bespreekt Franse literatuur voor De Volkskrant.
Albert Lhermite (1817-1885), zie de inleiding van Walter van der Star.
Erik Lindner (1968) is dichter en publiceerde Tramontane (poëzie, 1996) en Tong
en tred (poëzie, 2000). Samen met Henk Pröpper publiceerde hij Le verre est un
liquide lent (33 Nederlandse dichters in Franse vertaling).
Sylvia Marijnissen (1970) doet onderzoek naar de Taiwanese poëzie aan de
universiteit van Leiden. Vertaalde poëzie van Duoduo. Is medewerker van het
tijdschrift Het trage vuur.
Nicolaas Matsier (1945) is auteur en vertaler. Recente publicaties: Meneer Kortom
kijkt uit het raam (verhalen, 2000), Heimwee naar het heden (verhalen, 2001) en
De bijbel volgens Matsier (essays, 2003).
Piet Meeuse (1947) is schrijver en vertaler. Recente publicaties: Oud nieuws (essays,
1999) en De droom van de kennis (essays, 2003).
Pieter de Meijer was tot 1997 hoogleraar Italiaanse Letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij publiceerde in Nederland en Italië over vertelstructuren,
literatuurgeschiedenis en genre-problematiek; over Dante, Ariosto, Verga, Pirandello
en Sanguineti.
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Georges Perec (1936-1982) schreef een veelzijdig oeuvre, waarvan de laatste jaren
veel is vertaald, ondermeer W of de jeugdherinnering, Het leven een
gebruiksaanwijzing, Ruimten rondom en onlangs een uitgebreide keuze in de reeks
‘Privé-domein’: Ik ben geboren.
Francis Ponge (1899-1988) werd in Nederland bekend door Zeep; waarna Piet
Meeuse meermalen werk van hem vertaalde, onder meer Namens de dingen en
Proëma.
Raymond Queneau (1903-1976) is in Nederland vooral bekend geworden door zijn
romans. Zie het Rasternummer over WEMOLI (OULIPO) 54 (1991).
Pascal Quignard (1948), opgeleid als classicus, werd in Frankrijk bekend als
romancier, onder meer met Tous les matins du monde (1991), verfilmd door Alain
Corneau. Hij schreef ook speculatieve, meestal op de Oudheid gebaseerde essays,
zoals Petits traités (1981-1990). Sinds 1994 leeft hij in volstrekte afzondering. In
2002 kreeg hij de Prix Goncourt voor Ombres errantes, het eerste deel van de trilogie
Dernier royaume, waarin de twee polen van zijn werk - romans voor het grote publiek
en erudiete verhandelingen voor de liefhebber - werden verzoend.
Michel Serres (1930) doceert wetenschapsgeschiedenis in Stanford en publiceerde
onder meer de vijfdelige cyclus Hermès. Zie ook Raster 96 en de inleiding van
Vogelaar bij de vertalingen.
Walter van der Star (1954) werkt als vertaler en parttime verkoper van tweedehands
en antiquarische boeken. Recente vertalingen: Gij zult rijk worden! van Pascal
Bruckner (2002) en De globalisering van de islam van Olivier Roy (2003).
Willem van Toorn (1935) is schrijver, dichter en vertaler. Recent verscheen Gedichten
1960-1977 (2001), Les très riches heures (gedichten 2003), Een held (verhalen
2003).
Jacq Vogelaar (1944), recente publicatie: Taats onder mannen (roman, 2002).

Bon appétit
Robert Anker (1946) is schrijver, dichter en essayist. Recent verscheen De
broekbewapperende mens (poëzie 2002).

Jan Baeke (1956) publiceerde onder meer Zo is de zee (poëzie, 2001).
H.C. ten Berge (1938), recente publicaties: Oesters & gestoofde pot (2001, poëzie),
Blauwbaards ontwaken (roman, 2003).
Huub Beurskens (1950) publiceerde onder veel meer de dichtbundel Zang en
verdoving (2003).
Anneke Brassinga (1948) is schrijver en vertaalster. Laatst verschenen: Timiditeiten
(poëzie, 2003).
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Wouter Godijn (1955) publiceerde onder meer drie dichtbundels. De laatste is De
karpers en de krab (2003).
Wim Hofman (1941) schrijft voor kinderen en volwassenen. Recente publicaties: Ik
vlieg, ik vlieg! (2002), De hut in het bos (2002), Kleine Pien op reis (2002).
Ernst Jandl (Wenen 1925-2000) is schrijver en dichter. Laatste publicatie: aus dem
wirklichen leben (gedichten en proza, 1999).
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Rutger Kopland (1934) is dichter en psychiater. Recente publicaties: Twee
ambachten (essays, 2003), Wat water achterliet (poëzie, 2004).
Joke van Leeuwen (1952). Recente publicaties: Vrije Vormen (roman, 2002), Kweenie
(kinderboek, 2003).
Jane Leusink (1949) debuteerde met Mos en gladde paadjes (2003) waarvoor zij
de Buddingh'-prijs ontving.
Tomas Lieske (1943). Recente publicaties Stripping & andere sterke verhalen
(poëzie, 2002) Gran café Boulevard (roman, 2003).
Erik Menkveld (1959) is dichter. Recente publicatie: Schapen nu! (poëzie, 2001).
K. Michel (1958) is dichter. Recente publicatie: Waterstudies (poëzie, 1999).
Alfred Schaffer (1973) verbonden aan de universiteit van Kaapstad. Recente
publicaties: Dwaalgasten (poëzie, 2002).
Charles Simic (Belgrado 1938) Schrijver en dichter. Recente publicaties His Voice
at 3:00 A.M. (2003), Metaphysician in the Dark (2003).
Albertina Soepboer (1969) Publicaties in het Fries en het Nederlands, onder meer
Het nachtland/De knotwilg (2003) en De fjoerbidders (2003).
Nathaniel Tarn (1928) is dichter en antropoloog. In 2002 verscheen Selected Poems
1950-2000. ‘Voedsel’ is afkomstig uit The House of Leaves (1976).
Peter Theunynck (1960). Recente poëziepublicaties: Man in Manhattan (2003) en
Bijzonder heden (2003).
Marjoleine de Vos (1957). Recente publicatie Een kat van sneeuw (poëzie, 2003).
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[Nummer 106: Plek]
Redactie
Bij dit nummer
‘Een plek is iets anders dan een plaats,’ schrijft Martin Reints in de bijdrage waarmee
dit nummer opent. En iets verder in zijn stuk preciseert hij waar dat ‘anders’ in zit:
‘Het woord “plek” duidt op geografische nauwgezetheid. Een plek is even bepaald
als een datum dat is.’
Het zal deze nauwgezetheid die Reints associeert met het woord ‘plek’ zijn
geweest die de redactie op het idee bracht, een aantal mensen - schrijvers, dichters,
een fotograaf, een landschapsarchitect, een psycholoog - te vragen een zo precies
mogelijk beeld te geven van een plek die voor hen een speciale betekenis heeft, of
van de ervaringen die plekken hebben teweeggebracht. Die vraag leverde bijdragen
op van onder anderen Johanneke van Slooten, die sprak met landschapsarchitect
Kees Hund, van Marjoleine de Vos die in Groningen vond wat zij in Friesland miste,
van Tijs Goldschmidt die in Tanzania een letterzuil van de beeldhouwer Marc Ruygrok
ontmoette, van Walter van der Kooi die het verblijven in (vakantie)huizen van anderen
onderzocht, van Theo Baart die ‘zijn’ plek in Frankrijk fotografeerde. Meer plekken
in Frankrijk worden in woorden opgeroepen door Stefan Hertmans, René Puthaar,
Martin de Haan en Willem van Toorn. Poëzie naar aanleiding van de vraag van
Raster is er van Rutger Kopland, Hans Tentije en Ineke Holzhaus.
In het buitenland vond de redactie verrassende gedichten en prozateksten over
‘plekken’: Jacq Vogelaar vertaalde Herta Müller, Paul Beers de jonge Zwitserse
schrijver Peter Weber en Piet Meeuse niet alleen een tekst over ‘het nest’ van Gaston
Bachelard maar ook een fragment uit het spraakmakende boek Non-lieux van Marc
Augé.
Buiten het thema is er essayerend proza over de verhouding tussen lichaam en
technologie van Piet Meeuse, Arjen Mulder en Dirk van Weelden. Bernlef begint
met een kroniek over vertaalde poëzie en Anneke Brassinga vervolgt haar
leeskroniek.

Martin Reints
Hè?
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Johanneke van Slooten
In gesprek met landschapsarchitect Kees Hund
Ontwerpen naar de plek uit je jeugd
Als kind reed ik al op de step de stad uit, ik wilde weten wat er achter de straten lag
en ging op weg naar Ouderkerk aan de Amstel en naar Diemen. Toen had ik al
belangstelling voor de overgangen van de dichtbebouwde stad naar de tuinsteden
en als je verder ging, kwam je meteen tussen de boerderijen terecht. Het belangrijkste
waren de maatverschillen, na de benauwde straten de grasvlakten: een enorme
open ruimte.
We woonden driehoog aan de Plantage Parklaan tegenover de Hortus. Artis was
mijn speelterrein, het grensde aan onze straat en het was de directe uitloop van
ons huis en zo een deel van onze leefomgeving. Het is nu onvoorstelbaar dat je als
kind van vier gewoon overal tussendoor kon lopen, tussen het verkeer door, en dat
je zomaar de Middenlaan over kon steken.
Mijn moeder gaf tekenles aan de Rietveld Academie en zij heeft wel dertig jaar
in Artis les gegeven in dierentekenen. Eerst ging ik met haar mee, maar daarna
altijd alleen. Ze zei eens dat ik er als een opzichter bijliep, zo met mijn armpjes op
de rug. Op een gegeven moment werden er bij de ingang van Artis leidingen
aangelegd; ik vond dat ik daar niet gemist kon worden. Toen ze om vier uur met het
werk ophielden vroeg ik hoe laat ze de volgende morgen zouden beginnen. Ze
zeiden om halfzes. 's Morgens vroeg verdween ik uit mijn bed en ging ernaar toe,
maar toen ik daar aankwam waren er geen grondwerkers te bekennen. Na uren
zoeken vonden mijn ouders mij slapend in de hooiberg van de kinderboerderij. Zo
vertrouwd was het.
Artis was een complete wereld, je had er alles. Ik speelde overal dwars door de
hele tuin heen. Als vijfjarige verkende ik daar de wereld: alles wat tot de buitenwereld
behoorde. Ik probeerde op de dieren uit wat mijn mogelijkheden en wat mijn krachten
waren. De krokodil die weken lang niet bewoog, tartte ik door met mijn hoepel op
zijn kop te meppen om te kijken of er nog leven in zat. Op latere leeftijd kwam ik
ook in de nachtverblijven en gooide ik suikerbieten naar de kont van de olifant om
ze daarna met een zwiep van zijn slurf keihard teruggegooid te krijgen, zodat ze
tegen de wand uit elkaar spatten. Achterin was een groot ruig gebied, waar ik in
bomen kon klimmen, hutten bouwen en met mijn fiets heuveltje op en af kon crossen.
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Nu terugdenkend aan Artis weet ik dat de ruimtelijke situatie zoals die zich daar
voordeed in mijn jeugd, voor mij zeker vormend geweest is. Deze klassieke,
negentiende-eeuwse tuin had vanaf de formele ingang met de poortwachtershuisjes
bij het monumentale entreehek, dat geflankeerd werd door bronzen arenden op
consoles met reliëfs van olifantskoppen, tot aan de wilde boshoek, een onontgonnen
gedeelte aan het einde van de tuin, een duidelijk gestructureerde tuinaanleg met
geleidelijke overgangen van cultuur naar natuur.
Deze polariteit maakt van een park een afspiegeling op miniformaat van de totale
ruimtelijke structuur van de stedelijke cultuur tot waar de informele natuurlijkheid
begint. Het ordenen van het landschap aan de hand van deze twee polen,
gecultiveerd en natuurlijk, is voor mij nog steeds mijn belangrijkste leidraad bij het
ontwerpen, het beginsel dat mij stuurt. Artis was als wereld in het klein een staalkaart
van landschaps- en cultuurstijlen en dit wereldbeeld kreeg nog een extra dimensie
doordat het bevolkt was met de dieren uit alle windstreken.
Achter het entreehek lag een indrukwekkende laan waarlangs 's zomers de
papegaaien op hun zitstok gehangen werden. Ze keuvelden onder elkaar, als ze
gepest werden gingen ze krijsen. Aan het eind van die formele laan stonden aan
weerskanten grote bronzen tuinbeelden van jachthonden op sokkels. Doordat die
laan ruimtelijk niet begrensd werd, stopte hij niet; voor je gevoel liep hij gewoon door
over de vijver. Je blik werd verlengd, de zichtlijn liep door over het gietijzeren hekje.
Achter die superromantische, grillig gevormde natuurvijver met glooiende walkanten,
scheef gezakte bomen, flamingo's en pelikanen kwam je over lage bruggetjes in
een gedeelte met brede slingerende paden langs fantasielandschappen. Heel
spectaculair was de steenbokkenrots. Dit was een kunstmatige rots met een grote
boog waar de bokken ook bovenlangs konden. Maar als de bokken ín de koepel
van stenen stonden, een soort dageraad, leek het alsof ze door het licht vanuit de
achterliggende wereld op je af kwamen. Door die boog kwam er dramatiek in, ze
kwamen op vanuit het licht.
Daarachter bevond zich een kleine baroktuin met marmeren tuinbeelden. Deze
figuren uit de Griekse mythologie stonden midden in een gazonnetje met
geraniumperkjes. Die tuttigheid contrasteerde met de stoerheid van de
roofdierengang en de berenburcht. Grenzend aan de baroktuin lag de pinguïnrots,
een modernistische blokkendoos in kubistische stijl met een strookje water eromheen
waarmee de pinguïns zich moesten amuseren. De uilenruïne aan de andere kant
was een nagebouwde ruïne van een kasteeltoren, van bakstenen met rafelranden
en rustieke begroeiing. In dit Bommelstein achter een slotgrachtje zaten de oehoes
en de steenuilen.
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Om de romantiek te versterken waren veel van de dierenverblijven in de sfeer van
hun leefomgeving of het land van herkomst uitgevoerd. De berenburcht was een
Kaukasisch bolwerk met een enorme poort. Aan de buitenkant zaten de ronde
berenkooien. Dat gaf een trieste aanblik zoals ze daar heen en weer stonden te
wiegen achter hun hek. De Indische antilopen kregen een Sumatraans huisje als
verblijf met zo'n doorgezakt rieten dak. Ze wilden niet een stukje Indonesië
nabouwen, alleen een sfeer aantippen met een Indisch bouwwerkje.
Tegenwoordig proberen ze de hele biotoop te imiteren. Je ziet bij Artis al van
buitenaf dat de architectuur dominanter is dan het verhaal of het karakter van het
dier. Ze proberen de woestijn na te maken temidden van de zeer nadrukkelijke
tijdgebonden architectuur, of een stukje savanne met op de achtergrond de pakhuizen
van het Entrepotdok. Dat geeft een heel vervreemdend beeld.
De oude architectuur had een symbolische waarde, die misschien niet de echte
leefomgeving van het dier was maar een bepaalde sfeer met zich meebracht
waardoor iets gesuggereerd werd uit de omgeving, het land, de context waar het
beest vandaan kwam. Vroeger was het een tuin met dierenverblijven, nu maken ze
een schijnlandschap. Of daarmee meer over het dier verteld wordt, betwijfel ik. Het
is een uitstekend standpunt meer ruimte voor de dieren te creëren, maar daarmee
is de tuin vernietigd. Dan hadden ze dat op een andere plek moeten doen. Nu
hebben ze twee ontwerpen over elkaar heen gelegd die niet met elkaar verenigbaar
zijn.
Ik wil er nu niet meer naar binnen, omdat het romantische beeld met de
symbolische suggestieve waarde, die wellicht sterker is dan de waarheid, door de
ingrepen vernietigd is. Nu is het een versimpelde waarheid en het
negentiende-eeuwse park is ondergeschikt gemaakt aan de functionele en
modern-esthetische architectuur.
Toen mijn zoon elf jaar werd, vonden mijn vrouw en ik dat het schip waar we
woonden te klein werd, te weinig privacy gaf voor een opgroeiende jongen. Daarbij
vonden we de stad te gecompliceerd worden, denkend aan alles wat er tegelijk op
een kind afkomt, en we verhuisden naar Enkhuizen. Bovendien kon ik daar ons
eigen huis bouwen en daarbij voor het eerst een tuin voor mijzelf bedenken. Er
ontstond direct al een beeld van een stedelijke tuin en bij het zoeken naar een
referentiebeeld voor het ontwerp en het karakter van die tuin, herinnerde ik mij een
Deens kerkhof. De Deense tuinarchitectuur was door de kleinschaligheid en de
gedetailleerdheid lange tijd toonaangevend. En dit was een prachtige tuin met smalle,
in één richting lopende lichtgebogen klinkerpaden met haaks daarop tussenpaadjes
op wisselende afstand. Daartussenin lagen perkjes
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van verschillende grootte. Dat beeld heb ik overgenomen en er ontstond een
kleinschalige tuin met een informeel karakter, bestaande uit geordende verspringende
paden en doorsteekjes. De perken waren omzoomd met laag blijvende
randbeplanting. Het huis was tegen de dijk gebouwd en het hoogteverschil had ik
benut om een souterrain te maken. Hierdoor woonden we niet direct aan de tuin en
werd het meer een kijktuin, van bovenaf gezien.
Vele jaren later, toen we weer terugverhuisd waren naar Amsterdam, sloeg ik in
een architectuurboekwinkel een boek open over tuinen. Daarin zag ik een foto
waarvan ik dacht: ‘Dat is precies mijn tuin in Enkhuizen!’ Aanvankelijk zag ik alleen
de romantiek van die afbeelding. Pas toen ik het onderschrift las, zag ik dat het een
foto van de Hortus in Amsterdam was. Toen realiseerde ik me ineens dat ik in
Enkhuizen via die Deense omweg geprobeerd had mijn eigen jeugdbeeld te
verwezenlijken. Dit was het beeld met de paden en de perkjes dat ik kende: zo zag
een tuin eruit - het beeld van de Hortus dat ik als kind vanuit het raam drie hoog
had gezien.
De beelden uit de prille jeugd blijken maar al te vaak het referentiebeeld te zijn voor
de appreciatie die men later voor een omgeving heeft. Door mijn escapades op de
step naar de open ruimte buiten de stad, is mijn landschap het veenweidegebied
en de open polders. Het slagenlandschap met de boerderijen die met hun formele
voorzijde en de boombeplanting op de hogere gronden langs de rivieroevers
gebouwd zijn, en het daarachter gelegen open weidegebied. De evenwijdig lopende
sloten monden uit in een natuurlijke prut, een onontgonnen riet- en waterland. Een
duidelijke herkenning van de mensenwereld en de relicten van de natuur.
Toen we een keer voor een studiedag met een grote groep prominente
landschapsarchitecten op pad gingen naar Midden Delftland, dat is een
probleemgebied in het groene hart omdat het onder stedelijke druk staat, ontstond
er een discussie over de inrichting van dit gebied. Het bleek dat de meningen zeer
ver uiteenliepen. Er was geen lijn in te ontdekken. Een deel van de groep vond dat
het gebied open moest blijven en de anderen vonden dat een bosgebied hier ook
zeer goed op zijn plaats zou zijn. Opvallend was dat deze zwaaropgeleide architecten
met jaren praktijkervaring zulke uiteenlopende meningen hadden over de ontwikkeling
van dit gebied. Het ging om de eerste indruk. Ik vroeg de collega's de kring rond
waar ze waren opgegroeid. Tot mijn grote verbazing bleken de eerste
jeugdervaringen een dominante rol te spelen bij de vorming van hun ideeën. Die
waren voor hun mening over de inrichting van dit gebied meer bepalend dan de
jaren studie en ervaring in het vak.
Eén landschapsarchitect vormde een uitzondering. Deze al oudere ar-
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chitect was direct een voorstander van een open landschap hoewel hij in een beboste
omgeving was opgegroeid. Hij had echter zijn hele werkzame leven aan de
ontwikkeling van de nieuwe polders gewerkt en in de open gebieden van
Noord-Holland gewoond. De invloed van de eerste bevindingen wil niet zeggen dat
hun ideeën later, na een nauwkeurige studie van het gebied en na het programma
en de mogelijkheden nader bekeken te hebben, niet zouden kunnen veranderen.
Ook ik had op dat moment het idee dat het gebied open moest blijven, waarbij ik
teruggreep op het beeld uit mijn jeugd. Dat wil niet zeggen dat ik, nu ik meer
informatie over de wensen en de mogelijkheden heb, niet voor een oplossing zou
kiezen waarbij het gebied ingericht zou kunnen worden met een opgaande
beplanting, met bomen en heesters, die een duidelijke ruimtelijke geleding vertonen.
Veel mensen hebben een ideaalbeeld van de plek waar ze zich welbevinden,
hetzij om er te wonen of met vakantie te gaan, of om er op enige manier reëel of in
de fantasie steeds terug te keren. Meestal vindt dat verlangen zijn oorsprong in een
beeld dat belangrijk was in de jeugd, refereert het aan herinneringen met een
symbolische waarde of roept het gevoelens op van vertrouwdheid. Dat is voor mij
de weidse openheid van het polderlandschap met een hiërarchische opbouw, waarin
de polariteit tussen cultuur en natuur visueel sterk aanwezig is zoals het gebied
rond Amsterdam. Daar ben ik het liefst en daar werk ik als landschapsarchitect het
best, want dat begrijp ik goed.
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Willem van Toorn
De betekenis van de plek
Achteraf kun je je er alleen maar over verbazen, in dit tijdperk van twijfel aan alles
- maar in de jaren '60 en '70 wisten we precies hoe de toekomst eruit zou zien. ‘We’
dat was dan de kleine voorhoede van denkers, kunstenaars, vormgevers en
wetenschappers die meende namens ons allemaal te mogen spreken. Als je ze nu
terugleest, de artikelen van hun hand in wetenschappelijke en culturele tijdschriften,
dan heeft hun geloof haast iets ontroerends in zijn absolute overtuiging van de
maakbaarheid van alles, inclusief de nieuwe mens en de samenleving. Dat geloof
was zelf weer een late echo van de droom van het interbellum, toen de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog weer een andere voorhoede ervan
hadden overtuigd dat het zó niet langer kon met de mensheid, dat het afgelopen
was met het burgerlijke Europa en dat alles nieuw en anders moest - en die droom
was op zijn beurt natuurlijk weer de erfenis van de utopistische visioenen van
eeuwen.

Vrijheid
Als ik probeer voor mezelf dat geloof van de jaren '60 en '70 samen te vatten, dan
blijkt vrijheid het sleutelbegrip: de razendsnelle ontwikkeling van wetenschap en
techniek zou de mens bevrijden van het juk van de arbeid en van zijn gebondenheid
aan sociale structuren en plekken; de vrijwel onafzienbare hoeveelheden vrije tijd
die hij zou hebben zouden hem eindelijk tot een ware homo ludens maken; het
onderwijs zou niet meer gericht zijn op op nuttige kennis en vaardigheden ten dienste
van latere arbeid (die immers door machines zou worden overgenomen) maar op
het ontwikkelen van zijn talent om te spelen. Zijn ketenen zou de mens afschudden
en hij zou, niet gehinderd door stoffelijk bezit, van de ene plek naar de andere
zwerven. Je moest denken aan Gorters arbeider die reidanste aan de oceaan.
Het meeslependst werd dit visioen verbeeld en verwoord door de beeldend
kunstenaar Constant, die in de tekst bij zijn project New Babylon (1962) schreef:
‘New Babylon is één onmetelijk labyrint. Iedere ruimte is tijdelijk, niets wordt herkend,
alles is een ontdekking, alles verandert, niets kan dienen tot oriëntatie.’ Vertrouwdheid
met een plek, je thuis voe
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len in een omgeving omdat je er elementen van herkende, waren taboe geworden.
Niets wordt herkend, deelde Constant ons streng mede. New Babylon was het model
van de nieuwe wereld die ons te wachten stond. Het was, blijkens de maquettes en
beschrijvingen van Constant, opgebouwd uit een groot aantal ‘sectoren’, die zich
plusminus zestien meter boven de grond bevonden en de bodem geheel vrijlieten
voor snelverkeer. Impliciet in het model was, dat het kapitalisme zijn tijd had gehad.
Gewerkt werd er alleen nog voor het plezier, in New Babylon. Gebruiksgoederen
werden geproduceerd in ondergrondse automatische fabrieken. De vrij geworden
mens begaf zich als hij iets nodig had naar ‘centrale verkoopautomatieken’ waar
goederen volautomatisch werden afgeleverd. Wonen kon de spelende mens in
woonhotels en zijn medemens ontmoette hij in de ‘sociale ruimten’ die geen
beredeneerbare nuttigheidsfunctie hadden. ‘De sociale ruimte van New Babylon is
een artistiek medium, de eigenlijke materie van de New-Babylonische cultuur.’
Er was een kunstenaar als Constant nodig om, in zijn verbeelding van New
Babylon, een veelheid van ideeën samen te vatten die op alle denkbare gebieden
opbloeiden en die als gemeenschappelijk kenmerk hadden dat het individu boven
de gemeenschap ging. Als je nu zijn lofzang op een nieuwe wereld terugleest, voel
je nog steeds de wonderlijke aantrekkingskracht van de geest van vrijheid die door
de westelijke wereld waaide. Onze scholen zouden volstrekt geïndividualiseerd
onderwijs gaan geven, aan kinderen die gevrijwaard zouden blijven van de dwang
van de traditionele canon. Ontwikkeling van de eigen creativiteit was, voor de
nomadische burgers van de toekomst, oneindig veel belangrijker dan door
voorgaande generaties opgebouwde kennis. Geestelijk gestoorde medemensen
mochten niet meer worden verbannen naar als onmenselijk ervaren inrichtingen en
belandden op straat: de samenleving moest maar leren hen als verrijkende
menselijke variant te beschouwen en op te nemen. Plotseling hadden nieuwe
groepen burgers inderdaad vrije tijd, en een auto die onbekende verten bereikbaar
maakte. De pil bevrijdde jonge mensen, en vooral vrouwen, van de onvermijdelijkheid
van het traditionele gezinsleven. Bloemenkinderen sliepen in de eindeloos lijkende
zomers op stadspleinen en in parken, niet gehinderd door een openbaar gezag dat
van Provo en verwante groeperingen verbluffend snel leerde wat zijn plaats was.
Alle tekenen wezen erop dat de verwezenlijking van New Babylon, of hoe de wereld
van overmorgen ook mocht gaan heten, slechts een kwestie van tijd was.

Gebonden
Nu, drie decennia later, hoef je geen cynicus te zijn om vast te stellen dat van al die
verwachtingen op wezenlijke punten precies het tegengestelde
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is uitgekomen. In plaats van de grote verliezer is het liberale kapitalisme de grote
winnaar geworden. Het aantal mensen dat zonder te werken deel kan hebben aan
de zegeningen van het moderne leven is dramatisch gedaald. Het leven van de
overgrote meerderheid van onze bevolking wordt beheerst door werk, en dat in een
mate die we twintig jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Van grote
groepen studenten en scholieren wordt de tijd die ze voor studie hebben danig
aangetast door verplichtingen op een speciaal voor hen gecreëerde arbeidsmarkt,
die het hun mogelijk moet maken een ideaal geacht consumptiepatroon in stand te
houden. Zelfs de groep zwervers die we hebben gecreëerd door gestoorde mensen
de straat op te sturen, heeft werk gevonden: geen winkelcentrum of ze bieden er
ons de Daklozenkrant aan. Van de gedachte dat de ontwikkeling van de techniek
ons tijd zou bieden om onbeperkt van het leven te genieten, is niets over; de centrale
gedachte die de huidige samenleving tot in het meest persoonlijke domein doordringt
is, dat we voortdurend economisch moeten groeien en dat alles wat die groei in de
weg staat moet worden uitgebannen. In plaats van de zeeën van vrije tijd die ons
beloofd waren, spreken jonge tweeverdieners met grote inkomens nu over quality
time - de zeer schaarse vrije tijd die je dank zij een veelheid van kostbare diensten
(hondenuitlaatservice, ontbijtservice, oppasservice, was-, stoom- en strijkservice)
kunt kopen om bijvoorbeeld dagelijks een half uur met je kind te kunnen spelen.
Voor de bovengenoemde overgrote meerderheid van de burgers betekent dit, dat
er volstrekt geen sprake is van het vrijgevochten nomadische wereldbeeld van
Constant, maar dat ze in sterke mate gebonden zijn aan een plek, of een beperkt
aantal plekken, waar ze wonen en werken.
Het wonderlijke verschijnsel doet zich voor dat, terwijl het ideaalbeeld van veertig
jaar of langer geleden voor de meeste burgers volkomen achterhaald lijkt, een kleine
elite over de samenleving blijft spreken alsof dat ideaal wél verwezenlijkt is of
binnenkort zal worden - met alle gevolgen van dien. Sommige sociologen, planologen
en andere denkers over onze toekomst zijn met iets van radeloosheid blijven
vasthouden aan dat beeld van de mens als Europees- en zelfs wereldburger, die
achteloos grenzen overschrijdt, via internet overal ‘informatie’ vandaan haalt, zich
overal even gemakkelijk beweegt, en voor wie het ‘eigene’, het bekende, de eigen
plek, niets meer betekent.
En zeker, er bestaat een groep waarvoor dat tot op zekere hoogte geldt - maar
dat is nu juist de groep die dit ideaalbeeld tot zijn bestaansreden heeft gemaakt:
een kleine internationale elite van zakenlieden, politici, architecten en stedenbouwers,
sociologen, marktonderzoekers en mediatycoons, die werkelijk lijken te denken dat
‘de moderne mens’ (of liever nog de ‘postmoderne’) is veranderd in een Europees
of zelfs mondiaal

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

17
denkend wezen dat geen boodschap meer heeft aan zoiets als een eigen cultuur,
een geschiedenis waarin het zichzelf kan herkennen, een landschap, een plek waar
die geschiedenis in te lezen valt.
Voor die ‘internationale’ elite geldt dat zij zich overal ter wereld redelijk geborgen
weet, omdat zij in staat is op haar zwerftochten van het ene abstracte
conferentiecentrum naar het andere, van de ene onmisbare Biennale naar de andere,
haar eigen omgeving mee te nemen in de vorm van moderne informatie- en
communicatiemiddelen en van contacten met vakgenoten en andere gelijkgestemden
overal te wereld. Maar doorsneeburgers, inclusief de bloemenkinderen van ooit,
wonen in een of andere vorm van gezinsverband in een huis, in een wijk, een dorp
of een stad, deel uitmakend van een groter sociaal verband dat wordt bepaald door
werk en andere sociale verplichtingen en beperkingen. En er zijn veel tekenen die
erop wijzen dat dit deel van de mensheid - nog eens: de overgrote meerderheid een wezenlijke behoefte heeft aan herkenbaarheid, leesbaarheid van zijn omgeving.
Paradoxaal genoeg wordt de vormgeving van die omgeving echter nog steeds
grotendeels bepaald door een antiburgerlijk ideologisch denken dat zijn failliet
ruimschoots heeft bewezen.

Identiteit
Op politiek gebied kun je waarnemen hoe het onbedaarlijke Europa- en
mondialiseringsstreven van de ongeremde groeidenkers veel aan hun eigen taal,
gewoonten en landschappen gehechte ‘gewone’ mensen (van Italië tot Frankrijk en
Vlaanderen, van Oostenrijk tot Denemarken) van schrik doet terugvallen op niet
eens meer nationalistische maar zelfs regionalistische sentimenten. Terwijl de politiek
de grensposten laat slopen en iedereen tot Europees burger uitroept (al komt er bij
de stembussen voor de Europese verkiezingen geen hond opdagen), probeert het
ene piepkleine dialectgebiedje na het andere de status van afzonderlijke taal te
verwerven, wensen provincies in Noord-Italié zich van het zuiden af te scheiden en
stemt de Deense bevolking in meerderheid tegen de Euro. In Nederland blijkt,
volgens recent onderzoek, het idee van Europa de burgers volstrekt onverschillig
te laten en in Frankrijk staan de boeren voortdurend gereed om wijn, aardappelen
of graan op de wegen te storten om hun producten te beschermen tegen
concurrerende mede-Europeanen. De laatste Europese conferentie ging, zoals een
journalist verbitterd schreef, helemaal niet over Europa maar over de verdediging
van het eigen nationale belang tegen ‘de anderen’. Je hoeft deze lokale sentimenten
niet te delen om te beseffen dat ze voortkomen uit de angst voor verlies van identiteit.
Mij lijkt het gevaarlijk als de maatschappelijke elite deze angst met spot en minachting
tegemoet treedt.
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Op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur voltrekt zich
een vergelijkbaar proces. Vaak lijkt de ideologie, een geheel van vaak onuitgesproken
regels dat bepaalt hoe er gebouwd of ontworpen dient te worden, meer
doorslaggevend voor (steden)bouwkundige ingrepen in een omgeving dan de
kenmerken van die omgeving zelf. Zoals sommige sociologen een eigentijdse burger
menen waar te nemen die in niets lijkt op de meerderheid van de mensen in mijn
wijk - laat staan van de bewoners van de grotendeels door immigranten bevolkte
buurt tien minuten hiervandaan - zo lijken veel ontwerpers de wereld waarin zij
functioneren te zien als tabula rasa, een gebied zonder geschiedenis of betekenis
dat zij naar believen kunnen veranderen of invullen - à la Constant, zeg maar. En
‘naar believen’ betekent dan meestal volgens de laatste mode, volgens de laatste
ideologische regels van het vak die ornamenten afwijzen of juist, tongue in cheek,
vereisen, die uniforme hoogbouw voorschrijven of juist ruimte vragen voor
persoonlijke invulling, die nieuwe landgoederen als het ideaal zien of juist de
Vinexwijk. Het gevolg daarvan kennen we: nieuwbouwlocaties die van Drenthe tot
Zeeland op elkaar lijken, die geen enkele relatie onderhouden met hun context, met
de specifieke plek waar ze zijn gerealiseerd. Het lijkt wel of iedereen nog steeds
zijn best doet om te voldoen aan Constants eis: niets wordt herkend.

Herkenning
En toch is herkenning, begrijpen in wat voor omgeving je bent omdat je er elementen
van kunt ‘lezen’, bepalend voor het dagelijks leven en welbevinden van miljoenen
mensen. In het niet eens zo ver achter ons liggende verleden waren architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers ervan overtuigd dat herkenbaarheid,
de zichtbaarheid van historische en sociale elementen, wat ik wel eens de
‘leesbaarheid’ heb genoemd, in de omgeving onmisbaar waren voor het welbevinden
van bewoners. Continuïteit en respect voor het verleden waren belangrijker dan de
originaliteit van de ontwerper. Uit die gedachte zijn stadswijken als Plan-Zuid en
delen van Oud-West in Amsterdam ontstaan, die een in hun tijd breed gedragen
opvatting over ‘modern’ wonen en werken weerspiegelen, maar in hun vormgeving
en materiaalgebruik laten zien hoe bewust de ontwerpers zich ervan waren dat zij
iets wezenlijks toevoegden aan een bestaand geheel van betekenissen. Niet voor
niets heet de richting in architectuur en stedenbouw waartoe een deel van hen zijn
werk rekende de ‘Amsterdamse School’. Het ging niet om een ideologie die de
regels van het bouwen dicteerde, het ging wel om een ideaal van menswaardig
wonen en werken.
Hoe belangrijk de plek is waar iemand zich bevindt en hoe wezenlijk
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de herkenbaarheid van tekens die zijn omgeving leesbaar voor hem maken, blijkt
uit de rol die de vraag ‘waar ben ik?’ voor mensen speelt. Martin Reints constateert
dat mensen die uit een verdoving of coma ontwaken allereerst door middel van die
vraag proberen houvast te krijgen aan hun omgeving, alsof dat een voorwaarde is
om een andere vraag, ‘wie ben ik?’, te kunnen stellen.
Niemand heeft ooit aangetoond dat ‘moderne’ mensen minder behoefte zouden
hebben aan herkenbaarheid, vertrouwdheid met een omgeving, dan de generaties
vóór ons. Toch hebben veel denkers over de inrichting van steden en landschappen
de neiging die behoefte af te doen als iets achterhaalds, conservatiefs, iets waar
een lichte geur van bloed en bodem aan kleeft. Ze zetten, gedwongen door een
verzwegen ideologie die hun een soort artistieke originaliteit voorschrijft, hun tekens
in een voor hen geschiedenisloze wereld. Maar de vraag is natuurlijk, of díe tekens
mensen helpen zich te oriënteren, zich thuis te voelen in de wereld.

Context
Je zou denken dat in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, waar geen
vierkante meter grond zonder bestemming te vinden is en waar landschappen zo
ongeveer veranderen waar je bij staat, een sterk besef zou leven van het belang
van de context waarin nieuwe elementen hun plaats moeten vinden. Niets is minder
waar. De ideologen van de oernatuur drijven op tal van plaatsen boeren uit gebieden
waar ze generaties lang vorm aan hebben gegeven (en hóë, denk je in de
Noord-Hollandse droogmakerijen en de oude Groningse polders). Architecten,
gedreven door de dwingende wetten van een tegengestelde ideologie, zie je bij
eeuwenoude Friese dorpen, langs de snelweg en aan de statige negentiende-eeuwse
buitensingel van een Hollandse stad dezelfde glazen dozen neerzetten, alsof de
plek er niet toe doet. Alsof al die omgevingen niet verschillende verhalen vertellen,
die om verschillende voortzettingen in onze tijd vragen - niet uit conservatisme of
uit vrees voor verandering, maar op z'n minst uit hoffelijkheid tegenover de bewoners,
die nog jaren voort moeten in hun buurt of landschap als de vormgever allang is
verdwenen.
Het allereerste wat je zou moeten doen, in mijn ogen, voordat je een plek ingrijpend
‘op de schop neemt’ in een toch al zo onrustig, voortdurend om je heen veranderend
land als Nederland, is die plek zorgvuldig en met respect onderzoeken op
betekenissen, op tekens die het verhaal ervan vertellen. Misschien kom je tot de
conclusie dat op die plaats al zo'n rijkdom aan ideeën zichtbaar is, dat het arrogant
zou zijn er per se te willen opvallen. Een andere plek vraagt misschien juist om een
hevig opvallend accent om er het karakter aan te geven dat nog ontbreekt. Maar je
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zou willen dat ontwerpers dat vaststelden op grond van kennis van en gevoeligheid
voor het specifieke van een plek, en niet op grond van een uitgeholde ideologie.
Of, je weet niet wat erger is, op grond van onverschilligheid en gebrek aan kennis.

Ervaring
Sommigen menen dat overwegingen als bovenstaande worden ingegeven door
sentimentaliteit (of, en dat schijnt nog afkeurenswaardiger te zijn, door nostalgie),
en dat de meeste ‘gewone’ gebruikers van landschappen en stadswijken niet over
de kennis beschikken om tekens van het verleden naar waarde te schatten. Enige
tijd geleden hoorde ik een bekend landschapsarchitect op neerbuigende toon spreken
over zulke historische elementen in het landschap. We wisten, was zijn mening,
van de historische werkelijkheid zo ongeveer niks. Zelfs voor specialisten was de
leesbaarheid van landschappen vaak problematisch, laat staan dat de doorsnee
gebruiker daar enige boodschap aan had. Die mening gaat voorbij aan het feit dat
er zeer verschillende vormen van ervaring bestaan. Je kunt als luisteraar die over
musicologische kennis beschikt misschien extra getroffen zijn door de muziek van
Bach vanwege zijn verbijsterende beheersing van de techniek; maar het merendeel
van de luisteraars, niet muzikaal geschoold, kan wel degelijk op andere manieren
de grootheid van Bachs muziek ervaren. Van de steeds grotere stroom welgestelden
die proberen een woning, al is het maar een pied à terre, in de stad te vinden, weet
waarschijnlijk maar een enkeling - zeker in een land dat de eigen geschiedenis zo
ongeveer heeft afgeschaft - iets concreets over de historische gelaagdheid van de
stad te melden. Maar daarom ervaren al die mensen nog wel dat de stad ‘anders’
is, gevarieerder, interessanter dan de aan een dorp geplakte nieuwbouwwijk waar
hun catalogus-woning stond.
Veelzeggend is het in de jaren negentig gepubliceerde resultaat van een onderzoek
naar de woonervaringen van ‘allochtone’ bewoners van oude wijken in de grote
steden. Je kreeg de indruk dat de onderzoekers wellicht hadden verwacht dat deze
nieuwe Nederlanders zich buitengewoon ongelukkig zouden voelen in deze in ‘onze’
ogen problematische wijken. Het tegendeel was het geval; men was over het
algemeen zeer tevreden, als men tenminste in vooroorlogse bakstenen
wooncomplexen terecht was gekomen. Wat herkenden die uit Turkije en Noord-Afrika
gekomen nieuwelingen in de negentiende- en twintigste-eeuwse arbeiderswijken?
Vonden ze het echtere, meer Amsterdamse of Rotterdamse of Nederlandse huizen
dan de betonnen flats die ze uit hun land van herkomst ook wel kenden? Dat zou
je wel willen weten, maar dat vermeldde het krantenbericht over het onderzoek niet.
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Tekens heb je nodig om je te kunnen oriënteren in je omgeving, om te kunnen
denken: o ja, hier ben ik. Een lang dubbel scherm van bomen in de verte: daar moet
een weg lopen. De met de heuvel mee glooiende golflijnen van een geploegde
akker. De bocht in de gracht. De toren van de bakstenen Augustinuskerk of de
kleine, roodgedekte spits van het Amsterdamse-schoolcomplex aan het
Magelhaenplein, die zó zichtbaar boven de pannendaken uitstaken dat je altijd wist
waar je was als je als kind door Amsterdam-West zwierf, zoals ik.

Ideologie of ideaal
Heel lang bleef, bij alle haast onvoorstelbare rijkdom aan variaties in de Europese
bouwkunst, de opvatting van de architect of de stedenbouwer over zijn taak in wezen
dezelfde: het ten dienste van de samenleving - of van duidelijk aan te wijzen groepen
in de samenleving - creëren van herkenbare en bewoonbare plaatsen. Binnen dat
kader kon hij stoutmoedig zijn, fantasievol, artistiek, maar hij zag het niet als zijn
recht ten koste van herkenbaarheid zijn originaliteit te bewijzen. De grote
vijftiende-eeuwse Italiaanse bouwmeester en theoreticus Leon Battista Alberti, die
een belangrijke bijdrage leverde aan de idee van de ideale stad, meende dat er een
sterke analogie hoorde te bestaan tussen een gebouw, of een combinatie van
gebouwen, en het menselijk lichaam: ‘Juiste verhoudingen moeten maatgevend zijn
voor de delen, zodat ze zich in hun samenhang voordoen als een volmaakt en
compleet lichaam, en niet als een optelsom van incomplete en onsamenhangende
delen.’ Hij zag de rol van de architect als die van een intellectueel die tot taak had
een helder, evenwichtig en doordacht ontwerp te leveren. Alberti ontwierp een groot
aantal gebouwen - allemaal binnen het kader van wat hij als essentieel zag voor de
bouwkunst: de menselijke maat - maar zonder zichzelf binnen dat kader te herhalen:
hij bracht vaak gedurfde variaties aan op zijn eigen thema's, zonder de relaties met
de functie en de locatie van zijn gebouwen uit het oog te verliezen.
In wezen veranderde er tot in het begin van de twintigste eeuw weinig aan de
opvatting omtrent de rol van de architect. Er zijn natuurlijk enorme verschillen in
kwaliteit, maar wat de bouwers van Friese terpdorpen, vestingstadjes in het
rivierengebied, kleine havensteden aan het IJsselmeer, de ontwerpers van de
Beemster, de Amsterdamse grachtengordel, Plan-Zuid en in zekere zin zelfs de
Bijlmer gemeen hadden, was hun aandacht voor de dieper gelegen betekenissen
van de plek waar zijn werkten.
Pas toen de ideologie de plaats innam van het ideaal, hield de samenleving op
de maat van de dingen te zijn. Een kleine elite stelde vast dat de plek er niet meer
toe deed voor de vrije mens van de toekomst en dat het ontwerpen van die toekomst
zélf een taak was geworden voor vormge-
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vers van allerlei pluimage. En zoals in het onderwijs de dromen uit de jaren zestig
in verdunde vorm het gedachtegoed zijn geworden van ambtenaren en beleidsmakers
die, ondanks alle mislukkingen en rampen, maar geen afstand kunnen doen van
middenschool en studiehuis, zo lijkt het leger plannenmakers dat beslissingen neemt
over onze omgeving zich maar niet te kunnen losmaken van de resten van een taaie
ideologie. De met hun producten niet gelukkige bewoner van stad of dorp gaat op
internet op zoek naar een karaktervol oud huis in de stad, een penthouse met uitzicht
op de bouwgeschiedenis van eeuwen, een pied à terre in een buurt zonder
supermarkt maar met een echte markt met kramen om de hoek, een nieuwbouwhuis
dat op een boerderij lijkt of (als hij veel geld heeft) een nieuw landgoed op een plek
waar de boeren zijn verdwenen.
Dit is een bewerkte versie van een in 2001 voor KOW Stedenbouw & Architectuur
in Den Haag geschreven artikel.
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Marc Augé
Vrijplaatsen
1
Fragment
De autosnelwegen in Frankrijk zijn goed ontworpen en ze onthullen, soms bijna in
vogelvlucht, heel andere landschappen dan die de reiziger kan waarnemen als hij
de rijks- of provinciale wegen neemt. Met die landschappen zijn we van de
intimistische film overgestapt naar de wijde horizons van de westerns. Maar het
landschap wordt verteld, en de intieme schoonheden ervan worden uitdrukkelijk
vermeld door langs de route verspreide teksten. Men komt niet meer door de steden,
maar de bezienswaardige plekken worden aangeduid met borden waarop een heus
commentaar staat geschreven. De reiziger wordt als het ware vrijgesteld van een
stop, en zelfs van een blik. Zo wordt hij op de autosnelweg naar het zuiden vriendelijk
verzocht enige aandacht te besteden aan een vestingstadje uit de dertiende eeuw
of aan een beroemde wijnstreek, aan Vézelay, ‘de eeuwige heuvel’, of aan de
landschappen van de Avallonnais of van Cézanne himself (terugkeer van de cultuur
in een verborgen, maar nog altijd van commentaar voorziene natuur). Het landschap
distantieert zich en zijn architectonische of natuurlijke bijzonderheden geven
aanleiding tot een tekst, soms opgeluisterd met een schematische tekening als
duidelijk is dat de passerende reiziger in werkelijkheid niet echt tijd heeft om de in
zijn aandacht aanbevolen bezienswaardigheid te bekijken en derhalve zal moeten
genieten van niet meer dan het besef dat hij er vlakbij is.
Het traject van de autosnelweg is dus dubbel opmerkelijk: uit functionele noodzaak
vermijdt het alle belangrijke plekken waar het ons vlakbij brengt; maar het geeft er
commentaar op; de tankstations dragen bij aan deze informatie en krijgen meer en
meer de allure van regionale cultuur-centra, waar enkele lokale producten worden
aangeboden, een paar kaarten en gidsen die nuttig kunnen zijn voor wie er zou
stoppen. Maar de meesten die voorbij komen stoppen juist niet; ze komen er
misschien elke zomer of meerdere keren per jaar langs, zodat de abstracte ruimte
die ze geregeld meer te lezen dan te bekijken krijgen hun op den duur vreemd
vertrouwd wordt, zoals andere, meer gefortuneerden vertrouwd raken met de
orchideeënverkoper op het vliegveld van Bangkok of de duty free winkels van Roissy
I.
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Een jaar of dertig geleden drongen de rijkswegen, de provinciale wegen en de
spoorwegen door tot in de intimiteit van het dagelijks leven. De trajecten van wegen
en spoorwegen waren in dat opzicht tegengesteld, als de voor- en de achterkant,
en die tegenstelling blijft deels actueel voor wie zich vandaag de dag beperkt tot
het gebruik van provinciale wegen en andere treinen dan de TGV, en zelfs de
regionale lijndiensten, voor zover die er nog zijn, want het zijn veelzeggend genoeg
de lokale verbindingen, de wegen van lokaal belang, die verdwijnen. De provinciale
wegen, die tegenwoordig vaak om de agglomeraties heen moeten, veranderden
vroeger gewoonlijk in stads- of dorpsstraten, aan beide zijden ingesloten door de
gevels van huizen. Voor acht uur 's morgens en na zeven uur 's avonds doorkruiste
de reiziger aan het stuur een woestijn van gesloten gevels (luiken dicht, licht dat
door jaloezieën heen lekte, of duisternis, omdat de kamers en de verblijfsruimtes
vaak aan de achterkant van de huizen lagen): hij was getuige van het waardige en
vormelijke beeld dat de Fransen graag van zichzelf geven, dat elke Fransman graag
van zichzelf geeft aan zijn buren. De passerende automobilist nam nog iets waar
van de steden die nu alleen nog namen zijn langs een route. (La Ferté-Bernard,
Nogent-le-Rotrou); de teksten die hij toevallig kon ontcijferen (reclameborden van
bedrijven in de stad, gemeentelijke verordeningen) dankzij een stoplicht of een
verminderde snelheid, waren niet in de eerste plaats voor hem bestemd. De trein,
op zijn beurt, was indiscreter, en is dat nog steeds. De spoorlijn, die vaak achterlangs
de huizen van de bebouwde kom is aangelegd, verrast de provinciale bewoners in
de intimiteit van hun dagelijks leven, niet aan de voorkant, maar aan de kant van
de tuin, de keuken of de kamer, en 's avonds de kant waar het licht aan is, terwijl
de straat, als er geen straatverlichting was, het domein zou zijn van de duisternis
en de nacht. En de trein was vroeger niet zo snel dat hij de nieuwsgierige reiziger
belette om in het voorbijgaan de plaatsnaam te ontcijferen - wat de te hoge snelheid
van de hedendaagse treinen onmogelijk maakt, alsof bepaalde teksten voor de
tegenwoordige passagier obsoleet zijn geworden. Hem worden andere teksten
aangeboden: in de ‘vliegtuig-trein’ die de TGV min of meer is, kan hij een tijdschrift
lezen dat veel lijkt op die welke luchtvaartmaatschappijen hun klanten ter beschikking
stellen: dat herinnert hem middels reportages, foto's en reclames aan de noodzaak
om te leven naar de maatstaven (of het beeld) van de wereld van vandaag.
Een ander voorbeeld van de invasie van de ruimte door de tekst: de grote
supermarkten waarin de klant zwijgend rondloopt, etiketten raadpleegt, zijn groente
of fruit afweegt op een apparaat dat hem met het gewicht de prijs aangeeft, zijn
creditkaart overhandigt aan een eveneens zwijgende of weinig spraakzame juffrouw
die elk artikel registreert op
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een decodeermachine, waarna ze het functioneren van de creditcard beproeft. Een
meer directe, maar nog zwijgzamer dialoog voert elke creditcardhouder met de
geldautomaat waar hij hem insteekt en op het scherm waarvan hem instructies
worden gegeven die doorgaans bemoedigend zijn, maar hem soms streng tot de
orde roepen (‘Kaart verkeerd ingevoerd’, ‘Neem uw pas uit’, ‘Lees de instructies
zorgvuldig’.) Alle interpellaties die langs onze wegen, in onze winkelcentra of in de
voorposten van ons bankwezen op onze straathoeken verschijnen, richten zich
gelijktijdig en zonder aanzien des persoons tot ieder van ons (‘Dank u voor uw
bezoek’, ‘Goede reis’, ‘Wij danken u voor uw vertrouwen’), ongeacht wie we zijn:
ze fabriceren ‘de gemiddelde mens’, gedefinieerd als gebruiker van het wegennet,
het commerciële circuit of het banksysteem. Ze fabriceren hem en individualiseren
hem eventueel: op bepaalde wegen en autosnelwegen roept een oplichtend paneel
de al te gehaaste reiziger plotseling tot de orde (110! 110!); op bepaalde Parijse
kruispunten wordt het door rood rijden automatisch geregistreerd en de wagen van
de schuldige fotografisch geïdentificeerd. Elke creditcard heeft een identificatiecode
op basis waarvan de geldautomaat de houder inlichtingen kan verstrekken en tegelijk
aan de regels van het spel kan herinneren: ‘U kunt 600 francs opnemen.’ Terwijl
‘de antropologische plaats’ bepaald werd door de identiteit van dezen en genen, is
het de moderne ‘vrijplaats’ die middels talige verstandhoudingen, herkenningstekens
van het landschap en de ongeschreven regels van de wellevendheid de gedeelde
identiteit schept van de passagiers, de klanten of de zondagsrijders. De relatieve
anonimiteit die bij deze provisorische identiteit hoort, kan waarschijnlijk zelfs als een
bevrijding gevoeld worden door degenen die even niet meer hun stand hoeven op
te houden, aan hun positie hoeven te denken, of op hun voorkomen hoeven te letten.
Duty free: nauwelijks heeft hij zijn persoonlijke identiteit (die van het paspoort of de
identiteitskaart) afgelegd of de passagier van de aanstaande vlucht stort zich in de
‘belastingvrije’ ruimte, zelf bevrijd van zijn bagage en van de lasten van het dagelijks
leven, misschien niet zozeer om tegen lagere prijzen te kopen als wel om de
werkelijkheid van zijn ogenblikkelijke beschikbaarheid te ondergaan, zijn
onweerlegbare status van passagier op-punt-van-vertrek.
Alleen, maar gelijk aan de anderen, heeft de gebruiker van de ‘vrijplaats’ een
contractuele relatie daarmee (of met de machten die er regeren). Aan het bestaan
van dit contract wordt hij bij gelegenheid herinnerd (de gebruiksaanwijzing van de
‘vrijplaats’ is er onderdeel van): de ticket die hij heeft gekocht, het kaartje dat hij
moet laten zien bij de controlepost, of zelfs het karretje dat hij langs de schappen
van de supermarkt duwt zijn de meer of minder in het oog springende tekens
daarvan. Het contract houdt altijd verband met de individuele identiteit van de onder-
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tekenaar. Om toegang te krijgen tot de vertrekhallen van een luchthaven moet men
eerst inchecken met zijn ticket (waarop de naam van de passagier staat vermeld);
de gelijktijdige presentatie van de boardingcard en een identiteitsbewijs voor
politiecontrole levert het bewijs dat het contract is nageleefd: de eisen van de
verschillende landen lopen in dat opzicht uiteen (identiteitskaart, paspoort, of paspoort
en visum), en vanaf het vertrek vergewist men zich ervan dat er rekening mee is
gehouden. De passagier verwerft zijn anonimiteit dus pas nadat hij het bewijs van
zijn identiteit heeft geleverd, het contract in zekere zin heeft ondertekend. Ook de
klant van de supermarkt legt zijn identiteit af als hij met een cheque of een creditcard
betaalt, net als de gebruiker van de autosnelweg. Op een bepaalde manier is de
gebruiker van de ‘vrijplaats’ altijd verplicht zijn onschuld te bewijzen. De controle
van de identiteit en het contact, vooraf of achteraf, plaatst de ruimte van de
hedendaagse consumptie in het teken van de ‘vrijplaats’: alleen onschuldig krijg je
er toegang. Woorden spelen hier haast geen rol meer. Geen individualisering (geen
recht op anonimiteit) zonder controle van de identiteit.
Natuurlijk zijn de criteria van de onschuld de overeengekomen, officiële criteria
van de individuele identiteit (die figureren op de pasjes en geregistreerd worden
door mysterieuze systemen.) Maar de onschuld houdt nog iets anders in: de ruimte
van de ‘vrijplaats’ bevrijdt degene die haar betreedt van zijn vertrouwde
eigenschappen. Hij is alleen nog dat wat hij doet of beleeft als passagier, klant of
bestuurder. Misschien gaat hij nog gebukt onder de zorgen van gisteren, of is hij al
bezig met morgen, maar zijn actuele omgeving schept een voorlopige afstand. Als
object van een milde bezetenheid waaraan hij zich met meer of minder talent of
overtuiging overgeeft, zoals om het even welke bezetene, smaakt hij voor even de
passieve geneugten van de de-identificatie en het actievere genoegen van het
rollenspel.
Hij ziet zich tenslotte geconfronteerd met een beeld van zichzelf, maar dat is
inderdaad een heel vreemd beeld. Het enige gezicht dat zich aftekent en de enige
concrete stem in de zwijgende dialoog die hij voert met het tekst-landschap dat zich
tot hem richt zoals het zich tot de anderen richt, zijn die van hem - gezicht en stem
van een eenzaamheid die des te verwarrender is omdat ze miljoenen andere oproept.
De passagier van de ‘vrijplaatsen’ vindt zijn identiteit pas terug bij de douanecontrole,
bij de péage of aan de kassa. Intussen gehoorzaamt hij aan dezelfde code als de
anderen, registreert dezelfde boodschappen, beantwoordt dezelfde verzoeken. De
ruimte van de ‘vrijplaats’ schept geen bijzondere identiteit, noch een relatie, maar
slechts eenzaamheid en gelijkvormigheid.
Ze ruimt ook geen plaats in voor de geschiedenis, eventueel getransformeerd tot
element van een schouwspel, dat wil zeggen meestal in zin-
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spelende teksten. Hier regeren de actualiteit en de urgentie van het huidige moment.
Als de ‘vrijplaatsen’ worden doorkruist, worden ze gemeten in tijdseenheden. De
trajecten kunnen niet zonder dienstregelingen, zonder borden met aankomst- en
vertrektijden, die altijd ruimte laten voor de vermelding van eventuele vertragingen.
Ze worden in het heden beleefd. Het heden van de reis, dat tegenwoordig bij
langeafstandsvluchten geconcretiseerd wordt op schermen waarop van minuut tot
minuut de positie van het toestel wordt aangegeven. Desgewenst expliciteert de
piloot dat op een enigszins redundante manier: ‘Rechts van het toestel kunt u de
stad Lissabon zien liggen.’ In feite zie je niks: eens te meer is het schouwspel niet
meer dan een idee, een woord. Op de autosnelweg geven lichtpanelen de
temperatuur van het moment aan, en informatie die van pas komt bij het gebruik
van de ruimte: ‘File van twee kilometer op de A3’. Het heden van de actualiteit in
brede zin: in het vliegtuig worden de kranten gelezen en herlezen; sommige
luchtvaartmaatschappijen verzorgen zelfs de heruitzending van televisiejournaals.
De meeste auto's zijn voorzien van autoradio's. De radio staat onafgebroken aan
in de tankstations of de supermarkten: de populaire deuntjes van de dag, de reclames
en een paar nieuwtjes worden de langskomende klanten aangeboden, opgedrongen.
Dat alles voltrekt zich alsof de ruimte is ingehaald door de tijd, alsof er geen andere
geschiedenis bestaat dan het nieuws van de dag of de vorige dag, alsof elke
individuele geschiedenis haar motieven, haar woorden en haar beelden put uit de
onuitputtelijke voorraad van een nooit opdrogende geschiedenis van het heden.
Bestormd door de beelden die commerciële instellingen, vervoersbedrijven of
winkels in overvloed verspreiden, ervaart de gebruiker van de ‘vrijplaatsen’
tegelijkertijd het eeuwige heden en de ontmoeting met zichzelf. Ontmoeting,
identificatie, beeld: die elegante veertiger die onzegbare zaligheden lijkt te genieten
onder de zorgzame blik van een blonde hostess - dat is hij; die chauffeur met de
zelfverzekerde blik die zijn turbo-diesel over wie-weet-welk Afrikaans pad jaagt dat is hij; die man met dat viriele masker, verliefd gade geslagen door een vrouw
omdat hij een reukwatertje gebruikt met een wilde geur - dat is hij ook. Als die
uitnodigingen tot identificatie in hoofdzaak manlijk zijn, dan is dat omdat het ideale
ik dat ze uitdragen inderdaad manlijk is en omdat een geloofwaardige zakenvrouw
of chauffeur voorlopig worden voorgesteld alsof ze ‘manlijke’ eigenschappen bezitten.
De toon verandert natuurlijk, net als de beelden, in de minder prestigieuze
‘vrijplaatsen’ zoals de supermarkten die voornamelijk door vrouwen worden bezocht.
Het thema van de gelijkheid (zelfs, op termijn, van de ononderscheidbaarheid) van
de seksen wordt er aangesneden op een symmetrische en omgekeerde manier: de
nieuwe vaders, lees je soms in de vrouwenbladen, zijn geïnteres-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

28
seerd in het huishouden en in de babyverzorging. Maar in de supermarkten verneemt
men ook het rumoer van het hedendaagse prestige: van de media, van de
beroemdheden, van de actualiteit. Want het opmerkelijkste blijft, al met al, wat je
zou kunnen noemen de ‘kruisbestuiving’ van de publiciteitsmachines.
De commerciële radiozenders maken reclame voor de grote supermarkten; de
grote supermarkten voor de commerciële radiozenders. Reisbureaus bieden reizen
naar Amerika aan en de radio informeert ons erover. De bladen van de
luchtvaartmaatschappijen maken reclame voor hotels, die reclame maken voor de
luchtvaartmaatschappijen - want het interessante is dat alle gebruikers van de ruimte
op die manier gevangen zitten in de echo's en de beelden van een soort kosmologie
die, anders dan die welke de etnologen plachten te bestuderen, objectief universeel
is, en tegelijkertijd vertrouwd en prestigieus. Daaruit volgen tenminste twee dingen.
Enerzijds hebben die beelden de neiging om een systeem te vormen; ze schilderen
een wereld van consumptie die elk individu zich eigen kan maken omdat hij er
onophoudelijk wordt aangesproken. De verleiding van het narcisme is hier des te
fascinerender omdat ze de gemeenschappelijke wet lijkt uit te drukken: doe als de
anderen om jezelf te zijn. Anderzijds produceert de nieuwe kosmologie, zoals alle
kosmologieën, herkenningseffecten. De paradox van de ‘vrijplaats’: de vreemdeling,
verdwaald in een land dat hij niet kent (de vreemdeling ‘op doorreis’) herkent er
zichzelf alleen in de anonimiteit van de autosnelweg, de tankstations, de grote
supermarkten of de hotelketens. Het uithangbord van een benzinemerk is voor hem
een geruststellend merkteken, en opgelucht vindt hij op de schappen van de
supermarkt de vertrouwde schoonmaakmiddelen, de huishoudartikelen of de
voedingsmiddelen van de multinationale firma's. Omgekeerd houden de Oostelijke
landen iets exotisch omdat ze nog niet over alle middelen beschikken om zich aan
te sluiten bij de mondiale ruimte van de consumptie.
VERTALING: PIET MEEUSE

Eindnoten:
1 Noot van de vertaler: ‘Non-lieu’ is oorspronkelijk een juridische term, in het Nederlands te vertalen
als ‘ontslag van rechtsvervolging’. Marc Augé gebruikt deze term hier in letterlijke zin om bepaalde,
uniforme oorden in de hedendaagse samenleving aan te duiden waar de traditionele betekenis
van een geografische plek niet meer van toepassing lijkt. Om de toespeling op de juridische
betekenis te handhaven, heb ik non-lieu hier voor de gelegenheid vertaald met ‘vrijplaats’ tussen aanhalingstekens om aan te geven dat ook hier de betekenis is veranderd.
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Theo Baart
Vier foto's
Deze plek heeft betekenis omdat de veranderingen en het verlies mij raken.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

30

De slager viel dood neer, de bakker stopte wegens hartklachten: in Villapourçon
overleden het afgelopen jaar negen mensen.
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De helft van het gemeentelijke budget werd gebruikt voor de uitbreiding van het
kerkhof.
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Een van de twee schoolklassen werd opgeheven.
Vijf huwelijken werden gesloten in de Mairie.
Acht Nederlanders huwden elkaar daar.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

33

Rutger Kopland
Gedicht
Plek
De plek waar je woonde opzoeken
zien dat het huis weg is - afgebroken
en toch blijven zoeken
denken hier is het nog
weten dat het niet waar is
en toch denken hier is het
je loopt door de hal de gang in
de trap op naar je kamer
en je voelt de wind door je heengaan
in deze ruimte heb je geleefd alles kun je denken
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Marjoleine de Vos
Wat wil je eigenlijk van een landschap
Wat wil je eigenlijk van een landschap? Het zou heel hoogstaand zijn om te zeggen:
niets. Laat het landschap doen wat het wil. Ik ben tevreden met wat het biedt. En
het zou misschien van vastberadenheid en inzicht in het eigen karakter getuigen
om precies te weten wat men dan van een landschap verwacht: ruimte, of juist
beslotenheid, vlakte, golvingen of pieken, de liniaal als uitgangspunt of grilligheid.
Maar de meeste mensen zal het wel net zo'n beetje vergaan als mijzelf: niet
kunnende kiezen. Ben je in de duinen, denk je: ja. Dat bruine, dat uitgeloogde van
de duinen vlak achter de kust, dat is mooi en eenvoudig. ‘eenvoudig, de duinen,
eenvoudig’ dichtte Chr. J. van Geel. (Dit is het volledige gedicht.) Ik zeg elke keer
dat gedicht op in de duinen. En vlak achter die eenvoudige duinen heb je meer
gecompliceerde duinen, met vogelmeertjes en dennenbosjes, met bramen als het
daar tijd voor is en de specifieke geur van duindoorns en soms een koekoek, of in
de winter troepen kramsvogels, en altijd de zeezilte lucht in je neus en het blonde
van helmgras op wit zand, ja je zou heel lyrisch kunnen worden van de duinen en
er veel langere gedichten over kunnen schrijven dan Chr. J. van Geel.
Maar dan is er een vroegzomers weiland waar tureluurs en grutto's roepen, wollig
gras met stomme schapen erin (wat zijn die stom zeg, dat is niet te geloven, altijd
dat schichtige blijven liggen tot je bijna op ze trapt en dan ineens met veel vertoon
van stijve poten ervandoor), er zijn grasdijken met uitzicht op slootjes waarin soms
iets zwemt en er is de koepel van de lucht boven je, en de grasgeur en het geluk
dat in dikke wolken uit de bodem dampt. Ja, weiland: ‘het loeiende melkvee bij 't
hek, grutto's in juni’, dat denk je in weiland bijvoorbeeld. C.O. Jellema in zijn ‘Kerkje
van Fransum’.
Of de rivieren. De blik van Ida Gerhardt in je rug, die op hoge toon de mooiste
dingen orgelt over water op dukdalven en ‘Holland’ en waarom ze daar zo van houdt:
‘om licht waarbij geen licht ter wereld haalt,/ de geur van water om uw havenhoofden,/
de aalscholver die op een dukdalf daalt.’ De poelen, de dijken, de intimiteit van de
huisjes die niet naar boven maar naar beneden zich uitbreiden, de aantrekkelijke
schaal van wegen en hekken en paden, ja, de rivieren.
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En dan praten we nog niet over bos, hei, zandverstuiving, Achterhoekse
landgoederen, coulissenlandschap, waddendijken, bevroren meren, heel dat
Nederland dat voortdurend ‘op de schop’ gaat of moet of is geweest en waar in onze
somberste buien niets meer van over is terwijl het in zonnige ogenblikken een groot
prentenboek lijkt. Alles mooi. Overal heerlijk. In elk Nederlands landschap thuis.
In het buitenland is het wel eens moeilijker, want onwenniger. Het woord ‘mooi’
klinkt al veel vaker merkwaardig. Wat is er zo mooi aan een vrijwel kaal Grieks
eiland, slechts begroeid met gemene kleine bosjes en omzoomd met piekige rotsen?
Wat is er ‘mooi’ aan bergtoppen, of aan een gletsjer? Zo'n laatste vooral is
adembenemend - zodra ik eraan denk, aan die gletsjer, hij heette Aletsch geloof ik,
hoor ik weer stilte. Niets kon het die gletsjer schelen dat wij er waren. Ontkende
doodleuk ons hele bestaan, hoe we ook ademden en warm waren in de sneeuw,
en ‘oh’ zeiden en probeerde iets belangrijks te denken. Maar mooi was het woord
niet. Het was natuur. Die is enorm en onaangedaan, en ongeïnteresseerd in
adjectieven. In een landschap, (ooit van Willem van Toorn geleerd dat je niet zomaar
landschap en natuur door elkaar moest halen, dat schreef hij, en zo is het) in
landschap dus zit ook altijd een beetje menselijkheid. Cultuur - in de vorm van een
hek, een wei, een sloot, een rijtje bomen langs een weg, terrassen voor wijnranken
tegen een berg, een wit kerkje en een bloeiende oleander op een rots. Als dat
contrast er niet is, dat tussen de mensenhand en de onaangedaanheid, dan is het
ook niet mooi. Dan is dat woord niet van toepassing. En misschien is het ook wel
zo dat als je het niet mooi kunt vinden, dat het dan ook meteen onherbergzaam is.
Geen plek om te blijven.
Ooit in de Rocky Mountains miste ik de koebellen en de alpenweiden zo enorm,
dat ik me na een poosje zelfs regelrecht en oneerbiedig begon te vervelen tegenover
die bergen achter bergen begroeid met dennen en nog eens dennen en bekroond
met toppen waar nooit iemand komt. Nergens een Gaststube met een bankje ervoor
om op te gaan zitten en dan over het alpenweitje heen te kijken naar, imposant hè,
die bergen.
Ik was te klein voor de Rockies.
Dat kwam door de natuur, heb ik jaren gedacht. Men is te klein voor de natuur,
als mens. En sommige mensen vinden dat juist prettig en daarom zoeken ze zulke
barre natuur op en spreken dan van ijzige schoonheid of van het sublieme, en ze
ervaren leegheid en andersheid, maar ik ben daarvoor te dorps, te bang, te ongelovig.
Maar laatst bleek landschap het ook te kunnen. Je kraken als een beukennootje
onder de voet van de neuriënde herfstwandelaar. Hooghartig de schouders ophalen
en wat waaien zodat zo'n landschap niet eens meer iets hoeft te mimen in de trant
van: wat moet je nou, want dat denk je zelf al. Wat denk ik hier te doen. Hoe denk
ik hier te zijn.
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Het was in Friesland. Noord Friesland, boven Dokkum. We verbleven er een week
in het leukste huisje ter wereld. De stoffering was prima, de mooie kleine dorpjes
stelden niets teleur met onwaarschijnlijk oude Romaanse kerken met zadeldaktorens
of soms ineens zonder toren, alsof iemand die vergeten was. Hoge terpen, waarop
die kerken stonden, met hun oude droge voeten, grafstenen om ze heen gestrooid,
wat opeengepropte huizen die intimiteit en beschutting suggereerden. Ja die dorpen
daar boven in Friesland die zijn wel goed. Helemaal zoals je je een dorp denkt.
Geen bal te doen, klinkerstraatjes, een zon die niet van wijken weet zo rond het
middaguur en binnen tikken de klokken, daar kun je zeker van zijn.
Daar buiten werd het anders. Buiten de dorpen lagen de weilanden, allicht, met
wegen en sloten erdoorheen. Een enkele keer kronkelden die wegen en die sloten
wel - komt omdat dat land ooit voortdurend onder water liep en de waterloopjes
slingerden dan natuurlijk. Toen de dijken eenmaal aangelegd waren hebben ze hier
en daar die slingerigheid maar gehouden. Wegen erlangs gelegd. Slootjes gemaakt
van de vroegere prielen. Gelukkig kwam er niet altijd iemand die het allemaal eens
even mooi ging restylen met een nette meetlat.
Ik fietste van Genum naar Dokkum. Vastbesloten enorm te gaan genieten, al was
het dan nog maar pas februari en killig weer. En ik genoot hoor.
Sloot, dacht ik. Slootkant. Dichtbij zeg.
Terp.
Hé, merel.
Nu de weg oversteken, langs de Dokkumer Ee fietsen.
Stil hoor, langs de Dokkumer Ee.
Riet. Breed water.
Hé, een dooie haas. Ogen al uitgepikt, ja dat is het leven.
Op de terug weg met wind tegen dacht ik vooral: wind.
Wat betekent luwte. Luwte is een grote boerderij.
En weer terug in Genum pakte ik mijn boodschappen uit en vertoonde rode wangen
en zei ‘heerlijk’.
Nou. Heerlijk was het.
We wandelden langs de waddendijk, van Wierum naar Paestum en terug.
We keken naar een boerderij in Hantumhuizen, prachtige boerderij, mooie tuin,
rustige plek. Te koop. Even snel dromen van de zomer, van de zolder als-ie af zou
zijn, van in de keuken zitten en naar buiten kijken - waarnaar? Van de deur open
doen en naar buiten lopen - waarin?
Iets in mij wist het al. Hier niet. Hier nooit.
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Te weinig bomen, opperde iemand die ik mijn Friese onmacht kloeg. Kan, ja, zeker
ook te weinig bomen.
Te veel wind, zei iemand anders, en reken maar, dat er te veel wind was. Klopt.
Maar dat was het niet. Het was ontzetting.
Stel je voor dat je de deur open deed en dat je daar stond. In dat waaien. In het
groen. In die ruimte zonder bomen. Met een weg waarover heel soms iemand gaat
die er heel goed tegen kan, tegen die lege ruimte, die kaarsrechte dijkbovenkant,
tegen de gedachte dat je hier nergens een eindje om zou kunnen lopen want al die
wegen en weggetjes gaan door het weiland ergens heen, desnoods naar een
non-descripte plek in het weiland, maar ze zijn niet bedoeld voor iets als een
ommetje. Er zijn geen hoekjes. Je kunt nergens schuilen. Er is niets in dat landschap
dat zegt: ‘kom maar, ga hier even zitten, haal hier even diep adem en voel dat ik je
draag.’ Alles kwam daar gewoon op mij neer.
Buiten een dorp is men er verloren, al kan zomer met bloesem en matige wind
heel wat verhullen en je de valse illusie geven dat het best knus is met je picknick
in het weiland. Dat je helemaal geen vliegenpoepje, geen schapenkeutel bent,
landschapsgewijs.
Maar het is wel zo. In dat landschap besta je niet, tenzij je dat helemaal zelf verzint,
elke seconde opnieuw. Een melancholisch temperament gaat er te gronde, per
ogenblikkelijk.
Het kan zo anders. Een landschap kan je omhelzen, verleiden, je de indruk geven
dat je het op zou kunnen eten en dat je heel goed in een gelukkige koe zou kunnen
veranderen, grazend in jou, lief landschap. Maar in Noord-Friesland is dat niet zo.
Gingen op de terugweg langs het Lauwersmeer (in die hoek wordt het nog erger)
en reden Groningen binnen. Van de grote weg af, richting Ulrum, ineens dwars door
een dijk. Verder naar Leens - glooiende wierde, bomen om huizen die glimlachend
naar nog kale akkers keken. Verwaaide bomen langs een weg, brug, weer dijkje,
kronkelen naar Saaksum, weer wierde, weer dijkje, boomtroepjes, het smalste kerkje
ter wereld. Denk ik. Dat van Saaksum. Stapten uit, stonden een poosje naar het
graf van Cor Jellema te staren, keken ook verder, over de heg heen naar de kleine
dijk, naar de schapen, naar de tekening van het landschap en de geschiedenis, van
wie daar lag, nog maar zo kort dood en eigenlijk maar zo kort geleefd, in dit al
eeuwen geleden bedijkte land. Heeft de heilige Walfridus gedaan, die dijken. Vertelde
Cor Jellema ooit. Dat het niet zomaar dijken zijn, dat je dat niet denkt.
Hoe dan ook - daar was het over. Dat gevoel van niet in staat te zijn om naar
buiten te gaan en te blijven bestaan. Groningen is aardiger, blijk-
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baar. Niet zo vriendelijk melancholisch als Drenthe, met zijn lieflijke
beeklandschappen en zijn schapenmest-essen. Groningen laat zien wat de
mogelijkheden zijn, wat lucht betreft, wat wolken betreft, wat weidsheid en wind
aangaan. Maar het laat je niet meteen daarbij in de steek. Het is niet zó recht en zó
leeg dat jij onmiddellijk in een auto moet stappen om het met flinke snelheid van
katoen te geven. Het wil dat je langzaam rijdt, zodat je ziet dat ook hier nog een dijk
ligt - tot hoever ging dat water wel niet het land in? Dat die bomen daar aan een
sloot staan en dat die sloot romantisch kronkelt. Dat kan in Groningen allemaal ook
best. Het is niet of/of in Groningen. Het is en/en. Wind en warmte. Ruimte en
lieflijkheid. Kou en getjilp. De regels van Rilke die ik in Friesland wanhopig te hulp
riep, in de hoop dat ze me ineens zouden laten horen op de plek waar ik me toevallig
bevond, werkten in Groningen wel: ‘Aber die Lüfte, aber die Räume.’
En misschien is het Groningen niet en Friesland niet, en de duinen niet, noch de
rivieren. Is het iets anders, iets waardoor Ida Gerhardt aan die rivieren over ‘licht
waarbij geen licht ter wereld haalt’ begint te zingen, en waarvan ze ook niet begrijpt
waarom ze dat dáár vooral voelt en veel minder op de Hoge Veluwe. Zij zou zeggen
dat het ‘van gene zijde’ kwam, die niet uit te leggen vreemdheid of juist thuisheid in
een landschap. En misschien is het wel zo. Een landschapsgen is bij mijn weten
nog niet ontdekt. Landschapsgoden zijn er trouwens ook niet echt - raar eigenlijk.
Wel een zon en een maan en een dageraad, een jager of jaagster, een godin voor
huis en haard en een nimf in elke beek, maar een weilanden-god, ho maar. Wel
een van de wind, dit ter vertroosting van de eenzame fietsers. Het waait in Groningen
ook vreselijk.Toch is die wind er goddelijk, hoe erg ook. Niemand heeft trouwens
gezegd dat goden er alleen maar voor het comfort zijn.
Hoe dan ook, Groningen is een landschap met armen voor wie, kind gebleven,
gewiegd wil worden, en tegelijkertijd met nuchtere ogen wil zien hoe groot de lucht
is boven ons, boven mij en mijn moeder Groningen.
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Joke van Leeuwen
Een plek
Ik kocht een oud Antwerps huis van een bejaarde vrouw die haar verleden onder
het stof had achtergelaten. Zelf vertoonde ze zich niet aan mij, ik kwam haar alleen
tegen in haar afgedankte bezit. Ze had een man gehad, ontdekte ik, ze had kinderen
die inmiddels de middelbare leeftijd naderden; het huis was vergeven van hun
sporen, waar ze slonzig mee waren omgegaan, alsof hun wandversieringen,
vergeefse sollicitatiebrieven (de generatie na de babyboom), de lakens waaronder
ze sliepen, geen verhaal meer hadden als zij zich eraan onttrokken. Onder de
gootsteen was een batterij flessen blijven staan met vertroebelde vloeistoffen achter
onleesbare etiketten. Er zwierf nog een boekje in de keuken, bestemd voor de
huisvrouw van de jaren vijftig. Op het omslag prijkte een monter lachend exemplaar
met een verontrustende wespentaille, want wat is er in de geschiedenis niet aan
vrouwelijks ingesnoerd ter verruiming van de mannelijke geilheid. In de tussenkamer
stond nog een chique bedoelde kast van geperste plaat met mahoniehouten opdruk.
Het openen van een klep deed binnen een lichtje aanspringen. De vrouw had, toen
dit huis nog van haar was, zo te zien regelmatig iets sterks ingeschonken en
misschien tijdens een vakantie in Oostenrijk de kleine glaasjes gekocht met de
kleine hoge bergjes erop die door mij onverbiddelijk als niet bij mijn smaak horend
zouden worden verbannen. Achter de kastdeurtjes onderin, waar geen lichtje was
ingebouwd, zwierf nog een kunstgebit. Ze was ook vroom. Jezus hing boven een
deur aan het kruis en ergens anders in een lijstje. En was het haar moeder geweest
die in de jaren dertig de stapel handgeschreven getuigenissen hadden verzameld,
die in een doosje op de zolderverdieping lagen? Verbleekte getuigenissen waren
het, van vrouwen aan wie Maria was verschenen. Maria had zich in de jaren dertig
blijkbaar vooral in weilanden vertoond, bij Merelbeke en Wevelgem, en ze had licht
gegeven tussen de koeien.
Er stond een zwarte kist, verscheept vanuit Kongo. De familie moest begin jaren
zestig in moeilijke omstandigheden uit dat land zijn teruggekeerd. Tussen het
verschoten behang en een weggestopte idyllische wandschildering zaten Franstalige
kranten geplakt uit het jaar van Kongo's onafhankelijkheid.
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Alles in huis rook naar vroeger. Het muffe hout, het vuile behang, de stoffige bank,
de verdroogde thee en koffie, de flanellen lakens, de oude naaidoos met vergeten
knoopjes en verdwaalde draadjes, de halflege bussen Vim.
Ik zette de deuren open en oordeelde over dit verlaten verleden. De kist mocht
blijven, de luchter van kristallen tranen in de benedengang, de onverwoestbare
traplopers, tree na tree vastgezet in koperen klemmen, ik maakte ze schoon en
hield ze op hun plek.
Het huis raakte nagenoeg leeg, hoe aangekleed een glas-in-looddeur en de te
voorschijn gestoomde wandschildering ook tussen het stof en vuil bleven pronken.
Alles moest schoon en fris worden. De plafonds mochten hun antieke krullen houden,
maar de meanderende scheuren moesten worden weggewerkt.
Zoals je kleren kiest en koopt en aantrekt, waardoor ze bij je gaan horen, al zijn ze
door onbekenden ontworpen en gemaakt en hingen ze eerst anoniem in de rekken.
Geef je ze weg en zie je er een ander in lopen, dan blijft jouw verleden tussen de
plooien hangen. Zo is het ook met huizen waarin je vroeger hebt gewoond. Je weet
nog waar alles stond, maar het staat er niet meer. De jurk die je paste, past ook een
ander. Een van de huizen uit mijn jeugd is nu een gevangenis. De weelderige tuin
bloeit nog in mijn hoofd, maar in de werkelijkheid is hij een luchtplaats geworden,
omringd door twee hekken met prikkeldraad.
Soms kom je, als je een huis zoekt dat van jou moet worden, ergens binnen en
weet je meteen dat je er vreemd zult blijven. Je zou je op slag willen omdraaien,
maar de bewoners zijn er, dit is hun hele hebben en houden, ze willen niet dat
iemand zich omkeert in afwijzing.
Mijn meubels kwamen uit grote containers te voorschijn en waren nog mijn meubels.
Ze vonden een plek waar ze leken te horen in kamers waar de sporen van
veroudering waren weggewerkt en alleen tijdloze schoonheid was gebleven. Het
huis zat om mij heen als een jurk die me paste. Het geurde naar mijn eten, mijn
flesjes, mijn bloemen. Ik dacht het te hebben veroverd, de barsten te hebben gedicht,
de veiligheid van het vertrouwde te hebben teruggevonden.
Maar op een nacht vatte het huis van de buren vlam en veranderde in een zwart
karkas. De buren stonden op blote voeten op straat, zonder tanden, al hun bezit
geblakerd en weggebrand, hun huis volledig uitgekleed. En toen ik het mijne weer
in mocht, regende het in de gang, het water maakte wolken op de wanden en de
papieren op mijn bureau plakten aan het bureaublad en maakten een afdruk in
spiegelbeeld die onleesbaar was. Op de plafonds kwamen de meanderende scheuren
weer achter de
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nieuwe witte laagjes tevoorschijn, in de kleuren van hun verleden. Een geur van as
en vergankelijkheid kroop door de voordeur naar binnen, als ongenood bezoek.
En voor het eerst loopt er een kat over de smalle richels aan mijn voorgevel, de
zwarte kat van de buren, die zijn huis zoekt.

Bezichtiging
Komt u maar binnen. Hier
is dus de hal. Hier hangen
alle jassen. Voor als het
winter is, voor als ze passen.
Hier is de kamer met de bank
waarop ik laat en moe
Afghanistan nog zie op de tv
of iemand die een eind weg
praat met aandachtsgeil op camera
gericht gezicht. De deuren. Mooi
bedacht toch, deuren, zo eenvoudig
gaan die open en weer dicht en open en
Maar goed. Hier slaap ik als ik slaap,
het bed zo net of niemand hier, of niets,
en hier een bad, een geiser, een wc.
De buren hoor je af en toe een beetje.
Mijn roerend goed gaat mee, verweesde
woorden veeg ik weg. Sleept u maar aan
wat u al heeft en meet het mogelijke op
tussen de muren.
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Willem van Toorn
Aantekeningen van het platteland
Al een jaar of zes nu lopen we zomer en winter voor het donker nog een rondje van
zo'n drie kwartier. Hek uit, ons pad af, een stukje over de departementale asfaltweg
die door ons gehucht loopt en waarop eens per uur een auto langskomt, langs de
boerderij van meneer Yvernault - als hij op het erf is, komt hij even een hand geven,
anders steken wij een hand op vanwege de mogelijkheid dat hij achter de vitrage
kijkt -, langs het bedoeninkje van de oude mevrouw die altijd de keukendeur open
heeft staan, zodat haar hondje keffend naar het hek kan stuiven, langs het deftige
huis van de broer van meneer Yvernault, die geen boer is geworden maar ambtenaar
in de nabijgelegen stad, en dan rechtsaf ons gehucht uit over een pad dat omlaag
voert naar de beek. Rechts de prachtige tuin van broer Yvernault, met een echte
oprijlaan, gazons en grote kastanjebomen, links een kleine hoogstamboomgaard
die iets mysterieus heeft, omdat hij perfect onderhouden wordt terwijl niemand in
het najaar de appels en peren plukt, zodat er een tapijt van fruit op het gras komt
te liggen dat in de winter wordt opgeruimd door iemand die wij nog nooit hebben
gezien. Dan tussen akkers (het ene jaar zonnebloemen, dan eens koolzaad dat in
het Frans colza heet, dan weer graan) en een bosje door naar het land bij de beek.
Die beek wordt gevoed uit de vijver, eigenlijk een soort meertje, dat ook nog van
broer Yvernault is; hij kronkelt tussen hoge oevers met hazelaars en verderop
populieren waar een paar buizerds in huist waarvan we het hoge miauwende geroep
horen als ze rondzweven boven het dalletje. In de dode bomen die hier, overwoekerd
door klimop, schilderachtig zijn blijven staan zitten bonte spechten waarvan we het
geklop zelfs in onze tuin kunnen horen. De weitjes langs de oevers zijn het gebied
van een kleine kudde limousines, niet de auto's maar een stuk of acht koeien en
een stier. Het hele landschap is opgebouwd uit een soort kleine, intieme kamers
tussen heggen; geen stukje land zonder heg, en die heggen zijn het paradijs van
mezen, roodborsten, winterkoninkjes en wat niet al. Het beeklandschap zou in
Nederland zijn opgenomen in een natuurroute en voorzien van verklarende borden.
Verder. We klimmen een stukje en naderen een kruising van dorpsweggetjes
waaraan zich een kluitje huizen heeft verzameld. Het eerste
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zou in Nederland onbewoonbaar zijn verklaard (bestaat dat bord ‘Onbewoonbaar
Verklaarde Woning’ eigenlijk nog? wanneer heb ik dat voor het laatst gezien?). Het
is zeer oud en ligt achter moestuintjes met bonenstokken en met een doorgeschoten
boomgaardje ernaast. Hier woont een vrijwel tandeloze, simpele man alleen met
een rossig hondje dat achter het hek blaft als wij langskomen. Soms komen we de
man ook op de weg tegen, als hij aan zijn dagelijkse wandeling met hond bezig is.
Omdat hij moeizaam met twee stokken loopt op moeilijke voeten, heeft hij het hondje
dan met een stuk touw aan zijn broekriem vastgebonden: het is ooit weggelopen
en hij wil het niet kwijt, want ander gezelschap heeft hij niet. Dat hebben wij wel
begrepen, hoewel we van het dialect dat hij zo luid mogelijk spreekt (tegen
vreemdelingen moet je hard praten) vrijwel geen woord verstaan.
Om de hoek liggen tegenover elkaar twee kleine boerderijen. Bij de rechter staat
ook de keukendeur altijd open, tenzij het vriest of stormt; het oude echtpaar dat hier
woont is ons na een jaar of drie van langswandelen gaan groeten, eerder keek het
ons argwanend na uit het donkere hol van de keuken. Behalve twee hondjes, poezen
en in de berm foeragerende kippen heeft het een koppel ganzen die tekeer gaan
alsof het Capitool hier bewaakt moet worden. Op het erf van de linker boerderij staat
een wonderlijke verzameling hokken en schuurtjes, met daartussen een aantal
verroeste auto's zonder wielen: een deux-chevaux, een halfvergane DS, brokstukken
van een Panhard en nog zo het een en ander. Dat zie je meer bij boeren hier: een
auto die nooit meer zal rijden kun je altijd nog gebruiken als schuilhok voor een
varken of voor kippen, of als berghok voor gereedschap, bloempotten of oude
verfblikken.
Tussen heggen loopt de weg dan weer iets omlaag naar een moerasje. Hier
verzamelen zich de stroompjes die verderop de vijver van broer Yvernault voeden.
Er zitten padden die als het lang geregend heeft hun gebied vergroten en tot in onze
tuin doordringen, en het is het jachtgebied van kiekendieven. Op een winterwandeling
vonden we hier op een scheefgezakt hek een steenmarter, waarschijnlijk in een
klem gevangen en ter afschrikking over het hek gedrapeerd. Over het moerasje
heen (dat in Nederland tegenwoordig als ‘wetland’ zou worden aangeduid en waarvan
de vegetatie en de fauna weer op borden zouden worden uitgelegd) zien we hier 's
winters - zomers is alles dichtgegroeid - weer de achterkant van ons eigen gehuchtje,
met de paarden en de ezel van een buurman grazend op de hogere stukken. Het
weggetje stijgt nu terug naar de route départementale; nog een paar honderd meter
naar rechts en we zijn weer bij ons pad. Aan de weg ligt nog wat wij de
Pondorosofarm noemen - de verzameling blokhutten achter houten hekken van een
importdorpeling die hier op een groot terrain zijn droom van het plattelands-
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leven uitleeft; een statig groot huis met een ommuurd voorterrein dat door een
vriendelijke vrijgezel geduldig wordt gerestaureerd; woning plus werkplaats van
meneer Lamare, de smid, en twee verlaten boerderijen. Aan ons pad, dat een lus
van deze weg af beschrijft, liggen dan zes huizen. Straatverlichting hebben we niet.
Als het donker is, is het donker. Om halftien is iedereen naar bed, tenzij er een feest
is, en begint de heerschappij van uilen, vossen, egels en dassen.
Wat ik nu nog niet heb beschreven, zijn de wilde landjes. Ik herinner me van de
Betuwe in mijn kindertijd (en trouwens ook van de randen van Amsterdam) het soort
landjes die van niemand leken te zijn, opgeschoten gras, omgevallen hekken, nooit
gesnoeide struiken, misschien een scheefgezakte schuur. Je zag er nooit iemand,
je kon er indiaantje spelen en hutten bouwen, en het fruit opeten dat van de bomen
viel. In Nederland, waar iedere vierkante meter een bestemming heeft en waar
ruimte iets zeer kostbaars is geworden, beginnen zulke slordige elementen in het
landschap zeldzaam te worden. Langs onze wandeling liggen er legio - om over de
lege kilometers aan de andere kant van de departementale weg maar niet te spreken.
We weten bijvoorbeeld nog steeds niet van wie de totaal verwilderde kleine
boomgaard is naast het huis van de man met het rode hondje. Op het scheve hek
heeft ooit iemand een handgeschilderd bordje aangebracht met in rood het dreigende
woord pièges; als er al vallen staan, worden ze aan het oog onttrokken door een
woud van braamstruiken.
Ik hoef deze wandeling maar één keer te maken, bijvoorbeeld de eerste avond
nadat wij zijn aangekomen, om weer precies te weten waarom we indertijd zijn
bezweken voor de verleiding van ‘een huis in Frankrijk’. Ruimte, dat is de eerste
overweging geweest.
*
Dat je een huis en een stuk land hebt gekocht, betekent alleen in wettelijk opzicht
dat in dit eindeloze land nu een piepkleine plek van jou is. Maar wat kan er ‘van jou’
zijn van muren die er al eeuwen staan, van een bron, van een scheve schuur met
een bemost dak, van gigantische oude bomen? Je mag er rentmeester over spelen,
op zijn best. In het begin heb je eigenlijk geen idee waarover je rentmeestert: de
plek is nog leeg. Je weet van bijna niks wat het betekent, wat zijn geschiedenis is,
waarom het er zo bij staat en niet anders. En wat voor de dingen geldt, geldt zeker
voor de mensen. Wie is de zeer oude vrouw met stok die op breekbare stokjesbenen,
zelfs bij grote warmte met een vestje aan, soms zeer traag langskomt? Wie zijn de
boerse man en vrouw die een paar keer per dag in hun Renault 4 langsrijden? Van
wie is de zwarte labrador die humeurig tegen
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het hek komt pissen? Tegen wie praat die oude boer (die pas later de naam Yvernault
zal krijgen), van wiens erf wij door een paar honderd meter naar de beek glooiend
weiland zijn gescheiden, toch altijd zo hard, alsof hij ruzie heeft?
*
In ons geval staat ook nog de imposante geschiedenis van het gebied als een glazen
wand tussen ons en de werkelijkheid. ‘Onze’ omgeving is de Berry die we, voordat
we zelfs maar dachten aan een Frans huis, in zijn gestileerde schoonheid al
honderden malen hadden gezien in een beroemd getijdenboek, de Très Riches
Heures van hertog Jean de Berry, waarvoor de miniaturen aan het begin van de
vijftiende eeuw geschilderd zijn door de gebroeders Van Limburg. De reeks over
de maanden van het jaar is van een verbijsterende pracht; je ziet de hertog en zijn
gevolg - te paard, wandelend, aan tafel - voor een met de seizoenen veranderend
landschap waar boeren, vissers en jagers hun werk doen. Het was en is een
landschap van heggen, lage maar soms verrassend steile heuvels, smalle paden,
stroompjes, en het ritselt er nog steeds van de kastelen (van die echte, met barse
muren met kantelen en een woud van torens) en vroeg-romaanse kerken en
kloosters, en voor je het weet wordt de blik op de ware wereld je ontnomen door de
hertogelijke stoeten, dames met jachtvalken op hun hand, hoofse heren met spitse
voeten die je uit het getijdenboek kent. Daar komt nog bij dat niet ver hiervandaan
de moderne stad Argenton letterlijk over het Romeinse Argentomagus heen is
gebouwd; in het plaatselijke museum kun je op een magische manier afdalen in de
nu ondergrondse Romeinse straten. Van de enorme stad is nog maar een deeltje
opgegraven, dus je stelt je gemakkelijk voor hoe je overal een meter of acht boven
de Romeinse werkelijkheid loopt.
Gelukkig heeft onze buurvrouw andere zorgen aan haar hoofd; zij en haar man
zijn de grootste boeren in de buurt en het verleden hindert haar vooral, in de
gedaante van de enorme brokken steen waar haar ploeg in de akker op stuit als zij
de zware trekker door de vette klei stuurt. Of ze van Romeinen of middeleeuwers
afkomstig zijn of gewoon van de natuur, zal haar een zorg zijn; zij moet van het
ijzeren zadel af om weer zo'n brok op de hoop aan de rand van de akker te gooien
- elk jaar weer, alsof de voorraad permanent van onderaf wordt aangevuld. Meneer
Augras, die een stukje aan ons huis bouwt, zegt dat huizen als het onze zijn gebouwd
van zulke stenen uit de grond.
*
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Presse staat er op de ruit van de kleine kantoorboekwinkel in het grotere dorp dat
een kilometer of vijftien van ons af ligt. En de magere juffrouw heeft behalve het
soort aantrekkelijke langwerpige notitieblokjes waar ik altijd de hele voorraad van
opkoop inderdaad ook alle Franse kranten en tijdschriften plus alles van en over
George Sand, want dit is het landschap van de schrijfster die zo mooi met Flaubert
correspondeerde en wier stoffelijke resten de Académie nu naar Parijs wil halen,
waar de plaatselijke bevolking zich heftig tegen verzet. Maar als ik de dame achter
haar toonbankje vraag of ze de nieuwe uitgave van de briefwisseling van George
Sand met Victor Hugo al heeft, zegt ze dat dat nog wel even zal duren: ‘On est dans
la France profonde ici.’ En zo is het. Dit is, tot in de grijstinten van de gepleisterde
huizen, de luiken, de doolhof van smalle wegen tussen heggen, de verbleekte, op
blinde gevels geschilderde reclames, de stofjas van de eigenaar van de quincaillerie,
de geur van soep in de uitgestorven straten rond het middaguur, het Frankrijk van
je vroegste herinneringen.
Maar het is ook totaal veranderd. Het is om te beginnen zoveel schoner. Straten
geveegd, parkjes verzorgd, overal bloemen. En de toegenomen welvaart heeft bij
een beetje dorp of stad de bizarre vestigingen van Auchan, Champion en Monsieur
Bricolage gebracht. Tegelijkertijd zie je, als je beter leert kijken, dat de
plattelandsbevolking er in deze streek wel op vooruit gegaan is, maar in een mate
die volstrekt onvergelijkbaar is met de Nederlandse. De kleren doen denken aan
het begin van de jaren zestig, de stralende gebitten van de Nederlandse jeugd zie
je hier alleen op reclamefoto's, het leven is van een soberheid die bij ons verdwenen
is. Het is werkelijk nog platteland; als je je voorstelt dat je hier zestien, zeventien
zou zijn, dan slaat de benauwdheid je om het hart. De stad is heel, heel ver weg.
*
Als je meer mensen leert kennen, ga je ook langzamerhand meer begrijpen van het
landschap en van de manier waarop zij ermee omgaan. Vaak zeer luidruchtig.
Zelf mogen ze graag zeggen dat ze goed begrijpen dat je hier, als stadsmens,
de stilte zoekt. ‘Ah, vous êtes dans le calme ici.’ Maar de stilte van het platteland,
dat is een mythe. Zeker, de avonden en nachten zijn vrij van menselijk geraas, al
kan het een enkele keer gebeuren dat er een late auto grommend zijn weg zoekt
door het aardedonker of het zilvergrijze maanlicht, of dat een eenzame tiener nog
met een snerpend brommertje van de disco in La Châtre naar huis moet. Maar al
in de avondschemering begint het rijke aanbod aan dierengeluiden waarvoor je in
Nederland toch
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al gauw aan een of meer excursies zou moeten deelnemen: gescharrel van dassen
en egels, het gekef van een vos of het roepen van herten, het roestige-kranengeluid
van de jonge ransuilen in de oude perenbomen, verder weg het eindeloos roepen
van de bosuilen, afhankelijk van het seizoen soms kikkers als er veel water is en
het moerasje zijn gebied vergroot, of nog laat de ernstige luchtgesprekken van
ganzen of kraanvogels.
En de stilte van overdag, dat is iets van heel vroeger, nog vóór het stoomtijdperk.
Sinds boeren machines hebben die niet door paarden, ossen of ezels van energie
worden voorzien, is het met de landelijke stilte gedaan. Geen boompje wordt meer
gesnoeid, geknot of omgezaagd zonder kettingzaag, geen heg gesnoeid zonder
gemotoriseerde heggenschaar, geen land meer bewerkt zonder landbouwmachines.
Het is op het platteland een geronk, geratel, geraas en gesnerp van jewelste, maar
omdat dat allemaal werkgeluid is tast het soms wel de stilte aan, maar doet het geen
afbreuk aan de landelijke rust. Ik word in Amsterdam onmiddellijk razend van de
eerste de beste idioot die mij lastigvalt met overbodig geluid, versterkte
debielenmuziek, nergens toe dienend getoeter, machtswellustige gasgeverij met
motoren en scootertjes - allemaal geluid om het geluid. Als hier op een akker in de
verte 's avonds laat nog een trekker wordt gestart denk ik: hé, er komt zeker regen,
ze moeten de boel droog binnen zien te krijgen.
*
De boer aan de andere kant van de wei, die zo hard kan praten, is meneer Yvernault.
Weer een lege plek ingevuld, voorlopig althans. En de figuur tegen wie hij zo hard
praat, is zijn zoon. Ze hebben geen ruzie, de oude boer praat gewoon zo hard. Ik
denk dat dat komt doordat boeren vaak doorconverseren tijdens het werk, op de
akker of het erf, en dan moet je tegen elkaar roepen. Als je dan thuis bent, vergeet
je het volume lager te zetten. Het mooist kun je meneer Yvernault horen als hij zijn
voorraad hout voor de winter moet zagen (iedereen heeft hier houtkachels en
-fornuizen). Dat doet hij in de open-kapschuur, waar het gezaagde hout een
metershoge muur vormt tegen de achterwand. Alles wat hij daar, in die op zijn kant
gevallen golfplaten luidspreker, aan gereedschap gebruikt, maakt lawaai. De
cirkelzaag, de metalen laadbak van de wagen waar de blokken in donderen, de
motor van de trekker waarmee zijn zoon de te verzagen stammen aanvoert. Over
dat lawaai heen voeren ze hun geschreeuwde conversatie. Het davert over het
weiland tussen zijn erf en het onze. Ik hoor het wel, maar het stoort mij niet: ik hoop
vooral dat hij het lekker warm zal hebben van de winter.
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*
Met meneer Yvernault maakten we kennis toen we het huis een half jaar hadden.
We waren al vaak langs zijn boerderij gewandeld aan het begin van onze ronde,
en op een avond stond hij bij zijn hek, alsof hij op ons wachtte. Hij is een kleine,
stevige man van vierentachtig, met pikzwart haar in een zwierige kuif en even zwarte,
altijd nieuwsgierige ogen. Wij stelden ons voor en hij vroeg met een soort gretigheid
of wij een glaasje kwamen drinken. Dat deden wij de volgende avond. We zaten in
de mooie kamer van de boerderij, met roosjesbehang dat over het plafond was
doorgeplakt, de mooie glazenkast en de zware eiken tafel waar de overleden
mevrouw Yvernault nog tegen het gevaar van kringen dik transparant plastic
overheen had gelegd. Want dat was ongeveer het eerste wat hij vertelde, bij het
eerste glas al: ‘Comme vous avez peut-être entendu dire ma femme est morte il y
a trois ans.’
Bij die mededeling werden zijn ogen vochtig, hij legde zijn hand op Inekes arm,
wij mompelden dat het leven hard kan zijn en hij schonk onze glazen bij. Wat ook
droevig was, vertelde hij, was dat nog geen half jaar later de oude pastoor, met wie
hij zo goed over zijn vrouw had kunnen praten, ook doodging. Een echte traan nu.
Maar hij had veel om dankbaar voor te zijn. Hij het de foto's van zijn kleinkinderen
zien.
Sinds die tijd drinken wij wel eens een glaasje bij hem of hij komt bij ons. Na
bespiegelingen over het weer en de ontwikkelingen in het gehucht, komt altijd het
moment waarop hij zegt: ‘Comme vous savez ma femme est morte il y a...’ Het
aantal jaren is nu tot negen opgelopen.
*
Meneer Yvernault komt vrijwel elke dag langs op zijn racefiets om, zoals hij zegt,
te gaan kijken hoe het met zijn vriendin is. Zijn ‘vriendin’ is de oude boerin die
helemaal onder aan ons pad woont en die hij al van zijn kindertijd af kent. Zij is de
oude mevrouw met de stokjesbeentjes, over de negentig en van een bijna onaardse
liefheid. Ze woont op de boerderij helemaal aan het eind van ons pad, op het laagste
punt van het gehucht. Als het regent stroomt al het water daarheen en zij mag graag
benadrukken dat wij toch maar op een bevoorrechte plek zitten, zo hoog en droog
- al is het niveauverschil misschien zes meter.
De leegstaande boerderij achter ons, aan de andere kant van het pad, is van haar
zoon, een gezette man met een gezicht dat aan boerenkoppen van Brueghel doet
denken. Na de dood van zijn vrouw wilde hij niet meer in de boerderij wonen omdat
de lege kamers en gangen hem voortdurend
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met zijn verdriet confronteerden, dus hij trok weer bij zijn moeder in. Nu komt hij
met zijn ongetrouwde zuster de schapen verzorgen die op het weitje achter het huis
lopen. Ze komen wel een keer of vier per dag langs, altijd samen in een Renault 4.
Het lege huis met zijn hokken en schuren ziet er liefdevol onderhouden uit, vitrage
voor de ramen, het erf geveegd, de druif langs de gevel gesnoeid - een monument
voor een gestorven vrouw. Broer en zus komen we vaak tegen op de markt. Daar
zijn ze in hun element, tussen leeftijdgenoten, wie weet oude klasgenoten van het
schooltje in het nabijgelegen grotere dorp.
In het gehucht zijn zij en hun moeder met de Yvernaults de laatste autochtonen.
*
Bijna alles wat wij van onze buren weten, hebben we van mevrouw Grembowski.
Zij is klein en gedrongen, gepensioneerd lerares, een jaar of zeventig, en bewoont
met haar man een fraai huis naast de zeer oude boerin. Meneer Grembowski en zij
zijn kinderen van Poolse mijnwerkers uit het oosten van Frankrijk, hier beland doordat
ze een tehuis zochten voor hun zwakbegaafde dochter en het beste is hier in de
buurt. Ze wonen hier al heel lang, kennen iedereen en vertellen met graagte. Van
hen weten we dat ons huis en land van de Yvernaults zijn geweest, die het in de
jaren zestig hebben verkocht aan de Parijzenaar die het huis zo fraai heeft verbouwd
dat wij er haast niks aan hoefden te doen toen wij erin trokken, en dat ook het landje
dat we erbij hebben gekocht, en waar nu meneer Augras onze extension op bouwt,
van Yvernault was.
De Grembowski's hebben het contact met ons zelf tot stand gebracht. Dat ging
zo. Op een middag in het eerste jaar dat wij het huis hadden, verscheen een keurige
kleine man aan het hek, die zich voorstelde en vervolgens de curieuze vraag stelde:
‘Savez-vous que Jupiter sera très bien visible cette nuit, avec tous les anneaux?’
Dat wist ik niet. Wel, hij was toevallig in het bezit van een bescheiden telescoop en
als ik ervoor voelde, kon ik bij hem komen kijken, rond halféén vannacht, en hij was
bereid mij alles uit te leggen. Zo ging ik die avond in het aardedonker het pad af en
stond met meneer Grembowski, gepensioneerd technisch tekenaar, dik ingepakt
in trui en sjaal, met een piepklein glaasje marc in de hand aan de zacht murmelende
beek en keek door zijn telescoop naar Jupiter met zijn inderdaad haarscherp
zichtbare, zandkleurige en grijsgroene ringen. Hij wees mij alle sterrenbeelden
waarvan ik altijd de namen vergeet, en die ik nu ook weer meteen vergat, en ik dacht
dat het met plekken vreemd gesteld is: zo ben je er nog nooit geweest, en zo sta je
er met een vriendelijke kleine Franse Pool naar Jupiter te kijken.
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Mevrouw Grembowski vertelt graag hoe ze als mijnwerkerskind in de grensstreek
eerst Frans, toen Duits en toen weer Frans moest leren. Het eerste Duitse woord
dat ze op de Franse school kreeg was Tintenfasz, omdat dat in het Franse op alle
mogelijke manieren verkeerd kon worden uitgesproken: tèntènfà. Ik noem haar
graag Frau Tintenfasz. Ze zijn altijd blij als wij er zijn, al was het maar omdat ze met
ons over politiek kunnen praten, wat met de conservatieve boeren hier niet meevalt.
Toen bij de voorlaatste verkiezingen de keuze ging tussen Le Pen en Chirac, zei
mevrouw Grembowski - die een bewonderaarster van Mitterand is: ‘Zover is het met
Frankrijk gekomen: we hebben de keus tussen een racist en een zakkenroller.’
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Ineke Holzhaus
Gedichten
Danstent
Neuvy St. Sépulcre
Zij dansen de musette
of een andere driekwartsmaat.
De mannen hebben hun pet
op de leuning van de stoel gelaten
en draaien achterwaarts met vuisten
bijna in de oksels van de vrouwen
die volgen op het oud gesleten hout.
Zo paren zij voornaam met kleren aan.
Volle lucht hangt als een bal onder het dak.
Ineens zie ik mijn moeder staan.
Zij is tien jaar en draagt haar donker haar
in zware pijpenkrullen met fluwelen strik:
burgerkind tussen de boeren van het dorp
dat dansen wil. Ze heeft, omdat het kermis is
haar hoge laarsjes aangedaan.
En naast haar staat mijn kind dat er nooit was,
dat in mijn lichaam weer verdwenen is en mij
loos achterliet. Dit keer is zij een meisje
dat ernstig alles opneemt in de ruimte,
de mensen, de warmte, het ritmisch geluid.
Zij houdt haar armen in haar zij vóór ze begint
en ik blijf achter als een drooggevallen kind.
Harmonica's waaieren open en weer dicht.
de meisjes lijken op elkaar,
ze springen met hun dunne benen
hoog tegen het blauwgedampte licht.
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Bramen
Zij moet nieuw land veroveren dat oud is
en bewoond door mieren, wespen, hoornaars.
Oerwoede neemt bezit van haar
als zij het breiwerk van de braam ontwart
en optrekt in de woekering.
Zweet in de mond, bloed aan haar kuiten, dijen.
Ze spaart de wortels niet van het gewas,
slaat met houweel en zeis tot ze de grond ziet,
haar grond, die geknecht, bezeten moet.
Van mij, van mij. Wat zij niet wil brandt zij,
vuur vreet blad, takken, doornen. Branden!
's Avonds stuit zij op een muur van krekels,
in de nacht hoort ze de uilen met hun jong
tot ze naar buiten mag om het gevecht
met bijl en riek en spade te volbrengen.
Wanneer het land weer kaal is en zij gekrast
in de schaduw van een boom zout water
uit haar ogen wist, jonge rozen plant,
en koel gewassen in de spiegel kijkt,
ziet ze aan deze hete zomer ver voorbij
de woestenij die blijft.
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Herta Müller
Hoe kom je door het sleutelgat
Waarheen gaat het hoofd en waarheen gaan de voeten - daarbij zijn minstens twee
verschillende plekken in het spel, waarschijnlijk meer dan twee. Wanneer je elke
dag weet dat je voor de dingen die je werkelijk denkt in de gevangenis komt, wat
kun je dan doen met je mond. Wanneer je op een plek waar je graag zou praten je
mond moet houden, om je te beschermen. Maar op een andere plek waar je graag
zou zwijgen moet praten, en bij het praten er bij elk woord op bedacht moet zijn het
nietszeggend te houden om jezelf daarna nog in de ogen te kunnen zien. Als je zo
klem komt te zitten leer je, omdat je wel moet, dat je al pratend meer kunt verzwijgen
dan wanneer je geen woord uitbrengt. Ook heel persoonlijke gesprekken zitten vol
voetangels en klemmen. Je vraagt je af hoe je gedachten waar je zo lang over
gedaan hebt zo kort kunt houden. Ook bedenk je dat bij het praten dingen zo
uitgemolken worden waarvan je hoofd, toen je nog zweeg, vond dat je er beter geen
woorden aan kon vuilmaken. Ook over het vergezochte dat het dichtbije moet
camoufleren denk je na. Over de lichte verschuivingen in woorden wanneer je ze
herhaalt, waardoor het gezegde wordt toegespitst en benadrukt, of die het afvlakken
om minder op te vallen, om de tijd vol te praten. De tijd moet met praten worden
gevuld, omdat het nietszeggende ons directe confrontaties bespaart, omdat het
zwijgen ons, wanneer we dicht bij elkaar zijn, kwelt.
Spreken en zwijgen vinden niet om zichzelfs wil plaats. Ze spiegelen meer dan ons
lief is alles wat wij doen en wat met ons gedaan wordt. Ook wat we niet doen en
wat niet met ons gedaan wordt. En doen is algauw weer mee-doen en niet mee-doen.
En je hebt het doen alsof. Het op je eentje doen, voor jezelf of tegen jezelf. En hoe
vaak is beide het geval. Dingen zijn niet zo gauw ondubbelzinnig, echte
tegenstellingen zijn ook zeldzaam, hoewel ze verzot zijn op wat je zegt en doet. Te
vaak zijn het er meer dan twee, verdoezelen ze hun verschillen zonder ze kwijt te
raken. Onduidelijke tegenstellingen, springerig als ze zijn en ik almaar achter ze
aan, hoe vaak probeerde ik ze niet te pakken krijgen omdat ik duidelijkheid wilde:
hier het een en daar het ander. Ik heb het over zeggen en doen, niet over schrijven,
over dagen, niet over zinnen. Want ook als zinnen om
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mij heen lijken te lukken, spiegelen ze volgens mij maar een fractie van al hetgeen
door zeggen en doen teweeg is gebracht. Ik maak mezelf niets wijs, meer kunnen
ze niet. En wanneer ze meer willen, mislukken ze.
Wanneer ik als kind door de dorpsstraat liep, vroegen mij op die driehonderd meter
weg van huis naar de winkel of naar mijn grootmoeder of naar de kerk elke keer
nadat ik gegroet had de oude mensen: van wie ben jij d'r een? En prompt antwoordde
ik: van Kathi Gion en Sepp Müller. Dat waren de namen van mijn ouders. Daarmee
waren de bezitsverhoudingen duidelijk, degenen die dat vroegen wisten nu waar
ze mij moesten plaatsen, ze liepen tevreden met dit antwoord weer door. Eenmaal
duidelijk uitgesproken hoorde je ergens bij. Sommige dagen zes, zeven keer
herhaald, tot ik uit het dorp weer thuis was.
In een dorp zo klein als een vingerhoed met driehonderd huisnummers, zeven
stegen, symmetrisch als de ribben van de inwoners en zo plat dat de hemel elke
straatsteen zag en zelf als een uitstalkast van elke plek op de grond in z'n geheel
zichtbaar was, kende iedereen iedereen. Driehonderd jaar lang werden allen die
hier woonden daar geboren en daar stierven ze. Hun leven bestond uit werken op
het veld. Ze droegen hun klederdracht, spraken hun dialect, trouwden onder elkaar,
over en weer dwars door alle afgegraasde buurt en familieverbanden. Het dorp
verlieten ze alleen om naar het front van de twee wereldoorlogen te gaan of als
gedeporteerden naar de dwangarbeid. Wanneer ze die overleefden, keerden ze
terug. Daarom hoefde je die twee namen, ‘Kathi Gion, Kathi en Sepp’, maar hardop
uit te spreken en elke voorbijganger kende de hele familiegeschiedenis van voren
naar achteren.
Ik hoorde erbij, daaraan twijfelde ik toen geen moment. Voor hen hoorde ik erbij en
ik rekende mijzelf tot hen, een keurig gesloten cirkel dus. Het was een
vanzelfsprekende liefde die je niet hoefde te bewijzen, niet hoefde uit te spreken,
omdat ze vaststond als een feit. De dagen verliepen gewoontegetrouw, de gewoonte
driehonderd jaar oud net als het dialect en de straten. Dit stabiele, schijnbaar voor
altijd geldige houvast nam ik mee het dal in wanneer ik de hele zomer door vanaf
de vroege ochtend totdat de avond grijs werd de koeien hoedde. Ik had deze twee
handen en twee voeten en daar deed ik het mee. Maar ik was zo alleen dat ik ze
graag kwijt was geweest. Nee, ik was niet degene die in dit dal de problemen
teweegbracht waardoor niets meer eenvoudig was. Het was het te grote dal ter
lengte van tien uur. Dat ik op nabijheid uit was, dat ik zowel bij dit dal als bij deze
ouders wilde horen. Dat ik de hele dag hardop in mijzelf praatte, dat was het. Dat
handen en voeten aan mij niet alleen de mijne
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waren maar ook die van een ander werden, een die net zomin graag bij mij was als
ik bij haar. En de planten in het dal waren ook bij mij en ik niet graag bij hen. Ik
praatte met de planten en met de koeien. Want bij ons had elk jaar elk nieuwgeboren
kalf, voordat het in het dal gras ging vreten, een tijdje in de kamer op de groene
divan gelegen.
Mijn grootvader bracht de laatste negen jaar van zijn leven verlamd in bed door. En
elk kalf droeg mijn vader meteen na de geboorte op zijn armen grootvaders kamer
in als een te groot geboren kind. De lamme lag als een stok in bed, ze hadden
evengoed hém op hun armen de stal in kunnen dragen in plaats van het kalf de
kamer in. In de kamer legde mijn vader het kalf vis-à-vis van het bed op de divan,
en ik ging er op het voeteneinde bij zitten, keek de verlamde man stom in het gezicht,
hoe hij zonder een woord te zeggen een half uur lang het kalf aanstaarde. Hij vergat
dat ik er was, en dat was goed zo. Want mijn verstand ging als een gek tekeer, ik
raakte het hele spoor bijster van alles wat ik maar kon denken. Mijn halve hoofd
gloeide van medelijden met hem, en de andere helft bevroor van walging.
En dat is het, dat versta ik onder erbijhoren, dat door liefde in het nauw gedreven
gevoel dat in de diepte van een exacte blik omlaag dondert, een gevoel dat je nooit
vrijwillig laat gaan en graag kwijt wilt, waar je alleen maar dieper in verstrikt raakt
wanneer je je ervan ontdoet. Een distantie die je aan de exacte liefde te danken
hebt, waarin verlangen en afschuw niet elkaars tegengestelden zijn, dat is mijn
definitie van erbijhoren.
Als ik het erbijhoren serieus neem dan is dat voor mij alleen maar een soort
schietstoel, argeloos meer snappen dan is toegestaan - en tevens vermoeden dat
je door het te snappen helemaal niets weet, wat de gevolgen ervan die je zelf
veroorzaakt hebt afzwakt. Door het los willen maken er steeds dieper in verstrikt
raken, dat versta ik onder erbijhoren.
En nu vraag ik: in welk dorp lag het kalf op de divan? In geen dat de Banaat-Zwaabse
minderheid zich eigen had kunnen maken. En op welk punt in hun driehonderdjarige
geschiedenis lagen de afkeer van de liefde en de angst haar kwijt te raken? Op
geen enkel tijdstip dat deze minderheid voor zich had kunnen opeisen. En tot ik op
mijn vijftiende naar de stad ging, waren er voortdurend van die plaatsen. Over deze
plaatsen schrijf ik. De minderheid voelde dat zij geen recht op mijn plaatsen had.
Daar werd ze boos over, zij betitelde ze als smaad en nestbevuiling. De zinnen
waarin deze plaatsen staan zag deze minderheid als verraad. Dezelfde lui die mij
als kind dag in dag uit vroegen van wie ik was, bespuw-
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den me toen het boek Niederungen verschenen was, toen ik weer eens in het dorp
over straat liep. Ze veronderstellen tot op heden dat ik hen haat, om die haat van
hen te rechtvaardigen. Van een distantie die aan liefde te danken is, hebben zij nog
nooit gehoord.
Het kalf, de divan, de verlamde en ik - deze plek werd mijn eerste schietstoel. En
die herhaalde zich keer op keer in latere jaren en andere omgevingen. Ze verrees
voortdurend weer uit andere rekwisieten, en ik herkende hem als een heldere
formule. In de loop van de tijd werd het een patroon. Het patroon laat mij tot op
heden zien dat door het erbijhoren serieus te nemen de saamhorigheid aan flarden
gaat. Het niet-loslaten in de exacte liefde holt haar uit en maakt haar des te geldiger.
Ze wordt niet exact door superioriteit, zoals je zou kunnen denken, maar uit
voorzichtigheid haar niet prijs te geven. Ik geloof dat het serieus-nemen van het
erbijhoren beslag legt op de liefde en haar weer ontwortelt. Maar dan staat zij op
haar kop, op haar kop, omdat ze bij de een er weer is wanneer je haar weg wilt
hebben en weg is wanneer je op haar bent aangewezen. En omdat de gekwetste
onderdelen te groot zijn om ooit weer in het intacte geheel te passen, boek je
verliezen. Omdat daardoor het houvast ondermijnd wordt, is elk aanvullend detail
een verlies. Eenmaal op gang gekomen, laat het zich niet meer afremmen. Met de
exacte liefde haal je je letterlijk het verlies van het erbijhoren op de hals.
Wat deze Duitse minderheid zich niet liet welgevallen, liet ook de staat zich niet
welgevallen. Alleen excommuniceerde die door angst aan te jagen, je te schaduwen,
te ondervragen en te dreigen met de dood. De manier waarop je in de grote stad
geschaduwd werd had veel weg van de Banaatse negorij. Het asfalt was niets
anders dan een stel aan elkaar geregen vingerhoedkleine dorpen uit ander materiaal.
In plaats van akkers lag er beton, in plaats van klederdracht fladderden er vlaggen.
En ik was van de divan met het kalf onverwacht aan het houten tafeltje van de
geheime dienst beland, en werd aan een verhoor onderworpen. Uiteraard is er
tussen beide schietstoelen een enorm onderscheid. De minderheid sloot mij buiten,
de geheime dienst dreigde met de dood.
Dat ik de schietstoel met het kalf kende, hielp mij aan de verhoortafel. Ook dat ik in
het dorp de bomen met de rijpe kersen kende, de kogels. Ze plukken, eten, de pit
uitspuwen die zelf ook weer een kogel was. Ze vertelden bij ons thuis over de oorlog,
over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Over de gesneuvelde zoon van mijn
grootouders, in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een bekwame accordeonist. Zijn
accordeon een nalatenschap. Hij stond sinds ik er was als een doodskist in de
kamer. Het
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was een Hohner en rood, niet toevallig even rood als de kersen. Ik had blind moeten
zijn om mij bij het kerseneten niet in te beelden dat elke rode vleeskogel met nog
een kogel erin geschoten is. Dat de kersen, het eerste fruit van de zomer, geschoten
fruit is. Dat niet de oorlog de kersen schiet, dat zij het elke zomer zelf doen. Dat zij
de zelfmoord van de oorlog geleerd hebben. En dat de mensen die zich lang na de
oorlog van het leven beroven het van de kersen geleerd hebben, die lakrood glimmen
en lokken. Deze kijk op de kersen was onvermijdelijk.
Zo kon het gebeuren dat ik vijftien en zelfs twintig jaar later meermalen een geheim
agent die mij op de hielen zat meesleurde naar de markt. Ik ging kersen kopen. En
hij moest mee, hij was immers in diensttijd onderweg, had geen keus. Ik at mijn
kersen meestal lopend, spuugde de pitten op het asfalt. Een keer ging ik met mijn
kersen naar de rivier, ging op de promenade langs de oever op een lege bank zitten.
Hij liep een stukje verder langs het water en draaide om en ging vervolgens net zo
op het puntje van de bank zitten als ik destijds aan het voeteneind van de divan bij
het kalf zat. Ik blies na elke kers extra mijn wangen bol, oefende in het zover mogelijk
spuwen van pitten, omdat ik zenuwachtig was, maar niet van de bank wilde opstaan.
Ik wou hem niet het genoegen doen te wijken en weg te gaan. Ik wou de situatie in
mijn voordeel laten omslaan, doen alsof hij mij niet interesseerde, een toevallige
passant. Alle banken waren leeg, het miezerde. Hij was te dun gekleed en droeg
sandalen. Na een tijdje begon hij te praten. Hij zei: jij eet graag kersen omdat je
mooie tenen hebt. Ik heb gehoord dat je neukt als een rat, maar je kunt niet
zwemmen. Hoeveel kost het bij jou? Ik keek de pitten na en zweeg. Maar toen hij
begon te lachen, zei ik: voor jou wordt het duur, want jij loopt me achterna. Jouw
baas zit op kantoor. Jij doet wat hij je zegt. Pas op, hij gaat gauw met pensioen,
alleen jij zult geen rust vinden. Ik praatte snibbig, zo brutaal als je je alleen maar
aanstelt als je dekking zoekt. Ik waarschuwde hem voor mijn dood, ik moest praten
om zijn machtsgevoel dwars te zitten. De knul was piepjong. Hij kon toen ik hem de
markt opsleurde niet weten dat ik naar de rivier zou gaan. Los daarvan wist hij, op
elke plek van de stad, dat ik niet kon zwemmen. En ik was zo dom en ging juist in
de motregen, toen er geen mens op de promenade was, met hem naar het water.
Hij dacht misschien dat ik met hem op de divan zat, dat ik zijn kalf was. Een halve
pagina heb ik dezelfde avond nog geschreven, die begint met de vraag: ‘Waar is
deze plaats. Meer dan de ochtend heb ik nooit iets aan een dag.’
Dagen later zat ik op mijn werk, op een kantoor in de fabriek, en een man van de
geheime dienst kwam binnen en vroeg een glas water. Ik stond op
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en haalde water, hij ging op mijn stoel zitten. Ik zette het waterglas vlakbij zijn handen
op tafel en bleef bij de kast staan. Hij was niet mijn vaste ondervrager, ik zag hem
voor het eerst. Hij boog zijn gezicht over het glas alsof hij bijziende was, en zei toen
alsof hij tegen het glas praatte: ‘We gooien je in het water.’ Ik vroeg, waarom hij wij
zei, hij was toch maar één persoon. En hij zei: ‘Jij bent er toch ook, en je zult bij de
zaak meedoen, je hoort er toch bij, zonder jou gaat het toch helemaal niet.’
Ik was er en ik kon geen wij zeggen zoals hij. Ik was alleen maar die ene die hij in
het nauw dreef, maar ik was zoals indertijd in het dal graag nog iemand anders
geweest die hij in mijn plaats kon halen zodat hij niet mij uit de weg ruimde. De altijd
dezelfde ondervrager, die mij aan zijn verhoortafeltje ontbood, dreigde vaak met
verkeersongelukken. Maar hij zei ook: ‘Ga toch naar je fascisten in Duitsland, in het
kapitalistische moeras, daar hoor je thuis. Ga toch weg uit dit land als ons volk je
niet bevalt.’ Hij beriep zich graag op het land en het Roemeense volk dat ik schade
berokkende. Over de staat en het regiem had hij het nooit. Voor zichzelf moet hij
het onderscheid wel degelijk gemaakt hebben. Zijn blik werd giftig als ik zei: ‘Nou
goed, u bent Roemeen, maar ú richt het Roemeense volk ten gronde, niet ik. Wat
mij ten gronde richt is dat ik iedere dag zie hoe u uw volk ten gronde richt.’ Hij wist
dat het klopte. Ontwijkend zei hij: ‘Ik dacht dat je normaal was, maar je bent niet
normaal.’
En waar hoorde de plaats, in het verhaal van deze fabriek, thuis toen een
kraanmachiniste mij naakt onder het douchen vertelde dat zij in de kraancabine te
dicht bij de hemel kwam en de hele dag hardop praatte met de lucht en de armen
van de kraan. Zij zat in het te kleine cabinehok, veel te hoog, precies daar waar ik
in het het te grote dal te ver beneden stond. In de fabriek was ik alleen met
Roemenen samen. Ik was gek op de Roemeense taal, van de gewone mensen. Op
hun stormachtige uitdrukkingen, die met fladderende gebaren worden gezegd, op
dat praten met het hele lichaam. Ik was gesteld op de aanwezigheid van het erotische
in deze taal, de zinswendingen en vloeken, de dringende behoefte die de schoonheid
van die taal had aan frivoliteiten. Ik plukte de arbeiders de woorden van hun mond,
stak ze in mijn eigen mond. Ik leerde dit zinnelijke Roemeens van alledag, het
smaakte me bij het praten alsof ik woorden at en niet alleen maar sprak. Ik heb nooit
in het Roemeens geschreven, maar het Roemeens uit deze fabriek schrijf ik in mijn
Duits steeds mee.
Bij dit land wilde ik horen. Ik hoorde erbij, wilde land en staat gescheiden zien. En
hoe meer ik beide uit elkaar hield, des te meer vermengde het
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zich. Want op vergaderingen verloren de arbeiders hun spontaniteit, ze waren in
voor elke huichelarij, hoestten brokstukken ideologie op, prezen de dictator, stelden
hun ellendige leven rooskleurig voor. En het ergste was dat ze er niet voor
terugschrokken anderen met wie ze naar het werk gingen, aten, douchten, naar
huis gingen, aan te geven. Ik had graag bij hen gehoord, maar ik bleef bij elke
vergadering met mijn kaalgeplukte taal alleen. Hun lippen konden beide, zinnelijk
praten en gruwelijk slijmen.
Zelfs Roemeense schrijvers die zich niet aan het regiem aanboden, maakten het
onmogelijk erbij te horen. Net als tegenwoordig geloofden zij toen al stellig in het
lot als het om politiek ging, en als het om schrijven ging hadden ze het over
uitverkiezing. Ze goochelden met het zogenaamde ‘eeuwig blijvende’, hun
opschepperige relativeringen van alle heldere, politieke feiten. Alcoholisme en
kunstenaarsleven hoorden bij elkaar. Zoals men op andere plaatsen in de wereld
een carrière nastreeft, zo waren zij op zelfvernietiging uit. Ze waren trots op hun
zelfdestructie, het was voor velen de enige bezigheid, iets doen ter vervanging van
verantwoordelijkheid. Ze waanden zichzelf voor het hogere bestemd en werden,
omdat er alleen maar laagheid was, infantiele toeschouwers van alle ongeluk, dat
van henzelf inbegrepen, want ook hun bleven de represailles niet bespaard. Ik
herinner mij de urenlange gesprekken, dat je je plaats moet vinden in het dagelijkse
leven, dat als je de gewone dingen veronachtzaamt je je doel voorbijschiet, dat je
zonder buitenkant binnen in je hoofd niet kunt werken, dat je jezelf door
zelfmedelijden precies datgene aandoet wat het regiem vergeefs probeerde.
Door het erbijhoren serieus te nemen ging het erbijhoren aan stukken. Ik stond net
als met de Duitse minderheid ook in deze Roemeense gesprekken achter of voor
een gesloten deur, binnen- en buitengesloten inéén. We discussieerden door een
sleutelgat. We kwamen elkaar nooit nader. Zelfgenoegzaamheid en zelfmedelijden
versterkten elkaar. Een opgeblazen pauw op het voorhoofd en de vluchtende muis
op de tong liepen op dit asfalt in een en dezelfde huid.
Ze lazen niet Elias Canetti's Masse und Macht, het was niet in het Roemeens
vertaald, maar ze lazen net als ik García Márquez' Herfst van de patriarch en Daniil
Charms, Tsvetajeva, Mandelstam. De inhouden van onze boeken sloten op elkaar
aan, wij lazen de Inter-Nationale-Literatuur van de angst, boeken over represailles
in afgeschafte en bestaande dictaturen. Overigens hebben boeken die uit heel
andere windstreken het land binnenkwamen de dictatuur waarin wij leefden beter
beschreven dan
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welk in dit land geschreven boek ook. Ik heb geleerd dat boeken alleen door hun
thema's bij elkaar horen - over alle staatsvormen heen. De rangschikking van boeken
in naties zegt niet meer dan een telefoonboek. Literaire plaatsen zijn altijd innerlijke
ruimtes, ontsnapt aan de geografie. De straten en kamers van literaire personen
zijn zinnen. En met een goed non-fictieboek is het net zo. Juist de acribie van
concrete feiten maakt dat het boven zich uit schiet. Boeken hebben geen behoefte
aan lokaal patriottisme, ze zijn overal thuis waar hun inhouden voor het individu tot
een paradigma worden.
Ik heb een Duits paspoort. Ik schrijf in het Duits. Voor de Duitse literatuurkritiek ben
ik geen Duitse, ook al is hun moedertaal net zo goed de mijne. Ook als ik over de
twee dictaturen schrijf die zij in Duitsland zelf hadden. Mij wordt steeds weer de
vraag gesteld wanneer ik eindelijk eens over Duitsland schrijf. Ik heb elke keer zin
te zeggen: al de hele tijd, maar jullie hebben het niet in de gaten.
Voordracht gehouden op het symposium ‘Nationale Literaturen heute - ein
Phantom?’, in de zomer van 2003 in Zürich.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Martin de Haan
Zichtbare wereld
Waar houdt een plaats op, waar begint een nieuwe plaats? Het is vooral een kwestie
van gewoonte. Na een verhuizing merk je dat direct. In het begin is de plaats waar
je bent gaan wonen belachelijk klein, niet veel groter dan de directe omgeving van
het huis. En zelfs binnenshuis is veel nog oningevuld: waar zitten de lichtknopjes,
wat is dat voor geluid, welke sleutel past op de deur van de kelder? Maar geleidelijk
worden die witte plekken ingevuld, de plaats begint vertrouwd te voelen, hij groeit
en neemt de vorm aan die hij in het vervolg min of meer zal behouden: een grillige,
voor buitenstaanders onbegrijpelijke vorm, want de gewoonte volgt haar eigen
wetten, waarin de topografische werkelijkheid op een onvoorspelbare manier wordt
ingekleurd en vertekend door het toeval. (Ik herinner me hoe vreemd ik het als
Middelburger vroeger vond om in het nabijgelegen Vlissingen te komen. Dat had
niets met de aloude rivaliteit tussen de twee steden en alles met gewoonte te maken:
mijn plaats hield heel precies op bij de stadsgrens, vanwaar hij een sprong van
twintig kilometer maakte om in Kapelle-Biezelinge verder te gaan in de boomgaard
van mijn grootouders.)
Mijn plaats ligt sinds ruim een halfjaar in Frankrijk, in de Morvan. Hij begint
momenteel ruwweg bij Saulieu, volgt de dunne lijn van de D980 zuidwaarts richting
Autun en strekt zich vanaf Chissey-en-Morvan als een spinnenweb uit naar het
westen: Ruisselle, Faye, Ménessaire, Maison-Bourgoux, La Chaume, La Petite
Verrière, Villebœuf, Vignerux, Sommant, en als middelpunt Cussy-en-Morvan. Het
naburige dorp Anost hoort er niet bij, daar kom ik om onduidelijke redenen niet
graag, maar het zuidoostelijk gelegen stadje Autun en de twee wegen ernaartoe
(via Lucenay-l'Évêque of La Celle-en-Morvan) horen er weer wel bij, evenals het
spuuglelijke Mitterranddorp Château-Chinon. Kortom, het is voorlopig een plaats
van beperkte omvang, waarvan ik inmiddels al een beetje begin te vergeten dat hij
in Frankrijk ligt: het vakantiegevoel van de eerste maanden heeft plaatsgemaakt
voor een thuisgevoel, dat overigens weinig gemeen heeft met de veronderstelde
romantiek van het ‘huisje in Frankrijk’. Je ergens thuis voelen betekent domweg dat
je zintuigen er tot rust komen, er is geen overdaad aan nieuwe indrukken die je
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dwingt je aandacht voortdurend bij de buitenwereld te houden, en in die zin staat
‘thuis’ eerder voor een bepaalde mate van ongevoeligheid dan voor een
onafgebroken stroom van paradijselijke gewaarwordingen. Iemand die zich ergens
thuis voelt ziet niet meer welke kleur het behang heeft, sterker nog, hij ziet niet eens
meer dat er op sommige plaatsen géén behang is, dat er scheuren in het pleisterwerk
van het plafond zitten, dat er twee onuitgepakte verhuisdozen in de hoek van zijn
studeerkamer staan en dat de vloer bezaaid is met boekenbijlagen van de Volkskrant,
literaire tijdschriften (Raster, Bunker Hill, Het trage vuur, De revisor, Filter),
naslagwerken en uitgeprinte werkvertalingen.
Toch is die thuisruimte onderhuids wel aanwezig, zoals direct duidelijk wordt
wanneer er een kleine verandering optreedt. Permutatietest: hang de klok op de
plek van de Chinese kalligrafie en vice versa, en onmiddellijk wordt de hele huiskamer
weer zichtbaar. Kennelijk is er zoiets als een sfeer waar je bij het betreden van een
bekende ruimte in wordt ondergedompeld zonder het te beseffen, een soort
‘in-de-huiskamer-zijn’ dat concrete waarnemingen van individuele voorwerpen
overbodig maakt - tot de huiskamer niet meer in de huiskamer is, omdat iemand de
bestaande orde of wanorde heeft verstoord. En ook de buitenwereld kan natuurlijk
als spelbreker optreden, door geluiden of geuren voort te brengen die weigeren te
worden opgenomen in het decor: optrekkende scooters, stationair draaiende
busmotoren waarvan de dieseldamp de slaapkamer vult, dreunende autoradio's,
een vreemde bromtoon in de flat, alles bij elkaar voldoende aanleiding voor een
auditief ingesteld persoon om dan in 's hemelsnaam maar naar de Morvan te
verhuizen. Niet omdat het leven daar ‘authentieker’ of ‘zuiverder’ zou zijn, maar
omdat er behalve het achterlijke gebalk van een agressieve ezel (dat zich overigens
opmerkelijk vlot laat integreren in de thuisruimte) weinig is dat een letterkundige
van zijn contemplatieve arbeid kan houden. Een concentratiewinst van meer dan
honderd procent is bij zo'n verhuizing geen uitzondering. Bovendien is de lucht hier
veel schoner, zijn de verswaren veel verser en kun je direct vanuit huis prachtige
wandelingen maken om de geest te bevrijden van overtollige ballast: allemaal
argumenten die de echte stadsmens een worst zullen wezen, een fabrieksworst
welteverstaan, en die mij inderdaad nog altijd niet helemaal overtuigen (fabrieksworst
kan best lekker zijn). Maar ik begin eraan te wennen, en ik voorzie dat ik me er over
niet al te lange tijd ongegeneerd van zal bedienen.
Het hoofdargument blijft voorlopig evenwel de afwezigheid van storende geluiden.
Zelfs de hamer-, boor- en zaagklanken die de timmerlieden, metselaars, elektriciens,
loodgieters, stucwerkers, tegelzetters en verwarmingsmonteurs voortbrengen (radio's
kennen de bouwvakkers hier niet of nauwelijks) blijken moeiteloos te worden
geabsorbeerd door
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het decor, en alleen de grote hoeveelheid stof die bij alle werkzaamheden vrijkomt
leidt af en toe tot een kleine zenuwinzinking. Mocht ik ooit een Mijn leven in de
Morvan schrijven, wat het opperwezen verhoede, dan zal het aloude motief van de
Franse bouwvakker daarin een geheel nieuwe betekenis krijgen. Hoe dan ook zijn
de bouwgeluiden van voorbijgaande aard en heeft de eenzame ezel van de buren
binnenkort het rijk weer alleen met zijn letterlijk en figuurlijk ongehoorde noodkreten,
gericht tot vijfhonderd paar dovemansoren. De dominante sfeer is er een van grote
vredigheid en rust, zo groot dat je er de eerste tijd haast niet van kunt slapen: geen
treinen, geen bussen, geen scooters, geen muziek, geen onbestemde bromtoon,
alleen je eigen hartslag en de ademhaling van je vriendin, met als gevolg dat de
zeldzame auto's die 's nachts voorbijrijden prompt een forse adrenalinestoot
teweegbrengen. Net als de enige hangjongere van het dorp, trouwens, die de
vroegere Leidse nachtmerries direct weer tot leven brengt wanneer hij op een dag
door het weiland naast het huis begint te crossen - één keer, meer niet. Begin ik
oud en reactionair te worden? Heb ik de aansluiting met de moderne tijd gemist?
Als ik mijn huidige geestesgesteldheid koelbloedig analyseer, onderscheid ik een
cocktail van schijnbaar tegenstrijdige ingrediënten: 1) de kreet ‘met je tijd meegaan’
(‘il faut être résolument moderne’, zei Rimbaud de revolutionair) komt mij bijzonder
naïef en propagandistisch voor, ik zie mezelf liever als de stoere eenling die zich
niets van zijn tijd aantrekt; 2) dat zelfbeeld blijkt op zijn minst twijfelachtig, want op
tal van terreinen - woordenboeken, computers, internet - loop ik veel harder met
mijn tijd mee dan bijna al mijn vakgenoten, zozeer dat ik mezelf voortdurend tot
matiging moet dwingen; 3) ik ben dus niet romantischouderwets in de zin dat ik
geloof in een ‘natuurlijk’, zonder hulpmiddelen opborrelend kunstwerk, het product
van een uniek individu, maar: 4) ik trek me wel terug in een idyllische Franse streek
waar de leegloop van het platteland schrikbarende proporties heeft aangenomen
(in een paar jaar tijd zijn hier in het dorp het laatste café, het hotel-restaurant en de
slagerij verdwenen, de bakker houdt er komende maand mee op en de burgemeester
wil volgend jaar de school sluiten, waarna behalve het gemeentehuis zullen
overblijven: kapper, kruidenier en kerk, en natuurlijk het onvermijdelijke postkantoor).
Het zal allemaal wel een hormonenkwestie zijn. Wat niet wegneemt dat zo'n
combinatie van conflicterende elementen iets interessants kan hebben, of zelfs
symptomatisch kan blijken. Het verlangen om andere mensen te zien is diep
geworteld in de mens. Het verlangen om niet te veel andere mensen tegelijk te zien
en te horen is niet minder menselijk, maar ongetwijfeld van veel recenter datum,
hooguit een paar millennia oud, en misschien zelfs maar een paar eeuwen.
Bedrieglijke politieke
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leuzen in de trant van ‘Nederland is vol’ (Nederland is net zo vol als een visnet
waterdicht is) appelleren op slinkse wijze aan dat laatste verlangen, dat veel
stadsbewoners meer of minder regelmatig zullen voelen opkomen. Niet omdat hun
steden zijn ontaard door de onstuitbare toevloed van kutmarokkaantjes die nog niet
weten wat waarden en normen zijn, maar juist omdat die steden na een korte
rustpauze (de tijd van wederopbouw en groeiende welvaart) hun ware gezicht weer
laten zien: het zijn de burchten van het kapitalisme, de plaatsen waar de mens zijn
arbeid en daarmee zichzelf als handelswaar aanbiedt, en waar uiteindelijk maar
één wet geldt: die van de jungle. Misschien staan we in Europa dus wel aan de
vooravond van een grote omwenteling in de vorm van een leegloop van de grote
steden, mogelijk gemaakt door de nieuwe communicatiemiddelen - die weliswaar
meer ruis produceren dan er ooit is geproduceerd in de geschiedenis van de
mensheid, maar die in ieder geval in één opzicht voor een grote sprong voorwaarts
hebben gezorgd: allerlei vormen van economische bedrijvigheid kunnen vanaf nu
op vrijwel elke willekeurige plaats worden uitgeoefend. Wat tot voor kort het voorrecht
van een enkeling was (de schrijver die zich terugtrok om een boek te schrijven), is
door de komst van internet en e-mail gemeengoed geworden, en in principe zou
het overgrote deel van de westerse beroepsbevolking zijn werk inmiddels overal ter
wereld kunnen doen, bij voorkeur natuurlijk op plaatsen waar het leven aangenaam
en de lucht schoon is. Er zijn al literatoren met draagbare computers gesignaleerd
in het Vondelpark, dus waarom niet in de Morvan? Een vergelijkbaar verschijnsel
doet zich overigens voor op microniveau: door hun laptop te voorzien van een
draadloze verbinding met de desktop in hun studeerkamer, kunnen diezelfde
literatoren hun hele thuisruimte, inclusief tuin, benutten om zich economisch rendabel
te maken zonder dat hun kwaliteit van leven in het geding komt; Proust vertalen
tussen de meidoorns, zeg maar. De stedeling beseft het misschien nog niet, maar
over een jaar of vijftig staat hij hoogstwaarschijnlijk op uitsterven. Dat wordt dringen
hier op het platteland. Eén ding is zeker: aan cafés, hotels, restaurants, slagerijen,
kappers, postkantoren, kruidenierswinkels en bakkerijen hebben we dan met z'n
allen geen gebrek meer.
Het Chinese platteland is ook mooi. In de provincie Sichuan, waar de mensen
goed zijn, heb ik vanuit de trein prachtige voorbeelden van terrasbouw gezien,
onmetelijke lappendekens die over bergen en dalen zijn gedrapeerd: elke vierkante
millimeter grond is met bovenmenselijke inspanning rendabel gemaakt, en dat voel
je. Ik denk niet dat ik er zou kunnen aarden. Een van de dingen die ik het meest
ben gaan waarderen op de plaats waar ik nu woon, is de eindeloze oningevuldheid
van het landschap. Elke keer als ik mijn vaste uitwaairondje door de heuvels ten
oos-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

65
ten van het dorp maak, verbaas ik me daarover: ik moet het rondje al meer dan
vijftig keer hebben gelopen, maar nooit is het uitzicht gelijk, de kleurschakeringen
zorgen altijd weer voor een geheel nieuw landschap. De oude Chinezen hadden
een mooie theorie over de functie van wolken in een (geschilderd) landschap met
bergen en water: ze vormen een lege, oningevulde plek waar het stromende en het
vaste element in elkaar overgaan, zodat het geheel altijd in beweging is en
voortdurend opnieuw ontstaat. In de Morvan zijn de bergen laag en de beekjes klein,
er zijn geen steile rotswanden die door nevelflarden gedeeltelijk aan het zicht kunnen
worden onttrokken, maar toch lijkt er iets vergelijkbaars aan de hand. Ik denk dat
het te maken heeft met de ronde, anonieme vormen van de bergen en met de manier
waarop ze half achter elkaar schuilgaan, vager naarmate ze verder weg liggen,
zodat ze lijken op te lossen in de lucht. Die golvende weelde van groen-, geel- en
bruintinten zonder duidelijke herkenningspunten is in alles het tegendeel van het
hooggebergte met zijn haarscherpe, strak gedefinieerde pieken, die als bakens het
zwerk in priemen. Daarom voel ik me tijdens die korte wandelingen, telkens over
dezelfde paden, nog altijd niet helemaal thuis. Oningevuldheid went nooit: de wereld
blijft zichtbaar.

6 april 2004
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Matthew Rose
Luchthavenziekte
‘Ik wacht op mijn identiteit,’ zegt Merhan Karimi Nasseri, terwijl zijn vingertoppen
een korstje op zijn schedel betasten nadat hij in één trek bijna zijn halve Dunhill
heeft opgerookt. Hij zucht, kijkt om zich heen en glimlacht. Omgeven door de oogst
van een decennium aan kranten, tijdschriften, kleren en boeken, een Sony-walkman,
een wekker, en een stel dozen van Lufthansa met daarin zijn met de hand
geschreven, ruim duizend pagina's tellende dagboek woont Nasseri, of ‘Alfred’ zoals
hij bekend staat, op een rode plastic bank uit de jaren zeventig in de vertrekhal van
Terminal 1 op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. In november gaat hij zijn
veertiende jaar hier in.
Het verhaal van Merhan Karimi Nasseri begint in 1977. Zijn geboorteland Iran zet
hem uit wegens tegen de overheid gerichte activiteiten en hij hopt een paar jaar
kriskras door Europa voor hij in 1981 van België de officiële vluchtelingenstatus
krijgt. Hij vestigt zich daar als student en bezoekt zonder enig probleem Engeland
en Frankrijk. Tot 1988, het jaar waarin hij op Charles de Gaulle landt nadat
Groot-Brittannië hem de toegang heeft geweigerd omdat zijn paspoort en
VN-vluchtelingencertificaat zijn gestolen. Hij mag dagen lang niet van de luchthaven
af. De dagen worden weken, de weken maanden en de maanden jaren - een schier
eindeloos vagevuur. De Franse mensenrechtenadvocaat Christian Bourget neemt
de zaak op zich en de media volgen in zijn kielzog. Tientallen artikelen verschijnen
in de wereldpers en er worden minstens drie documentaires aan Nasseri gewijd.
Hij krijgt veel aandacht, maar vreemd genoeg neemt geen enkele bloedverwant of
vriend contact met hem op.
In 1995 zegt de Belgische overheid, die hem in den beginne zijn
vluchtelingenpapieren heeft verstrekt, dat hij weer in België kan komen wonen. Maar
na zeven jaar van zijn leven te hebben doorgebracht op de luchthaven verklaart
Nasseri dat hij zich in Groot-Brittannië wil vestigen omdat zijn moeder naar zijn
zeggen Schots is. (Hij heeft sindsdien aanspraak gemaakt op een aantal
nationaliteiten, waaronder de Zweedse, vervolgens de Deense en kortstondig ook
de Finse.) Nasseri heeft zich tot dan goed weten te redden met etensbonnen en
toegestopte contanten en
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kleren, maar het wachten begint nu zijn tol te eisen. Hij durft niet te verhuizen omdat
hij bang is dat hij zal worden opgepakt - een angst die volgens Bourget ongegrond
is. Uiteindelijk stemmen de Belgen erin toe de originele documenten opnieuw te
verstrekken als Nasseri naar Brussel komt om ze zelf te ondertekenen. Maar
Bourgets cliënt brengt daar tegen in dat hij zonder papieren de grens niet over kan
komen en verwerpt ook dit voorstel.
Dankzij Bourgets volhouden worden de documenten dan uit Brussel opgestuurd,
maar weer weigert Nasseri ze te ondertekenen. Waarom? Op de papieren staat zijn
naam vermeld als Merhan Kamari Nasseri en ‘zo heet ik niet’, doet hij zijn beklag.
En hij is ook niet meer geboren in Iran. Alfred geeft aan een krant een verklaring
voor zijn nieuwe naam. ‘De Britse immigratieformulieren bieden de extra mogelijkheid
een aangenomen naam in te vullen en toen heb ik voor Alfred gekozen omdat ik
dat wel aardig vond klinken. Op een dag kreeg ik een brief van hen terug met de
aanhef “Dear Sir, Alfred” en sindsdien is het zo.’ Sir Alfred werd geboren op een
immigratieformulier.
Identiteit is de sleutelkwestie voor Alfred en misschien komt die wel het best aan
het licht op de hedendaagse internationale luchthaven, dat symbool van het
anonieme wereldwijde rondtrekken. Binnenstromende muzak en onverstaanbare
mededelingen over vertrekkende, vertraagde en geannuleerde vluchten, over
ontbrekende passagiers en zoekgeraakte kinderen of over het rookverbod doen de
luchthaven lijken op een rusteloze droom waarin de personages eeuwig wisselen.
Starend naar een podium vol figuranten staan ze daar, ze rekken zich uit, kopen
een tijdschrift, slaan een bladzij om, de benen over elkaar, bekloppen zichzelf
nerveus op zoek naar hun paspoort, het bewijs van wie ze zijn.
Terwijl we onze Big Macs verorberden op zijn bank vroeg ik Alfred of hij Iraniër was.
Het antwoord was nee. Hij zat daar nog steeds te wachten op uitsluitsel over waar
hij werkelijk vandaan kwam, wie hij werkelijk was, zelfs waar zijn ouders zich nu
bevonden. ‘Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN zal mijn identiteit
en geboorteplaats vaststellen,’ zei hij vol vertrouwen, terwijl hij al zeker een half jaar
geen contact meer met de UNHCR had gehad.
‘Hij wijt veel van zijn problemen aan Iran,’ vertelde Dr. Philippe Bargain, hoofd
medische dienst van de luchthaven, in 1999 aan een krant. ‘We moeten hem ertoe
overhalen officiële papieren met zijn oorspronkelijke naam te ondertekenen. Het is
een belachelijke situatie.’ Het is niet alleen belachelijk, maar zelfs schandalig, zegt
père Fournier, de luchthavenpastor die Nasseri ‘un bel escroc’ noemt, een mooie
oplichter. Four-
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nier denkt dat hij ‘niet alleen wel zijn paspoort heeft, maar ook zat geld... van de
films en wat de mensen hem zoal geven’. Dr. Bargain, die van alle hoofdrolspelers
in deze saga Alfred het vaakst ziet, vindt hem een sympathiek mens, maar zegt
ook: ‘Een beetje gek is hij wel... Hij heeft alle benodigde papieren om te vertrekken,
maar hij blijft zitten waar hij zit.’
‘Ik kan niets meer voor hem doen,’ voegt Bourget daaraan toe, die hem al ruim
twee jaar niet meer gesproken heeft. ‘De mogelijkheid om te vertrekken durft hij niet
onder ogen te zien, omdat hij daar nu zijn nest heeft. En hij denkt dat als hij weggaat,
het gedaan is met zijn mediasterrendom. Zijn verhaal is uit.’ De Franse politie heeft
het recht niet hem te verwijderen, maar waagt zich zelfs niet aan een diplomatieke
poging om hem zijn boeltje te laten pakken. ‘Ze proberen niets omdat onmiddellijk
tientallen verslaggevers zich op het verhaal zouden storten,’ zegt Bourget.
En dus zit Alfred daar te wachten op het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen.
Maar als ik het Parijse kantoor bel, zegt een woordvoerder: ‘Het is je reinste
dwaasheid. Nee, we zijn niet bezig zijn moeder en vader op te sporen of hem zijn
identiteit te verschaffen.’ De UNHCR werkt wel op luchthavens, met name in de zone
d'attente waar ze asielzoekers helpen, maar Alfred heeft alle benodigde papieren
al. Andere papieren zijn er niet voor hem. De vluchteling heeft geen asiel meer
nodig.
De luchthaven is een stad van snelheid die de productivisering van het moderne
leven tot een maximum brengt: geldautomaten, fastfoodrestaurants, roltrottoiren,
hotelbussen, balies van autoverhuurders, huurkarretjes om je persoonlijke bezittingen
mee te vervoeren, allemaal samengebracht in een omgeving die erop ingericht is
je zo snel mogelijk erin en eruit te krijgen. ‘Tegenwoordige tijd’ is er amper op de
luchthaven - weinig mensen kuieren hier voor hun plezier rond, ook al willen de
magazines in de vliegtuigen je het tegendeel laten geloven met hun reclame voor
taxfree winkelen en eersteklas-lounges. Met hun gouden randje van posters vol
blauwe luchten en witte stranden en de surveillerende gewapende politie zijn
luchthavens de ideale plek om je toekomst te verwerkelijken als je geen dak boven
je hoofd hebt en de mensen naar je toe wilt laten komen.
Alfred heeft het grootste deel van de welvarende jaren negentig op een steenworp
afstand van de McDonald's gewoond. Kerst en het nieuwe millennium heeft hij
gevierd aan het ronde tafeltje dat het midden vormt van zijn universum van wagentjes
en andere voorwerpen. Hij spreekt geen Frans en zegt nooit te dromen. Hij heeft
geen vrienden en weinig contact met de werknemers van de luchthaven, al kennen
ze hem allemaal. Ongetwijfeld ziet Alfred de verandering én de stilstand, hoewel
het een raadsel blijft wat dat voor hem betekent. Hij aanschouwt de wereld
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via zijn kranten - zijn abonnement op het tijdschrift Time is een paar jaar geleden
opgezegd door het postkantoor op de luchthaven. Maar hij heeft ook de wereld om
zich heen zien veranderen: de McDonald's was eerst een Burger King en de eigenaar
van de cd-zaak beproeft nu zijn geluk op de nieuwe autopedmarkt.
Om iets om handen te hebben houdt Alfred een dagboek bij waarin hij opschrijft
wie hij zoal ontmoet en wat hij zich van zijn zaak herinnert. ‘Elke dag weer wat,’ zegt
hij. Maar een mobiele telefoon heeft hij niet en het is de vraag of hij zou weten hoe
je hem moet gebruiken; internet heeft hij nog nooit bekeken, al weet hij dat hij te
vinden is op het wereldwijde web - hij liet me een uitgeprint artikel over hem zien
van de site van The New York Times. Alfred weet echter wel hoe hij moet overleven
en dat zonder huur of belasting te betalen.
Maar misschien heeft de tengere, kalende man met zijn verzorgde snor zijn plek
toch gevonden, als een dakloze beroemdheid. Sterker nog: Alfred, wiens naaste
buren een telefooncel en een kopieermachine zijn, heeft iets griezelig Warhol-achtigs.
En dat zou wel eens kunnen verklaren waarom hij, nadat hij in 1999 een speciaal
Europees visum heeft gekregen (dat hem in staat stelt overal in Europa en zelfs de
VS rond te reizen en te gaan wonen), weigert om te vertrekken. Als hij dat zou doen,
zou dat inhouden dat hij stilzwijgend een identiteit accepteert.
Als bedankje voor het gesprek had ik een boek voor Alfred meegenomen dat hem
misschien kon verleiden zich open te stellen voor het leven voorbij de asfalt- en
betontuinen van Charles de Gaulle. Het was een pocketversie van Carl Sagans Is
There Intelligent Life in the Universe? ‘Dit ga ik lezen,’ zei hij terwijl hij geïntrigeerd
in het boek bladerde. ‘Dank u.’
Naschrift van de redactie: Deze tekst verscheen eind 2001 in het Amerikaanse
tijdschrift Cabinet (nummer 4). Bij het ter perse gaan van deze Raster verblijft Sir
Alfred nog steeds op de luchthaven. Steven Spielberg heeft inmiddels een film in
productie ‘The terminal’ die losjes geïnspireerd schijnt te zijn op zijn levensverhaal.
In de film speelt Tom Hanks een immigrant die vast komt te zitten op een vliegveld.
Terwijl hij daar verblijft wordt hij verliefd op een stewardess (gespeeld door Catherine
Zeta-Jones) et cetera. Zomer 2004 gaat de film in première.
VERTALING: HANS KLOOS
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Peter Weber
Stationsproza
De hal
Ik zit in de stationshal temidden van het rijkelijk opschietende gepraat, dat tot
gebrabbel wordt en langs het plafond kabbelt. Steeds weer heb ik vastgesteld dat
er op het Centraal Station plaatsen zijn waar het gepraat opschiet als in de Sixtijnse
kapel, waar een uniek praten te horen is, samengesteld uit alle talen van de wereld.
Klanken van de meest verschillende aard verbinden zich tot een brij die bellen blaast,
pruttelt alsof hij door een geheim vuur tot koken wordt gebracht, algauw tegen het
plafond aanklotst en golven maakt die in winden veranderen die men spreekwinden
noemt. In deze spreekwinden, die sterk variëren en bij een hoog aandeel van Duits
of Engels sprekenden turbulent worden, blijft enige vochtigheid achter, deels vanwege
de adem, deels vanwege het speeksel. De vochtigheid in de spreekwinden is gif
voor de kleuren van de fresco's en wordt oorzakelijk in verband gebracht met het
geel dat zich, vanaf het plafond, over de muren naar beneden heeft gevreten.
Spreekwinden zijn gunstige voeding voor het geel, en hoe meer er gepraat wordt
in de Sixtijnse kapel, des te ijveriger vreet het zich naar beneden, alsof het zich
voedde met de betuigingen van verbazing, de superlatieven, de zich herhalende
uitroepen van het niet-te-geloven die naar het plafond gestuurd worden. Het geheime
vuur dat dit gepraat opwarmt is de vrij geworden hitte van de spreekladingen van
de reizigers uit heel de wereld; hoe groter de woorden die uit hun groter wordende
monden komen, des te heviger worden de spreekwinden, en tot steeds grovere
veralgemeningen laten de mensen uit heel de wereld zich meeslepen, men hoort
alleen wat groot, belangrijk en bijzonder is, de halzen lopen leeg, steeds nieuw
spreekhout zet zich af, waarmee het vuur zich vanzelf sprekend voedt. De versuften
zitten langs de muren op de altijd volle banken in de hal en staren omhoog, ze
hebben gereden, gevlogen, door ontelbare zalen en gangen gerend, voor hun ogen
beginnen de geschilderde figuren te bewegen.
Eigenlijk is het verboden om in de Sixtijnse kapel te praten, en daarom
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begint om de paar minuten, als het gepraat gedruis geworden is en dus bedreigend
is aangezwollen, een bewaker tussen de mensen te sissen, een langgerekte, scherpe
reeks consonanten, alsof hij over diepe nissen en grote vissen sprak, waarna het
gepraat wegebt en helemaal inzakt.
Ik heb die mannen geobserveerd. Ze dragen mooie zwarte uniformen met zwarte
kapiteinsmutsen waarop met gouddraad silenzio is geborduurd. Ze dragen hun
uniform met elegante ernst, je zou kunnen denken dat het studenten van het
conservatorium zijn die het als bijbaantje doen. In werkelijkheid moet je er bevoegd
voor zijn. Maresciallo del silenzio, aldus de officiële benaming voor dit beroep, is
een beschermde titel waaraan een strenge opleiding is verbonden. Er worden
alleenstaande, alleenwonende mannen tussen de dertig en veertig voor gezocht
die de band van het huwelijk niet willen aangaan en zich geheel aan de stilte wijden.
Ze werken op gevoel en niet volgens een vastgelegd tijdschema. De maarschalk
observeert de mensen en het naar de wetten van eb en vloed aanzwellende gepraat
en zoekt naar de tussenruimte die zijn sissen mogelijk maakt. Het moet in één keer
goed zijn, verrassend en doeltreffend. De maarschalk sist, zonder zijn gezicht te
vertrekken, zonder teken van ironie. Het sisgeluid zal alleen effect hebben als het
lukt het in een golfdal van de geluidszee te laten ontsnappen, waardoor het tussen
alle oren glijdt om de zee te delen. De maarschalk doorkruist de door hem gedeelde
zee en bewerkt zo een algehele stilte, voor ogenblikken althans. Het behoort tot de
persoonlijke tragiek van de maarschalk dat zijn optreden gefluister met zich
meebrengt, dat het kiem en aanleiding vormt voor weer nieuw opkomend gepraat.
Hij zal degene die het eerst praat aangeven, deze wordt afgevoerd.
De hal in de Sixtijnse kapel wordt goddelijke hal genoemd. Terwijl gefluister in de
Sixtijnse kapel hemels kan klinken, als het gesmoes tussen engelen, wordt het
aanzwellende gepraat tot een hels lawaai; dit te doorklieven vormt een noodzaak
voor het voortbestaan van de westerse heilsidee.
De goddelijke hal is te danken aan de bouwmeester die de bouw voltooide naar
de maten van zijn oor, dat hij voor het oor van God hield. Elk oor is het oor van God,
rechtvaardigde hij zijn moed, want het oor is de poort naar de hemel, terwijl de hemel
via het oor direct in het hoofd belandt.
Stilte in de Sixtijnse kapel is heilig, terwijl volkomen stilte in de stationshal heilloos
is. Op het Centraal Station is hels gepraat gewenst, het hele Centraal Station is een
vat voor hels lawaai. Ik reken het tot mijn plicht dit lawaai te doorklieven en sis
daarom van tijd tot tijd, wat maar zelden effect heeft. Ik zit in de stationshal en sis.
Ik roep: ‘nis!’ Of: ‘vis!’ Dan: ‘vilt!’ En: ‘gif!’ En dan weer: ‘schip!’
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De stationsklok
Ik werd bediend door een kleine kelner die een wit pak droeg, bestelde nog een
koffie en een glas water. De zon was al aan het dalen en greep zilverig door de
matglazen ruiten, haar stralen spreidden zich waaiervormig uit, vielen schuin naar
binnen. Die in de stroom waren opgenomen kregen flikkerende gezichten, snelden
voort aan verlichte draden, de wachtenden waren halfzijdig beschaduwd, stonden
merendeels rond de grote klok. Van de roltrappen lieten zich steeds nieuwe mensen
naar het blanke zilver transporteren, al naar de eigen, onrustige polsslag, nu eens
in dichte, dan weer in onderbroken volgorde. Onlangs was er bij de verbouwing een
hete bron aangeboord, gele dampen waren door de schachten van de roltrappen
opgestegen, voor onze ogen opgebloeid tot zwavelpaddestoelen die onder algemene
uitroepen van angst en vrees het plafond bereikten. De grote boogramen in het rond
boven de arcaden, in de stijl van de Romeinse thermen, besloegen met damp, die
niet giftig bleek en snel weer wegtrok.
De grote klok stond nu in het tegenlicht. Op vier eenvoudige zuilen zit hoog boven
alle hoofden de witte tijdkubus. De klok is onze Oriënt. In elke hemelsrichting kijkt
een wijzerplaat met zwarte wijzers en de rode secondeslinger. Aan de onderkant
van de kubus ziet men een metalen bol van amper een hoofd groot, daaronder
hangt, aan vier buizen bevestigd, een kleine blauwe kubus met een witte punt op
elke zijde en telkens vier peilen die ernaar wijzen: het trefpunt. Op de grond hetzelfde,
ingelegd in steen. Onder de klok is rust, om haar heen werveling, drukte. Wie nieuw
aankomt staat haar nader. Hoe langer men hier blijft, des te eerder laat men zich
naast haar aanspoelen.
De eerste klokkentorens waarmee de Britten in hun koloniën de wereldtijd
invoerden, waren kleine uitgaven van de Big Ben. ‘Time is money’, deze stelling,
op elk Engels horloge ingebrand, werd door een jonge West-Indiër letterlijk genomen.
De man vulde de klokkenkast op het centrale plein van zijn hoofdstad met Engelse
ponden en meende zo tijd te winnen. In de Zuidzee lagen algauw mossels en
bloemenkransen tussen de horloges. Om de verschillende gewoonten van de
volkeren in de omgang met de tijd tot een eenheid te maken bedacht de koninklijke
astronoom de tijdspelen. Vertegenwoordigers van alle continenten werden daarvoor
naar Londen uitgenodigd, het Greenwich Park meteen aan de voet van het
observatorium diende als speelveld. Een lege klokkenkast werd boven de
nulmeridiaan op stelten geplaatst. De volkeren moesten hem bij de
openingsceremonie met hun gaven bedenken. Op passende afstand woonde de
koninklijke familie het spektakel bij en vertoonde zich
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op de heuvel boven het park. De astronoom richtte zijn verrekijker op de gaven en
beschreef minutieus welke schatten hij vergroot zag en hoeveel tijd daarmee
gewonnen was. Hij zorgde ervoor dat bij een goed gewicht onder de klokkenkast
een grote druppel was ontstond die hij de gemeenschappelijke druppel tijd noemde.
Nu moest de klok gemolken worden. De grootste spelers hielden de groeiende
welving in het oog, wachtten het juiste moment af, sprongen op, plukten de bol onder
de kast weg, renden snel in rijen door het park en speelden elkaar de bol van was
toe, waarbij handen en voeten gebruikt mochten worden. Zoveel mogelijk
aanrakingen van zoveel mogelijk spelers, dat leek het doel van het harden van de
massa's te zijn, de bal werd daarbij kleiner en kleiner, tot er alleen nog een knikker
overbleef die onder plechtig applaus in de klokkenkast werd teruggelegd, waarmee
het spel ten einde was. De regels waren weliswaar precies vastgelegd, maar voor
continentale Europeanen ook na langere studie nauwelijks te volgen. Uit deze
cultische handeling zijn al de balspelen afgeleid.
Eenmaal per jaar wordt de tijdsport ook in onze hal beoefend. Deze wordt in vier
sectoren ingedeeld: Azië, Afrika, Amerika, Australië. De Europeanen zijn de
organisatoren en toeschouwers en noemen dit spel volkerenbal. Er mogen alleen
mannelijke medewerkers van het station aan deelnemen, uit de keukens duiken ze
op, de restauraties blijven gesloten, de vrouwen van de spelers presenteren aan
de rand van het speelveld specialiteiten uit de betreffende continenten. Diverse
groeperingen gebruiken de opwarmtijd voor mededelingen van allerlei aard, en
reeds gaat het gerucht dat tussen elf en twaalf het interessantste deel van het
volkerenbal plaatsvindt: geuren van citroengras en rode specerijen, dreunende
muziek, spreekgezangen en dans in alle hoeken. Precies om twaalf uur 's middags
bestijgt de kleine kelner zijn lange ladder en schroeft de gietijzeren bol los. De wijzers
van de moederklok blijven staan, zo ook de wijzers van alle klokken. Uit de kasten
vallen ballen en balletjes, die snel door de spelers worden opgepakt en op velerlei
wijze in het spel gebracht. Er wordt gedribbeld, gesprint en geworpen, misleid en
geblokkeerd, de schoenen knerpen op de grond. De dominantie van de Afrikanen
en Afro-Amerikanen bij het volkerenbal springt in het oog, en de jeugdigen die zich
op feestavonden en weekeinden met hun goedkope ballen bij de klok verzamelen,
hebben zich door die artistieke balspelers allang laten aansteken, kleden zich op
dezelfde wijze, horen dezelfde muziek, bewegen zich op dezelfde ritmen. Voor veel
Aziaten, die in dichtbevolkte gebieden zijn opgegroeid, is het station de enige plek
waar ze zich thuis voelen. Ze hebben hun eigen variant van de tijdsport gevonden,
spelen in hun sector met veel kleine ballen die ze elkaar rap toe-
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schuiven. De snelheid waarmee ze de ongedurige Europeanen aan de kraampjes
bedienen, gaat op alle handelingen over.
Kort voor enen bouwen alle beambten een menselijke piramide. De kleine kelner
verzamelt nu de overgebleven ballen in een mand, klautert over dijen en armen,
wordt doorgegeven, gaat op de bovenste schouders staan en gooit de ballen in de
klokkenkast terug. De secondeslinger stroomt verder, de spelen zijn beëindigd, de
piramide wordt afgebroken, allen gaan weer aan het werk.
Altijd, onopvallend, staan oudere vrouwen tussen de zuilen, met scherpe blik voor
afgronden. Ze dragen gele plakkaten waarop ‘stationsmissie’ geschreven staat. De
missie bestaat uit vrijwilligers. Men weet dat het station een donkere magneet is,
dat de wanhopigen op hun dwaalwegen op een keer het station opzoeken, hier
belanden, onder de klok, alvorens ze stranden, iets wat onze missionarissen proberen
te verhinderen door het nulpunt te bewaken. Sinds korte tijd staat op borsthoogte
een gele afvalton met asbak op dat punt, en het algemene rookverbod is onder de
klok opgeheven. De verdwijnende zielen, weet men, roken hun laatste sigaret voordat
ze vervliegen. Bij deze handeling kunnen ze behoedzaam aangesproken worden,
op fluistertoon. Ze hebben allang met geen mens meer gesproken of alleen met
zichzelf. De vrouwelijke missionaris maakt kleine eilandjes van zingeving, probeert
de mensen met zachte zinnetjes te bereiken, in het gefluister te verstrikken, met
haar hand aan te raken, en loodst ze naar meer beschutte zones waar ze door de
helpers worden opgevangen. De missionarissen worden door de Stationshulp
onderhouden en gesteund, gaan in hun missie op, gebruiken dagelijks warme
maaltijden en elk uur koffie die ze van de helpers aangereikt krijgen, vrijwilligers
ook zij. De Stationshulp heeft koffiehuisjes bij alle ingangen en posteert de
missionarissen op kritische punten in heel het gebouw, leidt behoeftigen en
gebrekkigen op hun sluipwegen door de massa's en onderhoudt ongemerkt een fijn
net van grootvaders en overgrootmoeders, zo noemen we de oude vrouwen die
alleen op stoelen zitten, meestal binnen de straal van de klok. Ze zegenen de
voorbijstromende mensen met blikken, zoals bekend, wensen alleen dat men ze
wekt wanneer ze in slaap zijn gevallen. Ook als het gezichtsvermogen bij deze
activiteit snel afneemt, proberen ze hun ogen steeds open te houden. Voor de
blinden is de hal de hemel.
VERTALING: PAUL BEERS
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Alfred Schaffer
Room BB 14, Upper Campus
Op de wereldkaart is Namibië lichtgeel, Ghana rozerood, Algerije woestijnbruin,
Nigeria paarsgrijs. Onderscheid op schaal, willekeurige kleuren. Zuid-Afrika is
lichtgroen. Vanuit het vliegtuigraampje glijden woestijnen en bergen onder je door.
Woestijnen, lichtjes en bergen, in die volgorde. Precies zoals voorspeld.
Het kantoortje, mijn kantoortje, ligt verstopt ergens onder aan de voet van
Duivelspiek, onder in het Letterengebouw van de universiteit van Kaapstad. Omdat
de universiteit tegen de berghelling is gebouwd, vloeien de verdiepingen van de
diverse faculteiten ongemerkt in elkaar over. Geen standvastigheid; als een dronken
tor sleep je je de eerste dagen van doolhof naar doolhof. Denk je de trap naar de
tweede verdieping te nemen, kom je uit op de begane grond.
Er gaan geruchten dat ik hier binnenkort uit moet. De hele gang wordt omgetoverd
tot een computerlokaal voor de studenten van African Studies. Dat zal de doodsteek
zijn. Maar ze krijgen mij niet zomaar weg, de heren en dames van de
adviescommissie.
In het kantoor ben ik veilig als in een schuilkelder. Als het geen ramen bevatte, had
het buiten net zo goed oorlog kunnen zijn. Vanaf de eerste dag ben ik hier aan het
werk. Er hangen vier verschillende namen aan de buitenkant, alleen ik heb het
overleefd. Vier bureaus, een boekenkast, een waterkoker, vier koffiebekers (allen
relikwieën van mijn medekantoorgebruikers) en zes stoelen. Er kunnen vier mensen
tegelijk werken, er kunnen in totaal zes mensen plaatsnemen.
De vrijheid is hier ongekend. Als ik het op een schreeuwen zet kraait er geen haan
naar.
Op de radio is een debat aan de gang over migranten zonder geldig visum. Een
discussie over indringers, over het gevaar van nieuwe virussen dat daarmee gepaard
gaat. Een debat over ongewenste intimiteiten. Op
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een andere frequentie de Sonaten van Scarlatti. Dit kantoor is deel van de
geschiedenis, van een kameleontische waarheid.
Bij aankomst was dit nog een kale ruimte, dus daar moest snel verandering in komen.
Gelukkig was er niemand die kon tegensputteren. Een paar operaposters tegen de
muur, een computer, het radiootje, dat zijn zo mijn wapenfeiten. Een briefkaart met
het troebele gezicht van Juliette Binoche in Code Unkown, een fotootje van Nelson
Mandela, een handgeschreven waarschuwing om de ramen te sluiten voor ik de
deur 's avonds achter me dicht trek. In het Engels, je weet maar nooit tenslotte.
Tastbare utopieën: de fantasie neemt al in de vroege uren de overhand. Er is geen
context, geen toetssteen, geen vergelijking voorhanden. Alleen deze muren en deze
ramen op een uitzicht dat ik nog altijd niet onder de knie heb.
Soms wordt er aan de deur geklopt. Dan staat er een student klaar met een
dringende vraag. Of iemand is op zoek naar een collegezaal. Of ik opendoe hangt
af van twee dingen: hoe lang ik die dag al opgesloten zit, en hoe wakker ik nog ben.
Als ik ‘Come in’ zeg, hoor je een prachtige galm door het kantoor, een galm die 's
nachts terugkeert in mijn dromen.
Ze mogen hier trouwens wel weer eens schoonmaken.
Dit kantoor is ideaal voor het houden van monologen. Je kunt hier in alle stilte in
tranen uitbarsten of aan je kont krabben. De muren moeten geluiddicht zijn; in het
oude politieke systeem is dit kamertje waarschijnlijk gebruikt als zweethok, voor
professoren of administrateurs die de boel aan het verraden waren en hier werden
verhoord. De ondervragers aan de ene kant van een massieve tafel; de angstige,
verbeten verdachte aan de andere kant, met het buitenlicht schuin op het gezicht,
waardoor je met je ogen moet knijpen.
Ik pak een boek uit de kast, blader er wat in en zet het weer terug. Ik grijp een ander
boek uit de kast, en zet ook dat weer terug. Of ik smijt het tegen de muur, gewoon
omdat je dat hier zo ongestoord kunt doen. De krachten die deze ruimte vrijmaakt
zijn niet te beheersen. Verzetten is zinloos.
Je kunt hier natuurlijk een proefschrift schrijven, of iets dergelijks. Maar echt
onderzoek is nooit klaar, vooral niet het soort onderzoek waar ik mee bezig ben.
Dus zit ik hier nog steeds, al is het proefschrift inmiddels wel geschreven. Dit kantoor
dient als laboratorium, als gymnastiekzaal
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voor de hersenen, als haven voor het geheugen. Begrippen als ‘begin’ en ‘eind’ zijn
hier niet van toepassing.
Het kantoor had evengoed in Azië of in IJsland kunnen staan.
Elke ruimte wacht op iets of iemand, elke ruimte wordt vroeg of laat gevuld. Met dat
idee, weet ik nu, ben ik indertijd naar Kaapstad vertrokken, met het vliegtuig van 20
uur 25, 13 juni 1996: om uiteindelijk deze werkplek in te vullen. Ik ben het kleurkrijt,
het kantoor is de kindertekening. Met groot geduld heeft deze ruimte de nodige
voorbereidingen getroffen om mijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Daar
ben ik heilig van overtuigd. Die gedachte is mijn enige houvast.
De namen op de voordeur ga ik binnenkort vervangen door nog slechts één naam,
compleet met academische titel, collegetijden en e-mailadres.
Vanaf mijn huis naar het kantoor is het 's ochtends 14 minuten met de auto. Tegen
het verkeer in, dus geen last van de ochtendspits. De route strekt zich als een
denkbeeldige rode lijn voor me uit, op de landkaart ben ik het zwarte stipje dat
razendsnel zijn bestemming vindt. Links meestal, de zee, rechts meestal Tafelberg,
daarna Duivelspiek. ‘Meestal,’ zeg ik erbij: soms hangt er te veel mist, dan stap ik
vanuit mijn huis als het ware direct de deur van het kantoor binnen, alsof ik door
een melkwitte sluis ben geleid. Een spermacel op weg naar de bevruchting.
Is het een heldere ochtend, dan is het niet moeilijk overweldigd te worden door óf
een immens besef van schoonheid, óf door opperste paniek.
De eerste tijd ging ik op mijn instincten af. Ik was onrustig als een hond die zo graag
wil gaan liggen, maar z'n draai maar niet kan vinden in zijn kleine mand.
Het grote bureau naar links geschoven. En weer terug.
De boekenkast weg bij het raam.
De bureaulamp zoveel mogelijk aan de rechterkant van het tafelblad gemonteerd.
Waarna toch maar weer aan de linkerkant.
De boekenkast terug bij het raam.
De gemakkelijkste stoel in bezit genomen.
Het krantenpapier voor de ramen weggehaald.
De boekenkast weer weg bij het raam.
Als het regent duurt de rit naar het kantoor zo' n 3 minuten langer dan normaal.
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De eerste weken heb ik geen woord gezegd, niets dat zich daarbuiten roerde.
Geen studenten.
Geen auto's.
Geen wolken.
Geen vogels.
Toch was het geen vakantietijd.
Mijn drie collega's, wier namen op de deur ik nog elke dag hardop repeteer om
ongemakkelijke situaties te voorkomen, zouden toch op een of andere tijd moeten
arriveren. Desnoods om alleen maar even iets op te halen, of om commentaar te
leveren op de herinrichting. Maar ze zijn spoorloos, vanaf de eerste dag heb ik het
rijk alleen.
Op een ochtend klonk er gestommel op de gang. Een zwarte schoonmaakster. Het
eerste gesprek! Hier had ik me onbewust al wekenlang op voorbereid.
‘Is daar iemand?’
‘Ja binnen!’
Ze blijft staan in de deuropening.
‘Wat doe je hier?’
‘Ik verricht onderzoek.’
‘....’
‘Ik heb de afgelopen tijd juist alles een beetje verschoven, zoals je ziet, het lijkt
me wat makkelijker werken zo. Er is nog genoeg ruimte voor iedereen - de bureaus
staan toch niet te dicht op elkaar, of wel?’
‘Waar zijn de andere drie gebleven?’
‘Het ziet er naar uit dat ik de enige ben.’
‘Grappig accent. Er moet hier eens goed worden schoongemaakt zo te zien, mag
ik even binnenkomen? Is dit ding van jou? Of kan ik het maar weggooien? Zeg, heb
je de berg eigenlijk al beklommen? En ben je al naar de haven geweest? Is het
schoon in jouw land? Lopen daar veel Afrikanen rond? Hoelang blijf je hier nog?
Bevalt het uitzicht je een beetje? Hoe vind je mijn haar trouwens, ik ben iets nieuws
aan het proberen - kun je mij eigenlijk wel verstaan? Hoeveel keer per dag denk jij
aan seks? Til je voeten eens op. Mannen, altijd hetzelfde! Je hebt toch wel gehoord
wat zich in deze gangen allemaal heeft afgespeeld? Je merkt er nu natuurlijk niets
meer van, en geloof me, dat is maar goed ook. Deze muren, ze absorberen elk
bewijs. Waardeloze getuigen zijn het, gebouwen. Zeg, aan wiens kant sta jij eigenlijk,
of is dat een onbeleefde vraag?’
In A Short History of Ethics van Alasdair MacIntyre lees ik op pagina
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226: ‘If each individual is in fact moved by the prospects of his own pleasure or pain,
what becomes of altruism?’ Die vraag klinkt in deze ruimte aanmerkelijk indringender
dan daarbuiten, ze blijft maar rondspoken, zonder een antwoord te vinden, zonder
werkelijk te bezinken. Of ik lees de eerste regels van ‘die appel van die liefde’ van
Breyten Breytenbach: ‘visioene het ek ook eens gehad / by ontstentenis aan 'n
liefde’. Ik kan dat hier in alle eerlijkheid beamen. Ja, in deze ruimte lijkt het menselijk
begrip grenzeloos.
Ik kan de eerste klappen van de hamer al horen hiernaast, het hoge ratelen van
een drilboor. De verwoede ambitie van plannenmakers. Hoe ze hun frustraties
uitleven op het beton van mijn bunker. We zullen wel eens zien wie hier de langste
adem heeft.
Mijn eerste poging tot contact, het gesprek met Precious, de zwarte schoonmaakster,
was een openbaring. Ik begreep waarschijnlijk lang niet alles wat ze vroeg, het kan
zijn dat ik haar vragen niet helemaal juist heb geïnterpreteerd. Ze was misschien
net iets te nieuwsgierig, maar charme is een prima dekmantel voor nieuwsgierigheid.
Veel diepgravende gesprekken hebben we nadien niet gevoerd, ik verkeerde te
dikwijls in een toestand die ergens tussen waken en slapen hing. Dan ging haar
geklop op de deur langzaam over in het ritme van een feestelijke drumband, of in
het bonzende hart van een atleet die uitgeput de finish bereikt. Precious maakt nu
ergens anders schoon, bij Wiskunde geloof ik.
Het kantoor heeft geen telefoonaansluiting. Ik heb er naar mijn weten ook nooit op
aangedrongen.

Het verblindende wit van Nova Zembla. De ochtendspits in Buenos Aires. Het
luchtalarm in Bagdad. Het zwarte water van Stockholm. De sereniteit in de bergen
van Nepal. De onbemande bulldozer in de Gazastrook. De vissers van Madagaskar.
De bomvolle metro 's in Tokio. De toeristen op de Grote Markt in Brussel. De dealers
in de sloppen van Rio de Janeiro. De voetgangers in Manhattan. De puinhoop in
mijn kantoor.
Altijd op zoek naar verzachtende omstandigheden.
Ik heb geen reservesleutel, maar dat spreekt voor zich.
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Tijs Goldschmidt
Dit woord heeft zeven letters: nowhere
Het is ruim twintig jaar geleden dat ik de zeemanskroegen in Dar es Salaam bezocht
om greep te krijgen op het Afrikaanse continent. Ik kende niemand in deze stad,
maar had, vlak voor mijn jarenlange vrijwillige ballingschap, een film van Pasolini
gezien die in Dar es Salaam was opgenomen. De stemming in die film was me
bijgebleven en daarnaar ging ik op zoek in de havens en buitenwijken. Dat ik in Dar
es Salaam bleef hangen, in plaats van door te reizen naar het achterland waar ik
als bioloog zou gaan werken, kwam doordat de Nederlandse ambassade steeds
dicht was en ik een brief nodig had met een stempel van onze regering om in
aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Zonder zo'n residence permit
had het geen zin af te reizen naar mijn standplaats Mwanza bij het Victoriameer.
Het was om gek van te worden. De ene dag was de ambassade dicht omdat prins
Bernhard in de buurt op safari moest, de volgende dag omdat een profeet op
Zanzibar een glimp van de nieuwe maan had opgevangen en de derde dag leverde
de ambassade opnieuw geen diensten, omdat de lift uit de liftkoker was gestolen.
Wilde je erachter komen wanneer de ambassade weer geopend zou zijn, dan zat
er niets anders op dan je te begeven naar de jachtclub, of een van de bewaakte
stranden waar vrijwel uitsluitend blanken, Indiërs en hoogstens nog enkele
welgestelde Afrikanen kwamen. Daar trof je dan altijd wel iemand van de ambassade
die je vriendelijk vertelde wanneer hij weer present zou zijn.
Met het gros van de lokale ‘klotenklappers’ en ‘kokosnotenklimmers’ liet het
ambassadepersoneel zich zo min mogelijk in. De meesten onder hen, durf ik wel
te beweren, zagen vanaf hun eerste dag in Dar es Salaam al uit naar een volgende
standplaats met een milder klimaat, golfbanen met netter geschoren gras en een
positie met nog betere financiële perspectieven. Ze hadden het vochtige en hete
Dar es Salaam in de geest alweer verlaten nog voordat ze er goed en wel waren
geland. Dit is lang geleden en mogelijk is er veel veranderd, maar het zou me
verbazen als niet ook het huidige ambassadepersoneel Tanzania als ‘the middle of
nowhere’ zou typeren.
Wanneer de ambassade dan eindelijk een dag open was, kwam natuur-
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lijk iedereen tegelijk en moest je er urenlang wachten. Het zou me plezier hebben
gedaan als ik destijds uitzicht had gehad op een tuin met een verrassend beeld,
maar daarvoor was geen plaats op de zoveelste verdieping van de wolkenkrabber
waarin de ambassade toen nog gevestigd was. Een beeld als dat van Marc Ruygrok,
onlangs geplaatst in het atrium van het splinternieuwe ambassadegebouw, had me
toen een zetje kunnen geven. Het is een letterzuil die is opgetrokken uit de woorden
somewhere, elsewhere, anywhere en nowhere, en dat zou me zeker bewuster
hebben gemaakt van het gevoel van ontworteling dat me, zoals zovele immigranten,
ongemerkt had bevangen: voorlopig afgesneden te zijn van het dagelijkse contact
met familie en vrienden en geen flauw idee hebben wat je de komende jaren te
wachten staat.
Terugdenkend aan het lange wachten op de ambassade, zie ik ook het boekje
weer voor me dat ik in die eerste maanden altijd bij me droeg. Het was een soort
Wat en hoe in het Ki-Swahili. Dat ademde eenzelfde koloniale atmosfeer als er op
de ambassade heerste. Lang voordat je had geleerd hoe je hulp moest vragen bij
een malaria-aanval, wat buitengewoon nuttig was om te weten, kon je een ober al
vermanend toespreken: ‘kuna inzi kwenye supu yangu’ (er zit een vlieg in mijn soep)
en was je in staat te vragen: ‘unaweza kuosha gari langu la mchezo’ (wilt u mijn
sportwagen wassen?). Veel Tanzanianen hadden dat laatste met alle plezier willen
doen, alleen was er in dit rigide socialistische land al in geen jaren meer een
sportwagen te bekennen geweest. Gelukkig leerde je door het bestuderen van Wat
en hoe ook zinniger dingen, zodat ik nu over het woord nowhere kan zeggen: ‘neno
hili lina herufu saba’ (dit woord heeft zeven letters).
Waar was ik in godsnaam terechtgekomen, ‘mimi niko wapi’ (Ki-Swahili voor ‘waar
ben ik’), schoot het meermalen per dag door me heen. Door de Tanzanianen werd
ik bekeken als een mzungu, een verdoolde rijkaard die te ver van zijn stamleden
was afgedwaald. Iemand met wie wel iets mis zou zijn, want waarom zou je anders
familie en vrienden jarenlang in de steek laten. Dat ik zo bekeken werd, kreeg ik
pas jaren later in de gaten.
De Nederlandse ambassade is een onvermijdelijk kruispunt voor wie van Tanzania
naar Nederland of vice versa reizen wil. Niemand die er tegenwoordig een bezoek
brengt, kan om de imaginaire wegwijzer van Ruygrok heen. Overdag is het beeld
te bezichtigen en kun je er kleurige vlinders op zien neerstrijken die een zekere
voorkeur lijken te vertonen voor de W van het woord where die ten opzichte van het
resterende here een kwartslag is gedraaid. Omstreeks twaalf uur 's middags gebeurt
er iets bijzonders. Dan staat de zon recht boven de zuil, zodat hij wordt uitgelicht
als Marlene Dietrich op de bühne. De zee van licht die met ijzeren
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regelmaat (seizoensverschillen in belichting zijn hier miniem) zo precies over het
beeld wordt uitgestort, zou in de prehistorie waarschijnlijk zijn aangegrepen om een
eredienst voor de goden te houden. Het is een dagelijkse, maar toevallige hommage
aan het beeld, want noch de architecten noch Ruygrok zelf hadden daar rekening
mee gehouden. 's Nachts, lang nadat de zon is ondergegaan, voel je het beeld nog
steeds. Dan stralen de zware metalen letters een warme gloed uit.
Op de jaarlijkse receptie die ter gelegenheid van koninginnedag werd gegeven,
trof je vooral monarchisten, maar zeker ook jenever- en haringminnende
republikeinen. Haring met uitjes, door de KLM vanuit Nederland ingevlogen, die je
kon eten met prikkertjes waaraan een papieren Nederlands vlaggetje was bevestigd.
Hollandse meisjes, zwetend in Volendammer kostuum, deelden de haring rond en
hadden het even warm als geharnaste kruisridders in de woestijn. Culturele
eigenaardigheden waren bij deze gelegenheden zo sterk aangezet dat je haast zou
vergeten dat er tussen mensen genetisch nauwelijks verschillen bestaan, wat een
sterke aanwijzing is dat de homo sapiens in Afrika zijn oorsprong heeft. ‘Homo
anywhere’ zou een veel betere benaming zijn dan homo sapiens voor onze soort,
die 100.000 tot 200.000 jaar geleden afsplitste van de vooroudersoort en die zich
inmiddels tot in de verste uithoeken van de aarde heeft verspreid. Niet ver van Dar
es Salaam, in Ethiopië, is enkele maanden geleden een schedel gevonden van een
soort mensachtige, ik noem hem voor het gemak ‘homo elsewhere’, die opvallend
veel typisch menselijke kenmerken met ‘homo anywhere’ gemeen heeft: de
lichaamsbouw (rechtop lopend als een mens), een vergelijkbare schedelinhoud,
een plat aangezicht en weinig geprononceerde wenkbrauwbogen. Hij leefde in een
omgeving die meer weg had van een druk met wild bevolkt park dan van de woestijn
waarin hij door het team van de Amerikaanse paleontoloog Tim White werd
opgegraven. Deze mensachtige, mogelijk een ondersoort van homo sapiens, zou
op een receptie van de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam niet eens zijn
opgevallen. Of deze ‘homo elsewhere’ ook beelden maakte, is niet bekend, maar
er zijn wel sterke aanwijzingen gevonden dat er begrafenisrituelen plaatsvonden.
Geen enkele aap doet dat, al duiken er in Afrikaanse kranten regelmatig berichten
op over apen die een dode soortgenoot zouden hebben begraven. Die berichten
zijn bij nader inzien altijd terug te voeren op lokale mythen en legenden. Betrouwbare
ooggetuigenverslagen, foto's of films ontbreken.
Het maken van beelden zou heel goed kunnen zijn begonnen als onderdeel van
het begraven van doden. Het afbakenen van een plek, iets krassen in een schedel,
de plek markeren met sansevieria's en stenen. Dat is een beeld. Wij associëren de
sansevieria met een burgerlijk interieur, een
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vensterbank met witte vitrage en een witte namaakeend, maar het is de plant waarop
onze verre voorouders ooit zijn ingeprent. Wie weet verlangt iemand die zo'n plant
achter zijn raam zet nog altijd onbewust terug naar het bestaan in de met
sansevieria's begroeide Olduvai Gorge waar de tweevoetige homo habilis twee
miljoen jaar geleden rondliep, maar waar ook allerlei recentere aapmensen
rondstruinden.
De evolutie van mensachtigen was geen lineaire ontwikkeling zoals het in
educatieve schema's vaak is voorgesteld. ‘The Great Chain of Being’, met aan de
linkerkant van het schema een primitieve aap die zich via vele tussenstadia ontwikkelt
tot het voorlopig hoogtepunt van beschaving, een fundamentalistisch christelijke
Amerikaan die niet in evolutie gelooft. Dat beeld is misleidend. Twee miljoen jaar
geleden liepen er alleen al in Kenia vier, vijf, of zes verschillende aapmensen rond,
allen rechtoplopend, harde knollen etend, jagend op wild en begiftigd met een flinke
herseninhoud: h. nowhere, h. somewhere, h. everywhere, h. elsewhere en de
voorloper van homo anywhere. Wie weet was dat h. elsewhere of h. everywhere?
Alleen de verre voorouders van homo anywhere verlieten Afrika, zwermden uit over
de wereld, ontwikkelden taal en maakten beelden. Uit die beelden (ideogrammen,
hiërogliefen) ontstond het alfabetisch schrift waarmee beelden kunnen worden
opgeroepen. En ten slotte maakten leden van h. anywhere, zoals Marc Ruygrok,
weer beelden uit zware metalen letters voor mensen die wachten op een visum of
verblijfsvergunning en alle tijd krijgen om te mijmeren over waar ze vandaan komen,
waar ze zijn en waarom ze daar zijn.
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Kees Nieuwenhuijzen
Klep
Zo, van bovenaf gezien, lijkt alles op zijn plaats te staan. Geruststellend maar saai:
alles op zijn eigen plek, volgens een vanzelfsprekend patroon. Met een logica die
zich moeilijk laat omschrijven, er schijnt een orde aan ten grondslag te liggen, een
systeem. Zoals knopen passen in hun knoopsgaten.
Maar naarmate je dichterbij komt wordt het zicht, of beter het inzicht lastiger te
bepalen. Steeds moeilijker laat het zich ontcijferen. Diffuser. Soms, als je van
gezichtspunt verandert, ontstaat er weer iets van de aanvankelijke helderheid. Een
kleine verschuiving heeft al effect. Alleen: iedere volgende beweging doet dat effect
weer te niet. Ontregelt het ritme. Opent nieuwe perspectieven die de oorspronkelijke
orde verstoren. Het is alsof je voor je ogen een keurig gevouwen en gestreken
theedoek ziet veranderen in het hoofddeksel van Yasser Arafat om dat vervolgens,
via een schotse kilt, een wild wapperende Union Jack te zien worden.
Dichter- en dichterbij gekomen is het niet meer mogelijk het oude geruststellende
gevoel weer op te roepen en saai is het al helemaal niet meer. Haast euforisch wordt
het als je er als het ware in bent, er deel van uitmaakt. Onmogelijk om nog enige
vorm van systematiek te ontwaren, laat staan te ervaren. Kijk je met één oog en
daarna met het andere, verspringt het beeld zodanig dat het de grootste moeite
kost een beetje vormvastheid te hervinden. Wissel je weer van oog dan is de
daardoor ontstane wanorde nauwelijks onder controle te krijgen. Onzekerheid
verhevigt de zaak. Onmacht, radeloosheid bijna, vooral als het niet lukt parallellen
te vinden en alles in een tomeloze carrousel van beelden ten onder dreigt te gaan.
Maatverschillen zijn dan niet, dan weer wel aanwezig; verhoudingen volkomen
lukraak; horizontaal wordt verticaal en omgekeerd, zo ook onder en boven. Als er
al sprake is van richting dan is die willekeurig.
Je hebt nu het gevoel volledig opgenomen te zijn in een extatische chaos. Zelf
die chaos te zijn. Hysterie. Zonder enige zin tuimelen kleuren en grijzen door elkaar
heen. Om dan langzaam, op den duur steeds langzamer en trager, tot rust te komen.
Rust. Geen enkele samenhang. Niets doet er meer toe. Niets, maar dan ook helemaal
niets, staat op zijn plek. De woorden niet in de zin, de letters niet in het woord.
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René Puthaar
Hier buiten op aarde
Vivre, bien sûr, c'est un peu le contraire d'exprimer.
(Albert Camus, Noces)
Ik zocht geen huis maar een landschap. Ik zocht een landschap dat geen huis kon
zijn. Ik verlangde naar niets bucolisch, niets pittoresks, zomin als naar een barre
woestenij. Ik zocht geen plek, want elke plek impliceert een lijst: ik zocht, zo leek
het, het gebied daarbuiten. Ik vroeg mij af, of de lijst zonder welke de cultuur niet
kan bestaan haar vorm dankt aan het eerste graf dat een mens groef voor een
soortgenoot. Een rechthoekige, sacrale ruimte: de landkaart, het bed, de tempel,
het huis, het boek, de deur, het schilderij, het schoolbord, de kist, het venster, het
sportveld, de kast, het vel papier, de foto, het sonnet, de speelkaart; hoekstenen
van ons bestaan in een golvende ruimte vol zonnen en gaten. Ik zocht een landschap
dat nooit op een prentbriefkaart paste, waaraan geen foto recht kon doen. Ik zocht
een landschap dat, terwijl het duizenden jaren door mensen was bewoond, niet
door mensen werd gemaakt of bedwongen. Bovenal dacht ik dat ik een landschap
zocht dat niets meer kon betekenen dan zijn versteende aanwezigheid, hoewel het
rijk mocht zijn aan olijfbomen, wijngaarden en cipressen; een wereld waar het zonlicht
heerste. Een Europees landschap, maar ouder dan de retorica; een ruimte zonder
innerlijk, zonder een poétique de l'espace. De werkelijke wereld, niet de ware van
filosofen en kunstenaars. Hun antropomorfismen verveelden me.
Als jongen begreep ik niet hoe stil een zomermiddag aan de IJssel kon zijn terwijl
de aarde in de hoogste versnelling door het heelal raasde. Begin jaren zeventig
was de binnenstad van Deventer van een inmiddels in Nederland onvindbare
schoonheid. In de middeleeuwse wijken stonden onbewoonbaar verklaarde woningen
en statige herenhuizen zij aan zij. Gesloopte panden maakten plaats voor
braakliggende veldjes waar onkruid en struiken jarenlang vrij konden woekeren. Op
sommige plekken rond ons huis in het Noordenbergkwartier leek de stad zich soms
moei-
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zaam te handhaven op een wilde natuur die leven wilde, tegen de verdrukking in.
Tegenwoordig kan men in de Tibbensteeg, tussen Nieuwstraat en Papenstraat
(waar mijn ouders tot voor kort woonden in het huis waarin ik ben geboren), de
armzaligste nieuwbouw bezichtigen die voor oude binnensteden te ontwerpen valt.
In de jaren nadat enkele uit het lood staande pandjes daar werden gesloopt, was
een zanderige vlakte ons speelterrein. Op de ochtend na een regenachtige dag
betraden we gewapend met een mes het geëffende veld. Ik vertel het om de kunst
te bevorderen de kunst te laten verdwijnen. Met het mes kerfden wij een
geometrische figuur in het zand, de aloude magische rechthoek die het passende
antwoord is op het zonnestelsel. Wij bakenden een speelruimte af in een
braakliggend stuk stad, niet om te taal te heiligen die wij in het zandboek wilden
schrijven of om een tekening de aura te geven die zij even verderop zou moeten
ontberen. Wij mikten binnen de rechthoek en wierpen het mes zo dat het rechtop
in het zand bleef steken. De stand van het lemmet bepaalde welk deel van de
rechthoek kon worden weggesneden. Met elke worp verkleinden wij om beurten de
magische ruimte, tot de winnaar degene was die het gebied zo klein had gekregen
dat de anderen geen kans zagen op een laatste worp binnen de lijnen. Daarop werd
de lijst uitgewist en lag het terrein weer braak. In oude kinderrijmen is vaak
sprankelende poëzie te vinden; dit oude kinderspel gaat verder en zet de kunst een
koers uit.
Hoe begeef je je buiten de lijst zonder een nieuwe plek te scheppen of te bewonen?
Misschien is dat nog niet de juiste vraag en moeten we eerst Valentinos en Basilides,
laat-antieke gnostici, van repliek leren dienen: ‘waar bevinden we ons wanneer we
in de wereld zijn?’ Peter Sloterdijk citeert ze in een hoofdstuk uit Weltfremdheit met
de intrigerende titel ‘Waar zijn we als we naar muziek luisteren?’. Waar we ons ook
bevinden, Sloterdijk herinnert er monter aan dat het Niets niet der unheimlichste
aller Gäste is, maar onze gastheer.
Wat doen ze daar toch allemaal, op die beschutte plek? Ze zien het landschap niet.
Het ging mij zelden om de plek, veel vaker om het uitzicht. Dat bepaalde de kwaliteit
van het standpunt. Wie zich hier op de hoogvlakten van de Grands Causses waagt
ziet alleen op de rand van een afgrond de rivier in de diepte stromen. Vanuit dit huis
in de Zuid-Franse Monts d'Orb (Hérault) bestudeer ik het levende schilderij van de
Mont Méguillou vier kilometer verderop; vanaf de berg, waar ik mij kort geleden
verloor in uitgebrande bossen, vind ik mijn huis niet terug. Het gaat mij om de berg,
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die steil en onbewoonbaar is. Goed dan, een dierbare plek: het in de jaren tachtig
onttakelde Hotel de Keizerskroon aan de Deventer Stromarkt, op de nok van het
dak. Daar hebben Coen en ik heel vaak gezeten: in de diepte leken de mensen
pionnen op een bordspel zonder regels, we keken over de rode pannendaken en
zagen de IJssel tussen de uiterwaarden zilver schitteren. Verder aan de horizon
verhief de boswal van de Veluwe zich tussen ons land van de rivier en de onbekende
wereld van de zee, waar de zon onderging. Op andere dagen speelden wij onder
dat dak, op de zolder van het hotel, in een intieme schemer met de doffe juwelen
van bezweken kroonluchters. Maar wij wilden nooit iets liever dan buiten zijn,
omgeven door mateloze ruimte.
Dat de wereld ook in het hart van de winter open rond het huis ligt, om in leeg te
lopen, en dan omzien naar de grillig rokende schoorstenen op het dak.
's Nachts onder de maan en de sterren gestaan, aldoor omhoogziend. Nergens een
geluid van menselijk bestaan, alleen het branden van mijn sigaret. Zo helder zag ik
de maan en zo talrijk de sterren dat ik meende dat mij voor het eerst het
onomstootbare bewijs werd geleverd dat ze daar werkelijk zijn in hun fysieke pracht,
dat ze wel degelijk bestaan. Hoe idioot, hoe opwindend! In alles had ik me tot dusver
vergist. Ik probeerde de hemellichamen één voor één te zien; gelukkig heb ik hun
zogenaamde namen nooit willen kennen.
De cultuur! Ze is ook een kerkhof van dromen en idealen, ook een magazijn vol
afgedankte goederen die een steeds minder overtuigend beroep doen op onze
nostalgie rond eerstehands ideeën en ervaringen. Zo vormen de Verzamelde Werken
van X of Y, die mij bijzonder dierbaar zijn, ook inmiddels het depot van een
denkbeeldig museum in een republiek waarvan de denkbeeldigheid misschien altijd
het oogmerk is geweest. De mensen wonen allesbehalve dichterlijk. Op de plek van
het denkbeeldige verrezen heel andere gebouwen, zoals door architecten en
ambtenaren geprezen wonderen van beton. Dat zijn dan de decors die van ons
zullen overblijven. In plaats van ‘de Verzamelde Werken van X of Y’ had ik ‘de
bibliotheek van Babel’ kunnen schrijven. In de kanker van hun steden worden de
mensen lelijker, helaas.
Op de stenige hoogvlakten van de causses gelopen. Geen leven. Een totale
aanwezigheid van steen en aarde die niets aan de verbeelding overliet. Nee, ik
verbeeldde me niets meer.
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De plek is de rand van het ravijn. Dat doet je altijd hetzelfde voorstel, waarop je met
een tegenvoorstel antwoordt: ten slotte keer je terug naar huis. Ja, de sprong bevindt
zich op de rand van de verbeelding: de hoogmoedige, de noodzakelijke.
In de omgeving van het huis zijn talloze plekken bijzonder mooi, een aantal daarvan
is adembenemend in de toeristische categorie beautiful scenery. Wie anders dan
Paul Cézanne had in de kunst geen pastiche en geen groteske van ze kunnen
maken? Scenery is een goed woord: men zou misschien beter van scènes dan van
plekken spreken. Ook een nature morte is een scène: zodra men kijkt, maant de
geest het zichtbare tot in de details tot actie. De mens moet en zal weten wat de
weergave van een oester, een schedel of een lichtspat van hem wil. En waar de
meesten zich verheugen in een gestage toename en ontwikkeling van betekenissen,
reken ik mij tot een minderheid die het geluk prijst wanneer het tafereel groeit
naarmate de verbeelde dingen aan betekenis verliezen. Wat rest is hun heldere,
onbegrijpelijke aanwezigheid. En onze waarneming en verrukking. Waarom zou
iemand zich verbazen over de wereld? Geef mij de kunstenaar die al te wis weet
wat zij is, maar geen verlangen koestert naar de waarheden van het menselijk begrip
dat de wereld domesticeert. De wereld is geen huis. Wij zijn haar voorbijgangers,
niet haar bewoners. Dat we haar waarnemers en ooggetuigen zijn zou moeten
kunnen volstaan. En de kunst dan? De maatschappij? De politiek? Een goede reden
om de piramide van Cheops niet te slopen ligt in de wetenschap die J.H. Leopold
de farao heeft toegedicht: het bouwwerk is een kleinood van orde en regelmaat,
een magische geometrische figuur in een woest en leeg bevonden universum. Zo
ook het gedicht, dat door Leopold werd opgevat als een strikt artificiële plek, een in
het niets hangende tuin ‘met hemel boven en hemel onder’, en de hemelen zijn
leeg. Zo ook het wetboek, etc. Helaas is er heel wat meer nodig dan de zogenaamde
‘onuitsprekelijke gemeenschap’ van individuen om de wereld uit de greep te houden
van politici, zingevers, ietsisten,terroristen en totaalontwerpers. Onverwacht
overkwam mij hier, op een steenpad tussen steeneiken en tijm, de sterke sensatie
voor het eerst in een vrij land te leven. Niet op een open, begunstigde plek, maar
in de ongemarkeerde openheid. De zuidelijke middag met de schaduwloze wereld
op haar hoogtepunt volstaat om afscheid te nemen van die kerkers uit het verleden,
waarin de mens van de schaars binnenvallende lichtstralen een metafysica vlocht.
Hier, kortom, in deze scène wil ik het onbegrensde toneel betreden. Zonder publiek.
Het is al in volle gang, het ongeschreven stuk.
Misschien was er een dier vlakbij me dat ik, hoe ik ook keek, niet zag.
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Een groot dier, een mens bijvoorbeeld, in de najaarskleuren van de berg. Groot
maar angstig: bang voor mij en vooral bang voor zichzelf. Het stond, nu ik de berg
betreden had, niet langer voor zich in.
Hé, staan die schapen daar nu nog? Maar daar is toch niets?
Het is een adagium dat ik zelf, als ik iemand een ontroering wilde uitleggen, vaak
heb herhaald: Paul Klees beroemde notitie dat kunst niet het zichtbare weergeeft,
maar zichtbaar maakt. Kunst maakt zichtbaar!, hebben tallozen na hem gejubeld.
Voor weinig twintigste-eeuwse schilders voel ik een genegenheid als voor Klee;
bijna wil ik geloven dat hij zou hebben toegegeven dat hij niet de scheppingskracht
van de kunst verwoordde maar haar échec: de belegen kunst die het zichtbare
weergeeft en de jongbelegen kunst die zichtbaar maakt, leggen het noodgedwongen
af tegen het zichtbare zichtbaar maken waarvoor alle technieken en materialen
tekortschieten. Niemand maakt het levende levend, niemand maakt het dode dood.
Hier verschijnen landschappen die, onder de ontstelde blik van hun beschouwer,
soms zelf de vraag naar de schilderkunst lijken te stellen. Ik zie voor me hoe
Shih-t'ao, de grote zeventiendeeeuwse Chinese landschapsschilder, het organisme
van de berg in zijn inkt verwerkelijkt. Bij ons gaven de gevechten van Van Gogh
misschien het oprechtste en krachtigste antwoord. Maar niemand viert in Van Gogh
de ervaring dat de kunst niet tegen het landschap is opgewassen; men stelt zich er
liever mee tevreden dat de kunst zichzelf zo zichtbaar maakt.
Ik woon hier nu een half jaar, dat is weinig meer dan een lange vakantie. Tijdens
vakanties houd ik het nooit lang op één plek uit. Met de auto door de lege
landschappen van Spanje rijden, ramen open en cante jondo uit de luidsprekers:
zo'n verplaatsing was mij altijd liever dan een verblijf sur place. Nu ik voor het eerst
van mijn leven in een dorp woon, van iets meer dan vierhonderd zielen, voel ik dat
ik hier zijn moet gaan leren zoals ik het in Nederland nooit nodig heb geacht. Niet
hier in Frankrijk of hier in dit dorp, maar hier buiten, op aarde: een plek waar ik nog
maar nauwelijks lijk geacclimatiseerd. Alles wat ik totnogtoe heb uitgedrukt was
zeer waarschijnlijk voor mijn beurt.
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Gaston Bachelard
Het nest
Je cueuillis un nid dans le squelette du lierre
Un nid doux de mousse champetre et d'herbe de songe.
(Yvan Goll, Tombeau du père)
Nid blanc, vos oiseaux vont fleurir
...
Vous volerez, sentiers de plume.
(Robert Ganzo, L' oeuvre poétique)
In een korte zin verbindt Victor Hugo de beelden en de essenties van het wonen
met elkaar. Voor Quasimodo, zegt hij, was de kathedraal achtereenvolgens ‘het ei,
het nest, het huis, het vaderland, het heelal’ geweest. ‘Men zou bijna kunnen zeggen
dat hij er de vorm van had aangenomen, zoals de slak de vorm van zijn slakkenhuis
aanneemt. Het was zijn woning, zijn hol, zijn omhulsel... Hij zat er in zekere zin aan
vast zoals de schildpad aan zijn schild. De ruige kathedraal was zijn pantser.’ Al die
beelden waren nodig om uit te drukken hoe een misdeeld schepsel de gekwelde
vorm aanneemt van al zijn schuilplaatsen in de hoeken van het complexe bouwwerk.
Zo maakt de dichter ons door een veelheid van beelden gevoelig voor wat de
verschillende toevluchtsoorden kunnen betekenen. Maar hij relativeert die overvloed
van beelden ook meteen. ‘Onnodig de lezer te waarschuwen,’ gaat Hugo verder,
‘dat hij de symbolen die we hier noodgedwongen gebruiken om dat bijzondere,
symmetrische, onmiddellijke en bijna consubstantiële samengaan van een mens
en een bouwwerk aan te duiden, niet letterlijk moet nemen.’
Het is trouwens heel treffend dat zelfs in een gewoon huis het gevoel van
welbehagen vergelijkingen oproept met het dier en zijn schuilplaatsen. De schilder
Vlaminck die in zijn rustige woning leeft, schrijft: ‘Het gevoel van welbehagen dat ik
bij de haard heb wanneer het hondenweer is, is volkomen dierlijk. De rat in zijn gat,
het konijn in zijn hol, de koe in de stal zijn vast even gelukkig als ik.’ Zo voert de
behaaglijkheid ons te-
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rug naar de primitiviteit van de schuilplaats. Het schepsel dat zich wil verschuilen
kruipt fysiek in elkaar, trekt zich terug, rolt zich op, verbergt zich, verstopt zich. Wie
in de rijkdommen van de woordenschat zoekt naar alle werkwoorden die de dynamiek
van de terugtrekking uitdrukken, vindt beelden van de dierlijke beweging,
opvouwende bewegingen die in de spieren besloten liggen. Wat zou het een
verdieping van de psychologie betekenen als men de psychologie van elke spier
zou kunnen beschrijven! Hoeveel dierlijke schepsels schuilen er niet in het menselijk
wezen! Zo ver gaan onze onderzoekingen niet. Het is al heel wat als we beelden
van de schuilplaats kunnen geven die een zekere waarde krijgen door te laten zien
dat we die beelden enigszins beleven als we ze begrijpen.
Met het nest, en vooral met de schelp, zullen we een hele reeks beelden aantreffen
die we gaan proberen te karakteriseren als primaire beelden, beelden die een beroep
doen op iets oorspronkelijks in ons. Vervolgens zullen we laten zien hoe het levende
wezen dat zich fysiek lekker voelt, ervan houdt om zich ‘in zijn hoekje terug te
trekken’.

II
Zelfs als levenloos voorwerp wordt het nest al een buitengewone meerwaarde
toegekend. Men wil het graag als iets volmaakts zien, iets dat het merkteken draagt
van een zeer trefzeker instinct. Men staat versteld over dit instinct, en het nest wordt
gemakkelijk opgevat als een wonder van het dierenleven. Laten we een voorbeeld
van deze veelgeprezen volmaaktheid uit het werk van Ambroise Paré nemen: ‘De
nijverheid en kunstvaardigheid die alle dieren aan de dag leggen bij het maken van
hun nest is zo'n onverbeterlijk hoogtepunt, dat ze alle metselaars, timmerlieden en
bouwmeesters overtreffen; want geen mens kan een geschikter bouwwerk voor
zichzelf en zijn kinderen maken dan wat deze diertjes voor zichzelf maken - zodat
we er zelfs een spreekwoord aan ontlenen dat zegt dat mensen alles kunnen maken,
behalve vogelnestjes.’
Het lezen van een boek dat zich tot de feiten beperkt, zet snel een domper op dit
enthousiasme. In het werk van Landsborough-Thomson leren we bijvoorbeeld dat
de nesten vaak slordig gemaakt zijn, soms afgeraffeld. ‘Wanneer de arend in een
boom nestelt, stapelt hij soms een enorme hoop takken op, waar hij elk jaar andere
aan toevoegt, totdat die hele opeenstapeling op een dag onder haar eigen gewicht
in elkaar stort.’ Zouden we de geschiedenis van de ornithologie erop naslaan, dan
vonden we talloze nuances tussen het enthousiasme en de wetenschappelijke
kritiek. Dat is niet ons onderwerp. Merken we slechts op dat we hier stuiten op een
polemiek over waardering waarin de feiten van beide kanten nogal eens vertekend
worden. Je kunt je afvragen of de duikvlucht, niet van de
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arend maar van het arendsnest, de auteur die erover bericht niet het binnenpretje
verschaft van de oneerbiedigheid.

III
Niets absurders, in positieve zin, dan de menselijke waarderingen van nestbeelden.
Voor de vogel is het nest waarschijnlijk een warm en aangenaam verblijf. Het is een
tehuis voor leven: het blijft de vogel die uit het ei komt koesteren. Voor de vogel die
uit het ei komt, vormt het nest een extern dons voordat de naakte huid haar eigen
donsveertjes krijgt. Maar wat een haast om van zoiets armzaligs een menselijk beeld
te maken, een beeld voor de mens! Als men het besloten ‘nestje’, het lekker warme
‘nestje’ dat de verliefden elkaar beloven werkelijk vergelijkt met het echte nest,
verloren in het gebladerte, dan wordt de belachelijkheid van het beeld meteen
voelbaar. Vogels, moeten we het nog zeggen, kennen alleen de liefde in de open
lucht. Het nest wordt later gebouwd, na de verliefde capriolen in het open veld. Als
over dat alles gedroomd, en er menselijke lessen uit getrokken moesten worden,
dan zou er ook nog een dialectiek ontwikkeld moeten worden van de liefde in het
vrije veld en de liefde in een stadskamer. Ook dat is niet ons onderwerp. Men moet
André Theuriet heten om de zolderkamer met een nest te vergelijken en die
vergelijking te voorzien van deze ene opmerking: ‘Kiest de droom niet graag een
hoog plekje om te zitten?’ In de literatuur, kortom, is het beeld van het nest in het
algemeen iets kinderachtigs.
Het ‘beleefde nest’ is dus een beeld dat niet goed uitpakt. Toch heeft dit beeld
oorspronkelijke kwaliteiten die blootgelegd kunnen worden door de fenomenoloog
die van kleine probleempjes houdt. Dit is opnieuw een gelegenheid om een
misverstand op te ruimen over de voornaamste functie van de filosofische
fenomenologie. De taak van deze fenomenologie is niet het beschrijven van nesten
die je in de natuur tegenkomt - dat is een taak die uitdrukkelijk aan de ornitholoog
is voorbehouden. De filosofische fenomenologie van het nest zou daar beginnen
waar wij de belangstelling zouden kunnen verhelderen die het doorbladeren van
een album van nestjes in ons opwekt, of nog radicaler: als we onze naïeve verrukking
van vroeger, wanneer we een nest ontdekten, terug zouden kunnen vinden. Die
verrukking slijt niet. De ontdekking van een nest voert ons terug naar onze jeugd,
naar een jeugd. Naar een jeugd die we hadden moeten hebben. Zeldzaam zijn
degenen onder ons die het leven in al zijn volheid hebben mogen proeven.
Hoe vaak heb ik in mijn tuin niet de teleurstelling ervaren van een te laat ontdekt
nest. De herfst is aangebroken, het gebladerte wordt doorzichtig. In de vork tussen
twee takken zie je een verlaten nest. Zo zaten ze daar, de vader, de moeder en hun
kleintjes, en ik heb ze niet gezien!
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Het lege nest, te laat ontdekt in het winterse bos, bespot de nestuithaler. Het nest
is een schuilplaats voor het gevleugelde leven. Hoe heeft het onzichtbaar kunnen
zijn? Onzichtbaar ten overstaan van de hemel, ver van de solide schuilplaatsen op
de grond? Aangezien men, om de essentiële nuances in een beeld goed te kunnen
onderscheiden, er een andere indruk overheen moet leggen, is hier een legende
die de verbeelding van het onzichtbare nest op de spits drijft. We ontlenen haar aan
het mooie boek van Charbonneaux-Lassay, Le bestiaire du Christ. ‘Men beweerde
dat de hop zich volledig onzichtbaar kon maken voor alle levende wezens, vandaar
dat men aan het eind van de middeleeuwen nog geloofde dat er in het nest van een
hop een kruid van verschillende kleuren zat dat een mens onzichtbaar kon maken
als hij het bij zich droeg.’
Dat is misschien ‘het droomkruid’ van Yvan Goll.
Maar de dromen van onze tijd gaan zo ver niet en het verlaten nest bevat geen
onzichtbaarheidskruid meer. Uit de haag geplukt als een dode bloem is het nest
niet meer dan ‘een ding’. Ik mag het in de hand nemen, het uit elkaar plukken. Met
weemoed voel ik me weer de man van het buitenleven die, niet zonder ijdelheid,
aan een kind weet te vertellen: ‘Dit is een mezennest.’
Zo wordt het oude nest opgenomen in een bepaalde categorie voorwerpen. Hoe
verschillender de voorwerpen, des te eenvoudiger wordt het concept. Wie heel veel
nesten verzamelt, laat de verbeelding ongemoeid. Zo verliest men het contact met
het levende nest.
Toch zou juist het levende nest kunnen leiden tot een fenomenologie van het
werkelijke nest, het in de natuur gevonden nest dat voor even - het is niet teveel
gezegd - tot middelpunt van het heelal wordt, het gegeven van een kosmische
situatie. Ik til voorzichtig een tak op, de vogel zit daar op de eieren te broeden. Het
is een vogel die niet wegvliegt. Hij beeft alleen een beetje. Ik vrees dat de broedende
vogel weet dat ik een mens ben, dat wezen dat de vogels niet meer vertrouwen. Ik
beweeg me niet. Langzaam - stel ik me voor! - komen de angst van de vogel en
mijn angst om hem bang te maken tot bedaren. Ik heradem. Ik laat de tak weer
zakken. Morgen kom ik terug. Vandaag verheug ik me: de vogels hebben een nest
gemaakt in mijn tuin!
En de volgende dag, wanneer ik terugga, stiller lopend langs het pad dan gisteren,
zie ik in het nest acht eieren, rozeachtig wit. Mijn god, wat zijn ze klein. Wat is een
eitje in de struiken klein!
Zo is het levende nest, het bewoonde. Het nest is het huis van de vogel. Dat weet
ik al heel lang, dat is me al zo lang geleden verteld. Het is een zo oud verhaal dat
ik aarzel om het opnieuw te zeggen. En toch heb ik het zojuist opnieuw beleefd. En
ik herinner me in alle eenvoud de dagen in mijn leven waarop ik een levend nest
ontdekte. Hoe zeldzaam zijn ze in een leven, die echte herinneringen!
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Dan begrijp ik die pagina van Toussenel zo goed, waar hij schrijft: ‘De herinnering
aan het eerste vogelnest dat ik zelf gevonden heb staat dieper in mijn geheugen
gegrift dan die aan de eerste prijs voor vertalen die ik op de middelbare school won.
Het was een mooi nest van een groenling, met vier grijsroze eitjes, versierd met
rode lijntjes als een symbolische landkaart. Ik werd ter plekke getroffen door de
schok van een onuitsprekelijk genoegen die mijn blik en mijn benen meer dan een
77

uur vasthield. Op die dag maakte het toeval me duidelijk wat mijn roeping was.’
Een mooie tekst voor ons, die op zoek zijn naar primaire interesses. Als we een
dergelijke initiale ‘schok’ in ons laten weerklinken, begrijpen we beter dat Toussenel
heel de harmonische filosofie van een Fourier heeft kunnen opnemen in zijn leven
en in zijn werk, en aan het vogelleven een symbolisch leven heeft toegevoegd dat
een compleet universum bevat.
Maar in het gewoonste leven, dat van een mens die leeft in de bossen en de
velden, is de ontdekking van een nest steeds een nieuwe emotie. Fernand Lequenne,
de plantenkenner, ziet tijdens een wandeling met zijn vrouw Mathilde het nest van
een grasmus in een sleedoornstruik: ‘Mathilde gaat op haar knieën zitten, steekt
een vinger uit, strijkt langs het fijne mos, laat haar vinger in de lucht zweven...
Plotseling trekt een huivering door me heen.
De vrouwelijke betekenis van het nest in de vork van twee takken - die heb ik
zojuist ontdekt. De struik krijgt een zo menselijke betekenis dat ik roep:
“Niet aankomen, vooral niet aankomen.”’

IV
De ‘schok’ van Toussenel en de ‘huivering’ van Lequenne dragen het merkteken
van de oprechtheid. Die hebben we in onze lectuur laten weerklinken, want juist in
boeken beleven we de verrassing van ‘de ontdekking van een nest’. Laten we dus
onze zoektocht naar nesten in de literatuur voortzetten. We gaan een voorbeeld
geven waarin de auteur de huiselijke betekenis van het nest nog verrijkt. We ontlenen
dit voorbeeld aan Henry-David Thoreau. Op de bladzij van Thoreau is de hele boom
voor de vogel de vestibule voor het nest. De boom die de eer heeft een nest te
herbergen maakt al deel uit van het mysterie van het nest. De boom is voor de vogel
al een toevluchtsoord. Thoreau laat ons de groene specht zien die een hele boom
tot woning neemt. Hij vergelijkt deze inbezitneming met de vreugde van een gezin
dat opnieuw het huis komt bewonen dat lang geleden is verlaten. ‘Zo hoor ik, wanneer
een buurgezin na lange afwezigheid terugkeert naar het lege huis, het verheugde
geluid van de stemmen, het lachen van de kinderen, ik zie de dampen uit de keuken.
De deuren staan wijd open. De kinderen rennen schreeuwend de hal
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in. Zo stort de groene specht zich in de doolhof van takken, duwt hier een raam
open en komt er kakelend uit, haast zich ergens anders heen, en lucht het huis. Hij
laat zijn stem weerklinken, in de hoogte, in de laagte, maakt zijn woning gereed...
en neemt haar in bezit.’
Thoreau heeft ons zojuist het nest en bij uitbreiding het huis gepresenteerd. Is
het niet frappant dat de tekst van Thoreau tot leven komt in beide richtingen van de
metafoor: het vreugdevolle huis is een sterk nest - het vertrouwen van de groene
specht in de beschutting van de boom waarin hij zijn nest verbergt is het in bezit
nemen van een woning. We gaan hier de portee van de vergelijkingen en de
allegorieën te buiten. De groene specht die als ‘huiseigenaar’ verschijnt aan het
raam van de boom, die zingt op het balkon, dat is, zal de redelijke kritiek
waarschijnlijk zeggen, een ‘overdrijving’. Maar de poëetische ziel zal Thoreau
dankbaar zijn omdat hij haar, met het nest dat tot de boom is uitgebreid, een verrijkt
beeld heeft geschonken. De boom is een nest zodra een grote dromer zich in de
boom verbergt. In de Mémoires d'Outretombe lezen we deze vertrouwelijke
herinnering van Chateaubriand: ‘Ik had in een van die wilgen een zetel geïnstalleerd,
als een nest: daar, afgezonderd van hemel en aarde, bracht ik uren door met de
grasmussen.’
In de tuin wordt de door de vogel bewoonde boom ons inderdaad dierbaarder.
Hoe mysterieus, hoe onzichtbaar de specht vaak ook is, met zijn groene kleed in
het gebladerte, hij wordt ons vertrouwd. De specht is geen zwijgzame bewoner. En
niet als hij zingt, trekt hij de aandacht, maar wanneer hij aan het werk is. Langs de
hele lengte van de boomstam bewerkt zijn snavel met weergalmend gehamer het
hout. Hij verdwijnt vaak, maar altijd hoor je hem. Hij is een arbeider in de tuin.
En zo is de specht mijn geluidswereld binnengekomen. Ik maak er voor mezelf
een heilzaam beeld van. Wanneer een buurman in mijn Parijse woning te laat spijkers
in de muur slaat, maak ik van dat lawaai een natuurgeluid. Trouw aan mijn
kalmeringsmethode ten aanzien van alles wat me stoort, verbeeld ik me dat ik in
mijn huis in Dijon ben en omdat alles wat ik daar hoor me als natuurlijk treft, zeg ik
dan tegen mezelf: ‘Dat is mijn specht die aan het werk is in mijn acacia.’

V
Zoals elk beeld van rust, van kalmte, wordt het nest onmiddellijk geassocieerd met
het beeld van het eenvoudige huis. De overgangen van het beeld van het nest naar
het beeld van het huis, of vice versa, kunnen alleen gemaakt worden in het teken
van de eenvoud. Van Gogh, die veel nesten en veel armoedige huisjes heeft
geschilderd, schrijft aan zijn broer: ‘Het hutje met het rieten dak deed me denken
aan het nest van een goudhaantje.’ Is er voor het schildersoog niet sprake van een
verdubbe-
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ling van de interesse als het, bij het schilderen van een nest, droomt van de hut, en
bij het schilderen van een hut droomt van een nest? Bij dergelijke verknopingen van
beelden lijkt het of men tweemaal droomt, of men droomt in twee registers. Het
eenvoudigste beeld verdubbelt zich, het is zichzelf en iets anders dan zichzelf. De
hutten van Van Gogh zijn overladen met dekstro. Een dik, grof gevlochten stro
onderstreept de wens om te beschutten doordat het over de muren heen valt. Van
alle beschutting biedende krachten is het dak hier de belangrijkste getuige. Onder
de deken van het dak zijn de muren uit leem gemetseld. De openingen zijn laag.
De hut rust op de aarde als een nest op het veld.
En het nest van een goudhaantje is inderdaad een hut, want het is een overdekt
nest, een rond nest. Abbé Vincelot beschrijft het in deze termen: ‘Het goudhaantje
(roitelet) geeft zijn nest de vorm van een zeer ronde bal, waarin aan de onderkant
een klein gaatje is gemaakt, zodat het water er niet in binnen kan dringen. Deze
opening is gewoonlijk verborgen onder een tak. Het is me vaak overkomen dat ik
het nest uit alle hoeken had bekeken voordat ik de opening zag die het vrouwtje
doorlaat.’ Als ik het duidelijke verband tussen hut en nest van Van Gogh beleef,
beginnen de woorden in mij plotseling grapjes te maken. Dan vind ik het leuk om
mezelf weer voor te houden dat het een klein koninkje is dat in de hut woont. Ziedaar
een sprookjesbeeld, een beeld dat verhalen oproept.

VI
Het huis-als-nest is nooit jong. Je zou, enigszins pedant, kunnen zeggen dat het
het natuurlijke oord is van de woonfunctie. Men komt er terug, men droomt er terug
te komen zoals de vogel terugkeert naar zijn nest, zoals het lam terugkeert naar de
schaapskooi. Dit teken van de terugkeer drukt zijn stempel op eindeloze dagdromen,
want de menselijke terugkeer vindt plaats in het grote ritme van het menselijk leven,
een ritme dat jaren overspant, dat alle perioden van afwezigheid bestrijdt met dromen.
In de met elkaar in verband gebrachte beelden van het huis en het nest weerklinkt
een intieme component van trouw.
In dit domein speelt alles zich af in eenvoudige en delicate toetsen. De ziel is zo
gevoelig voor deze simpele beelden dat ze in een harmonische lezing alle
resonanties opvangt. De lectuur op het niveau van de begrippen zou flets en koud,
zou lineair zijn Die verlangt van ons de beelden een voor een te begrijpen. En in dit
domein van het nestbeeld zijn de kenmerken zo simpel dat het verbaast dat een
dichter erdoor betoverd kan worden. Maar eenvoud doet je dat vergeten en opeens
ben je de dichter dankbaar die, met een zeldzame toets, het talent vindt om te
vernieuwen. Hoe zou de fenomenoloog ongevoelig kunnen blijven voor die
vernieuwing van een simpel beeld? Dan lees je, bewogen, het eenvoudige ge-
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dicht dat Jean Caubère schreef onder de titel: Het warme nest. De reikwijdte van
dit gedicht wordt nog groter wanneer je bedenkt dat het verschijnt in een streng
boek, geschreven in het teken van de woestijn:
Le nid tiède et calme
Où chante l'oiseau
...
Rappelle les chansons, les charmes
Le seuil pur
De la vieille maison.

En de drempel is hier de gastvrije drempel, de drempel die niet imponeert door zijn
majesteit. De twee beelden: het kalme nest en het oude huis, weven op het getouw
van de dromen het sterke doek van de intimiteit. En de beelden zijn heel simpel,
zonder pittoresk te willen zijn. De dichter heeft juist aangevoeld dat er een soort
muzikaal akkoord zou weerklinken in de ziel van zijn lezer door de evocatie van het
nest, van het gezang van een vogel, van de betoveringen die ons terugroepen naar
het oude huis, naar de eerste woning. Maar moet je, om het huis en het nest zo
kalmpjes te vergelijken, het huis van het geluk niet kwijt zijn geraakt? Er huist een
jammer in dit bezingen van de tederheid. Als men terugkeert in het oude huis zoals
men terugkeert op het nest, dan zijn de herinneringen dromen, dan is het huis van
vroeger een groots beeld geworden, het grootse beeld van verloren gegane
intimiteiten.

VII
Zo verdringen de betekenissen de feiten. Zodra men van een beeld houdt, kan het
niet meer de kopie zijn van een feit. Een van de grootste dromers van het
gevleugelde leven, Michelet, gaat ons daar een nieuw bewijs van leveren. Hij wijdt
slechts enkele bladzijden aan ‘de architectuur van de vogels’, maar deze bladzijden
denken en dromen tegelijk.
De vogel, zegt Michelet, is een arbeider zonder enig werktuig. Hij heeft ‘noch de
hand van de eekhoorn, noch de tand van de bever’. ‘Het werktuig is eigenlijk het
lichaam van de vogel zelf, zijn borst waarmee hij de materialen duwt en samenperst
tot ze absoluut gehoorzaam worden, zich vermengen en zich voegen naar het geheel
van het werkstuk.’ En Michelet suggereert ons het huis dat door en voor het lichaam
gebouwd wordt, dat van binnenuit vorm krijgt, als een schelp, in een intimiteit die
lichamelijke arbeid impliceert. Het is de binnenkant van het nest die zijn vorm
opdringt. ‘Het instrument dat het nest van binnen zijn circulaire vorm oplegt is niets
anders dan het lichaam van de vogel. Door zich voortdurend rond te draaien en de
muur van alle kanten terug te duwen, bereikt het de cirkelvorm.’ Het vrouwtje holt
haar huis uit als een levende
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draaibank. Het mannetje brengt van buitenaf uiteenlopende materialen, stevige
strootjes. Van dat alles maakt het vrouwtje, door een actieve druk, een opvulsel.
En Michelet vervolgt: ‘Het huis is de persoon zelf, het is zijn vorm en zijn meest
directe inspanning; ik zou zeggen: zijn lijden. Het resultaat wordt alleen bereikt door
de voortdurend herhaalde druk van de borst. Geen enkel grassprietje dat, om zijn
ronding te krijgen en vast te houden, niet ontelbare keren is teruggeduwd door de
borst, door het hart - ongetwijfeld met ademhalingsmoeilijkheden en misschien met
hartkloppingen.’
Wat een onwaarschijnlijke omkering van de beelden! Wordt hier de borst niet
geschapen door het embryo? Alles is hier innerlijke aandrang, lichamelijke intimiteit
overheerst. Het nest is een vrucht die opzwelt, die zijn grenzen verlegt.
Uit de diepte van welke dagdromen stijgen dergelijke beelden op? Komen ze niet
op uit de droom van de meest nabije bescherming, de bescherming die aangepast
is aan ons lichaam? De dromen van het huis als kledingstuk zijn degenen die graag
over wonen fantaseren niet onbekend. Werkend aan ons onderkomen op de manier
waarop Michelet over zijn nest peinst, zouden we het niet aantrekken als de
confectiekleding die door Bergson zo vaak werd gehekeld. We zouden een
persoonlijk huis hebben, het nest van ons lichaam, op onze maat gemaakt. Wanneer
Colas Breugnon, de held van Romain Rolland, na de beproevingen van het leven
een groter, comfortabeler huis krijgt aangeboden, weigert hij het als een kledingstuk
dat hem niet zou passen: ‘Het zou rond mij lubberen, of ik zou eruit barsten,’ zegt
hij.
Zo beseffen we, wanneer we de beelden van het nest die Michelet bijeenbracht
doortrekken tot in het menselijke, dat deze beelden van oorsprong al menselijk
waren. Het is te betwijfelen of enige ornitholoog het bouwen van een nest zou
beschrijven op de manier van Michelet. Een zo geconstrueerd nest moet een
Michelet-nest genoemd worden. De fenomenoloog zal daarin de dynamiek
onderzoeken van een zonderling wegkruipen, een actief wegkruipen, dat
onophoudelijk hervat wordt. Dat is niet de dynamiek van de slapeloosheid, waarbij
het levend wezen zich om en om keert op zijn bed. Michelet vestigt onze aandacht
op het modelleren van het onderkomen, een vormgeving die door middel van lichte
aanrakingen een aanvankelijk ruig en ongelijksoortig oppervlak glad en zacht maakt.
Terloops verschaft de pagina van Michelet ons een zeldzaam, maar daarom ook
kostbaar document van concrete verbeeldingskracht. Wie van concrete beelden
houdt, kan de pagina van Michelet niet vergeten want die beschrijft ons het
vormgeven als zodanig. Het is het vormgeven, het huwelijk in de droge lucht en de
zomerzon, van het mos
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en het dons. Het nest van Michelet wordt geconstrueerd ter ere van het vilt.
Merken we op dat maar weinig nestdromers houden van zwaluwnesten, die
gemaakt zijn, zeggen ze, van speeksel en modder. Men heeft zich afgevraagd waar
de zwaluwen dan konden wonen voordat er huizen en steden waren. De zwaluw is
dus geen ‘normale’ vogel; Charbonneaux-Lassay schrijft (loc cit., p.572): ‘Ik heb de
boeren in de Vendée horen zeggen dat een zwaluwnest, zelfs 's winters, de demonen
van de nacht angst inboezemt.’

VIII
Als we de overpeinzingen over de ontmoeting met een nest een beetje uitdiepen,
stuiten we al gauw op een soort paradox in ons gevoel. Het nest - dat begrijpen we
meteen - is iets hachelijks en toch maakt het een droom van veiligheid in ons wakker.
Hoe is het mogelijk dat die klaarblijkelijke hachelijkheid een dergelijke dagdroom
niet verhindert? Het antwoord op die paradox is eenvoudig: we dagdromen als een
fenomenoloog die zich niet van zichzelf bewust is. In een soort naïveteit herbeleven
we het vogelinstinct. We scheppen er behagen in het mimetische karakter van het
nog groene nest in het groene gebladerte te accentueren. We hebben het beslist
gezien, maar we zeggen dat het goed verborgen was. Dit middelpunt van dierlijk
leven is verborgen in het immense volume van het plantaardig leven. Het nest is
een boeket bladeren dat zingt. Het deelt in de plantaardige vrede. Het heeft zijn
plek in de gelukkige ambiance van de grote bomen.
Een dichter schrijft:
J'ai rêvé d'un nid où les arbres repoussaient la mort

Zo zijn we, door de beschouwing van het nest, aangeland bij de oorsprong van een
vertrouwen in de wereld, we krijgen een begin van vertrouwen, een oproep tot
kosmisch vertrouwen. Zou de vogel zijn nest bouwen als hij niet dat instinctieve
vertrouwen in de wereld bezat? Als we die oproep verstaan, als we van die hachelijke
schuilplaats die het nest is een absoluut toevluchtsoord maken - paradoxaal
ongetwijfeld, maar op de vleugels van de verbeelding - dan komen we terug bij de
bronnen van het gedroomde huis. Ons huis, begrepen als onirische macht, is een
nest in de wereld. We zullen er leven in een aangeboren vertrouwen als we in onze
dromen werkelijk deelhebben aan de veiligheid van de eerste woning. Om in dat
vertrouwen te leven, dat zo diep geworteld is in onze slaap, hoeven we geen concrete
redenen voor dat vertrouwen op te sommen. Als we inderdaad bij de oorsprong van
onze dromen zijn, dan heeft het nest evenmin als het onirische huis, en het onirische
huis evenmin als het nest, weet van de vijandigheid van de wereld. Het leven begint
voor
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de mens diep in slaap en alle eieren in de nesten zijn goed bebroed. De ervaring
van de vijandigheid van de wereld - en bijgevolg onze dromen van verweer en
agressie - komen later. In de kiem is alle leven welzijn. Zijn begint met welzijn. Bij
zijn beschouwing van het nest komt de filosoof tot rust terwijl hij mediteert over zijn
bestaan in het kalme bestaan van de wereld. Als hij dan de absolute naïveteit van
zijn overpeinzing vertaalt in de taal van de metafysici van vandaag, kan de peinzer
zeggen: de wereld is het nest van de mens.
De wereld is een nest; een enorme macht hoedt de schepsels van de wereld in
dat nest. In L'histoire de la poésie des Hébreux (in de vertaling Carlowitz, p. 269)
geeft Herder een beeld van de immense hemel die rust op de immense aarde: ‘De
lucht,’ zegt hij, ‘is een duif die, gezeten op zijn nest, zijn jongen warm houdt.’
Deze gedachten had ik; deze dromen had ik, en toen las ik in de Cahiers G.L.M.,
herfst 1954, een bladzij die me helpt om het axioma van de ‘verwereldlijking’ van
het nest, dat het nest tot het middelpunt van een wereld maakt, overeind te houden.
Boris Pasternak spreekt over ‘het instinct met behulp waarvan we, als de zwaluw,
de wereld construeren - een enorm nest, agglomeraat van aarde en hemel, van
dood en leven, en van twee tijden: de ene die beschikbaar is, en de andere die
ontbreekt’. Ja, twee tijden, want hoeveel tijd zouden we inderdaad niet nodig hebben
opdat vanuit het centrum van onze intimiteit golven van rust zich zouden kunnen
verspreiden tot aan de uiteinden van de wereld?
Maar wat een concentratie van beelden zit er in de wereld-als-zwaluwnest van
Boris Pasternak. Ja, waarom zouden we ophouden met metselen, met het
opeenhopen van het deeg van de wereld rondom onze schuilplaats? Het nest van
de mens, de wereld van de mens is nooit af. En de verbeelding helpt ons om eraan
door te werken. De dichter kan een zo groots beeld niet loslaten, of preciezer: een
dergelijk beeld kan zijn dichter niet loslaten. Boris Pasternak heeft met recht
geschreven: (loc.cit., p.5): ‘De mens is stom, het is het beeld dat spreekt. Want het
is duidelijk dat alleen het beeld in de pas kan blijven bij de natuur.’
VERTALING: PIET MEEUSE
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Walter van der Kooi
Huisjes en huizen
Ooit kampeerden wij. Niet nomadisch maar kleinburgerlijk: per vakantie twee locaties.
Toch leert men zo veel plekken kennen. En goed ook. Ziekte maakte daar een eind
aan. Toen werden het huisjes en huizen. Dan schuilt men niet meer tussen eigen
lappen maar in andermans have en goed. En dat is een ander verhaal.

Huisjes
Natuurlijk hadden we ook voorheen wel bungalowtjes gehuurd. Zelden die van een
keten, meestal iemands tweede huisje waarin iets van een persoonlijke sfeer
merkbaar is maar toch niet al te veel. Wie het zich, na aankoop van vastgoed, kon
permitteren nieuw in te richten had kennelijk gekozen voor iets neutraals waaraan
eigenaar noch huurder zich een buil kon vallen. Maar vaker had geldgebrek of
zuinigheid geleid tot de ‘tweedehands-aanpak’ waarbij van bankstel tot potten en
pannen goederen uit eigen en andermans boedel, gekregen of gekocht,
bijeengevoegd waren. De spullen zelf ‘knap’ genoeg, maar het geheel vaak
‘eigenaardig’ - een tegelijk adequate en volstrekt onjuiste aanduiding omdat de
essentie ervan uitgerekend ligt in het ontbreken van een ‘eigen aard’. Natuurlijk
weerspiegelt ook zo een willekeurige verzameling enigszins de sociale en culturele
positie van de eigenaar, maar dan toch indirect, waarbij de rol van het toeval niet
mag onderschat.
Elke keer dat een nieuw ‘huisje’ werd gehuurd was het openen van de deur een
verrassing en binnen minuten, of zelfs seconden was er een gevoel over de graad
van ‘prettigheid’ van het interieur; van behagen of onbehagen. Dat gevoel deelden
wij in grote lijnen, wat een wonder mag heten, want mijn gebrek aan smaak inzake
inrichting staat tegenover rijkdom op dat gebied van mijn vrouw, die in elk tijdelijk
verblijf na korte tijd uitlegt welke ingrepen het tot een aangenamer, mooier en
functioneler plek zouden maken. Dat komt niet voort uit onvrede. In tegendeel: het
behoort tot de categorie ‘prettig fantaseren’. Maar dan wel zo kundig fantaseren dat
ik soms denk dat ze haar roeping misliep.
Geen onvrede dus, want het is verbazend hoe snel de meeste inrichtingen wennen
en aanvankelijke rillingen van onbehagen kunnen verdwij-
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nen. Het besef van beperkte verblijfsduur wil daarbij flink helpen. Bij voldoende tijd
in het huis van een ander kan het gebeuren dat afkeer verdwijnt en dat andermans
nestgeur voor even de jouwe wordt.
Daar zijn grenzen aan. Ooit huurden we een onderkomen dat dichter stond bij de
armoe van 1955 dan bij de nette middelmaat van de wereld die Ikea heet. Ook dat
wende snel, op een prominent aanwezig schilderij van een boerderijtje na, zoals je
die wel treft op rommelmarkten of in schuren waar boedels van bejaarden met alleen
AOW te koop worden aangeboden. De aanblik was werkelijk onverdraaglijk, de ‘camp’
ver voorbij en we zetten het kreng achter het bankstel. Om op de thuisreis te beseffen
dat we hadden verzuimd het terug te hangen. Even moet de eigenares
verontwaardigd zijn geweest vanwege veronderstelde diefstal. Daarna vanwege
het oordeel over haar smaak.
Het bleek erger te kunnen. Niet lang geleden, na tien jaar gedwongen kluistering
aan Nederland, waagden we voor het eerst de sprong naar Normandië. Het ‘tweede
huisje’ daar was aangeraden door een collega die er een etmaal op bezoek was
geweest bij vrienden en die het paradijselijk noemde. Hij had er, op doorreis, bij
prachtweer in de boomgaard gekampeerd. De eigenares, die ik slechts telefonisch
sprak, was blijkens haar kaartje ‘beeldend kunstenaar en Reiki-meester’. Optimistisch
gestemd arriveerden we in een kleine nachtmerrie die door slecht weer en
lichamelijke beperkingen nauwelijks te ontvluchten viel. Alle ruimten hingen vol met
werken van de meesteres zelf in het godsgruwelijk ‘er-ismeer-tussen-hemel-en-aarde’-genre waarin oeroude symbolen en mythen van een
Diepe Wijsheid getuigen die ‘in deze materialistische Westerse wereld’ helaas
verloren is gegaan. ‘Esoterisch en spiritueel’ en binnen dat genre dan ook nog van
een stuitend amateurisme. Haar kunst bleek wel degelijk werkzaam, zij het in
omgekeerde richting, want zelfs wij, platvloerse rationalisten, kregen het gevoel dat
Het Boze Oog op ons gericht was. Had het boerderijtje nog achter het bankstel
gepast, hier was geen beginnen aan weghangen. Waar bij kwam dat zij door haar
contact met het Hogere ver boven het Lagere verheven bleek: vuil van jaren bedekte
de keukenvloer en vetranden wachtten ons bij aankomst in de gootsteen. Zij had
de vorige dag haar eigendom verlaten om ons te laten delen in de genezende kracht
van haar paradijs, naar ze nog telefonisch liet weten. Tegen betaling van een voor
het gebodene fikse huur, dat weer wel. Alleen het tuintje was alleraardigst en zij
kon er weinig aan doen dat het die juli ijskoud was en meestal regende. Al zal ook
dat slechte weer in haar optiek wel tussen onze oren hebben gezeten, net als de
ziekte. Het afscheid voelde als verlossing.
Dit was een uitzondering, veroorzaakt door het feit dat het naar de letter wel een
‘huisje’ was, maar naar de geest een ‘huis’ waar de fysiek afwezi-
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ge eigenaar dwingend aanwezig bleef. Normaal zijn ‘huisjes’ iets heel anders dan
‘huizen’. En daarbij gaat het niet om oppervlak of hoogte: een ‘huisje’ kan groter en
hoger zijn dan een ‘huis’ en toch ‘huisje’ blijven.
In de eerste zomer van de ziekte huurden we in onwetendheid een vertrouwde,
prettig gelegen Drentse bungalow. Twee weken hittegolf. De zon op het dunne platte
dak en de enorme ramen joeg de temperatuur naar angstaanjagende hoogte en
het lichaam van de zieke was daar niet tegen bestand. Voortaan moesten we dus
koelte zoeken en die vind je in stevige en permanent bewoonde huizen, meest
(gewezen) boerderijen, die 's zomers koelte en 's winters warmte bewaren. En die
te huur worden aangeboden tijdens de vakantie van de eigenaars.

Huizen
Veel meer dan in huisjes treed je in huizen de leefsfeer van de eigenaar binnen.
Telefonisch kon ik iemand die in een advertentie zijn eigendom tijdelijk aanbood
heel goed vragen naar schaduw, uitzicht, lawaaiigheid, maar ik kon bezwaarlijk
informeren: ‘hebt u een beroerde smaak?’ - dat is niet alleen beledigend, het
antwoord zou altijd oprecht ‘nee’ zijn. Bovendien schiet het begrip ‘smaak’ in deze
materie hopeloos tekort vanwege onzeg- en onvatbaarheden. Dus reisde ik
aanbieders af om met eigen ogen hun have en goed in ogenschouw te nemen.
Waarbij de complicatie was dat ik moest kijken door het oog van een zieke met
strenge smaak wier actieradius zo beperkt was dat een prachtomgeving op 500
meter afstand er niets toe deed: wat telde waren huis en hof en wat van daaruit te
zien was. Zo viel heel wat af: het ingeklemde grachtenpandje in Overijssel; de
eenzaam gelegen en door een krankzinnige ingerichte boswoning op de Veluwe;
de geheel in wit kunststof gedachte en met Pierrots-van-eigen-makelij gevulde luxe
woonbungalow in de Achterhoek; de nieuwbouwwoning in een saai wijkje van het
op papier toch aantrekkelijke Bergen NH; de verrukkelijke villa Kakelbont in Utrecht
met schitterende erker en prachtige tuin, waar dag en nacht verkeer voorbij denderde.
In dat laatste geval viel de verhuurder nog een objectief argument te geven waarom
we ervan afzagen. In de andere gevallen voelde men zich persoonlijk afgewezen.
En zelfs na selectie ging het nog mis: bleek de inrichting van de Friese boerderij die
voor mij net acceptabel was voor haar teleurstellend in fantasieloze kaalheid (mijn
calvinisme is sterker); of had de eigenares wel haar zoete pandje tussen de
Limburgse heuvels voor ons ontruimd maar haar ontelbare vlooien niet.

De eerste plek
Twee plekken sprongen eruit. De eerste een kapitale woonboerderij in Zuid-Drenthe.
We gingen er twee keer heen, wat veel zegt. De eigenaars,
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oncoloog en verpleegkundige, besteedden al hun vrije tijd aan de enorm lap grond
rondom. Wat men zich, gezien de aard van hun werk, goed kan voorstellen. Vanaf
de saaie provinciale weg waaraan het huis lag was weinig te zien van het
verrukkelijke resultaat. Bloemen-, moes- en kruidentuinen; een frambozen- en
bessenparadijs; zitjes, doorkijkjes; een prieel; prachtige bomen rondom; leilinden
aan de voorkant; met boerenzwaluwen voor wie de schuurdeuren altijd open stonden
en als bekroning een grote vijver achter, met riet, ‘sigaren’, talloze libellen en
permanente bewoning van kikkers en een waterhoenfamilie. Het eerste jaar waren
we bij prachtweer dag en avond buiten en laafden lijf en ziel. Het tweede jaar regende
het twee weken en ontdekten we wat ons de eerste keer was ontgaan: de geest
van het huis was ons slecht gezind en wij hem of haar. Daar was iets raadselachtigs
aan. Akkoord, de ramen in zo een oude boerderij zitten laag en al maak je er nog
zo veel bij: het blijft donker. En dat in de enorme woonkamer niets meer voelbaar
was van deel en stallen die ze voorheen waren geweest, dat was misschien jammer.
Maar anderzijds: in die hele ruimte stond, lag of hing niet één meubelstuk of voorwerp
dat van zichzelf smakeloos of niet verantwoord was; niets was verwaarloosd of
vervuild, maar kil was het ook niet. Vleugel en andere muziekinstrumenten getuigden
van een benijdenswaardige manier om de vrije tijd in gezinsverband door te brengen.
En toch, waar je ook zat - en de mogelijkheden daartoe waren legio - het was of je
in een kathedraal zat; of in een museum; of in de immense wachtkamer van een
arts met smaak; of in een bibliotheek waaruit je maar een hoogstenkel boek zou
willen lenen omdat de eigenaar een totaal andere smaak en belangstelling heeft
(dat laatste bleek letterlijk waar: redelijk veel boeken maar niet de onze). En we
beseften dat depressie op de loer lag als we hier zouden verblijven in herfst of winter.
Daar hielp zelfs geen virtuele verbouwing aan.

De tweede plek
Een advertentie: woonhuis aan rivier. Ik belde en stelde mijn vragenlawine. De
eigenaar, die nooit eerder verhuurd had, was daarover verbaasd maar bleek
vriendelijk en belangstellend. Ik was de zesde die reageerde - de anderen hadden
bedenktijd, maar toen hij van de ziekte vernam was hij radicaal: als ik binnen drie
weken kwam kijken schortte hij hun opties op. Wilden wij, dan gingen we dus vóór.
Zo reed ik voorbij Nijmegen naar de Maas, stak over en ging langs de kronkeldijk
westwaarts. De huizen lagen links, onder aan de dijk die tussen hen en de rivier
lag. Ze keken over de weilanden naar het zuiden, Brabant in. Maar ik moest zijn bij
het enige huis dat aan de rivierkant is gebouwd en dat door een eigen extra dijkje,
als een lus rondom gelegen, tegen overstroming beschermd wordt. Het was,
vergeleken bij het Drentse slagschip, klein. De grond een be-
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trekkelijk smalle lap tussen dijkweg en ‘eigen’ dijk in de lengte van de rivier.
Vormden het Drentse geheel, ondanks het oppervlak en de veelvoud aan tuinen,
toch een soort ‘hortus conclusus’, van de wereld afgesloten, hier was de ruimte
immens. De blik ging automatisch noordwaarts, naar de rivier die druk bevaren maar
tegelijk rustgevend was, die stil lag en bewoog tegelijk; naar de uiterwaarden aan
de overkant in Gelderland, de dijk die daar over kilometers kronkelde. Maar veel
meer nog dan dat landschap was er lucht, overweldigend veel lucht. Je zou denken
dat het uitzicht nergens weidser kan zijn dan vanaf het strand. Dat bleek onjuist en
nog altijd weet ik niet hoe dat komt. Of het zou moeten zijn doordat populieren,
kerktorentjes en molen, het vee aan de overkant, de doodenkele fietser en auto
over de verre dijk, de ruimte erboven (die tegelijk leegte en volte is), meer
accentueren dan de grijze watervlakte tot aan de horizon.
Als het huis zelf alleen uit de buitenserre had bestaan die tegen wind en regen
beschermde, dan was het door het uitzicht al goed geweest. Maar het was veel
beter. Deze prachtplek, een paar jaar eerder gekocht van een oude man, was niet
van Nieuwe Rijken, zoals dat vaker en vaker gebeurt. Die zouden ook niet verhuurd
hebben. Alles in en om het huis was door de bewoners zelf gerestaureerd,
aangebouwd of verbouwd. En in de vele jaren dat we er kwamen was er altijd wel
iets verfraaid of bijgekomen. Het interieur was eenvoudig, zonder tierelantijnen en
zonder design; prettig; gezellig, zonder dat daar tuttigheid mee bedoeld is. Alles
strak in de verf en brandschoon maar niet steriel. Er werd geleefd, met kinderen,
hond en kat. Alleen al van de woonkeuken zou ik de lof willen zingen - van het
verschijnsel in het algemeen, van deze in het bijzonder. Alles had een menselijke
maat.
Op de wc hing een tekst uit een kerk in Baltimore, waar God niet in voorkwam en
die een programma van humanisme en verdraagzaamheid vormde. Als wij kwamen
waren de bewoners die ochtend al voor vakantie vertrokken. Als wij na weken
weggingen gaven we de sleutel aan de buren. Twee keer hebben we elkaar in al
die jaren heel kort ontmoet. Maar zonder ze te kennen, behalve van wat
telefoongesprekken, beseften we dat die wc-tekst voor hen geen loze woorden maar
een richtlijn vormden. Die bij voorbeeld inhield dat wij voorrang kregen, dat eerste
jaar. Het is naïef om aan de plek, het grandioze landschap en het prettige huis een
morele kwaliteit toe te kennen. Alsof uit de veronderstelde goedheid van de bewoners
die schoonheid voortkwam. Maar het voelde zo.
Hun kinderen werden groot en ze gingen niet meer gelijk op vakantie. Het huis
wordt dus niet meer verhuurd. Het was de beste plek waar we ooit waren.
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Patricia de Groot
Ramptoerists plkgbrk
IJskoud. Trillend liep ik op de verlichte ramen af, de smaak van kikkerdril in mijn
mond, een groen waas voor mijn ogen. Ik realiseerde me nauwelijks wat er was
gebeurd en het drong maar amper tot me door dat mijn vriendin ook half in de sloot
had gelegen. Hoe zijn we daarin terechtgekomen? Al jaren fietsen we deze weg,
de kaarsrechte weg tussen Stompetoren en Grootschermer, en nog nooit eerder
raakten we te water. Terwijl we op het licht af liepen, samen met twee mannen die
we niet kenden, zag ik, toen ik even omkeek omdat ik maar niet begreep waar we
waren en wie we waren, een auto in de sloot liggen. Waren we soms aangereden?
Ik registreerde het dak van de auto, maar voordat ik hier dieper over na kon denken,
er een conclusie aan kon verbinden, werden we naar binnen getrokken. Wie was
die vrouw die zo aardig tegen ons deed? Ze droogde mijn hoofd af met een
handdoek, trok mijn natte kleren uit terwijl ze maar bleef zeggen, mien kind, mien
kind, wat is er 'beurd en ik kon niets zeggen omdat ik het niet wist en omdat ik zo
klappertandde. Ze gaf me een lichtblauwe nylon peignoir en liet me op de bank
zitten en toen ik na een poosje rustiger werd en om me heen keek, herkende ik
alleen Moniek. Ik moest lachen om die veel te grote bloemetjesjurk die ze aanhad!
De lieve vrouw kende ik niet, die twee oudere mannen kwamen me niet bekend
voor en de hele situatie leek wel een droom en alles leek oneindig lang te duren en
Moniek zat maar paniekerig om zich heen te kijken en wat onverstaanbaars voor
zich uit te mompelen alsof ze in trance was en ik dacht, rustig maar, rustig, alles
komt goed, totdat ik opeens hoorde wat ze de hele tijd murmelde, ik hoorde het
opeens maar ik probeerde het eerst niet te horen, ze zei, waar is Yvon, waarom is
Yvon niet hier, en toen pas drong het tot me door dat we met zijn drieën vanuit
Stompetoren waren vertrokken, dat we halverwege gestrand moeten zijn in een
sloot en dat niet alle twee mijn vriendinnen hier op de bank zaten, dat er maar eentje
meegekomen was en terwijl mijn maag zich eindelijk omdraaide en ik om me heen
greep in de seconde voor ik flauwviel, zag ik de man van die lieve vrouw de deur
uit rennen. Verdrinkingsdood. Geen verkeersongeval. Dat zeggen de artsen en dat
krijgen haar ouders te horen. Ik weet wel beter. Wacht maar tot mijn geheugen weer
terug is. Wacht maar.
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Niet dat er veel informatie in het krantenberichtje gegeven werd, maar zoals altijd
hoefde er maar van een ongeval gewag te worden gemaakt of Ramptoerist vulde
het in zijn hoofd aan. ‘Dronken automobilist rijdt meisje van zestien dood.’ Hij las
het en zag het kruisbeeld voor zich dat vlak daarna langs de weg zal zijn opgericht,
in de berm van de sloot. De bloemen, die eerst wekelijks en gaandeweg steeds
minder vaak ververst werden. De herdenking na tien jaar. De verwording van die
plek.
Steevast vlogen zijn gedachten bij het opslaan van de krant naar de plek des
onheils waarover in steekwoorden bericht werd en als een reporter ter plaatse deed
hij verslag, dat altijd door een ongekend grote meelevendheid gekenmerkt werd.
Eerst had zijn inleving alleen nog plekken in zijn buurt betroffen, het plaatselijk
Snufferdje bood genoeg aanleiding, maar na verloop van jaren, toen hij ongeveer
alle wijken wel had bestreken, haalde hij de landelijke kranten erbij. Dat bood nieuwe
perspectieven. Zijn fantasie was niet langer gebonden aan zijn stratenkennis, zijn
verbeelding werd niet kortgehouden door de feitelijke ligging van plekken. Vanaf nu
kon hij niet alleen de ongelukken, maar zelfs de plekken zelf invullen! Toen hij weer
veel later ook het buitenland erin betrok (overzeese gebieden ter nagedachtenis),
groeiden de mogelijkheden hem boven het hoofd en op sommige avonden had hij
niet eens alle ongelukken en rampen onder ogen kunnen zien, zoveel was er die
dag weer gebeurd.
Hij reisde van hot naar her, vloog de hele wereld rond en richtte daarmee naar
zijn idee een monument op voor de slachtoffers. Dat het een monument was in zijn
hoofd maakte het eerbetoon er toch niet minder om? Niets zou hem ontgaan,
iedereen zou een eigen gedenkteken krijgen.
Het duurde natuurlijk niet lang of hij kende een overvloed aan plekken waar wel
iets mee was. Binnen de kortste keren zagen de landkaarten in zijn hoofd rood van
de speldenprikken. Hij categoriseerde de plekken al naar gelang het ongeluk dat
iemand aldaar had getroffen. Blauwe spelden voor verdrinken, gele voor blikschade,
groene voor overspel (hij was recht in de leer), oranje voor verkeersongevallen,
witte voor ontvoeringen en verdwijningen, rode voor verminkingen en moorden,
kortom voor onomkeerbaar en opzettelijk leed dat anderen werd aangedaan. Helaas
ging zoals elke indeling ook deze mank, want als hij alleen al dacht aan het
omgekomen zestienjarige meisje over wie hij zojuist een berichtje had gelezen, kon
hij niet kiezen tussen een blauwe, oranje en rode speld, al gaf hij aan de laatste,
vanwege openbare dronkenschap, uiteindelijk toch de voorkeur.
Ramptoerists hoofd groeide dicht. Niet alleen de plaatselijke ongelukjes hoopten
zich op, ook de oorlogsgebieden hadden zich het laatste jaar in rap tempo uitgebreid.
Er was haast geen plaats meer die niet door het
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noodlot in bezit was genomen. Daar maakte hij zich wel eens zorgen over, want
zelf had hij nog geen plek. Hij had nog nooit een ongeluk gehad, er was hem nog
nooit iets overkomen. Wat dat betreft was hij een gelukkig mens. Maar al had hij
zogezegd een benijdenswaardig plekgebrek, toch leed hij daaraan. Als hem nu iets
overkwam, waar kon of moest dat dan? Waar was er nog ruimte die niet al door
anderen was bezet? Alles was zo vol geraakt dat er voor hem geen plekje meer
leek over te blijven. Nadenkend mompelde hij, toen hij de televisie aanzette en in
het slechte nieuws viel, met nauwelijks geopende mond en zijn tanden venijnig op
elkaar: ‘Plkgbrk, plkgbrk, plkgbrk...’
Het was een behoorlijk halfslachtig gemompel, want had hij er niet altijd juist zelf
voor gezorgd dat alle plekken waarop gebotst was of waarop iemand op andere
wijze was geraakt dan wel toegetakeld, dat al die plekken in ere zouden worden
gehouden? Nu hij aan plekgebrek leed, niet alleen in zijn hoofd maar dus ook in zijn
voorzienige wens, moest hij niet opeens gaan doen alsof zijn neus bloedde.
Hij had wel favoriete bezigheden, maar geen favoriete plek.
Terwijl Ramptoerist in zekere zin zo begaan was met de wereld, en zijn hoofd steeds
voller en voller raakte, had hij niet in de gaten dat de vroeger gebruikelijke term
plaatsgebrek slinks zijn huidige plekgebrek probeerde over te nemen. Het land
waarop zijn huis stond werd aan alle kanten afgekalfd, de buren rukten een voor
een op, een spoorlijn werd aangelegd, er kwam een weg pal voor zijn deur, niet
veel later een bushalte naast die deur, en het enige vrije raam dat nog over was
keek al snel uit op een blinde muur.
Zijn eigen ruimte werd allengs beperkter. Zijn bewegingsvrijheid nam af. Af en
toe zocht hij nog een stil uithoekje in zijn gedachten op, maar ook dat werd door het
aldoor stijgende aantal verkeersdoden, oorlogsgewonden, misdaden tegen deze of
gene of tegen de mensheid in het algemeen telkens moeilijker te vinden. De
buitenwereld drong zich wel erg aan hem op de laatste tijd, en geheel tegen zijn
natuur in trok Ramptoerist zich steeds verder terug in zijn huis. Hij kwam nauwelijks
meer buiten. Televisie keek hij niet meer en hopelijk zou binnenkort ook het
krantenabonnement aflopen - twee herinneringen had hij al weten te negeren. Hij
nam voor de laatste keer de bus. Halverwege Stompetoren en Grootschermer stapte
hij uit, liep een stuk langs de sloot tot aan de plek waar ooit, misschien was het
inmiddels al twintig jaar geleden, een meisje na een aanrijding zou zijn verdronken.
Daar bleef hij een tijd kijken, totdat het tot hem doordrong dat er niets aan de plek
te zien was, niets bijzonders, hoe lang hij daar ook zou blijven staan.
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Zachtjes heeft hij nog iets als ‘gbrk plk’ of ‘plkgbrk’ gemompeld, het was niet helemaal
goed te verstaan, en nam toen waardig afscheid. In zijn hoofd pasten alleen nog
maar een paar lettertjes.
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Hans Tentije
Gedicht
Santpoort - gesticht Meerenberg
Stil maar liefje, ga nu maar mee een van de geneesheren die wij spraken zei dat jij, patiënte
der eerste klasse toch, niets van anderen
te vrezen hebt, niet van halfrustigen en woeligen
of rondsluipende bezetenen
jullie afdeling bevindt zich aan de voorzijde
van het gebouw en kijkt uit op de wonderschone tuinen
waar je bij goed weer uit wandelen
kunt gaan en als je het te warm mocht krijgen
zijn er van die fraaie rotanzitjes
op de veranda's, vanaf de openbare weg
kan niemand werkelijk je gadeslaan
de mannen- en vrouwenvleugels
worden door een middengang van elkaar gescheiden
en zusters met gesteven schorten en kapjes
zullen dag en nacht voor je zorgen, om te kalmeren zijn er
allerlei soorten luxe baden en koude
maar aangename afwrijvingen van totale afzondering of spanlakens
is bij jullie geen sprake, omdat jullie door je gegoede
achtergrond, je opvoeding je driften
gewoonlijk weet te beheersen, anders dan die
lieden van de derde klasse - daar
zijn wel isoleercellen voor, ja, besloten
wandelplaatsen zelfs
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jij kunt, zij het onder strikte begeleiding, als je je zinnen
wilt verzetten, je over slingerpaadjes
en bruggetjes verder nog het park in wagen
langs de weide en de bedverpleegden
in de gezonde open lucht, de prachtige boomgaarden
en moestuinen, die alles leveren
waar in de keukens maar behoefte aan bestaat vergeet vooral de duiventillen
en volières niet, de merels en mezen niet
als het winter wordt, kies wat mooie boeken uit de bibliotheek
voor op je nachtkastje, gelukkig
dat ze hier nog nooit van die schrijvers
en dichters hebben gehoord
voor wie bijna niets meer heilig is
wij zullen je linnengoed, je garderobe bijhouden
en erover waken dat het verstelwerk
naar behoren geschiedt, dat de naaisters elk kledingstuk
merken, ook als wij een nieuwe blouse
of japon mee hebben gebracht
rust, reinheid, regelmaat- deze drie r's, weet je
zijn thans van wezenlijk belang, probeer
de ergste somberte intussen te verdrijven, het leven
immers lachte je zo vrolijk toe -
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Stefan Hertmans
Jupiters berg
Als in de zomernacht de dauw op de droge kruiden is geslagen, stijgt een bittere
geur op die van heel ver lijkt te komen. Het is de geur van de herinnering. In de
bedompte kamers, waar mensen slapen, worden moeilijke levens uitgezweet. Op
de afkoelende daken lopen zevenslapers; ze vinden de weg naar binnen langs een
oude schoorsteen, een openstaand zolderraam, een luik. Ze verbinden het uitspansel
met de slaap. Boven de vallei hoort men de eenzame kreet van de uil, een fluittoon
die in de lege nacht blijft hangen als een vraag. Even later wordt hij door precies
dezelfde kreet aan de overkant beantwoord. Na een korte stilte, waarin zoiets als
zuivere tijd hoorbaar wordt, roept weer de eerste. Zijn korte kreet komt als een
verlossing. Hij wacht op het weerkeren van de roep aan de overkant. Ook die komt
na de koele stilte van een paar tellen. Zo bouwen de twee symbolen van wijsheid
een tijdloze schommel boven het slapende dorp. Ze kaatsen zichzelf in het monotone
roepen eindeloos heen en weer, totdat de vage eerste schemer boven de oostelijke
heuvelkam zal verschijnen, tussen de grillige eikjes, de lage palmen, de wilde
abrikozenbomen en de zwarte heesters. De sterren zijn helder als in een vriesnacht.
Boven de schilferige rotspieken hangen ze als omhooggesprongen vuurvliegen.
Tussen de droge eikenblaren ritselt een jonge slang. Ze heeft amandelvormige
donkerbruine vlekken op een soepel, groen vel. Haar kop is een en al aandacht,
een felle schoonheid in de kilte van haar blik. Zoals alle slangen is ze doof. Ze hoort
het roepen van de uilen niet. Ze leeft bliksemsnel en toch buiten de tijd. Op een nog
lauwe, dikke muur buiten het dorp komen de schorpioenen samen; als in een traag
ballet kruipen ze op elkaar toe, heffen de scharen op een millimeter van elkaar,
draaien zich dan weg en gaan op zoek naar een volgende ontmoeting. De stilte
waarin dit scherpgetande aftasten zich voltrekt, lijkt op de perfectie van een droom.
Het wordt misschien gedroomd door iemand die niet kan slapen.
Dit dorp heette ooit de berg van Jupiter - Mons Jovis. De huizen lagen tijdens de
vroege middeleeuwen verstrooid tussen lastige rotsen, opgeschoten eiken, een veel
te schuine rotswand die men had uitgekozen omdat hij
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uitzicht bood op de aangeslibde gronden in de vallei. Van op een grote hoogte, een
soort natuurlijke muur van bijna honderd meter - een ravijn als je het van de andere
kant bekijkt - waren hier ooit mensen beginnen bouwen. Bijna logisch aansluitend
op de langdurige neolithische bewoning in de grotten verderop, moeten hier de
eerste keien gestapeld zijn, lang voor het begin van de jaartelling. Een beeld dat
zich verliest in de nacht van de tijd, maar dat voelbaar blijft in de oudste huizen van
het verlaten, hoger gelegen dorp. Soms stoot je hier nog op oude kelders temidden
van droog gras, kreupelhout en tijmbegroeide rotsen. Die kleine terrasachtige wilde
plek vol bramen daar, was ooit een kamer waar geboren en gestorven werd. Rond
de tiende eeuw braken vetes uit over de diepe waterputten die in sommige kelders
lagen. In periodes van langdurige hitte werd het water brak, vergiftigde de
omwonenden, enkelen werden gemarteld. Al was het maar om de gedachte aan
het offer levendig te houden. Een doodsschreeuw is ook maar iets dat zich oplost
in de wind. Daar, hoog in de genadeloze beweging van buitelende rafales, mistral
en tramontane, stonden gammele bouwsels die het eeuwen uithielden. Ze verschilden
niet wezenlijk van de bories, de gestapelde steenconstructies die herders her en
der in de weiden bouwden. Ook daar vond men al een simpel kijkgat dat kon worden
dichtgemaakt met de huid van een wolf of een beer.
Het eerste geschreven getuigenis waarin over deze plek wordt gesproken, dateert
uit de elfde eeuw. Het is een brief van een jonge jodin; ze schrijft haar vriend dat
ze naar Mons Jovis vlucht voor een pogrom, omdat ze daar veilig hoopt te zijn.
Omdat ze geen toespeling maakt op de naam, is het niet geweten of ze de ironie
van haar uitspraak besefte. Een jodin op de vlucht voor christenen, haar toevlucht
zoekend in een bergdorp genaamd naar de Romeinse oppergod. In haar getuigenis
komen oude, grote werelden samen, primair en universeel, zwijgend in de grote
chaos van die eeuwen. Sommige vaag georganiseerde bendes kruisvaarders moeten
hier zijn langsgekomen. Wanneer steeds meer joden naar het dorp vluchten, krijgen
ze krappe stukken grond toegemeten. Hun gammele huizen moeten dus de hoogte
in, willen ze leefruimte scheppen. Zwaar en halsoverkop gestapeld leunen hun
meterdikke muren tegen elkaar aan en worden steeds hoger. Ze kijken de toerist
van vandaag hier en daar nog aan met hun smalle, zware gevels. Ze doorstaan de
eeuwen met oplapwerk, met een bindmiddel van natte klei, oude eiken stutbalken
en geïmproviseerde steunberen. In vochtige winterperiodes stort er soms een in en
bedelft de vrouwen en kinderen bij het vuur. Ook hugenoten strijken neer; wanneer
een dorp de naam had tolerant te zijn, raakte het overvol. Tegen de zestiende eeuw
telt het dorp haast duizend bewoners; de straten
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zijn smal geworden, lichtloos en somber in de harde winters op achthonderd meter
hoogte. In de geulen broedt de smurrie die ratten voedt. Die voeden op hun beurt
hun luizen, en die de pest. In de wijde omgeving worden pestmuren opgetrokken;
plekken waar onschuldige vluchtelingen worden gedood uit angstig zelfbehoud.
Lijkenpikkers trekken rond om de her en der liggende doden van hun laatste
bezittingen te ontdoen. Ze smeren zich in met een mengsel van tijm, rozemarijn,
lavendel en citroenmelisse. Bijgeloof doet de rest: het redt hen soms van een
onvermijdelijk geachte besmettingsdood.
Tegen de achttiende eeuw zijn de bouwsels solide, somber, gesloten. Het land is
trots en verzet zich tegen het centralisme van Parijs. Spanjaarden, hugenoten,
verdwaalde matrozen die uit Marseille kwamen en die kinderen verwekten bij een
plaatselijke schoonheid uit de droge, ruwe bergen. Met etterende ogen zitten ze in
de voorjaarswind, tussen de wilde irissen, de anemonen en de schamel gezaaide
spelt. Hun kinderen hebben platte, ruwe voeten, een felle blik en een geschonden
huid. Soms trekt een plunderende bende voorbij, slaat hier en daar een herder met
zijn schedel tegen een muur, verkracht een paar vrouwen en neemt, zodra de schrik
het dorp in de greep heeft, wat ze wil. Verdwijnt dan over de heuvelkam en laat vrij
spel aan wind, angst en gebeden.
In de lange hete zomers is de natuur hard en overweldigend. Wilde lavendel groeit
in de rotsen. Langs de weiden, die vol herfsttijloos staan in de lente, loopt een herder
met een kleine kudde geiten. De dagen zijn eindeloos. Men kan naar een zonnevlek
staren die over een ruwe muur schuift, een soort wit licht dat rilt en verdwijnt tegen
de late middag. Er zijn amper klokken; de tijd doet zijn eigen ding. Er ontstaan
verhalen over een goudschat die op de verlaten, hogere terreinen van het
middeleeuwse dorp zou zijn begraven door vluchtende rijke hugenoten. De laatste
vrouw die nog in het inmiddels vervallen middeleeuwse dorp woont, verlaat haar
huis pas begin van de twintigste eeuw, wanneer er al vliegtuigen bestaan. Het
verhaal gaat dat zij, de moeder van de postbode, haar koffiekan op haar
zandgeschuurde tafel liet staan waar ze stond, de grove lakens op haar strozak liet
liggen, en afdaalde. Een zwarte gestalte, blinkende zwarte schort, de grijze haren
in een trotse, vuile wrong. Ze daalde de moeilijke weg langs de morenen af en ging
met tegen het licht knipperende ogen in de lager gelegen straten zitten, en wilde er
niet meer weg. Wou ook geen onderkomen voor de nacht, geen onderdak, nergens
meer. Na drie dagen zat ze rechtop dood. Nu nog gaan mensen op zoek naar het
huis met de koffiekan. Ze raken verstrikt in bramen en stekelige jeneverstruiken en
keren onverrichterzake terug.
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Zo ontvolkte het middeleeuwse dorp; in het nieuwe vergat men veel en wou men
vooruit.
De grote oorlogen heten liet nochtans onaangeroerd. Verderop hoorde men, in de
vroege jaren veertig, schoten in het maquis. Verhalen, gewonde mannen,
verliefdheden, het liefdessap van jonge minnaars, bloed op een uniform. Er werd
gebouwd, maar zonder plan. Enkele erfvetes verdeelden de bewoners sinds
anderhalve eeuw in clans. Als honingraten sloten de enkele straatjes op elkaar aan.
De vroegere grande rue, die als doorgangsstraat aan de laagste kant van de vallei
lag, werd door het lager gebouwde dorp nu de hoogste straat en verviel tot een pad
vol wild kruid en ongedierte. Alleen een overspelig koppel wist er nog de weg te
vinden naar die ene onwezenlijke plek, vanwaar men zwaluwen onder zich zag
vliegen. De nieuwe doorgangsweg sloot aan op een brede weg die naar de rivierkloof
leidde. Oostwaarts lagen de scherpgepunte bergen; naar het westen kon men, na
twintig kilometer onbewoonbaar land, afdalen naar de lager gelegen rijkere dorpen
van de comtat, die de sporen van Romeinse beschaving en de welstand van rijke
wijnboeren droeg. Het bergdorp had geen stijl, behalve die van de tijd en het ruwe
leven. Het bood alleen maar beschutting en droeg de kenmerken van alle bergdorpen
uit de hele mediterrane wereld. Naar het zuiden toe, over de steile kam en de
sombere bossen van de Lubéron, kon men in vijf dagen naar de zeehaven lopen.
Wie een van de steile heuvels over ging, eender in welke richting, kwam in een
ander land. Het woord ‘land’ duidde niet op een natie maar op een streek, een
organische eenheid, een door vruchten, windrichting en dieren verbonden
gemeenschap, een plek die men kon overzien van op een hoger gelegen punt. De
arend cirkelt erboven. Weidse kringen, brede vleugels, nu en dan een slag, glijden
en kijken naar het kleinste leven van op een grote hoogte.
De reden waarom het dorp naar een lager deel op de rotswand was verhuisd, bleef
duister. De hogere positie gaf meer strategisch overwicht; maar het was altijd mogelijk
dat de afkoeling die inviel na zes uur 's avonds, na een aantal kille winters aanleiding
had gegeven tot deze migratie naar de warmere vallei toe. Raadsels uit het
Neolithicum.
Zijn er dorpen die door hun ligging nog de kennis en ervaring verraden die te
maken had met kleine ijstijden, droogteperiodes, periodes waarin de toenemende
gletsjers in de bergen voor meer afkoeling zorgden door de kerende winden, zodat
het fruit later rijpte en langer bewaard kon worden in het najaar, of de spelt later
geoogst kon worden voor het harde, zure brood? Geen mens die het kan natrekken.
Maar dat deze geheime kennis zich overal in de ligging van hoger gelegen dorpen
manifesteerde zonder dat iemand nog kon begrijpen wat het betekend had, dat leek
zeker.
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De wandelaar rookte een sigaret op een rots waaronder een waterput zat; hij keek
naar de overvliegende tuigen, militaire toestellen die hier mochten oefenen op lage
hoogte, omdat er weinig mensen woonden. Maar in de wijde omgeving werd geklaagd
over misvormde schapen en geiten, monsterlijke misgeboortes, kinderen die 's
nachts langdurig huilden. Geen landschap blijft onaangeraakt. De oecumene van
de moderne tijden is een imperatief: ga gebukt onder ons zichzelf toejuichend tempo,
of je houdt op mee te tellen. Alsof men mee moet tellen. Niets mis mee, denkt de
amateur-kluizenaar, ik heb een hekel aan de klagers die Hildegard von Bingen
inzetten tegen Boeings. Maar het knaagt wel degelijk aan hem. Omdat hij al te voor
de hand liggende klachten verfoeit (er zit zo'n vreselijk breekbaar elitair gevoel in
dat hem stoort), wil hij zijn ziel doden en de tijd, die als een koele bron aan zijn oren
opwelt, het zwijgen opleggen. Hij weet dat hij maar heel gedeeltelijk kan liegen.
In de bergen, blauw van avondlijke warmte, denkt hij aan een geheime liefde, en
hij rookt. Hij weet dat de warmte die hem omgeeft tijdelijk is; hij snijdt zich de vingers
aan een gebroken glas in de gootsteen, hij ziet de hagedis die over de zonwarme
stenen van het terras wegschiet. Een oude vrouw wandelt met haar hond door het
dorp rond middernacht. Hij praat met haar; de klokkenluider is gestorven aan kanker,
zegt ze. De kerkklok is van slag. Hij knikt en zwijgt. Denkt: het scheelt maar vijf
minuten, wind je toch niet zo op. De geur van gedroogde tijm, opstijgend uit de
dauwende vallei, doordringt alles, de kleren en de huid, de rust van het ogenblik.
Boven hen staan sterrenstelsels, nevels, de gloeiende indruk die glimwormen maken,
de dagelijkse banaliteiten van een bergdorp in een hete zomer. De uilen roepen
weer.
Begin negentiende eeuw begon ook de hele streek te ontvolken. Armoede dreef
velen naar de stad. Wie bleef, zag huizen vervallen; wat eens een vol en levendig
dorp was, werd nu een plek met romantische ruïnes waar kinderen speelden en
katten zwierven. Er vielen open plekken in het midden van het dorp; de zon kon er
opnieuw, als in vroegmiddeleeuwse tijden, dieper in doordringen. Er was meer stof
en droogte, maar ook meer helderheid. De twintigste eeuw zag enkele grote wegen
ontstaan, waarvan het geluid op dagen met westenwind vaag echoode tegen de
hoogste toppen van het omliggende land, maar nooit luider dan in een droom. Na
de tweede wereldoorlog goot men slordig asfalt op de oude keien, en ruilde de
versleten verhalen over de hugenoten in voor de verhalen over het verzet. Een
bewoner had een scooter, een andere een auto, een derde een tractor. Je hoorde
de oudsten klagen dat de ware ervaring van het leven om zeep werd geholpen door
het geluid van motoren. Ze gingen buiten het dorp wandelen, bleven laat weg,
hadden geen radio. Aan de gevels
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hingen hier en daar nog de op omgekeerde borden lijkende straatlampen, met hun
wit en schraal licht in een kleine cirkel. Daarboven nog steeds de melkweg in een
ontstellende helderheid. Openbare toiletten bij de bron op het dorpsplein, waar oude
vrouwtjes 's ochtends verschenen met hun geëmailleerde nachtspiegels. Pas eind
van de twintigste eeuw greep men terug naar romantische denkbeelden van weleer,
maar dan als karikaturen die werden opgediept uit geheugenverlies, uit kinderlijke
reconstructies. Het volgens historische clichés opgekalfaterde dorp had niets meer
van doen met het eindeloze en het stille wonen uit vroegere eeuwen. Er kwamen
opgeleukte straten, romantische lampen die straalden als een vuurtoren. Opgelucht
vernietigde men voorgoed de herinnering aan het ruwe leven. Verving het door
plaatjes, vergeelde foto's, tentoonstellingen met schuimwijn bij de opening, verhalen
in schreeuwerig gekleurde folders. Vanaf dat ogenblik kon men in de straten 's
nachts de sterren niet meer zien. Wie nog wou voelen wat het leven hier ooit was,
dwaalde door de ruïnes van het hoger gelegen verlaten dorp, het middeleeuwse
stratenplan onder wilde kruiden, de plotse waterput in de nabijheid van een droge
olm. Een man vatte het plan op de geschiedenis weer bloot te graven; hij werd door
de tijd ingehaald.
Wie de plek nadert vanuit de vallei, ziet meteen waar de wind vandaan komt; aan
die kant hebben alle huizen blinde muren. Met hun logge ruggen naar het noorden
gekeerd, hun kleine ramen als bijziende ogen openend op de oostkant om vroege
zon van over de vallei op te vangen, staan ze tegen elkaar aan te staren als dieren
die sinds honderden jaren niet meer uit hun extase ontwaken. Aan de zuidkant
liggen de terrassen en de kleine, door lage muren omsloten tuinen. Geen olijven,
geen druiven, alleen enkele schrale vijgenbomen. Kortstelige bloemen, wildbloeiende
rozen, ruw kort gras. Op de westkant zijn de huizen al evenzeer gesloten; aan die
kant rijst namelijk de rotswand op, somber en hoog. Hij beneemt de dorpelingen 's
winters nog steeds de zon vanaf drie uur; in de zomer valt rond zes uur in de
namiddag een blauwe schaduw over de straatjes en de gevels. Hij verkilt het leven
in een oogwenk en knijpt alles dichter bij elkaar in zijn hand; salamanders,
hagedissen en slangen verdwijnen in de barsten van een muur. De mensen eten
er zware vleesgerechten, bruine sauzen in gietijzeren pannen, en ze gaan vroeg
slapen. De zon zal de volgende ochtend om zes uur al boven de oostelijke heuvelkam
uit komen. Wanneer een ijzige wind het hoger gelegen stadje zeven kilometer
verderop teistert - van hieruit gezien een klein Toledo op een rots -, ligt het oude
dorp er als een nukkige hond met zijn rug naartoe gekeerd. Dat bewijst dat het stadje
minder oud is; men kon blijkbaar al volwaardige, windbestendige huizen bouwen
toen men die plek uitkoos om te wonen.
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Het bergdorp daarentegen bewaart zijn neolithische sporen, zijn eeuwig aanhikken
tegen de wegsijpelende tijd, zijn vertrouwde omgang met sterren, wind, ondergronds
water, harde seizoenen. Vanuit het stadje is het dorp in de brede vallei amper te
ontwaren. De huizen hebben de kleur van de rotswand en alle leven gaat volmaakt
op in de grijsheid van eeuwen stille bewoning.
Op een wintermiddag kan het kwik een uur lang oplopen tot achttien graden.
Tegen drie uur verdwijnt de zon achter de rots en duikt de temperatuur scherp.
Tegen vier uur kringelt de rook van brandende eik uit de roetzwarte, primitieve
schoorstenen boven de daken met hun zware dijvormige pannen. Om zeven uur 's
avonds vriest het stenen uit de grond. Tegen de ochtend, tussen vier en zes, duikt
de temperatuur een tweede keer, soms tot min vijftien graden. Mensen trekken
donsdek en deken dichter tegen zich aan, de uitgedoofde haard vult zich met kille
damp, op de binnenmuren slaat vochtigheid neer, de nacht krijgt iets dodelijk helders.
Ouderlingen en vossen sterven op dit uur. Om halfzeven wordt hout uit kelders
gesjouwd, kringelt de eerste rook weer uit de schoorstenen, en wacht men bibberend
op de eerste zon met een mok koffie in de hand. Die komt in de winter pas rond
negenen boven de heuvel - een eeuwigheid. Vaak gaat dat gepaard met een kille
nevel, die als een donsdekbed over de grauwe lavendelvallei ligt, een witte droom
die optrekt in de daaropvolgende uren, aan flarden gescheurd door licht, doorsneden
door vage irisering, snel opstijgend en vervliegend in etherisch blauw. In de smalle
straatjes wordt gehoest bij het sjouwen met hout. Sneeuw tekent het vuilwitte
pleisterwerk van de binnenmuren witter, de ketel zingt op het oude vuur, mensen
gaan door met hun vreemde bezigheden die ze wonen noemen. Leven met een
temperatuurschommeling van meer dan dertig graden per etmaal, in een onwezenlijk
helder licht. Het jaagt het bloed en het verlangen op. Geen banaal verlangen, geen
goedkope romance, geen evidente nabijheid, geen verlangen naar verandering.
Iets diepers, iets dreigends en onbestemds dat er altijd al geweest is, een teveel
aan leven in een hard, ruw land. Verlangen zonder reden, zonder object. Het
verlangen om niet te sterven van de kou, verlangen naar de ontmoeting met een
dierbare dode, naar het uur van warmte op de middag. Verlangen om op te gaan
in het onvatbaar licht. In een diepe kelder vijlt een man een werktuig van zijn
grootvader bij. Een ander hakt twijgen tot brandhout. Het geluid stijgt traag tegen
de rotswand op, zoals het dat al tienduizend jaren doet. Bewoning. Sprekende dieren
met verstand en heimwee op een kluit onder hun gebinten en balken. Daar, in de
beschaduwde heuvels, roepen nog steeds de uilen in de nacht. Verloren symbolen.
Ze schommelen het dorp in zijn vergeten slaap, waar iets als uit oude bronnen
opborrelt in de hoofden van nieuwere generaties. Een zware motor jaagt over het
asfaltlint in de vallei.
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's Zomers komen de archeologen; ze graven en sorteren. Ze speculeren over Jupiters
berg en zijn verborgen schatten, leggen voorzichtig botjes van fijne handen en een
paar aangepunte keien op een rij, blazen het stof van een flard gelooid leer die lijkt
op mensenhuid. De bewoners kijken licht meewarig en doen alsof ze de spoorzoekers
niet zien. Ze dalen af naar de oeroude kapel uit de twaalfde eeuw, vernield in de
veertiende, weer opgebouwd in de zeventiende. Niet veel meer dan een gammele
muur onder een overhangende rots op de bodem van een steil ravijn van honderden
meters diep, maar vervuld van meditatieve gruwel, godsangst, verlangen naar een
schuldeloze dood. De meest afgelegen, sacrale plek die men zich kan denken,
onbereikbaar diep in het ravijn, bij de droge, grillige bedding van de kleine rivier.
Geur van eeuwen stilstaande lucht in een aan God gewijde grot. Spoor van fanatieke
geheimen, overgave zonder hoop.
De bewoners spreken er met niemand over, ook niet met de inwijkelingen van de
laatste decennia. Ze buigen zich over de kruidtuin, de kleine werkplaats die naar
grond en olie ruikt, de bakplaat met de zwartgebrande etensresten, de vermolmde
trog in de geitenstal. Alleen een spelend kind staart een ogenblik verbaasd naar het
supersonische tuig in de staalblauwe, onveranderlijke, genadeloze lucht. Dan sluit
de tijd meteen weer alles af. Hij tovert ons, omwille van vergetelheid en heden, drie
grijsgeschelpte duiven voor, onrustig koerend op een lage nok.
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Karl Schlögel
Briefwisseling tussen twee hoeken van de kamer
Inleiding van de vertaler:
‘Onze toevallig begonnen briefwisseling van de ene hoek van de kamer naar de
andere begint mij te boeien. U herinnert zich: in mijn afwezigheid schreef u mij de
eerste brief en liet hem bij het weggaan op mijn tafel liggen; en ik heb een antwoord
geschreven toen u niet thuis was. Nu schrijf ik waar u bij bent, terwijl u in stille
verzonkenheid moeite doet de ruwe, eeuwenoude plooien van Dantes terzinen glad
te strijken om ze in Russische stijl in model te krijgen. Ik schrijf omdat zo de gedachte
vollediger en duidelijker tot uitdrukking zal komen - als een klank in de stilte. Na
tafel zal elk van ons op zijn bed gaan liggen, u met een stapel papier, ik met een in
leer gebonden boekje, en u zult mij uw vertaling van het ‘Vagevuur’ voorlezen - de
vrucht van uw ochtendlijke arbeid, ik zal haar vergelijken en bediscussiëren. En ook
vandaag zal ik mij zoals de afgelopen dagen aan de diepe klank van uw verzen
laven, maar ook opnieuw door het bekende beklemde gevoel gegrepen worden.’
Aldus het begin van de vierde brief (van Michail Gersjenzon aan Vjatslav Ivanov)
uit deze correspondentie tussen twee kamergeleerden, twee mannen die gedurende
een Moskouse zomer na de Russische revolutie een kamer moeten delen en van
de situatie gebruik maken om met elkaar schriftelijk van gedachten te wisselen,
diagonaal van hoek tot hoek. Als de briefwisseling niet echt bestaan had - zoals de
Ruslandkenner Karl Schlögel in het hierna vertaalde nawoord bij een nieuwe Duitse
vertaling documenteert; de oorspronkelijke Russische uitgave dateert van 1921 zou je de situatie ook zelf hebben kunnen bedenken, misschien met andere
personages, andere gespreksonderwerpen en andere rekwisieten. Alleen al om het
denkbeeldige tafereel is deze filosofische gedachtenwisseling met de rug tegen de
muur de moeite waard ter kennis te nemen. En omdat het hier in de eerste plaats
om het beeld gaat, zij voor de inhoud naar de uitgave van de brieven zelf verwezen.
(JFV)

Over de briefwisseling tussen Gersjenzon & Ivanov
De ‘Briefwisseling tussen twee hoeken van een kamer’ ontstond in een Moskous
sanatorium in de zomer van 1920. Je mag je daaronder niet de ambiance voorstellen
die we uit de ‘Toverberg’ kennen. Het huis in de Derde Neopalimoskwa-steeg, waarin
Vjatsjeslav Ivanov en Michail Gersjenzon zijn ondergebracht, was door de
sovjetregering in beslag genomen en in een ‘huis voor culturele en wetenschappelijke
arbeiders’ veranderd. Ivanov en Gersjenzon zitten daar ‘overeenkomstig de wil van
het lot en het gebod van de cultuur’, in een ‘bedompte kamer, waarvan de
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ramen op een muur uitzien’, gordijnen zijn er niet, een bed zo hard als een plank
en een ware vliegenplaag, 's nachts hoor je de stappen van degenen die over de
gang naar het toilet gaan. Maar hun gedwongen verblijf is een privilege dat alleen
de top van de Russische intelligentsia geniet, die Anatolij Loenatsjarski, die op dat
moment aan het hoofd van het Volkscommissariaat voor Volksopvoeding staat, voor
de hongerdood wil redden. Van hem hadden zij ook werk gekregen: Vjatsjeslav
Ivanov, de symbolistische dichter en theoreticus van het revolutionaire mysteriespel,
had werk gevonden op de theaterafdeling van het volkscommissariaat, Michail
Gersjenzon in de centrale administratie voor het archiefwezen. Na vreselijke winters
waarin zij en vooral hun gezinnen onder honger, kou en ziekten te lijden hadden,
leek het verblijf een adempauze te verschaffen. Ivanov komt na het werk op de
theaterafdeling en voordrachtsavonden tenminste aan slaap toe, Gersjenzon haalt
alleen de hem toegekende twee maaltijden af, omdat hij na de eerste overnachting
in het tehuis het er niet verder uithoudt.
De kamer in de Neopalimowska-steeg wordt gedurende de tijd van de
briefwisseling - van 17 juni tot 19 juli 1920 - de feitelijke en symbolische
overlevingsruimte voor twee van de belangrijkste figuren van de Russische cultuur
uit de tijd van voor de Revolutie. De cultuur waartoe beiden behoord hadden was
in de jaren van de Wereldoorlog, de revoluties en de burgeroorlog in verval geraakt.
Moskou was weliswaar hoofdstad geworden, maar tegelijk had het de helft van zijn
bevolking verloren. De uitgeverijen en kranten waarvan de intelligentsia geleefd
had, bestaan niet meer. Het enige wat functioneert is de zwarte markt, waarvoor de
intelligentsia niet erg veel talent heeft. ‘De wolf loopt rondjes’ heet een toentertijd
bekende roman van Michail Ossorgin uit het Moskou van de burgeroorlog, hij gaat
over honger, het kwijnende leven, over de tewerkstelling van filosofen, bezoeken
van de geheime dienst, de overvloed aan lijken voor de anatomische les en de
rattenplaag, voor de bestrijding waarvan men de kat van de buren leent. En toch
vinden er in deze tijd wonderen plaats. ‘Hoe verschrikkelijk de eerste jaren van de
revolutie ook geweest mochten zijn,’ staat in de memoires van de in 1922 verbannen
Moskouse filosoof Fedor Stepoen, des te belangrijker werden ze doordat alle dingen,
gevoelens en gedachten steeds meer hun specifieke gewicht begonnen te
openbaren, steeds meer tot de waarheid van hun wezen begonnen terug te keren.
Over een ‘gevoel van een bijzonder scherpe beleving en een geweldige vitale
spanning tengevolge van de grootst mogelijke contrasten’ spreekt ook de eveneens
uitgewezen filosoof Nikolaj Berdjajev. En Gersjenzon zelf schrijft later in een brief
aan zijn vriend Lev Sjestov: ‘Wanneer je voor de eerste keer echte honger voelt en
de honger van je geliefden ziet, dan taant de belangstelling voor de “litera-
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tuurgeschiedenis” geheel vanzelf. Mijn liefde voor de “literatuurgeschiedenis” is niet
opgehouden, ik heb haar alleen de plaats gewezen waar ze thuishoort, en ik zie
haar nu anders. In tegenstelling tot jou heb ik mij niet bezondigd door naar de pen
te grijpen - integendeel, ik werd veel strenger dan voorheen. Ik heb niets geschreven
wat ik niet moest schrijven. Ik schrijf alleen het allernoodzakelijkste.’ In deze
uitzonderingstoestand, waarin de kalendertijd als het ware historische tijd is
geworden, en de cesuur tussen tijdperken bijna fysiek voelbaar wordt, heeft ook de
‘briefwisseling’ haar historische plaats. De ‘kamer’ wordt zodoende niet alleen een
ruimte van fysiek overleven, maar ook de binnenruimte van een bedreigde cultuur
en haar zelfreflectie. ‘Beste vriend, we verblijven in een cultureel milieu, zoals we
in een kamer wonen, waarin elk van beiden zijn eigen hoek heeft...’ schrijft Ivanov,
en Gersjenzon lijkt het op dat punt met hem eens te zijn: ‘Hier ben ik met u samen:
onze gemeenschappelijke cultus is dat wij gezamenlijk dienstbaar zijn op de culturele
markt, dat wij taal en gewoonten delen.’
Aan deze overeenstemming tussen de beide mannen is in eerste instantie niets
verbazingwekkends. Door hun loopbaan, opleiding en hun latere rol in het openbare
Russische leven hebben ze veel met elkaar gemeen. Vjatsjeslav Ivanovitsj Ivanov
(1866 - 1949) ging net als Michail Ossipovitsj Gersjenzon (1869 - 1925) na het
gymnasium in Duitsland studeren. Ivanov studeert bij Mommsen, Hirschfeld, Curtius
en Dörpfeld Oude Geschiedenis. De lectuur van Friedrich Nietzsche zal een stempel
drukken op zijn theorie van de Dionysos-cultus en de vernieuwing van het toneel.
In 1895 promoveert hij in Berlijn op het werk ‘De societatibus vectigalium populi
Romani’, zonder nochtans het mondelinge examen af te leggen en zonder een
docentenbaan te aanvaarden. Ivanov begint een zwervend bestaan tussen Rusland,
Zwitserland, Frankrijk, Palestina en Griekenland. Na terugkeer in Rusland wordt
Ivanov, die nog met de filosoof Vladimir Solovjov heeft kennisgemaakt, zelf een
centrum van het Petersburgse en daarna van het Moskouse Culturele leven. Zijn
woning ‘In de Toren’ op de hoek van de Taurische en Tvererstraat wordt een trefpunt
van de belangrijkste Peterburgse dichters, filosofen, geleerden, kunstenaars en
soms ook politici. Hij wordt niet alleen een symbolistisch dichter van kunstig en
subtiel vervaardigde gedichten, maar ook een theoreticus van deze beweging, die
zelfs even aansluiting vindt bij de toneelexperimenten van de revolutionaire macht.
Michail Ossipovitsj Gersjenzon (1869-1925) is drie jaar jonger en in een joodse
familie in Kisjinjov geboren. Oorspronkelijk voor de ingenieursopleiding bestemd
kiest hij in Berlijn voor Oude Geschiedenis en Filologie, in Moskou teruggekeerd
levert hij zijn studie ‘De Atheense polis van Aristoteles en de biografie van Plutarchus’
af, die met een gouden
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medaille wordt bekroond. Aangezien hij als jood geen kans op een baan aan de
universiteit heeft, schrijft hij in diverse kranten, werkt als vertaler uit het Frans en
Duits. Maar vooral wordt hij de schepper van een geweldig literair-historisch oeuvre
dat evenzeer grondleggende edities - bijvoorbeeld van het werk van Pjotr Tsjaadajev
en Ivan Kirejevskie - omvat als een nieuw type literair-historisch-biografische studies
- vooral van Poesjkin, van het Gribojedovse Moskou. Maar het is ook Gersjenzon
geweest die in 1909 het sensationele, voor de intelligentsia provocerende boek
‘Wegwijzers’ had uitgegeven [het boek ‘Vechi’ is door Schlögel in 1998 vertaald als
Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz]. In zijn latere jaren voegt hij aan
zijn werk als vertaler, publicist, literatuurhistoricus en biograaf een reeks dunne,
maar belangrijke filosofische essays toe, vooral ‘De drievoudige gedaante van de
volmaaktheid’, een belangrijke studie over het ‘instrumentele’ karakter van de
moderne wetenschap en cultuur en de daaruit voortvloeiende gevaren.
Toen Ivanov en Gersjenzon elkaar in het ‘sanatorium’ van de volkscommissaris
weer tegenkwamen, kenden zij elkaar al langere tijd. Ze waardeerden elkaar en
waren nader tot elkaar gekomen sinds hun ontmoetingen in het religieus-filosofische
genootschap in het jaar 1911. Maar ze hadden ook een historische ervaring achter
de rug die hun persoonlijke leven betrof. Het verwerken daarvan bracht ook de
innerlijke spanning tussen beiden duidelijker aan het licht dan voorheen, die wellicht
aantoont dat het verschil tussen hen zo diep ging dat het verzoenende woord aan
het eind van de briefwisseling er eerder als vriendschappelijk gebaar uitziet dan dat
het op inhoudelijke overeenstemming stoelde.
Het initiatief tot de briefwisseling - in totaal zijn het zes paar brieven - ging
ongetwijfeld van Ivanov uit. Daarvan getuigt niet alleen de begintoon en de
hardnekkigheid waarmee Ivanov op antwoord aandringt, dat Gersjenzon steeds
alleen maar tegen zijn zin en met enkele dagen vertraging ongedateerd op tafel
achterliet. Het manuscript is wellicht een van de merkwaardigste uit de Russische
literatuurgeschiedenis. Er was in de uitgemergelde hoofdstad geen papier.
Geschreven werd op allerhande stukjes papier. Er bleef niet eens tijd over om
proeven te corrigeren aangezien Ivanov heel snel na de dood van zijn vrouw van
Moskou naar Bakoe trok om aan de daar nieuw opgerichte universiteit colleges over
Dionysos-cultus, Hellenisme en Duitse Romantiek te geven. Gersjenzon, die niet
helemaal onterecht Ivanov ervan verdacht dat het hem niet direct om een intieme
dialoog, om een soort zelfonderzoek, maar om een wat theatrale enscenering van
de eigen persoon ging - Gersjenzon noemt het op een andere plaats ‘gezang met
dichtgeknepen ogen’ -, had op z'n minst één troost, dat het boekje in 1921 bij de
Petersburgse uitgeverij ‘Alkonost’ verscheen en een beetje geld in het laatje bracht,
waar beiden
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dringend op aangewezen waren. Maar er is los van de bedoelingen van de een of
van de ander toch een reden die een zo hooggestemd oordeel als dat van Ernst
Robert Curtius - ‘het belangrijkste over het humanisme sinds Nietzsche’ gerechtvaardigd doet lijken: de discussie over een cultuur die zich van haar
scheppers vervreemdt en zich tot iets zelfstandigs gemaakt heeft, met alle gevolgen
van dien - inclusief de catastrofe die plaatsvindt wanneer het beschavingsproces
de mensen boven het hoofd groeit.
Ivanov dicteert het tempo en in het begin ook de vraagstelling, maar het ware
centrum van de briefwisseling ligt in de afweer en de bedenkingen van Gersjenzon.
Gersjenzon wil niet zoals Ivanov aanvankelijk voorstelt, spreken over ‘twijfel aan de
onsterfelijkheid van de persoonlijkheid’, die hij helemaal niet heeft - ‘Over zulke
dingen, dunkt mij, moet je spreken noch denken’ -, maar maakt het
onderhandelingsniveau van Ivanov zelf tot onderwerp. ‘Ons wederzijdse gedrag,
beste vriend, is niet alleen in de kamer, maar ook in de geest diagonaal. Ik houd er
niet van mij in gedachten tot in metafysische hoogten te verheffen, ofschoon ik
vreugde beleef aan het lichte zweven in zulke hogere sferen. Deze transcendentale
speculaties, die zich volgens wetmatigheden van een logische verbinding
onveranderlijk tot systemen samenvoegen, deze architectuur boven de wolken, die
zo velen in onze kring zo ijverig zijn toegedaan, lijken mij - ik geef het toe - een ijdele
en uitzichtloze onderneming.’
[...] De briefwisseling eindigt verzoenend met de verwijzing naar een
gemeenschappelijk vaderland in de toekomst, ‘hoewel wij hier op aarde eigenzinnig
ieder in zijn hoek zitten en over de cultuur bekvechten’. Beiden gingen na hun
gedwongen gemeenschappelijke verblijf huns weegs: Gersjenzon bleef bij zijn zeer
persoonlijke god, ‘die niet doet schrikken, niet kruisigt’, en stierf in 1925 in Moskou,
Ivanov emigreerde naar Italië waar hij zich tot het katholicisme bekeerde en in 1949
in Rome stierf.
De briefwisseling die in de schaduw van de Eerste Wereldoorlog in Moskou tot
stand kwam en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in Duitse
vertaling verschenen is, heeft niets aan belang ingeboet, want Vjatsjeslav Ivanov
en Michail Gersjenzon gaat het niet alleen om de catastrofe van de Wereldoorlog,
maar om een cultuur die hem mogelijk gemaakt of althans niet onmogelijk gemaakt
heeft en waarvan niet bewezen is of zij is opgewassen tegen de dreigende gevaren
die eruit ontstaan.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Jacq Vogelaar
1
t.a.p.
Een causerie
Voordracht voor één heer en twee dames
U BENT HIER NIET staat er met koeienletters op de zijkant van een enorme vrachtauto,

die met zo'n zwaai een zijstraat indraait dat deze fietser tegen de pui gedrukt wordt.
Ook een vorm van communicatie.
Op de terugweg, langs een andere route, zie ik 'm weer staan. De tekst is nog
dezelfde: U BENT HIER NIET. Het is al mooi dat je met u wordt aangesproken, maar
waar is hier? Is met hier daar bedoeld? Daar waar zij me willen hebben! Was het
wel een verhuiswagen?
In elk geval had ik een antwoord op de vraag die ik gesteld wou zien: Waar ben
je? Om de ontologie te ontduiken had ik die al verengd tot de vraag: waar ben je
als je schrijft? Steekproef: waar was je in 2000?
Als ik mij ooit aan een autobiografie zou wagen - waartoe men mij zou moeten
dwingen: bij wijze van straf - zal ik moeten zeggen waar ik al die tijd geweest ben.
Voor de draad ermee. Waar hing je (allang geen u meer) uit! In 1965 bijvoorbeeld
of een ander annus horribilis. Er is menige periode, ik zál het bekennen, dat ik als
medemens absent was.
Waar was je in '68? Niet in de Sorbonne of het Odéon. Niet in Praag. Waar dan
wel? In een boek, op het strand. Op niveau getild: wat brooddronken studenten
Sartre verweten was dat hij niet bovenop een gammele barricade stond; veel erger
was dat hij in een boek zat weggedoken; het ergste was dat het ook nog, of all
people, over Flaubert ging.
Waar was ik in '89? Niet bij de muur in Berlijn, ik bestudeerde niet, staande op
het Rode Plein, het Kremlin. Waar was ik? In een boek. Van de baas van Granta
heb ik nadien begrepen dat ik daar fout zat, dat een beetje schrijver niet aan zijn
werktafel zat maar aan het front, in Afrika bijvoorbeeld. Schrijven deed je bij voorkeur
temidden van duizend hooligans. Gelukkig denkt de schrijver Kapućiński, die vaak
in Afrika was, daar anders over; hij vindt dat schrijvers, als ze dan zo nodig op reis
willen, eerst maar eens een tijd aan hun lezenaar moeten gaan staan, eerst

1

Als je 'n bepaalde (literatuur)verwijzing al eens in extenso hebt uitgeschreven, kun je een
volgende keer volstaan met de afkorting t.a.p.. Als noot heeft t.a.p. de spitsigheid van t.z.t.,
o.g., q.e.d., sic! De getallen tussen vierkante haken verwijzen naar corresponderende stukjes
achterin (Coda), die anders de lectuur tezeer zouden ophouden.
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veel lezen, dan ter plaatse goed kijken natuurlijk en vooral nadenken. Genoemde
Flaubert zei al: gemengd in het leven zie je slecht.
Waar was ik gebleven?
Waar was u? Ja, dat zou ik ook zelf graag weten. Waar was ik toen ik
Gedaanteverandering of 'n metaforiese muizeval schreef? Als mens achter het boek
zat ik onder de bomen aan een strand bij het plaatsje Bol op het eiland Brač, daar
beland omdat de kolonels mij de toegang tot Griekenland hadden versperd. Nee,
ik was daar niet. Daar zou mijn reisgenote over mee kunnen praten. [coda 1] Waar
was ik dan wel? Was ik het jongmens Clemens, zo heette mijn hoofdpersoon, die
2
door Amsterdam ronddoolde?
Laat ik in één zin met die flauwekul afrekenen. Net zoals een lezer niet op het
oceanische eiland ronddart samen met de jonge wilden die Golding daar uit het
vliegtuig heeft gezet, de angsthazen van Vliegengod, zo bevindt ook de schrijver
zich niet op delocatie van zijn verhaal. Hij is net als een lezer ergens anders, niet
in zijn eigen vel maar ook niet in de huid van een hoofdpersoon. Zoals een lezer op
sommige ogenblik niet thuis is én niet in het verhaal, maar in een tussenruimte, een
soort derde toestand, is de schrijver op zijn werkplek noch op het toneel van wát hij
schrijft. Waar is hij dan wel? Op papier. [2]
Ik ben studies van de Russische formalisten met heel andere ogen gaan lezen sinds
ik in Sentimentele reis van Viktor Sjklovski las hoe en vooral waar zij hun ideeën
over poëzie en literaire procédés hadden uitgedacht. In mijn herinnering was dat in
een kamer in een huis of gebouw waar het steenkoud was, het was oorlogstijd, en
alle houtwerk was opgestookt, ook de vloerdelen, zodat de heren geleerden in de
vensterbank zaten te discussiëren over de verhouding van de kunstgrepen in de
opbouw van de handeling en die van de stijl. In werkelijkheid zaten ze op
stoelleuningen, omdat het water tot enkelhoogte stond. Niettemin gingen ze
onverdroten door met hun denken over klankherhalingen en vervreemdingseffecten.
Mijn bewondering voor hun wetenschappelijke teksten werd er alleen maar groter
door.

2

De roman ervoor heette Vijand gevraagd. Het idee ervoor werd mij opgedrongen toen ik (in
de zomer van 1966) verzeild was geraakt in de woestijn tussen Pakistan en Perzië en daar
in het nauw kwam te zitten tussen een stel woestelingen die alles aan mij verdacht vonden.
Om het eenvoudig te houden verplaatste ik de handeling ter wille van het verhaal naar
Baarle-Nassau, daar had je ook een grens en veel mannen, ver van de bewoonde wereld
enz. Voor de herdruk die op stapel staat vertaal ik het verhaal nu weer terug naar de grens
tussen Pakistan en Iran, of Afghanistan - Iran (de weg naar Herat waar je door de gloeiendhete
wind uit Rusland niet kunt lopen), of de grens Irak-Koeweit, als die nog bestaat. What is in a
place? De titel blijft gehandhaafd, Vijand gevraagd, self-fulfilling prophecy is eeuwig.
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Met die theorieën had de plaats van ontstaan weinig te maken, naar de letter
genomen althans; met het denken en schrijven van Sjklovski misschien wel. [3] Hij
vertelde er ook over, de anderen niet.
In hetzelfde boek, dat ook over het repareren van tanks, recepten van
paardenvlees en vuurgevechten in de Perzische woestijn ging, staat nog iets over
andermans werkplek. Een taalgeleerde had van vier stoelen met zeildoek en tapijten
midden in zijn kamer een huisje gemaakt, zo klein dat hij het met zijn lichaamswarmte
op temperatuur kon houden. In dat onderkomen schreef hij een studie over de
verwantschap tussen het Maleis en Japans. Behalve taalkundige was hij een fervente
communist.
Om deze gedachte af te ronden zou ik hier passages uit mijn roman De dood als
meisje van acht kunnen citeren die ik met handschoenen aan heb geschreven in
de commune Les Couès in de Provence, begin december, met onder mijn werktafel
een elektrisch kacheltje dat mijn edele delen en omstreken op lichaamstemperatuur
hield. Mooi, zo'n berijpt Provençaals landschap. Het zou me niets verbazen als het
passages zijn die zich op een zinderende zomerdag afspelen.
Waar gebeurd? Op een gegeven moment is het mode geworden aan mensen te
vragen waar ze zich bevonden op het moment dat er een wereldschokkende,
zogeheten historische gebeurtenis plaats greep. Toen Kennedy werd doodgeschoten,
de eerste maanlanding, het verkeersongeluk van een gescheiden Engelse dame bedoeld wordt: wat was je aan het doen toen je het bericht hoorde, en vooral: wat
doorvoer u? Tijdens de (naar beweerd werd eerste) maanlanding liep ik over straat,
omdat ik niet zoals de rest van de wereld een interstellaire hoogmis wilde bijwonen.
Enzovoort. In februari 1977 zat ik, met een zuidwester op tegen lekkages, op zolder
in het bouwsel dat ik toen al een jaar of zes onderhanden had en waar ik in woonde:
een boek in wording.
Het is een bijkomend voordeel van een grote roman, dat je er zelf de
opdrachtgever, architect, aannemer én onderaannemer, timmerman, tegelzetter,
loodgieter, krullenjongen van bent, maar dat je er vanaf een bepaald stadium ook
onderdak in vindt; je kunt erin wonen. Je moet eruit als het af is. In het geval van
die roman heb ik tegen het eind in ernst overwogen voor nog een jaar bij te tekenen
- kortverband heette dat toen. Dan was ik in elk geval nog een jaar onder de pannen
geweest.

Coda
[1] Werkplek - Er zijn gewoonten waarvan je pas veel later ziet dat ze een patroon
vormen. Pas veel later ontdekte ik dat ik al mijn boeken elders had geschreven,
althans voor een belangrijk deel, en dat was doorgaans
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ergens in het begin en op driekwart van een roman. Dat bleek al het geval vanaf
mijn allereerste boek. Het heeft met rust, concentratie, het verwijderen van afleiding
en storingen te maken, natuurlijk, maar het is meer, of liever: minder. Om de
concentratie voor een groter bouwsel op te brengen, moet je in je hoofd leeg zijn geen zorgen aan je kop, geen bijgedachten, beter helemaal niets, beter kun je een
tijdje helemaal niemand zijn - en nergens. Toen ik dat in de gaten kreeg, stelde ik
ook vast dat ik minder aan mijn boekenkast gehecht was dan ik gedacht had. Met
een paar boeken kun je overal heel gauw een bibliotheekje opbouwen, dat is zoiets
als een hut bouwen (een hut is geen tent). Het antwoord op de vraag, waar ben je
als je schrijft, is: in de bouw.
Of die werkplek aan bepaalde voorwaarden moet voldoen? Ja, maar dat is
idiosyncrasie, variaties op het prefix on-. Ze moet vooral niet bepalend zijn - wat
niet uitsluit dat het bijzondere van zo'n plek wel degelijk in wat en misschien zelf
hoe je schrijft binnendringt; maar dat hoort tot de algehele metamorfose van het
schrijven. De plek moet net als de schrijver beschikbaar zijn, niet bezet, door niets
of niemand: leeg, wat niet hetzelfde is als neutraal (of letterlijk: geen van beide).
[2] Op kamp - Even een uitstapje naar het kamp, ik lees toevallig al enige tijd
voornamelijk kampliteratuur. Zo las ik een omvangrijk boek van Luba Jurgenson,
een van de Franse vertaalsters van Varlam Sjalamov. Het wantrouwen dat haar titel
wekte - het afgezaagde ‘onzegbare’ in L'expérience concencentrationnaire est-elle
indicible? - werd weggenomen, zo leek het even, door het vraagteken. Een degelijke
studie, dacht ik een tijdlang, tot ik doorkreeg dat haar hele onderzoek op één stelling
berustte. Bij het schrijven over het kamp, zo vooronderstelt Jurgenson, komt het
hele schrijfproces op z'n kop te staan. Ontwikkelt normaliter een schrijver zijn tekst
stap voor stap door bewuste ingrepen in zijn materiaal; als het over het kamp gaat
schrijft de werkelijkheid zichzelf - en wordt de rol van de schrijver in feite die van
medium. Haar stelling leidt ze af uit twee gevoelsargumenten: het gevoel van de
lezer dat een beschrijving van het kampleven hem raakt alsof het onmiddellijke
werkelijkheid is; en uitspraken van schrijvers dat ze soms de zinnen kant en klaar
in hun hoofd voelden opkomen alsof het al geschreven was. In beide gevallen gaat
het om een ‘alsof’.
Wat mij nu juist aan alles wat ik aan verhalen gelezen heb opvalt is dat er zelden
of nooit iets ter plekke geschreven is, vaak pas na vele jaren, op afstand. Goed
mogelijk dat de ware beleving pas in de herbeleving plaats vindt, wat ik veronderstel,
dan is dat nog het tegendeel van wat Jurgenson stelt.
Waar was het kamp van die verhalen? Op papier, hier - hier voor dege-
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ne op het moment dat hij al schrijvend op herhaling ging , hier voor mij als lezer. Zo
simpel is het, zo ingewikkeld dus.
Waarom lees je zulke verhalen? Voor je plezier. Is het geen aangenaam gevoel
te weten dat jij dáár niet bent, dat die ervaringen de lezer bespaard blijven? Is dat
wegkijken? Juist niet, van de veilige afstand kun je ook juist gebruik maken om goed
of beter te kijken, te vergelijken, te analyseren, kortom iets te begrijpen wat je anders
alleen maar overkomt. Betrokkenheid wordt misschien wel groter door afstand, of
erdoor mogelijk gemaakt, zoals gevoel (ook medeleven) sterker wordt door te
achterhalen wat er gebeurd is, en hoe, en op welke manier betroffenen het ervaren
én op papier verwerkt hebben, bijvoorbeeld verwerkt tot een verhaal.
Maar een feit is dat jij dáár niet bent, zoals het ook voor de schrijvers een
geruststellend idee was dat ze toen ze schreven niet meer in het kamp zaten waar
ze het over hadden.
Op het eind van het tweede hoofdstuk van Deel I van het eerste boek van zijn
Goelag Archipel, na te hebben vastgesteld dat het bij de afslachting van miljoenen
sovjetburgers om een consequent beleid ging en dat de gevangenissen sinds 1918
nooit hadden leeggestaan, valt Solzjenitsyn opeens uit tegen zijn lezers: Dat terwijl
u zich voor uw genoegen bezighield met de ongevaarlijke geheimen van de
atoomkern, de invloed van Heidegger op Sartre bestudeerde en reproducties van
Picasso verzamelde, in coupérijtuigen naar een herstellingsoord reisde of verder
bouwde aan uw optrekje buiten Moskou; intussen de raafjes onafgebroken af en
aan snorden door de straten en de mannen van de Veiligheidsdienst aanbelden en
op de deuren bonsden.
Het is niet zo moeilijk te begrijpen waarom Solzjenitsyn het Spaans benauwd
kreeg bij de idee hoe zijn verslag misschien gelezen zou kunnen worden; maar er
spreekt wel een opvatting over lezen uit die hem ook tot de schrijver heeft gemaakt
die soms tien goede pagina's onder nog eens honderden andere bedolf, omdat hij
de lezer voor geen cent vertrouwde, en zijn materiaal, zijn taal en zijn stijl kennelijk
ook niet. Maar dat is een ander verhaal.
[3] Out & teak - Over toeval gesproken, ik doe alsof ik het over toeval had. Per slot
van rekening had ik het ook over mijn notenschriften.
Ik noem Sjklovski en prompt duikt meneer, onverwacht maar als ge-

3

Kampschrijvers vertellen zelden waar en onder welke omstandigheden ze hun belevenissen
ophalen. De Hongaarse Ana Novac schreef als meisje van veertien in Auschwitz een dagboek,
dat in 1966 verscheen en in 1970 vertaald is als De mooie dagen van mijn jeugd. In de (niet
vertaalde) inleiding vertelt zij dat zij na zestien jaar de notities terugvond bij een verhuizing:
‘In feite moet ik bekennen dat ik het kamp waarover ik had geschreven niet kende...’
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roepen, op. Ik zoek in mijn archief naar een niet al te oud schrift waarin ik me meende
te herinneren iets over het onderhavige onderwerp te hebben opgetekend. Valt er
een schrift op de grond, een ouder schrift, uit 1997, en geloof het of niet: het valt
open op pagina 83, onder het opschrift Cegliolo zo. 25 mei en daar staan enkele
citaten van dezelfde Sjklovski, uit een brief aan Tynjanov. Kennelijk las ik daar, in
Italië dus, een boek van Sjklovski dat in het Duits Derde Fabriek heet.
Ik vond het wel mooie passages, over vrijheid en kunst, te mooi om waar te zijn;
ze waren hier op hun plaats geweest. Ik zal er een citeren: ‘Gemeten aan het gewone
leven beschikt de kunst over verschillende vrijheden: 1) de vrijheid van het
niet-herkennen, 2) de vrijheid van keuze, 3) de vrijheid om te overleven (een feit
verdwijnt in het leven, in de kunst blijft het bewaard). De kunst maakt gebruik van
de eigen aard van de dingen om een beleefbare vorm te scheppen.’ (...?) ‘De
verhouding tussen de tekst en zijn auteur is eveneens niet-functioneel. De kunst
heeft m.b.t. de schrijver drie vrijheden: 1) de vrijheid zijn persoonlijkheid uit te sluiten,
2) de vrijheid een keuze uit zijn persoonlijkheid te maken, 3) de vrijheid uit welk
materiaal dan ook te kiezen.’
Nu ik het overschrijf herinner ik mij waarom ik dacht de citaten te kunnen
gebruiken: als steun bij de eenvoudige gedachte die je niet dan met veel moeite
(dus niet) uitgelegd krijgt, dat het materiaal voor de schrijver niet het onderwerp of
feiten of reële gebeurtenissen zijn - dat zijn grondstoffen - maar het klad d.w.z. wat
je er in eerste instantie van hebt gemaakt, op papier: materiaal dat uit woorden
bestaat, tekst, een halffabrikaat (dat, zeker als het niet op papier gebracht maar
meteen in de tekstverwerker gestort is, ook wel als kant en klaar drukwerk wordt
aangeboden).
Punt uit.
Toeval.
Sjklovski, op dezelfde pagina, in mijn notenschrift: ‘Het toevallige - dat is de
buitenesthetische reeks. Zij is op niet-causale wijze met de kunst verbonden. Maar
de kunst leeft van de verandering van het ruwe materiaal. Van het toevallige. Van
het lot van de schrijver (...) Ik heb het lot nodig, natuurlijk, voor de derde fabriek.’
Laat ik nou finaal vergeten zijn waar Cegliolo ligt. Vraag me niet waar ik was. Op
m'n plek. Op papier? In m'n element.
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Piet Meeuse
De gebruiker gebruikt
Over de technologisering van het lichaam
1. Lichaamsbeweging als industrie
Terwijl andere dieren nooit meer doen dan nodig is om zichzelf in leven te houden
en zich voort te planten, en er hun gemak van nemen zodra ze voldoende gegeten
hebben, lijken mensen gedreven door een neurotische behoefte aan actie. We zijn
gewoon niet in staat, de dingen te laten zoals ze zijn. En zo maken we het leven
steeds ingewikkelder. Andere dieren eten hun voedsel gewoon op zoals ze het
vinden, maar wij hebben er een complete industrie van gemaakt: het wordt aan de
ingewikkeldste bewerkingen onderworpen voor we ons verwaardigen er een hap
van te nemen. En om alle dingen te doen die we nu eenmaal niet laten kunnen,
vonden we ten slotte ook nog machines uit, die ons bijna alle fysieke inspanning
besparen.
Je zou denken dat we dan toch eindelijk rustig achterover kunnen leunen - maar
nee: we hebben het drukker dan ooit. En ter ontspanning gaan we ons extra
inspannen, want bij al die drukte is de lichaamsbeweging er een beetje bij
ingeschoten. Vandaar de opkomst van een fenomeen als het fitnesscentrum. Een
instituut waar de energie die men zich op alle mogelijke manieren heeft bespaard,
verspild wordt aan nutteloze bewegingen. En het merkwaardigste is wel dat deze
lichaamsbeweging ook weer door allerlei apparaten gedicteerd wordt: men loopt
zich in het zweet op lopende banden, roeit zich uit de naad in roeimachines en heft
gewichten in weer andere vernuftige constructies. Zelfs de behoefte aan
lichaamsbeweging ontsnapt niet aan mechanisering: na de machines die ons elke
lichamelijke inspanning bespaarden, hebben we nu ook machines uitgevonden die
bedoeld zijn om ons af te matten.
Dat een zo weinig speelse, om niet te zeggen slaafse vorm van lichamelijke
inspanning zo populair kan worden, is op zijn minst eigenaardig. Dat iemand al zijn
krachten uitput in het spelen van een wedstrijd is nog te begrijpen: plezier in het
spel en de wil om te winnen zijn afdoende verklaringen. Maar waarom zou je je suf
trappen op een hometrainer als je ook de fiets kunt pakken en die energie kunt
gebruiken om ergens heen te rijden? Waarom zou je je afbeulen in allerlei ingenieuze
apparaten als je die
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energie ook kunt gebruiken om eens flink schoon te maken, te tuinieren of die tien
dozen naar de zolder te brengen?
Maar dat blijkt een hopeloos achterhaalde opvatting van lichaamsbeweging. Naar
een fitnesscentrum ga je om de stress van je werk kwijt te raken, om te trainen voor
je sport, of gewoon voor je plezier. Het is ook een vorm van uitgaan. Omdat
lichamelijke inspanning geen vanzelfsprekendheid meer is, worden er nieuwe vormen
uitgevonden om het zweten weer interessant en aantrekkelijk te maken. En het mag
vooral geen nuttige functie hebben.
Het motief om lichamelijke inspanningen te leveren is dus radicaal veranderd: je
werkt je niet meer in het zweet om iets noodzakelijks te verrichten - het is een doel
in zichzelf geworden. Je gaat naar een fitnesscentrum om ‘in conditie’ te blijven.
Want je lichaam is een kostbaar bezit, dat goed onderhouden moet worden. En het
is ook je visitekaartje. Wie een fitnesscentrum bezoekt wil een goed getraind en
gespierd lichaam hebben, niet in de laatste plaats om er aantrekkelijk - gezond,
jong, sterk en mooi - uit te zien.
Maar waarom moet dat zo nodig met al die apparaten? Kan dat niet evengoed
zonder? Nee, want dat is niet alleen minder leuk, het is ook minder effectief: die
apparaten zijn namelijk specifiek ontworpen voor het trainen van bepaalde
spiergroepen. Dus als je een bredere borstkas wilt hebben, dan moetje dát apparaat
nemen, en wil je je dijspieren sterker maken, dan moet je deze gebruiken. Et cetera.
Ook deze technologie vindt haar rechtvaardiging in doelgerichtheid en efficiëntie.
Maar is dat dan niet vreselijk saai: veertig keer diezelfde beweging maken? Alweer
mis: saai is een eindeloos herhaalde beweging alleen als het moet. Dus bijvoorbeeld:
aan de lopende band in een fabriek. In het fitnesscentrum ligt dat heel anders: dat
is tegenwoordig the place to be. En zoals je op een houseparty ook eindeloos
dezelfde bewegingen maakt voor je plezier, zo kun je jezelf ook voor je plezier
afmatten in apparaten. Of je nu honderd weesgegroetjes bidt voor je zielenheil, of
honderd keer dezelfde beweging maakt in een fitnessapparaat voor het fysieke heil
- het zijn allebei rituelen die blijkbaar een zekere bevrediging schenken. Al was het
maar die van het voldoen aan een verplichting, want gezondheid is tegenwoordig
een zaak die met haast religieuze ernst wordt nagestreefd.
Er zijn trouwens meer manieren om je lichaam aan het werk te zetten zonder dat
het werk mag heten. Wie niks van fitness wil weten, kan zich lekker uitleven op
massale dansfeesten die ieder weekend overal georganiseerd worden, en waarbij
ook flink wordt gesnoept van allerlei ‘partydrugs’. Fundustry is de naam van een
bedrijf in Zaandam dat zulke fees-
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ten organiseert. Nomen est omen: hier is de fun inderdaad geïndustrialiseerd. De
behoefte om op gezette tijden eens flink ‘uit je dak’ te gaan, liefst met zijn duizenden
tegelijk, wordt handig geëxploiteerd, en de clandestiene pillendraaiers pikken hun
graantje mee.
Deze behoefte aan fysieke kicks is een typerend verschijnsel in de technologische
cultuur. En niet moeilijk te begrijpen: in een wereld waarin lichaamsbeweging steeds
minder noodzakelijk wordt en alles steeds efficiënter wordt georganiseerd, ontstaat
zowel een overschot aan fysieke energie als een gebrek aan fysieke uitdagingen.
Die combinatie leidt vanzelf tot allerlei nieuwe vormen van activiteit. Wie niet zo
sportief is aangelegd, kan zich in het zweet dansen, en wie nog iets luier of passiever
is ingesteld, kan zijn kicks ook op de kermis of in het pretpark krijgen.
Het is geen toeval dat het merendeel van de moderne kermisattracties gericht is
op deze behoefte aan kicks. In tijden toen er nog flink gebuffeld moest worden voor
het dagelijks brood was de kermis er vooral om de mensen te verbazen met rariteiten
en illusionistische acts. In de postindustriële samenleving, waarin de tv de functie
van het rariteitenkabinet heeft overgenomen, hebben de kermis- en
pretparkexploitanten dit nieuwe gat in de markt ontdekt en zich gespecialiseerd in
een technologie die extreme fysieke sensaties aanbiedt: reusachtige installaties
waarin je op alle mogelijke manieren wordt rondgeslingerd, in de hoogte geschoten,
of aan een elastiek in de diepte gestort. Want ‘je bent jong en je wilt wat’, en je wilt
vooral voelen dat je leeft. Dat ook het experimenteren met drugs past in dit patroon
van het zoeken naar extreme (fysieke) ervaringen, ligt voor de hand.

2. Het maakbare lichaam
De moderne lichaamscultuur is ongelofelijk veelzijdig: niet alleen de behoefte aan
lichaamsbeweging kan op allerlei manieren worden bevredigd, ook de verzorging,
de versiering en de stilering van het lichaam kent talloze variaties en trends. Het
lijkt alsof het lichaam, naarmate het minder arbeid hoeft te verrichten steeds meer
geësthetiseerd wordt. Er bestaat een reusachtige markt van luxueus uitgevoerde
bladen die zich met weinig anders bezighouden dan met de presentatie van het
ideale, aantrekkelijke lichaam - hetzij naakt of gestoken in de laatste mode. De
interesse in het lichaam als visitekaartje, lustobject of identificatiemodel is een
buitengewoon lucratieve markt: mode, cosmetica, seks, voeding, hygiëne en
lichaamsverzorging - op alle gebieden wordt ruimschoots in de vraag voorzien.
Met de opkomst van sauna's en fitnesscentra lijkt de aandacht voor het eigen
lichaam ook niet langer een voornamelijk vrouwelijk fenomeen.
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Dat blijkt onder andere ook uit de steeds grotere ruimte die in moderne woningen
wordt gereserveerd voor badkamers. Een wastafel en een douche zijn niet meer
voldoende, er moet als het even kan ook een ligbad in, of een jacuzzi. De badkamer
is uitgegroeid tot een luxe spiegelzaal, die geheel in het teken staat van de
lichaamsverzorging.
Kortom: het lichaam komt tegenwoordig niks meer tekort. Na vele eeuwen van
lichaamsvijandige, christelijke cultuur besteden we er meer aandacht aan dan ooit.
Maar betekent dat ook dat we lekkerder in ons vel zitten? Dat is nog maar de vraag.
De moderne obsessies met gezondheid en hygiëne wijzen toch ook in een andere
richting, en achter alle narcistische en hedonistische aspecten van de moderne
lichaamscultuur schuilt ook een fundamentele onzekerheid over het eigen lichaam.
In een zo sterk door beelden beheerste cultuur als de onze spelen de
ideaalbeelden die de media ons voorspiegelen een belangrijke rol. Ze werken
ontevredenheid over het eigen uiterlijk in de hand, met eindeloze exercities om er
‘beter’ uit te zien als gevolg. En wie niet kan of wil voldoen aan die ideaalbeelden,
stort zich op andere mogelijkheden. Door middel van tatoeages, piercings,
hanenkammen of bodybuilding drukt men het eigen lichaam een stempel op, markeert
en onderscheidt men het als mijn lichaam. Het zijn ostentatieve vormen van
toe-eigening.
Het lichaam wordt steeds bewuster gebruikt om een imago op te bouwen en een
eigen individualiteit uit te drukken (al blijkt juist dat ‘eigene’ sterk aan modes
onderhevig). Men gaat daarbij ook steeds verder, want de maakbaarheid van het
lichaam is langzamerhand een algemeen geaccepteerde gedachte. Nadat er talloze
methoden waren ontwikkeld om overtollig lichaamsgewicht kwijt te raken, is nu ook
de chirurg zich ermee gaan bemoeien. Hij werpt zich op als een beeldhouwer die
het lichaam de gewenste stroomlijn kan geven. En hij komt als geroepen, want we
willen best allemaal oud worden, maar we moeten er wel jong en aantrekkelijk uit
blijven zien. Wie het zich kan permitteren doet een beroep op plastische chirurgie:
borsten, lippen, neus, billen - aan alles kan gesleuteld worden. En daar blijft het niet
bij: wie zich niet happy voelt als man, kan zich tot vrouw laten transformeren. Of
andersom. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt.
Dat deze aandacht voor het eigen lichaam ook riskante vormen kan aannemen,
bleek uit een bericht in Het Parool van 10 januari 2001. Daarin werd een nieuwe
‘welvaartsziekte’ gesignaleerd: naar schatting tussen de vijftig- en honderdduizend
mannen in Nederland zouden lijden aan wat het ‘adoniscomplex’ werd genoemd:
‘een ziekelijke neiging tot ijdelheid: het oppompen en verheerlijken van het lichaam’.
Dat gaat, zo vervolgt het bericht, vaak gepaard met het gebruik van verboden
spierversterkende middelen als anabole steroïden. Op die manier hoopt men in
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korte tijd het lichaam de gewenste vorm te geven. Uit onderzoek was gebleken dat
van de 1,7 miljoen bezoekers van sportscholen zo'n veertigduizend mensen deze
vorm van dope gebruiken, die kan leiden tot harten vaatziekten,
leverfunctiestoornissen en psychische symptomen als agressie en achterdocht.
Blijkt uit al deze activiteiten niet dat het lichaam geen vanzelfsprekend gegeven
meer is? Dat het iets is geworden waarover nagedacht en waaraan ‘gewerkt’ moet
worden? Je zou ze dus ook kunnen zien als symptomen van een vervreemding van
onze lichamelijkheid. Dat wordt misschien nog het best geïllustreerd door de
bodybuilder: die traint alle spiergroepen van zijn lichaam zo systematisch dat ze
een maximale vorm aannemen, die hij extra kan accentueren door bepaalde
demonstratieve houdingen aan te nemen. En deze demonstratie van gezwollen
spierbundels is ook het enige waar het om gaat. Het is een louter visuele
aangelegenheid. Of hij verder iets aan die spieren heeft, doet niet ter zake. Het feit
dat het body-builderslichaam in deze kringen als schoonheidsideaal beleefd wordt,
terwijl het daarbuiten voornamelijk hilariteit of afgrijzen opwekt, laat zien hoe ver de
cultivering van één visueel aspect van het lichaam kan doorschieten. Michelangelo
zou er vreemd van opkijken als hij zag hoe zijn maniëristische idealisering van het
lichaam tegenwoordig schoolmaakt - nee, zijn apotheose beleeft in de fitnessclub:
het resulaat doet vaak meer denken aan Michelin-mannetjes dan aan de mannen
van Michelangelo.
En wat drukt de esthetiek van deze opgepompte musculatuur eigenlijk uit? Gaat
het om de verheerlijking van spierkracht? Nee, het is een (veronderstelde)
aantrekkingskracht, die hier tot bijna explosieve proporties wordt opgeblazen. Het
gaat niet zozeer om het lichaam, maar om een imago van het lichaam.
Deze nadruk op de uiterlijke verschijning zou je haast doen vergeten dat de
maakbaarheid van het lichaam zich niet beperkt tot de buitenkant. De medische
technologie is steeds beter in staat om op allerlei manieren in het lichaam in te
grijpen, en soms heeft dat ver strekkende gevolgen. De ontwikkeling van de
anticonceptiepil is een goed voorbeeld. Uitgerekend op het gebied van wat zo
romantisch ‘de liefde’ heet - de meest intieme, meest emotionele, en derhalve ook
meest gemythologiseerde ervaring - heeft de medische technologie een revolutie
veroorzaakt met grote maatschappelijke consequenties.
Tot halverwege de twintigste eeuw werd alles wat met de lichamelijke liefde te
maken had nog beschouwd als een natuurlijke noodzakelijkheid. Of men er nu
besmuikt over deed of niet - het werd aanvaard als iets on-
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ontkoombaars. Verliefd worden, trouwen en kinderen krijgen, dat waren eenvoudig
de facts of life. Totdat de technologie ook greep kreeg op de conceptie en een einde
maakte aan de vanzelfsprekendheden op dit gebied.
De ontkoppeling van seksuele lust en voortplanting zorgde aan de ene kant voor
een rationalisering van de voortplanting: ongewenste zwangerschappen zijn nu
eenvoudig te voorkomen of af te breken. ‘Kinderen krijgen’ is veranderd in ‘kinderen
nemen’. En aan de andere kant vielen alle remmen weg: seks is een geaccepteerde
vorm van lustbeleving geworden. Zo ongeveer alle oude taboes rond seksualiteit
werden doorbroken en onder het vaandel van de seksuele vrijheid ontdekte de
commercie een nieuwe, en onuitputtelijke goudmijn. Seksualiteit en intimiteit zijn
handelswaar geworden en porno is zelfs een handig breekijzer gebleken om nieuwe
technologie zo snel mogelijk te populariseren, zoals bleek bij de introductie van de
video en het internet.
Een van de vele gevolgen is geweest dat het voor vrouwen niet langer
vanzelfsprekend is dat kinderen krijgen hun lotsbestemming is. Ze kunnen ook
kiezen voor een maatschappelijke carrière en economische zelfstandigheid is
begrijpelijkerwijs een groot goed, dat vrouwen niet graag opgeven. Het ‘nemen’ van
een kind is bovendien een beslissing die je leven ingrijpend verandert. Geen wonder
dus dat veel vrouwen die beslissing uitstellen. Als ze kinderen krijgen, krijgen ze
die pas op latere leeftijd, en ze krijgen er minder dan vroeger. Dat betekent intussen
dat het geboortecijfer vooral in de westerse landen zover gedaald is, dat er niet
genoeg kinderen geboren worden om de bevolking op peil te houden - wat op de
langere termijn weer allerlei grote economische gevolgen heeft: er zullen te weinig
arbeidskrachten zijn om de ouderdomsvoorzieningen te kunnen betalen, et cetera.
En behalve het demografische probleem zijn er ook de problemen op het
individuele vlak: de ‘rationalisering’ van de seksuele betrekkingen heeft niet alleen
geleid tot een grotere seksuele vrijheid, maar ook tot een sterke toename van het
aantal echtscheidingen en gebroken gezinnen - met alle gevolgen van dien.
Aan de andere kant heeft de medische technologie ook methoden gevonden om
zwangerschappen mogelijk te maken waar dat vroeger niet kon: door middel van
IVF bijvoorbeeld. En aan de gang van zaken rond de geboorte wordt ook druk
gewerkt: de pijnloze bevalling door middel van een ‘ruggenprik’, waarbij alle
natuurlijke reflexen van het lichaam worden uitgeschakeld, is in Amerika intussen
al een gangbare praktijk, die ongetwijfeld ook hier ingang zal vinden. Op die manier
worden zwangere vrouwen tot ‘patiënten’ gemaakt en zullen ook zwangerschap
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en bevalling op den duur als een ouderwetse, overbodige lijdensweg gezien worden.
Een soort ziekte die je maar beter kunt voorkomen. En waarom zou je ook voor al
dat ongemak kiezen, wanneer het straks evengoed in het laboratorium kan?
Het ziet er naar uit dat de kwestie van de voortplanting technologisch zo goed als
opgelost is. Het lichaam zal binnenkort zo maakbaar zijn, dat het klaar is voor
industriële reproductie. De Franse schrijver Michel Houellebecq presenteerde dit in
zijn omstreden roman Elementaire deeltjes (1998) zelfs als de ultieme verlossing.
Hij ging nog een stapje verder dan Huxley in zijn Brave New World: omdat hij de
ontsporing van de seksuele revolutie sinds de jaren '60 ziet als de bron van alle
individuele ellende, profeteerde hij dat het ultieme geluk ons wacht zodra de techniek
ons verlost zal hebben van de seksuele begeerte.

3. De orgaanmarkt
Maar zoals meestal betekenen technische oplossingen ook nieuwe problemen. En
dat geldt zeker voor de medische technologie. De angst voor pijn, voor aftakeling
en voor de dood maakt ons tot gretige afnemers van alle mogelijke medicijnen en
nieuwe medische behandelingstechnieken. Maar wat we aan de ene kant gretig
accepteren, dreigt aan de andere kant tot tamelijk weerzinwekkende praktijken te
leiden.
Zo ontstond kort geleden in Engeland grote opschudding toen ontdekt werd dat
zonder medeweten van de nabestaanden organen uit overleden patiënten worden
verwijderd en opgeslagen ‘voor nader onderzoek’. Dat bleek op grote schaal te
gebeuren, naar men zei om de doodsoorzaak vast te stellen. Maar nabestaanden
die daar bij toeval achter kwamen, bleken daar helemaal niet van gediend. Men
toonde zich geschokt en verontwaardigd over zoveel gebrek aan respect voor
overledenen en de gevoelens van nabestaanden.
In Nederland werd een paar jaar geleden campagne gevoerd voor een zogeheten
‘donorcodicil’: men werd aangemoedigd een verklaring te tekenen waarin men zijn
organen na overlijden ter beschikking zou stellen voor orgaantransplantaties. Want
er blijkt een grote behoefte te bestaan aan gezonde organen. Maar het werd geen
succes. Inmiddels wordt overwogen, de wet zodanig te wijzigen dat organen van
overledenen gebruikt mogen worden voor transplantatie tenzij men er uitdrukkelijk
bezwaar tegen aantekent.
Er gaapt een grote kloof tussen de professionele, wetenschappelijke benadering
van het lichaam en de emotionele betrokkenheid van mensen bij hun eigen lichaam
en dat van hun dierbaren. Welke merkwaardige dingen we er ook mee uitspoken,
de meeste mensen weigeren toch nog
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steeds om het - dood of levend - te beschouwen als een gebruiksvoorwerp, of een
verzameling onderdelen die hergebruikt kunnen worden. Toch is dat de medische
visie op basis waarvan de transplantatietechniek is ontwikkeld: het lichaam als ding,
als een machine waarvan je kapotte onderdelen kunt vervangen. Deze rationele,
wetenschappelijke opvatting van het lichaam maakt het los uit alle menselijke
verhoudingen en richt zich uitsluitend op het materieel functioneren. De chirurg is
een soort automonteur die de machine zo lang mogelijk aan de praat probeert te
houden - en als dat niet meer lukt en de patiënt is overleden, dan is hij of zij nog
altijd goed genoeg om organen te leveren voor verder onderzoek, of als
reserve-onderdelen om te transplanteren.
Dat deze zuiver materialistische opvatting van het lichaam in botsing moet komen
met de manier waarop mensen hun lichaam beleven, is onvermijdelijk. Hoever we
misschien ook vervreemd zijn van de instinctieve lichamelijkheid die andere dieren
kenmerkt, men beschouwt zichzelf toch niet als een ding, en verwacht ook respect
voor het stoffelijk overschot. Maar het zegt tegelijk ook veel over onze eigen
dubbelhartigheid dat we die transplantatietechnieken wel accepteren: als het om
ons eigen overleven gaat, hebben we er kennelijk niet zoveel moeite mee de organen
van een ander te accepteren, ongeacht de consequenties.
De medische wetenschap heeft veel mensenlevens gered en verlengd, dat staat
buiten kijf. Maar het is de vraag of dit nobele doel alle middelen heiligt. De
transplantatie van organen die dankzij de medische techniek mogelijk is geworden,
schept een situatie waarin het leven van de een afhankelijk kan worden van de dood
van de ander. Er dreigt een markt voor organen te ontstaan. De technische
mogelijkheid van transplantatie schept immers vanzelf een vraag naar organen, en
dus moet er ook voor een aanbod gezorgd worden. (Al jaren doen allerlei
gruwelverhalen over handel in organen de ronde. En al zijn het misschien grotendeels
broodje-aapverhalen - dan nog leggen ze feilloos de vinger op de zere plek: als
deze dingen nog niet gebeurd zijn, dan zullen ze zeker gaan gebeuren omdat alle
voorwaarden ervoor gecreëerd worden.) Dat maakt zo'n campagne voor het
donorcodicil begrijpelijk. Maar het is geen oplossing - het is, net als die aanpassing
van de wet op de orgaandonatie, het negeren van het eigenlijke probleem.
Het gebruik van organen van overledenen die daarvoor zelf bij voorbaat
toestemming hebben gegeven, hoe redelijk dat ook lijkt, kan het gevaar niet bezweren
dat de wetten van de markt ook het onderscheid tussen dood en leven zullen
vervagen. Respect voor het leven impliceert volgens mij ook respect voor de doden.
Maar de marktwerking houdt daar geen rekening mee en doden protesteren niet.
Het is denkbaar, en
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zelfs waarschijnlijk, dat de verhouding tussen vraag en aanbod zo ongunstig wordt,
dat de verleiding om aanbod te creëren wel erg groot wordt. Ofwel: dat men een
patiënt die zwaar gewond binnenkomt en wiens overlevingskansen men gering acht,
eerder laat sterven om zijn organen voor transplantatie te kunnen gebruiken.
Hier wordt zichtbaar welke bedrieglijke rol de technologie speelt in de
gezondheidszorg. De medische technologie stelt alles in het werk om individuele
levens te redden, maar schrikt daarbij niet terug voor middelen die de individualiteit
(letterlijk: de ondeelbaarheid) van het leven juist ontkennen. Waarom zou je niet
van twee ten dode opgeschreven mensen één levensvatbaar mens maken als dat
technisch kan? (Het antwoord dat niet alles wat mogelijk is, ook wenselijk is,
bijvoorbeeld omdat het één van de twee degradeert tot een bruikbaar ding en
daarmee een fundamentele waarde van de beschaving aantast, zal op chirurgen
waarschijnlijk weinig indruk maken. Zij willen doen wat ze kunnen.)
Maar hoe bepaalt men bijvoorbeeld wanneer een patiënt dood is? In 1968 leverde
een speciaal door Harvard Medical School ingestelde commissie een nieuw criterium:
dood is iemand wiens hersenfuncties niet meer werken. Deze definitie - die overigens
niet onomstreden is - werd door vele landen overgenomen. Maar waarom, zo kun
je je afvragen, was dat nieuwe criterium in '68 opeens nodig? Het antwoord is: omdat
in deze jaren de eerste harttransplantaties werden uitgevoerd. Met het oog op
orgaantransplantaties ontstond de wenselijkheid van een doodsdefinitie die het
mogelijk maakte lichamen van ‘hersendode’ mensen te gebruiken, want de organen
moeten ‘vers’ zijn, d.w.z. doorbloed. Dus het hart moet bij voorkeur nog werken.
(Deze gegevens ontleen ik aan ‘Tod wo ist dein Stachel?’, een artikel van Barabara
Ossege, opgenomen in Puppe, monster, tod, red. J. Riegler, C. Lammer, M. Stecher,
B. Osssege, Wenen 1999)
Als zo'n definitie wordt opgesteld met het oog op nieuwe medische mogelijkheden,
lijkt het er dan niet sterk op dat de betekenis van de Hippocratische eed door de
technologie wordt uitgehold? Dat die definitie, met andere woorden, een excuus
wordt om het ene leven op te offeren aan het andere? De praktijk van
orgaantransplantatie schept hoe dan ook onoverzienbare problemen. Ongewild
creëert men een situatie waarin patiënten met zieke organen de vervanging ervan
als een soort recht zullen gaan beschouwen. Het kan immers? - dus moet het ook.
Maar als er zoiets als een ‘recht’ op andermans organen zou ontstaan - op hoeveel
organen dan wel? (Mag iemand na twee levers nog een derde?) Me dunkt dat de
medische technologie hier een deur opent naar mogelijkheden die makkelijk kunnen
ontaarden in humanitaire barbarij. Als het redden van
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een mensenleven alleen mogelijk is op basis van een techniek die mensen tot
bruikbaar materiaal reduceert, moet je je toch afvragen waarom het dan zo belangrijk
is om dat leven te redden. Alleen maar omdat het technisch mogelijk is?

4. De technologie van de maaltijd
Ook op het gebied van eten blijkt er technisch van alles mogelijk. Verse groenten,
fruit, vlees en dergelijke worden meer en meer vervangen door geprefabriceerde
kant-en-klaarproducten en allerlei junkfood. Steeds meer mensen hebben geen tijd
of geen zin meer om nog gewoon voor zichzelf te koken. Dat kost teveel tijd, het is
teveel rompslomp, en je moet al die rommel ook weer afwassen... Onze
eetgewoonten zijn, kortom, drastisch aan het veranderen. We eten slechter,
haastiger, en vaker buiten de deur. En omdat dat nadelige gevolgen kan hebben
voor onze gezondheid, moet er dus ‘functional food’ komen, zodat je zeker weet
dat je de nodige bouwstoffen en brandstoffen binnen krijgt.
Het is een typisch geval van wat je de technologische spiraal zou kunnen noemen.
De technologie voorziet graag in oplossingen voor de problemen die ze zelf creëert
- en veroorzaakt daarmee nieuwe complicaties, waarvoor dan weer nieuwe, snelle,
handige en lucratieve oplossingen worden bedacht, enzovoort ad infinitum. Maar
de oorzaak van het probleem wordt niet weggenomen, want die oorzaak is zij zelf.
Dat onze eetgewoonten veranderen is het resultaat van een hele kluwen van
oorzaken en gevolgen. De technologisering van het leven heeft een voedingsindustrie
in het leven geroepen die ons natuurlijke voedsel (groenten, fruit, granen, vlees,
melk) bewerkt tot allerlei producten die makkelijker te bewaren en te consumeren
zijn. Ze begint met ons het traditionele voedsel uit handen te nemen en te
‘verbeteren’. Dit alles uiteraard om het ons makkelijker te maken. Er werden
conserveermiddelen aan toegevoegd en kleurstoffen om het er lekkerder te laten
uitzien; het werd voorgekookt, gepasteuriseerd, genetisch gemanipuleerd en
weet-ik-wat nog meer. In plaats van het vers te kopen of zelf te kweken en uit de
tuin te halen, betrekken we ons voedsel steeds meer in voorbewerkte en verpakte
vorm uit de winkel. Het is een ‘product’ geworden waarmee van alles gebeurd is.
En als dan blijkt dat dat toch niet zo gezond is, worden er weer speciale producten
bedacht die de noodzakelijke gezonde voedingsstoffen bevatten.
Dat we steeds meer junkfood en kant-en-klaarmaaltijden consumeren is natuurlijk
ook een gevolg van het opvoeren van het levenstempo, van de individualisering en
de vergroting van onze mobiliteit, die op hun beurt ook weer voortvloeien uit de
technologisering van het leven. We hebben

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

141
(of nemen) steeds minder tijd om goed en lekker te eten: het wordt steeds meer iets
dat je even ‘tussendoor’ doet, omdat je nog zoveel andere dingen te doen hebt.
Was de maaltijd traditioneel altijd een rustpunt in de dag - een moment van
ontspanning en een sociale aangelegenheid; iets waar je eens rustig voor ging zitten
- nu zie je dat het meer en meer als een soort noodzakelijk kwaad wordt opgevat.
(‘Sorry, maar ik moet even iets eten hoor!’) In plaats van aan tafel zit men met het
bord op schoot naar tv te kijken, of naar een computerscherm te staren en lepelt
onderwijl haastig wat bami uit een plastic bakje naar binnen. Of men loopt op straat
aan een opgewarmde pizzapunt te knagen. Het sociale karakter van de maaltijd
verdwijnt. Het feit alleen al dat het eten vaak gecombineerd wordt met een andere
activiteit (de krant lezen, tv-kijken, ergens heen lopen, internetten of zelfs telefoneren)
maakt duidelijk dat het beschouwd wordt als iets dat ‘nu eenmaal moet gebeuren’,
maar dat geen speciale aandacht verdient, en waar je vooral ook niet teveel tijd aan
moet verspillen.
Intussen hebben we nauwelijks nog enig idee van wat we precies eten: ook op
dit gebied heeft de technologie het heft volledig in handen genomen. Ons voedsel
wordt geproduceerd op dezelfde mechanische, gerationaliseerde en
geautomatiseerde wijze als alle andere producten. Kippen, koeien en varkens worden
onderworpen aan industriële productiewijzen, en pas als er op grote schaal dingen
misgaan die onze gezondheid bedreigen of onze exportbelangen schaden
(dioxinekippen, BSE-koeien, varkenspest), willen we ons verdiepen in de
achtergronden van dat stukje vlees op ons bord.
Dat een kip, een appel, een tomaat of een bord rijst ook nog iets anders is dan
een serie voedingsstoffen, dat eten ook een sensuele ervaring is en een vorm van
genieten, dat een mens nog iets meer is dan een machine die allerlei bouw- en
brandstoffen nodig heeft - dat zijn allemaal zaken die technologisch gezien irrelevant
zijn. In de industrie bestaan enkel grondstoffen, bewerkingsmethoden en producten.
En zolang er maar een beetje hygiënisch wordt geproduceerd, vinden we het best.
Voedsel is verder een product als alle andere en technisch gezien is eten niets
anders dan opname van voedingsstoffen. Op de verpakking komt dus keurig te
staan hoeveel vetten, koolhydraten, eiwitten en vitamines erin zitten, en welke
middelen er eventueel nog zijn toegevoegd. Blijken kleurstoffen niet zo gezond?
Oké, dan zoeken we naar iets anders. Moet er minder vet in? Prima: dan maken
we allerlei vetarme producten. U vraagt, wij produceren. Maar geproduceerd moet
er worden, want we leven nu eenmaal niet meer in omstandigheden waarin we ons
eigen voedsel zouden kunnen verbouwen.
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5. Efficiency en beleveniscultuur
Toch betekent dat niet dat men een goede maaltijd niet meer weet te waarderen.
In tegendeel: terwijl het eten in het dagelijks leven verslonsd wordt tot een haastklus,
wordt het tegelijkertijd ook steeds meer gecultiveerd als een vorm van uitgaan, waar
men veel geld voor over heeft: alle feestelijke aspecten van de goede maaltijd die
doordeweeks volkomen zijn verdwenen, komen nu dubbel en dwars terug in de
dure etentjes die men zich in het weekend of tijdens vakanties veroorlooft. We
trekken er een avond voor uit om in goed gezelschap eens kennis te maken met
Mexicaanse of de Indiase keuken, liefst in bijpassende exotische omgeving, of te
proeven van bijzondere wijnsoorten, en zo wordt de maaltijd verheven tot een
speciale gebeurtenis: een vorm van uitgaan, van entertainment. Het is als het ware
een doel in zichzelf geworden.
Hier valt dus dezelfde merkwaardige tegenstrijdigheid te constateren die ook bij
andere vormen van lichaamsverzorging te vinden is: enerzijds een toenemende
verwaarlozing van elementaire lichamelijke behoeften als rust, frisse lucht en
beweging in het dagelijks leven, anderzijds cultivering van de lichaamsbeweging in
de apparaten van het fitnesscentrum. Het lijkt erop dat de activiteiten waarvoor in
het werkende leven geen plaats meer is (men moet zich op iets anders concentreren),
gecompenseerd worden in de vrije tijd, waardoor ze tegelijk een cultisch karakter
krijgen. Zoals de lichaamsbeweging in het fitnesscentrum of bij het joggen een doel
in zichzelf wordt, zo geldt dat ook voor de erotiek die met allerlei hulpmiddelen
‘spannend’ gemaakt wordt, en voor het uit eten gaan (of zelf, bij wijze van
uitzondering, eens een bijzondere, uitgebreide maaltijd koken voor vrienden).
Er lijkt een soort wetmatigheid te zitten in die tegenstrijdige tendensen: wat aan
de ene kant verwaarloosd wordt onder druk van het dagelijks werk, wordt aan de
andere kant gecultiveerd in allerlei lifestyle-achtige vormen. Terwijl je door de week
de ene kant-en-klaarmaaltijd na de andere in de magnetron schuift en bij het tv-kijken
of internetten achteloos naar binnen werkt, moet er in het weekend beslist
kennisgemaakt worden met de Japanse keuken. Net als lichaamsbeweging en seks
zijn ook de eetgewoonten dus onderhevig aan een transformatie: het noodzakelijke
wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd, en wat er op die manier bij inschiet (de
plezierige, sensuele kant ervan), wordt overgeheveld naar de sfeer van amusement
en vrijetijdsbesteding. Daar wordt het naar believen tot ‘iets bijzonders’ gestileerd wat uiteraard ook weer als een ‘gat in de markt’ geëxploiteerd wordt. Ook het reizen
is op die manier opgesplitst: wat een vervelende, tijdrovende noodzaak is in het
dagelijks leven, wordt tijdens vakanties als doel in zichzelf gecultiveerd tot een
toeristische belevenis. En wat op werkdagen ‘boodschappen doen’ heet, wordt in
het
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weekend gestileerd tot ‘een dagje gezellig winkelen in de stad’.
Het lijkt of het moderne leven werkt als een soort centrifuge, waarin het
noodzakelijke van het prettige en aangename wordt gescheiden. Zo worden onze
leefgewoonten als het ware ‘drooggeslingerd’ en op twee verschillende manieren
benut: enerzijds in de sfeer van de productie, anderzijds in de sfeer van de
consumptie. Want naarmate het dagelijks leven strakker georganiseerd wordt, neemt
de behoefte aan bijzondere belevenissen die ons uit de sleur halen toe. Alles wat
niet meer past in de strakke patronen van ons snelle, productieve leven wordt in de
vrije tijd naar behoefte uitgebouwd tot ‘belevenis’: of het nu fitnesscentra betreft of
pretparken, exclusieve restaurants of dance-festijnen, het bekijken van pornovideo's,
het volgen van een yogacursus, het funshoppen op zaterdag of een weekendje naar
Parijs, het zijn allemaal compensaties voor de toenemende druk van de dagelijkse
arbeid, die op hun beurt een bloeiende vrijetijdsindustrie in het leven roepen.
Handig en efficiënt is het zeker, maar je moet er niet van opkijken dat het leven
in zo'n centrifuge ook een beetje draaierig maakt, en dat je je soms leeg en
uitgewrongen voelt.

6. Verslaving als symptoom.
Een mens is een gewoontedier. Maar er zijn goede en slechte gewoonten, en pas
als je een slechte gewoonte probeert af te leren merk je hoe lastig dat kan zijn. Hoe
hardnekkig de automatismen die je je hebt aangewend blijven terugkeren. Iedereen
die probeert te stoppen met nagelbijten, met roken of met het gebruik van bepaalde
stopwoorden of uitdrukkingen wordt geconfronteerd met het feit dat zijn gedrag voor
een belangrijk deel uit geautomatiseerde patronen bestaat.
‘Gewoonte’ is een neutraal, onschuldig begrip. Iedereen ziet het nut in van vaste
gewoonten. En slechte gewoonten zijn af te leren, hoe moeilijk soms ook. Maar
waar ligt de grens tussen een slechte gewoonte en een verslaving? Is die grens wel
duidelijk te trekken? Verslaving klinkt uitgesproken negatief. Traditioneel werd alleen
van verslaving gesproken wanneer het ging om de consumptie van bepaalde stoffen:
opiaten, alcohol, nicotine en dergelijke. Maar tegenwoordig is er ook sprake van
‘gokverslaving’ en ‘eetverslaving’, en wordt behalve een lichamelijke afhankelijkheid
ook het bestaan van een psychische afhankelijkheid erkend.
Van een verslaving kun je spreken wanneer bepaalde gedragspatronen zich
dwangmatig herhalen om een behoefte te bevredigen. Je zou wel anders willen,
maar de dwang om die gedragspatronen te herhalen is zo sterk, dat je je er niet aan
kunt onttrekken. Het verschil met een slechte gewoonte is hooguit, dat er in dat
laatste geval niet zo duidelijk sprake is van behoeftebevrediging. Eerder van
achteloosheid of gemakzucht. In
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beide gevallen is er sprake van geautomatiseerd gedrag, maar een verslaving heeft
een dwingender karakter. Van een verslaving voel je je het slachtoffer, juist omdat
er sprake is van een sterke behoefte. Een lichamelijke behoefte.
Maar hoe zit het dan met gokverslaving? Er zijn allerlei vormen van dwangmatig
herhaalde gedragspatronen die we geen ‘verslaving’ noemen, maar die er toch erg
op lijken. Het onderscheid tussen ‘lichamelijke’ en ‘psychische’ afhankelijkheid blijkt
nogal betrekkelijk te zijn. Waar gaat gedachteloze herhaling over in dwangmatige
herhaling? Wanneer wordt een gewoonte iets dwangmatigs?
Het is duidelijk dat deze vragen veel te maken hebben met de interactie tussen wat
we gewoonlijk ‘lichaam’ en ‘geest’ noemen. Bij dwangmatig herhaalde
gedragspatronen lijkt het erop alsof we de controle over ons gedrag tot op zekere
hoogte kwijt zijn. Alsof het lichaam ons een bepaald gedrag voorschrijft. Het is een
vorm van ongewenste automatisering: niet nagestreefd, maar onwillekeurig ontstaan.
En uit het dwangmatige karakter ervan blijkt dat we veel minder ‘baas in eigen huis’
zijn dan we graag aannemen. Het lichaam laat zich niet langer gebruiken, het gebruikt
ons.
Maar waarom? Is dat niet een symptoom, een signaal dat er iets mis is? Het
mechanisme van een verslaving vormt een gesloten circuit, een vicieuze cirkel in
het gedrag. De dwangmatigheid is het symptoom van een onvermogen tot
zelfbeheersing en onthouding. En in die zin lijkt verslaving de weerspiegeling, op
individueel niveau, van wat er op collectief niveau gebeurt: we zijn opgesloten
geraakt in een systeem waarin wij als gebruikers van techniek niet meer autonoom
zijn, maar zelf gebruikt worden.
Het is ook opmerkelijk dat verslaafden tegenwoordig door hulpverleners bij
voorkeur ‘gebruikers’ genoemd worden: een neutrale term waarmee het verschijnsel
wordt gereduceerd tot onschuldige consumptie. Dat lijkt me veelzeggend: in plaats
van de slachtoffers van hun verslaving af te helpen, probeert men het verschijnsel
maatschappelijk acceptabel te maken. Toch zou ‘gebruikte’ een passender term
zijn: ze worden niet alleen gebruikt door hun verslaafde lichaam, maar ook door de
criminele commercie en door hulpverleningsinstanties die, eenmaal in het leven
geroepen, ook zichzelf graag in stand houden. Maar misschien is dit soort
verharmlosend taalgebruik ook wel typerend voor een samenleving die verslavingen
in de hand werkt. Een economisch systeem dat streeft naar een voortdurende groei
van de consumptie heeft immers alleen maar baat bij het creëren van zoveel mogelijk
verslavingen. Maar dat klinkt onaangenaam, dus moet het anders benoemd worden.
Daarom heten ook patiënten tegenwoordig cliënten.
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Verslaving aan alcohol, tabak of drugs wordt (nog) algemeen als zodanig erkend
en benoemd. Maar als het dwangmatig herhaalde gedrag dat kenmerkend is voor
fysieke verslavingen ook herkenbaar is in andere gewoonten, kun je je afvragen of
het niet een veel algemener en wijder verbreid verschijnsel is. Zijn we in feite niet
aan steeds meer dingen verslaafd geraakt, zonder dat we het zo noemen? (Alleen
wanneer de hulpverlening een nieuw werkterrein ontdekt waarvoor subsidie moet
worden geworven, wordt de term nog ingezet: zo kennen we inmiddels ook de
gokverslaving en de eetverslaving.) Hoe zit het bijvoorbeeld met de workaholic, voor
wie het werk ook een manier is om andere dingen te vergeten of te ontvluchten?
Waarom kan iemand totaal van slag raken wanneer hij eens een dag zonder tv of
computer moet doorbrengen? En wat is er aan de hand met iemand die zijn auto
geen dag kan missen zonder zich ernstig gehandicapt te voelen?
Als je leert autorijden, oefen je jezelf in het automatiseren van een reeks
handelingen. Deze automatisering wordt bewust nagestreefd, en veronderstelt een
bewust en doelmatig gebruik van de auto. Maar voor je het weet, ‘kun je niet meer
zonder’ en voel je je bijna vernederd wanneer je eens gedwongen bent, van het
openbaar vervoer gebruik te maken.
Is dat geen verslaving en zijn dat geen ontwenningsverschijnselen? En als je elke
avond de tv aanzet om met je afstandsbediening om van het ene kanaal naar het
andere te zappen, uit gewoonte of uit lusteloosheid, omdat je nergens anders zin
in hebt- is dat met een soort verslaving? Het is waar: onthouding veroorzaakt geen
lichamelijke afkickverschijnselen, maar je kunt er behoorlijk door van slag raken.
Opeens moet je iets anders - maar wat? En waar ligt de grens tussen een gevoel
van onbehagen en een lichamelijk onwel-zijn? Wie pas gestopt is met roken, heeft
ook nauwelijks last van lichamelijke afkickverschijnselen, maar voelt wel de constante
behoefte aan een sigaret.
Verslavingen hebben altijd iets te maken met lustgevoelens: je raakt verslaafd aan
iets omdat het je een lustgevoel schenkt. En ‘alle Lust will Ewigkeit’: lust vraagt om
herhaling. Zo ontstaan de dwangmatige gedragspatronen die kenmerkend zijn voor
elke verslaving. En die kunnen zich ook voordoen in de omgang met bepaalde
vormen van techniek.
Autorijden schenkt ook een zeker lustgevoel. En dat geldt voor meer vormen van
apparaatgebruik. Wat voor lust is dat precies? In de eerste plaats is er de ervaring
van een macht die je uitoefent: bij het autorijden voel je de kracht van een machine
die jij onder controle hebt, waarmee je kunt ‘lezen en schrijven’. Verder is er natuurlijk
de ervaring van snelheid, die ook iets heel aantrekkelijks heeft. Maar wat misschien
doorslaggevender is, wat een volkomen irrationeel lustgevoel opwekt, is de erva-
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ring van de auto als een tweede lichaam: je zit erin, het apparaat omsluit je, en je
bedient het niet alleen, je voelt er ook mee: de banden en de carrosserie fungeren
als nieuwe zintuigen, waarmee je de gesteldheid van het wegdek en de parkeerruimte
tussen twee auto's exact kunt aanvoelen. Als autorijden iets verslavends heeft, dan
zit het vermoedelijk vooral daarin: dat de bestuurder één wordt met het apparaat.
Hij vervloeit ermee tot één soepel functionerend organisme.
Dat is een geheimzinnig verschijnsel: de lust die we in het gebruik van sommige
apparaten (vooral auto's en in het algemeen misschien gemotoriseerde
vervoermiddelen) ervaren, kan een verslavend effect hebben. Zo sterk dat mensen
liever uren in de file staan dan het rijden in eigen auto op te geven. Dat heeft
misschien iets met het lichamelijke aspect van dit soort machines te maken: zelf
rijden in eigen auto biedt een vorm van intimiteit die men niet snel zal opgeven voor
het meerijden in een ander voertuig - zeker als dat een anoniem, collectief karakter
heeft als een bus of een trein. Je mist dan de lust van de directe omgang (de
intimiteit) met het apparaat. Liever achter het stuur van je eigen ‘tweede lichaam’
dan samen met anderen in het collectieve ‘tweede lichaam’ van trein of bus. En
beleidsmakers die het autoverkeer willen beperken en de mensen naar het openbaar
vervoer willen lokken, zullen dus middelen moeten vinden om af te rekenen met dit
irrationele lustgevoel.
Dit soort intimiteit met apparaten (dat zich op een andere manier ook met computers
kan voordoen) is, voor zover ik weet, nog nauwelijks onderzocht. Het zou wel eens
kunnen zijn dat deze intimiteit op een bepaalde manier bindender en verslavender
is dan die met andere (menselijke) lichamen. Want als je ermee om weet te gaan,
doet dit ‘lichaam’ precies wat je wilt en wanneer je het wilt. Het gaat volkomen naar
jouw hand staan: je kunt er zogezegd mee ‘lezen en schrijven’. Het is een altijd
gewillige partner, die nooit hoofdpijn voorwendt, ruzie maakt of iets anders wil dan
jij.
Computerfreaks, motorfanaten en andere obsessieve apparaatgebruikers geven
soms de voorkeur aan de omgang met hun apparaten boven die met mensen, en
wel om de zojuist genoemde redenen. Mensen zijn ‘lastig in de omgang’ omdat ze
nu eenmaal een eigen wil hebben en dus niet voorspelbaar reageren. Apparaten
daarentegen bieden je een intieme omgang waarin ze zich volledig voegen naar
jouw wil. (Dat je je daarvoor eerst volledig hebt moeten voegen naar hun
bedieningswijze wordt daarbij makkelijk over het hoofd gezien. Temeer omdat
degenen die er gevoelig voor zijn het juist leuk vinden om zo'n apparaat te leren
bedienen.) Het is een soort symbiotische relatie: het apparaat dient jou, als jij het
apparaat bedient. En alleen op die voorwaarde kun je het lustgevoel
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ervaren dat gepaard gaat met die volledige ‘machtsuitoefening’ over het apparaat.
Het is dus een heel bedrieglijke verhouding, die met apparaten: het zijn geen dingen
waarmee je naar eigen goeddunken kunt omgaan - ze conditioneren je gedrag. Pas
wanneer je ze gebruikt volgens hun ingebouwde logica schenken ze je de lust van
het machtsgevoel.
Maar de macht die je daarbij ervaart is niet geworteld in je eigen organisme: het
is een geleende macht. De vrachtwagenchauffeur die moeiteloos een tientonner
bestuurt, kan zich machtig voelen achter zijn stuur, maar het is niet zijn macht, het
is die van zijn ‘tweede lichaam’: zijn imposante vrachtwagen. Zodra hij uitstapt, is
er van zijn macht niets over. De macht die we over deze dingen hebben en die we
ermee uitoefenen, is dus ook van die dingen afhankelijk - wat ons op onze beurt
weer van die dingen afhankelijk maakt.
Of je dat nu ‘verslaving’ wilt noemen of niet, in die afhankelijkheid ligt de
belangrijkste oorzaak van het ontstaan van zulke onwillekeurige conditioneringen.
Wie die afhankelijkheid niet onderkent, blijft blind voor het feit dat hij als gebruiker
(hetzij van genotmiddelen, medicijnen of apparaten) ook gebruikt wórdt. Of dat erg
is - en hoe erg dan wel - daarover valt te twisten. Maar het lijkt me niet onbelangrijk
om in te zien dat die afhankelijkheid ontstaat uit een manier van denken die zo
algemeen en vanzelfsprekend is, dat ze zelf tot een soort automatisme is geworden,
namelijk het instrumentele denken, dat alles opvat als middel tot een doel.
Dit denken, dat de motor is achter alle techniek, heeft ons ontegenzeglijk enorm
veel voordelen opgeleverd. Maar de consequentie ervan is dat het uiteindelijk alles,
ook onszelf, reduceert tot middelen. Middelen die geen ander doel dienen dan het
op gang houden van de cyclus van productie en consumptie. Dat is het tragikomische
lot van de consument: wat hij beschouwt als zijn vrijheid maakt hem steeds
afhankelijker.
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Dirk van Weelden
Een beter dier
‘Als groot voorstander van training met de hartslagmeter kamp ik met het volgende
probleem. Als ik met mijn partner of de loopgroep train hebben we regelmatig last
van storing op elkaars hartslagmeter. Lastig! Voor degene die zijn hartslagmeter
alleen gebruikt voor de bewaking van de onder- en bovengrens van zijn inspanning,
is dat nog niet zo'n ramp. Die zorgt dat de afstand met zijn loopmaatje wat groter is
en drukt op reset. Vervelender is het voor mensen zoals ik, die hun trainingsresultaten
bij thuiskomst inlezen in de PC en gebruiken voor het bijhouden van trainingsschema's
en statistieken. Keer op keer zijn alle resultaten die ik uitlees onbruikbaar of
onvolledig. Is hier iets op te bedenken? Of moet ik, om het probleem te verhelpen,
al mijn trainingen in bittere eenzaamheid volbrengen?’
Het antwoord van de deskundig redacteur op deze ingezonden brief is hier niet
terzake. Het gaat om het beeld van een troepje hardlopers, die stuk voor stuk een
elektronisch aura hebben, opgewekt door een zendertje op hun borst. Via elektrodes
in een band over de borst wordt de hartslagfrequentie opgemeten en door een
zendertje omgezet in een radiosignaal. Aan de pols zit een gecomputeriseerd
polshorloge dat het signaal opvangt, toont en opslaat. Zwaaiend met hun polsen
bewegen de lopers soms de ontvangers door elkaars aura en meten dan ongewild
elkaars hartslag. Of een hartslag, die van niemand is, behalve dan van de op hol
geslagen hartslagmeters.
Het beeld is dat van een veruitwendigd, een buiten boord hangend hart. Al is is
het een symbolisch hart, een symbool voor de activiteit ervan. Dat symbool is een
uit elektrische pulsen bestaand getal dat wordt overgeseind van borst naar pols. Er
zijn mensen die een uur met zo'n apparaat op hun lijf door een bos hollen en thuis
de grafiek van hun hartslagfrequentie op de PC bewonderen. Wat vertelt dit beeld?
Is dit een voorbeeld van sportverdwazing; grotesk, door de vermenging met nieuwe
technologische middelen?
Iedereen die ja zegt op de bovenstaande vraag heeft blijkbaar een duidelijk omlijnd
idee van wat hardlopen c.q. sport ‘eigenlijk’ is of hoort te zijn. Anders is het onmogelijk
om dit beeld aan te merken als een teken
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van verdwazing, oftewel verdwaald raken in het verkeerde of oneigenlijke. En laat
me raden, de mensen die ja zeiden vinden dat sport eigenlijk niet meer zou moeten
zijn dan een viering van de verbintenis tussen mens en natuur, in de vorm van
bewuste en gezonde lichaamsoefening. Sport en spel kunnen naar hun idee ook
wel een ethische kant hebben. Je kweekt er idealiter doorzettingsvermogen,
teamgeest, opofferingsgezindheid, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen,
zelfbeheersing en eerbied voor de geest en regels van het spel, en meer van dat
soort mooie menselijke eigenschappen mee. Volgens dit klassieke
negentiende-eeuwse ethos sterkt sport het karakter en is het een soort van zedelijk
droogzwemmen, een training voor het echte maatschappelijke leven.
Strikt genomen zijn records, topprestaties en technologie van ondergeschikt
belang; sterker, ze corrumperen de echte sport door haar uit te leveren aan een
vermaakindustrie, waarvan nieuwsmedia, kledingfabrieken, makelaars, ritselaars,
overheden, snoepfabrikanten en marktkooplui profiteren. Commercie, technologie
en agressie verraden de humanistische idealen die schuilgaan achter dit idee van
sport. Het menselijk lichaam heeft een rol te vervullen als ethisch geworden natuur.
Op de website van een bedrijf dat hartslagmeters maakt was deze aanprijzing te
lezen: ‘Be a better animal’. De spijker op de kop. De gedachte dat hardlopen met
een hartslagmeter onnatuurlijker zou zijn dan zonder is even absurd als de bewering
dat grillen natuurlijker zou zijn dan stoven. Trainen is net als het koken van voedsel
een vorm van complex menselijk gedrag. Het zijn bezigheden waarin kennis,
techniek, bijgeloof en persoonlijke voorkeuren meespelen. Typisch menselijke
manieren om intensiever met de natuur om te gaan dan dieren dat kunnen. Mensen
die hardlopen zonder hartslagmeter natuurlijker vinden vergeten de techniek die in
hun kleding, hardloopschoenen of stopwatch verborgen zit en de wetenschap die
achter hun trainingsschema's schuilt. Het is meer een kwestie van al dan niet
hinderlijk in het oog springende technologie dan een kwestie van meer of minder
natuurlijkheid.
Het is misschien niet zo natuurlijk om de natuur te willen begrijpen en je voordeel
te doen met die kennis, maar je kunt er wel een beter dier door worden. Tenslotte
verwijst de reclamekreet naar fundamentele fysiologische mechanismen, die het
verbeteren van een sportieve prestatie bepalen. En die zijn hetzelfde voor mens en
dier.
Ik heb jarenlang een uitgesproken afkeer van hartslagmeters gehad. Dat had met
het idee van natuurlijkheid of een afkeer van technologie niets te maken. Hardlopen
is een bezigheid die een sterke illusie van toegenomen vrijheid kan oproepen. Al
dravend door veld en duin kan de loper zich bevrijd van zorgen, onafhankelijk en
een vrij man voelen. Dat wekt, in combinatie met de inspanning, een vorm van
vreugde op, die
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oorzaakloos lijkt en dus onderdompelend werkt. Mijn bezwaar was altijd dat
hartslagmeters teveel aandacht kosten tijdens het lopen en de sfeer daardoor zouden
bederven. Die heerlijke zorgeloosheid zou steeds weer doorschoten worden door
informatie over mijn hartfrequentie, die natuurlijk aanleiding geeft tot interpretatie
en aanpassing van het tempo, misschien zelfs wel tot zorgen! Waarom zou ik mijn
plezier bederven? Een hartslagmeter, vond ik, was niets voor mij.
Toch veranderde dat en inmiddels loop ik een paar keer per week met een
hartslagmeter. Het hoort nu bij het spel dat hardlopen is en verhoogt het plezier in
plaats van het te bederven. Waardoor ging ik er anders over denken? Ik vermoed
dat het kwam door mijn ontmoeting met medische meet en scanapparatuur. In een
maand tijd ging ik op röntgenfoto's, werden er herhaaldelijk elektrocardiogrammen
gemaakt, maakte men een MRI-scan van mijn hersens, een Doppler-echo van mijn
hart en liep ik een dag lang met een kastje om mijn nek dat via zeven elektroden
mijn hartritme registreerde. Gelukkig leverde de speurtocht helemaal niets op. Maar
het maakte wel dat ik anders ging denken over het delven van informatie uit mijn
lichaam.
Een neurologisch incident dat er verder niet toe doet had de medici ertoe aangezet
hun apparaten van stal te halen. Er ontstond een onheilspellende sfeer; ieder moment
verwachtte ik de ontdekking van iets vreselijks dat mijn hele leven op de kop zou
zetten; of erger. Er kwam niets. Iets anders werd wel duidelijk met al die op niets
uitlopende metingen en visualiseringen van mijn binnenwerk: dat mijn lichaam slecht
te begrijpen was als een machine of een ding. Het was eerder iets als een veld waar
zich een veelvoud aan onderling verbonden processen afspeelt. Een tijdruimte, die
alleen kan bestaan door een veelzijdige en chaotische wisselwerking met de
omgeving. Het is onder andere een ingewikkeld en verre van overzichtelijk opererend
netwerk van informatiekringlopen. Hormonen, zenuwen, zintuigen, afweersysteem,
ze vormen een wolk aan seinen, commando's en gegevens. De hele
energiehuishouding is een daar weer losjes mee verbonden netwerk. Aan de ene
kant werd ik overspoeld door informatie uit mijn lichaam. Godzijdank geruststellend
van aard. Ze wekte vertrouwen op. Aan de andere kant had die overdaad aan
informatie een vervreemdend effect. Samen met twee neurologen stond ik voor de
lichtbak met de MRI scans van mijn hersens. Als twee doorgewinterde toeristen
bewonderden ze het uitzicht. ‘Zie je, ook hier, mooie wijde aderen,’ zei de een en
tikte met een potlood op een vrolijk kronkellijntje dat ergens in mijn hoofd moest
zitten. In het hoofd dat zij aankeken en toelachten, in de hersens die de woorden
aan elkaar regen die ik tegen ze sprak. In de weken na het technowetenschappelijk
verkenningsoffensief kon ik al hardlopend onmogelijk nog denken dat ‘ik’ daar liep
en mijn li-
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chaam me droeg en gehoorzaamde. Mijn denken, mijn ik, was maar een kleine
subroutine in het veld aan processen en wisselwerkingen dat mijn lichaam geworden
was. Ik dacht aan een stuurman op een zeilschip midden op de oceaan. Een klein
zeilschip op een oceaan waar het ging stormen. De aanblik van een hartslagmeter
had, om eerlijk te zijn, altijd onheilspellende medische associaties opgewekt. Zo'n
zwarte band dwars over de borst, het deed toch denken aan ziekenhuizen,
hartpatiënten, angst en zorgen om dreigende infarcten. Hardlopen deed ik om vrij
en buiten te zijn, om mijn lichaam te gebruiken, niet om mijn aandacht erin te laten
wegzinken. Hartslagmeters spuwden informatie die ik destijds liever niet tot me
wilde nemen.
Dat was veranderd. De wereld die de medische apparaten opriepen was niet
griezelig. Eerder ondoorzichtig, wonderlijk; een sprookjeswereld, die barstte van de
logica, maar ook van de raadsels. Dat alle metingen en scans geen enkele verklaring
voor het neurologisch incident hadden kunnen vinden maakte wel duidelijk dat ook
die indrukwekkende apparatuur niet alles vermocht. Ik voelde een sterk verlangen
me te vereenzelvigen met alles wat die apparaten aan informatie en beelden over
mijn lichaam konden geven. Ook al begreep ik die informatie niet goed en wist ik
dat mijn lichaam niet zomaar te begrijpen was door wat die apparaten konden meten
en waarnemen. En toch was ik dat, maakte dat wat ‘ik’ zei, deel uit van hetzelfde
veld dat de medische apparaten gecodeerd en in fragmenten toonden.
Ja natuurlijk had het iets van het bezweren van angsten, maar er was ook een
kinderlijk element van nieuwsgierigheid en de lust te spelen met de gegevens en
beelden die de apparaten opriepen. Kortom, de magische kant die ook
wetenschappelijk vervaardigde technologie heeft liet zich gelden. En de gedachte
aan een hartslagmeter wekte geen afkeer meer. Ik werd nieuwsgierig naar het ding.
Wat kon ik ermee te voorschijn toveren in het wonderlijke en maar deels bekende
veld dat mijn hardlopende lichaam was? Hoe zou het me helpen een beter dier te
worden?
Goed, je bindt een hartslagmeter om en hangt elektronisch je hart buiten boord
zodat je naar de werking ervan kunt kijken op je polshorloge. Wat is het nut en
eventueel de lol van het veruitwendigen en kwantificeren van je hartslagfrequentie?
Trainen is berekenend gedrag dat pas op de lange termijn rendeert. Als hardloper
dresseer je je verbranding en je spieren, en vooral je hartspier. Door de verschillende
typen trainingen veranderen spieren en hun vermogen. Ze wennen aan inspanningen
van een bepaalde intensiteit met een bepaalde duur. De hartspier ook en hij groeit
van trainen, net als een biceps van het gewichtheffen. Met de leeftijd gaat de
maximum hartslag naar beneden, maar alle mensen van dezelfde leeftijd hebben
ongeveer dezelfde maximum hartslagfrequentie.
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Het verschil tussen getrainde en ongetrainde mensen zit niet in dat maximum aantal
slagen per minuut, maar in de kracht en omvang van de hartspier. Oftewel, aan de
cilinderinhoud van de motor. Honderdvijftig cilinderslagen van een solexmotor leveren
minder vermogen dan honderdvijftig slagen van een zes liter Ferrari motor. Trainen
is niets anders dan je lichaam dresseren meer vermogen op te wekken met minder
inspanning. Oftewel: niet 10 kilometer per uur gaan bij een inspanning van 145
hartslagen per minuut, maar 15!
Trainen is een proces van gewenning, belasting en herstel. Fysiologisch werkt
het zo dat er voor verschillende doelen (sprinten, tien kilometer, marathon)
verschillende combinaties van die drie elementen ideaal uitwerken. Bij ieder van
die elementen horen verschillende niveaus van intensiteit van de inspanning, dat
wil zeggen, verschillende hartslagfrequenties. Iemand die traint voor de marathon
zou bijvoorbeeld ongeveer zeventig procent van zijn tijd moeten lopen op een
inspanningsniveau dat flink onder dat van de wedstrijd ligt. Zo traint hij het
allerbelangrijkste: uithoudingsvermogen. De resterende dertig procent moet hij
besteden aan intervallen en sprints om zijn beenspieren en hart niet te veel te laten
wennen aan die lagere inspanningsniveaus en de snelheid die voor de wedstrijd
nodig is niet te verliezen. Inspanningsniveau is gewoon een ander woord voor het
aantal hartslagen per minuut.
En daarom is een hartslagmeter zo nuttig; als je het goed doet kun je je hartspier
groter en sterker zien worden. Hetzelfde stuk loop je in dezelfde tijd, maar je hebt
er minder hartslagen per minuut voor nodig en dat is het beste bewijs dat je vermogen
of conditie is vooruitgegaan. Het is ook een bewakingsinstrument: om te zorgen dat
je jezelf niet tegenwerkt door te veel bij een te hoge hartslag te trainen. En dan
vertelt de hartslagmeter ook allerlei dingen over de nacht ervoor, over slaapgebrek
of goede nachtrust, over alcoholgebruik, over verkoudheid. Verder is het de
hartslagmeter die aantoont dat inspanning en tempo niet hetzelfde zijn: hij vertelt
dat windkracht zeven bij hetzelfde tempo acht slagen per minuut extra kost en ook
wat het verschil in hartslagen is tussen een droog bospad en het bospad na een
paar dagen regen. Ieder viaduct en heuveltje is behalve een gevoel in borst en
benen ook een reeks getallen, die een aanvullend verhaal vertellen.
Een hartslagmeter is geen prothese, het is geen vervanging of uitbreiding van
een lichaamsdeel. Tenzij je het deel van het brein van de loper dat bezig is met het
trainingsschema en het vermijden van blessures zo noemt. Wat is het wel? Zoiets
als het kompas van een bergwandelaar, de wichelroede van een waterzoeker, de
toverstaf van een goochelaar? Mijn ervaring is dat het niet zozeer de lichamelijke
beleving van het hardlopen reduceert tot een medisch/technologisch objectief feit,
maar omgekeerd
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een instrument is dat als een vergrootglas werkt op allerlei vage indrukken en
vermoedens die je al lopend en trainend hebt. Een hartslagmeter werkt eerder als
een instrument om een compleet beeld te maken, waarin de gewaarwording van je
hardlopende lichaam, de afgelopen week, de afgelopen nacht, het na te streven
trainingsdoel, het weer en het landschap in elkaar passen. De verspringende getallen
in het display van de hartslagmeter toveren alle gedachten en indrukken tot een
geheel, als een alles verbindende stem. Geheimzinnig is dat niet, dat komt omdat
de hartslagfrequentie ook feitelijk naar het dragende en verbindende element verwijst:
de inspanning. De eerste indruk is natuurlijk dat een hartslagmeter een
versimpelende, technologische uitwerking op de beleving van het hardlopen heeft,
door een veronderstelde reductie tot kwantificeerbare data en schema's. Mijn ervaring
is dat de omgang met instrumenten als de hartslagmeter (maar ook met
fitnessapparaten) eerder appelleert aan de magische verrijking van de sportieve
bezigheid.
De getoonde hartslag is dus meer dan een nuttig feit. Het heeft iets magisch om
bij iedere heuvel of na ieder interval precies te kunnen zien hoe sterk ik ben, hoe
snel mijn lichaam herstelt of juist aan het eind van zijn latijn raakt. Natuurlijk voel ik
dat soort dingen zelf wel, maar nu heb ik een objectief teken aan mijn pols. Het
werkt als een magisch, sprekend amulet.
De hartslagmeter intensiveert mijn beleving van wat ik aan het doen bent,
momentaan en op de langere termijn; hij geeft letterlijk stem aan de krachten in dat
chaotische, veelvoudige, oneindig veranderende veld waar ik als denkend ‘ik’ deel
van uitmaakt: mijn lichaam. Er zit een grote dosis magisch denken opgeslagen in
de ontmoeting van technologie en menselijk lichaam. Het is het technoanimisme
van de hedendaagse sportcultuur dat daar op in speelt. Het bezielde, door Idolen
en hun Beelden bezeten lichaam, dat zich in ceremonies en rituele nabootsingen
spiegelt aan de Hogere Wezens; zelfs als dat puur symbolisch gebeurt in gebaren,
kleding. Dat is een sportcultuur waarin nu juist een essentiële rol is weggelegd voor
de media, de commercie, de technologisering. Het oude sportethos normeerde de
lichamelijke inspanning langs de meetlat van een ideaal mensbeeld, waarin
rationaliteit, orde, ethische aangepastheid, onthechting van nut, sociale status en
geld (als men zich dat veroorloven kon) hoog werden aangeslagen. In feite was het
een ontkenning van de wonderlijke, wilde en verre van ethische en beheersbare
werkelijkheid van het lichaam. In de hedendaagse sportcultuur woekert een nieuw,
technoanimistische beleving van het lichaam. Daarin zijn technologie, roem, erotiek,
sociale status, geld, agressie niet uitgesloten of verdacht, maar juist de drijvende
krachten.
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Arjen Mulder
Single, single, repeat
De redenen dat ik naar de sportschool ging waren vrij simpel. Na de geboorte van
mijn zoon had een combinatie van doorwaakte nachten, het thuis moeten blijven
vanwege tegenzin in een oppas en het wegvallen van dagenlange wandeltochten
tijdens vakanties als gevolg van het noodzakelijke middagslaapje in een deugdelijk
babybedje - nog afgezien van het feit dat het met een kinderwagen lastig lopen is
op ruig terrein - ertoe geleid dat mijn conditie achteruit was gegaan, mijn lichaam
was uitgedijd en mijn ledematen waren verstramd. Ik hoopte kortom niet alleen wat
kortademigheid en overtollige ponden kwijt te raken, maar ook een zekere elegantie
in mijn bewegingen terug te brengen. Ik had tien jaar eerder al eens een tijdlang
getraind bij de gezinssportschool om de hoek nadat mijn toenmalige relatie op de
klippen was gelopen en ik na een paar maanden wanhoop en aanvetten besloten
had de draad van mijn bestaan weer op te nemen, te beginnen bij mijn lichaam.
Indertijd was ik gaan bodybuilden, en zowaar, het werkte: niet alleen kreeg ik zúlke
schouders en een middeltje waar zelfs ik bewonderend naar keek, ook werd ik
opeens vriendelijk toegelachen door aardige mevrouwen op straat en overwon ik
ook mijn schroom om het meisje op wie ik achteraf gezien toch al minstens een jaar
een oogje moet hebben gehad, mee uit te vragen. De liefde keerde terug, het leven
werd weer boeiend. Had ik acht jaar geleden maar geweten hoe heerlijk het is om
aan de machines te hangen, dacht ik in die tijd: dan had ik toen al een lichaam met
bijbehorend zelfvertrouwen ontwikkeld dat de relatie die had moeten vastlopen
voordat ik naar fitness toog, overbodig had gemaakt. Het enige minpunt van de
ontwikkeling van anaërobe spieren - de opgepompte bundels waar het om gaat als
je twee avonden per week het hele pakket aan toesteloefeningen afwerkt - is dat je
er niks mee kunt. Dat je overhemd om je schouders begint te spannen is vermakelijk,
maar de spieren van je dijen en bovenarmen zitten eigenlijk vooral in de weg.
Bovendien begon ik me van al dat sporten zo fit te voelen dat ik me genoodzaakt
zag te gaan roken om mijn blakende gezondheid enigszins te dempen en normaal
sociaal verkeer mogelijk te houden - ik had de hele tijd de neiging om op te springen
en iets te gaan doen (wat dan ook). Dat roken was anderzijds wel weer handig bij
de
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avondjes dat ik met mijn nieuwe vriendin aan de scharrel ging, met alle cafés, feestjes
en drankinname vandien. Deze bij-effecten wilde ik ditmaal, bij mijn hernieuwde
bezoek aan de sportschool om de hoek, voorkomen. Bovendien was ik in de
tussentijd aërobe spieren mooier gaan vinden dan anaërobe: subtieler, steviger,
sierlijker, onopvallender maar voor de kenner des te pikanter. Ik besloot daarom
geen fitness of bodybuildprogramma te doorlopen, maar twee keer per week steps,
bodyshape of BBB (buik billen benen) te doen. Hier ging een nieuwe wereld voor mij
open.
Het prettige aan sportscholen is dat je je er nooit hoeft te generen voor je uiterlijk.
Iedereen ziet er niet uit, want dat is precies de reden dat men er komt, en
superspannende kledij is ook niet nodig, want iedereen zweet als een otter en is na
twintig minuten eigenlijk al zo doorweekt dat zelfs het hipste pakje elke glamour
kwijt is. Bovendien heb je het bij aerobics zo druk met het correct uitvoeren van de
step- en danspasjes, de arm- en beenbewegingen, de buik- en biloefeningen
waarvoor je constant in de spiegel moet kijken - trek ik mijn ellebogen wel hoog
genoeg op, houd ik mijn rug recht, staat mijn knie boven mijn voet, is mijn buik nog
aangespannen - dat het je verder een zorg zal zijn hoe de rest van de klas er uitziet
of bij loopt. Verder ligt het tempo van de oefeningen, anders dan bij bodybuilden,
te hoog om elkaar te gaan bestuderen. Je groet elkaar zelfs nauwelijks als je zo'n
gymzaal binnenkomt en nog even moet wachten voor de juf komt. Elkaar aanraken
doe je al helemaal nooit. Een gesprek is niet alleen onmogelijk vanwege het
geluidsniveau van de stampende muziek, er valt niets te zeggen, op wat gekreun
na wellicht. Het enige andere waarop je je concentreert naast de juiste uitvoering
van de oefeningen, is hoe je lichaam daarop reageert. Als je hele lichaam begint te
tintelen haal je te snel adem. Als je buik begint te branden, houd dan nog even vol.
Maar overdrijf niet, veiligheid gaat boven alles. Na een paar weken ontdek je wat
er zo fijn is aan sommige oefeningen of bewegingen en na een maand of twee begint
je lichaam intens te genieten van al dat gesport. Je krijgt steeds meer energie omdat
je verbranding is opgevoerd, maar niet te veel, zoals bij fitness. Uitgezakte buiken
en zwembandjes om je middel verdwijnen langzaam maar zeker en spieren die
vroeger al eens stevig ontwikkeld waren keren verrassend snel terug, zoals bij mij
mijn kuiten en dijspieren (komt van al dat wandelen, neem ik aan).
Buikspieroefeningen doen weliswaar pijn, maar zodra je ermee stopt en een keer
diep ademt is die voorbij, en de volgende keer heb je er al minder last van. Af en
toe bij een andere leraar of juf gaan trainen is ook een goed idee, want iedereen
heeft zo zijn of haar specialiteiten en bereikt delen van het lichaam waar anderen
geen aandacht voor hebben. Sowieso een fascinerend fenomeen: de sportjuf. Een
wezen van onbestemde herkomst, een
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Europese taal sprekend waarvan de woorden die boven het gedreun uitkomen
Engels aandoen, geblondeerd en onmiskenbaar van het vrouwelijk geslacht, maar
terwijl iedereen druipt en haar handdoeken en waterflesjes grijpt, verschijnt er amper
een zweetdruppel tussen haar schouderbladen of op haar voorhoofd. Door het vele
trainen is moeilijk meer te zeggen of ze knap is of niet: haar uiterlijk bevindt zich
aan gene zijde van mooi en lelijk en doet eerder buitenaards aan, al was het maar
omdat ze altijd en over haar hele zichtbare lichaam egaal bruin is, ook hartje winter.
Afgunstgevoelens of bewondering vanwege haar schoonheid zijn daardoor niet aan
de orde. Hoe reageert je eigen lichaam op haar oefeningen - daarop wordt zij
beoordeeld. En daarom ook krijgt ze aan het einde van elke les een welgemeend
applaus. ‘She's good, eh, the blond one?’ - uitspraak na afloop in de kleedkamer.
‘Het menselijk lichaam is een machine die haar eigen veer opwindt, het levend
voorbeeld van een perpetuum mobile,’ schreef Julien Offray de Lamettrie in De
mens een machine (1748). Dat klinkt te mooi om waar te zijn, dat van dat perpetuum
mobile, en dat is het dan ook niet want, vervolgt De Lamettrie, als je geen voedsel
in deze continu doortikkende klok stopt, ‘kwijnt de ziel weg, vervalt tot razernij en
gaat in uitputting ten onder’. Om haar aan de gang te houden moet er telkens weer
materie en energie aan de machine worden toegevoerd, terwijl een perpetuum
mobile nu juist alleen aan het begin een zetje nodig heeft om eeuwig door te
bewegen. Te veel voedsel, vult De Lamettrie nog aan, is ook niet goed voor dit
mechaniek, want spijsverteringsproblemen leiden tot boosaardig gedrag: ‘In
Zwitserland heeft men een rechter gekend, Steigner von Wittighofen genaamd, die
in nuchtere toestand de onkreukbaarste en zelfs toegeeflijkste aller rechters was.
Maar wee de ongelukkige die in het beklaagdenbankje zat als Steigner terugkwam
van een stevig middagmaal! Dan moesten zowel de onschuldigen als de schuldigen
er aan geloven. Wij denken als rechtschapen mensen en zijn zelfs alleen maar
rechtschapen, wanneer we vrolijk of flink zijn; alles hangt af van hoe onze machine
is opgewonden.’ De mens is een machine die aan stemmingen onderhevig is, anders
dan welk mechaniek dan ook, maar dit gegeven noopt De Lamettrie niet tot de
conclusie dat zijn metafoor wellicht niet deugt, maar voert tot een veel belangrijker
inzicht: ‘De verschillende toestanden waarin de ziel kan verkeren, hangen altijd
samen met die van het lichaam.’ Het belang van deze uitspraak is dat ze luid en
duidelijk zegt dat René Descartes’ filosofie van het ‘Ik denk dus ik ben’ niet deugt,
en om dat aan te tonen had De Lamettrie zich aan het schrijven van zijn traktaat
gezet. Precies omdat de ziel afhankelijk is van het lichaam, kun je het lichaam een
automaat, een machine noemen: het menselijk lichaam kan
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geen aanspraak maken op een goddelijke vonk of een ander buitennatuurlijk extra.
De Lamettrie: ‘De mens is slechts een dier of een verzameling veren die stuk voor
stuk elkaar opwinden, zonder dat men kan zeggen op welk punt in deze kringloop
de Natuur is begonnen. Indien deze veren onderling verschillen is dat altijd alleen
een verschil in plaats of in sterkte, nooit een wezenlijk verschil.’ De ziel is in dit
verband de centrale veer van de machine, dat wel, maar meer ook niet.
Descartes zag dat anders. Waar De Lamettrie een schrijver is die zich kostelijk
vermaakt met het onderuithalen van andermans zekerheden zonder ooit zichzelf
ter discussie te stellen, zet Descartes zich in zijn Over de methode (1637) neer als
iemand die tot het verpletterende inzicht is gekomen dat alles wat hij weet op drijfzand
is gegrondvest, inclusief zijn zelfkennis. Zijn twijfel gaat zo ver dat hij er zichzelf pas
na langdurig onderzoek en diepgaand denkwerk van kan overtuigen dat hij wel
degelijk bestaat en niet deel is van andermans droom. Hij aanvaardt zijn bestaan
pas wanneer hij op het idee komt dat als hij aan alles twijfelt, hij het nog altijd zelf
is die twijfelt en niemand anders. Vandaar: ‘Ík denk, dus ík ben’. Ieder ander zou
zeggen: ik ben, dus ik denk (en ik doe nog veel meer), maar het genie van Descartes
schuilt hem precies in deze merkwaardige omkering. Dat is geen hilarische denkfout,
zoals De Lamettrie wil aantonen, maar een tragische waarheid, het ontroerende
antwoord van een jongeman op de catastrofale ontmaskering van alle overgeleverde
kennis als schijnkennis en het daaruit voortvloeiende besef dat alle kennis waar het
hem in zijn leven om te doen zal zijn nog uitgevonden moet worden. Door hemzelf.
Descartes beschrijft hoe het hem tien jaar reizen heeft gekost om een eerste
onwankelbare steen te leggen voor het gebouw van die nieuwe kennis: als ik aan
alles kan twijfelen, dan omdat ik er ben, en dat ik er ben weet ik weet omdat ik
nadenk, zelf denk en als gevolg daarvan alle overgeleverde kennis afwijs. Descartes:
‘Toen ik mij bezighield met de vraag wát ik was, en besefte dat ik kon doen alsof ik
geen lichaam had, en dat de wereld niet bestond, en dat ik nergens was, maar dat
ik daarom nog niet kon doen alsof ik zelf niet bestond, concludeerde ik dat ik een
substantie was waarvan heel het wezen of de natuur slechts is dat ze denkt, een
substantie die om te bestaan geen plaats nodig heeft en niet afhankelijk is van enig
stoffelijk ding.’ Kort gezegd: ‘Zelfs als het lichaam niet zou bestaan, zou de ziel
evengoed volledig zijn wat ze is.’ De pas verworven eerste zekerheid leidt dus
onmiddellijk tot overmoed: alleen het denken bestaat echt en de rest van de
werkelijkheid kan worden weggedacht. Denken gebeurt door de ziel, dus de ziel mijn ziel - is het enige waarvan ik zeker weet dat hij moet bestaan om mijzelf er te
laten zijn (en ik ben er, want ik denk dit). Dit laatste idee, dat de ziel los van het
lichaam bestaat, wordt door De Lamettrie op de hak genomen in
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zijn anekdote over rechter Steigner von Wittighofen en in wat andere voorbeelden
van effecten op de ziel van koffie, opium, seks en nog zo het een en ander, waaruit
De Lamettrie concludeert dat lichaam en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. De ziel is geen substantie, maar een effect van een mechanisch functionerend
lichaam, of als je de ziel zo nodig als iets materieels wilt voorstellen, dan is ze niet
meer dan één onder vele veren van de machine die wij zijn.
Deze nogal voor de hand liggende kritiek gaat voorbij aan het feit dat Descartes
eigenlijk iets wonderbaarlijks zegt in zijn stelling over de ziel die zonder lichaam
toekan. Hij schrijft namelijk dat hij kon doen alsof hij geen lichaam had, dat de wereld
niet bestond en dat hij nergens was. Probeer je dat eens van jezelf voor te stellen.
De jonge René Descartes had zich voorgenomen een methode te ontwikkelen
waarmee hij zich uit de wanorde in zijn hoofd en in de wetenschap van zijn tijd kon
denken en zekerheid kon krijgen omtrent wie hij was en wat hij wist. Die methode
baseerde hij op vier regels. Ten eerste zou hij nooit iets aannemen waarvan hij niet
zelf de waarheid duidelijk inzag. Ten tweede zou hij elk probleem eerst in zo veel
stukjes opdelen als voor de oplossing ervan nodig mocht blijken te zijn. Ten derde
zou hij zijn redeneringen ordelijk opzetten door te beginnen met de meest eenvoudige
zaken en dan stap voor stap op te stijgen naar de meest ingewikkelde kwesties. En
ten vierde zou hij de afzonderlijke denkstappen van zijn redenering zo volledig
uitschrijven dat hij niets zou kunnen vergeten. Deze vier regels vormen nog altijd
de grondslag en toetssteen van elk wetenschappelijk betoog. De eerste echte
waarheid die Descartes met zijn methode ontdekte was het verrassende inzicht dat
hijzelf bestond, los van lichaam, wereld en plaats. Hoe kwam hij daarachter? Door
zich zichzelf voor te stellen zonder lichaam, zonder omringende wereld en zonder
grond onder de voeten. Het was zijn voorstellingsvermogen, zijn verbeeldingskracht
die hem de waarheid van zijn eerste eigen gedachte onthulde: in zijn fantasie kon
hij alles wegdenken, behalve zichzelf als de bedenker van het fantastische niets
waarin hij hoe dan ook bestaan bleef. De waarheid van het denken oftewel het
bestaan van de ziel is alleen te ontdekken met behulp van de inbeelding. ‘Ziel’ is
een ander woord voor de verbeeldingskracht. Terwijl Descartes zich opwerpt als
de kampioen van het wetenschappelijk verantwoorde, logische denken, blijkt hij
vanaf zijn allereerste originele gedachte de kampioen van de verbeelding te zijn.
Het feit dat Descartes de waarheid alleen logisch kon funderen in zijn fantasie,
bracht hem niet op de gedachte dat het oorspronkelijke idee van het
ik-denk-dus-ik-ben wellicht ook een fantasma was. Integendeel, hij maakte er de
positie buiten ruimte en tijd van, van waar af de wetenschappelijke blik sindsdien
heel het aardse gebeuren heeft kunnen bestu-
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deren door het eerst tot aan de kleinste bouwstenen toe te analyseren, vervolgens
logisch te reconstrueren en ten slotte toetsbaar te beschrijven en publiceren. In de
natuurwetenschap is het geloof in een ziel die zich onafhankelijk van het lichaam
door ruimte en tijd kan verplaatsen, tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Het
evolutieproces vanaf de Big Bang en het ontstaan van het leven op aarde tot en
met het uitdoven van het heelal over een jaar of vijftien miljard wordt in
wetenschappelijke boeken beschreven alsof men erbij was: de ziel van de
onderzoeker beweegt zich onbekommerd door de aeonen, doet interessante
waarnemingen aan supernova's, blauwgroene algen die een zuurstofrijke atmosfeer
voortbrengen, Cambrische explosies, dinosauriërs, komeetinslagen, zich
ontwikkelende zoogdieren en de savanne optrekkende mensachtige apen,
wereldoorlogen en ruimtereizen, tot en met het uitdoven van de zon en de val van
ons melkwegstelsel naar het centrum van het heelal, en de wetenschapper brengt
van al die spannende momenten een ooggetuigenverslag mee. Of neem de stelling
dat alle gebeurtenissen in het universum, inclusief het leven, uiteindelijk te reduceren
zijn tot natuurkundige en scheikundige processen: in dit ‘reductionisme’ beweegt
de ziel van de onderzoeker zich vrolijk van macro- naar microniveau en ziet in de
levende cel alleen maar fysisch-chemische veranderingen optreden, en niets anders.
De blik van de wetenschapper is niet gebonden aan zijn lichaam, zijn wereld, zijn
plek daarin. Elke wetenschappelijke uitspraak is even waar voor elk lichaam, waar
dan ook, in welke wereld ook (de natuurwetten gelden overal in het heelal vanaf de
allereerste attoseconde van de oerknal). De klassieke natuurwetenschap beschrijft
niet de wereld waarin wij bestaan met lichaam en al, maar een denkbeeldige wereld,
of preciezer gezegd: de ideale toestand van de wereld, bezien door een absolute
waarnemer. Isaac Newton behandelt in Philosophiae naturalis principia mathematica
(1687) ruimte en tijd, afstand en duur, massa en snelheid als grootheden die
onafhankelijk bestaan van onze zintuiglijk indrukken - als grootheden dus die alleen
kenbaar zijn voor de ziel. In de praktijk blijken bij metingen alle natuurconstanten
enigszins te variëren rond een gemiddelde, dat dan die zogenaamde ‘constante’ is,
maar onveranderlijk constant is niets, zelfs niet de lichtsnelheid. Daar maakte de
klassieke natuurwetenschap zich niet druk om, want die was eerder geïnteresseerd
in de bedoeling van de wereld dan in de wereld zelf. Dat Descartes na zijn ontdekking
van ‘ik denk dus ik ben’ meteen een redenatie opzet om aan te tonen dat God
bestaat als het enige volmaakte in een verder onvolmaakt heelal, vormt de opmaat
tot dit idealisme van de natuurwetenschappen. Het feit dat de wereld niet precies
de natuurwetten volgt maar slechts zo'n beetje, is geen tekortkoming van die
natuurwetten maar van de wereld, net zoals het niet Gods schuld is dat de wereld
onvolmaakt is, ook al
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heeft Hij hem geschapen. Waarheid en zekerheid bestaan alleen in Zijn domein,
niet in dat van het aardse gehannes. In plaats van bescheidenheid te puren uit dit
besef, werd Descartes er overmoedig van: ik denk dus ik ben, en dat betekent dat
alles wat niet denkt niet is. Dieren bijvoorbeeld denken niet, ze zijn niet in staat
betekenisvolle zinnen te construeren en hebben daarom geen onsterfelijke ziel zoals
wij. Met deze gedachte zette de onttovering van de werkelijkheid door de
wetenschappelijke rede pas goed in: niets in de wereld was meer bezield, behalve
de mens, en die had zijn ziel van God gekregen. De stap die De Lamettrie hierna
zette, vol bewondering overigens voor zijn voorganger Descartes, was dat hij duidelijk
maakte dat ook de mens een onbezield wezen is: zijn ziel is niet wezenlijk anders
dan zijn plasser. Je maakt er de wonderlijkste dingen mee mee, maar goddelijk,
nee. De ziel is net zo aards als al het andere. De mens is een dier en het dier is een
machine. De Lamettrie: ‘Hij die zo denkt, zal wijs, rechtvaardig en gerust worden
over zijn lot, en daarmee gelukkig. Hij zal de dood wachten zonder vrees, zonder
begeerte, en hij zal het leven in ere houden, ternauwernood begrijpend hoezeer
een gevoel van afkeer in deze plaats vol geneugten een hart bederven kan; hij zal
vol eerbied zijn voor de Natuur, vol dankbaarheid, aanhankelijkheid en tederheid,
al naar gelang de inborst die hij van haar heeft ontvangen en de weldaden die zij
hem bewezen heeft; hij zal gelukkig zijn haar te voelen en in het besef toeschouwer
te mogen zijn bij het verrukkelijk schouwspel van het universum zal hij haar nooit
vernietigen, noch in zichzelf, noch in anderen.’
Als de ziel voortkomt uit het lichaam zoals de verschillende organen voortkomen
uit de identieke cellen van het jonge embryo, en als de ziel daarom direct te
beïnvloeden is door het lichaam te bespelen, dan is de sportschool bij uitstek een
plek waar onderhoud aan de ziel wordt gepleegd. ‘Een gezonde geest in een gezond
lichaam,’ is een onhandige verwoording van het ervaringsfeit dat je ook je geest
opfrist als je je lichaam traint. Door te sporten ga je meer van je medemensen en
jezelf houden, je wordt er eerlijker van, je interesse groeit voor de oplossingen die
anderen vinden voor de specifieke beperkingen en mogelijkheden van hun lichaam,
je gevoel verfijnt zich, je ontzag voor wat je omringt wordt zuiverder, je mededogen
vriendelijker, je blik barmhartiger. Het leven wordt echter. Je geheugen brengt
beelden voort waar je al tijden niet meer aan gedacht hebt, maar die je maken tot
wat je bent. Liefde, liefde! Door het bloed door je lichaam te jagen, help je niet alleen
je verstijfde spieren te ontspannen, je geeft ook je verbeeldingskracht nieuwe energie.
En dan is het filosofische vraagstuk of het lichaam een machine is, snel opgelost.
Anders dan machines kan het lichaam zichzelf herstel-
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len en verbeteren, of zichzelf verwoesten en laten verslonsen. Het lichaam is een
wonderbaarlijk geheel dat continu bezig is uiteen te vallen, maar tegelijk
onvermoeibaar bezig is zichzelf weder op te bouwen.
De eerste die dit inzag, ergens eind jaren twintig van de twintigste eeuw, was
Ludwig von Bertalanffy. Om zijn inzicht te verduidelijken benoemde Von Bertalanffy
het lichaam - elk lichaam, van mens, plant, dier - als een ‘systeem’. Een systeem
definieerde hij als elk geheel waarvan de samenhang een gevolg is van de
wisselwerking tussen de delen. Aardappelen in een jutezak vormen met elkaar geen
systeem, want ze hebben hun samenhang te danken aan een externe kracht, de
jutezak. Elke afzonderlijke aardappel in de zak is wel een systeem, want aardappels
ontlenen hun stevigheid en structuur niet aan de schil die er omheen zit, maar aan
de interactie tussen de cellen waaruit ze zijn opgebouwd en waaruit ook de schil
bestaat. Von Bertalanffy preciseerde nog dat levende organismen ‘open systemen’
zijn: systemen die hun samenhang in stand houden door voortdurend materie en
energie op te nemen uit de omgeving en daar afvalstoffen in uit te scheiden.
Machines zijn gesloten systemen: ze verwerken weliswaar materie en energie en
leveren producten en afval af, maar ze bouwen nooit zichzelf op met die materie en
energie. De samenhang van het systeem dat een machine is, wordt in stand
gehouden door een mecanicien, een systeembeheerder, een ander apparaat, maar
niet door de machine zelf- en precies dat doet een open systeem wel.
In Een biologisch wereldbeeld (1949) beschrijft Von Bertalanffy een hele reeks
eigenschappen van systemen. Alle systemen zoeken altijd naar een
evenwichtstoestand. Gesloten systemen tenderen daarbij naar een statisch en
stabiel evenwicht, terwijl open systemen een instabiel, dynamisch evenwicht in stand
houden. Gesloten systemen gehoorzamen aan de tweede hoofdwet van de
thermodynamica, die luidt dat spontane reacties altijd in de richting van de grootste
wanorde verlopen. Dat betekent dat gesloten systemen altijd hun best doen tot stof
te vergaan, want een mengsel van losse deeltjes die allemaal even warm of koud
zijn, verkeert in een onveranderlijk evenwicht, een eindtoestand waarin nooit meer
spontaan enige orde zal ontstaan. Open systemen daarentegen zijn altijd bezig elke
evenwichtstoestand die ze bereiken, actief te verstoren. Dat doen ze omdat ze zo
de energie kunnen vrijmaken waarmee ze zichzelf in stand en in leven houden. Ze
moeten ook telkens nieuwe energie en materie uit de omgeving opnemen om de
voor hun onderhoud verbruikte energie weer aan te vullen, anders wordt hun
evenwicht te sterk verstoord en gaan ze dood. Een boom neemt energie (zonlicht)
en materie (zuurstof, bodemmineralen) op en maakt daarmee suikers en eiwitten,
de stoffen waaruit hij bestaat. De boom scheidt koolzuur af en laat zijn bladeren
vallen om van zijn afvalstoffen af te komen. Wij mensen nemen nooit direct
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energie op, maar alleen energie die door planten is opgeslagen in moleculen die
hetzij direct, hetzij via de omweg van dieren door ons in ons lichaam wordt
geintroduceerd. Levende lichamen zijn open systemen. Als je sterft sluit je systeem
zich en doet het ‘stof zijt gij en tot stof zult gij vergaan’ opgeld.
Von Bertalanffy: ‘Levende dingen zijn niet, ze gebeuren.’ Bij een machine kun je
onderscheid maken tussen een structuur en de functie van die structuur: de structuur
van twee met elkaar verbonden assen waaraan in totaal vier wielen zitten heeft als
functie de auto laten rijden. Als een auto niet rijdt wordt de structuur ervan niet
zwakker, en als de auto wel rijdt is dat niet bevorderlijk voor de kracht en flexibiliteit
van de structuur (eerder het tegendeel). In een levend systeem evenwel kan geen
onderscheid worden gemaakt tussen een structuur en een functie, want structuur
en functie ontstaan gelijktijdig en in onderlinge wisselwerking. Als een been wordt
gebruikt gaat het beter functioneren, bijvoorbeeld eleganter bewegen, en doordat
het beter functioneert wordt de structuur ervan sterker, flexibeler, ‘gezonder’. De
botten, spieren, pezen, zenuwen, bloedvaten, huid van het been worden permanent
afgebroken en wederopgebouwd, maar dat gaat relatief langzaam (het kost zeven
jaar om alle cellen in een lichaam te vervangen, al duurt het in de darmwand slechts
twee dagen). Als er wordt gelopen met een stel benen, vinden er allerlei snelle
opbouw- en afbraakprocessen plaats in de spieren, pezen, bloedvaten enzovoort
(verhoogde toevoer van zuurstofrijk bloed, aanmaak van nieuwe spiervezels, afvoer
van boterzuur en zuurstofarm bloed, enzovoort). Een been als geheel is een
‘structuur’, want het is een traag proces dat lang duurt; lopen is een ‘functie’, want
het is een snel proces dat kort doorgaat. Het snelle proces van de functie beïnvloedt
het trage proces van de structuur. Dat kun je van een machine niet zeggen.
Levende systemen zijn opgebouwd volgens een hiërarchie die van relatief
eenvoudig tot hoogst complex loopt. De afzonderlijke cellen van een lichaam zijn
systemen (want ze houden zichzelf in stand door middel van de interactie tussen
de celorganellen), maar de weefsels waarvan die cellen deel zijn zijn ook systemen,
net als de organen waarin de weefsels zich organiseren, net als het lichaam als
geheel waarvan die organen deel zijn. Ook die lichamen organiseren zich weer in
systemen: vegetaties, ecosystemen, maatschappijen, culturen, tradities. Bij de
overgang naar complexere organisatieniveaus verschijnen telkens nieuwe
eigenschappen in het grotere systeem, eigenschappen die niet zijn af te leiden uit
de mogelijkheden van de subsystemen waaruit het geheel is opgebouwd. Zo is ons
lichaam in staat om te lopen, hetgeen niet geldt voor de afzonderlijke spieren waaruit
onze benen zijn opgebouwd, want die kunnen alleen maar samentrekken en
ontspannen. Deze ‘emergente’ eigenschappen
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van complexe systemen vormen de bestaansreden van de biologie. De kenmerken
van levende systemen zijn niet te reduceren tot de fysische en chemische processen
die plaatsvinden op het laagste niveau van complexiteit, maar vormen een niveau
van de werkelijkheid op zich. Zo zijn ook de eigenschappen van sociale systemen
niet te herleiden tot de biologische eigenschappen van de mensen die met elkaar
dat maatschappelijk leven vormen. Om iets te snappen moet je het op zijn eigen
niveau van complexiteit duiden, en nergens anders.
De subsystemen bepalen evenzeer het functioneren van het grotere systeem,
als dat het grotere systeem bepaalt hoe de subsystemen functioneren. Zoek in geval
van buikpijn daarom de oorzaak niet alleen in je subsystemen (zoals de maagwand
die te veel zuur afscheidt), maar ook in de systemen waarvan je zelf een subsysteem
bent (je werk bijvoorbeeld). Levende systemen hebben drie eigenschappen die niet
te vinden zijn bij levenloze en dode systemen. Ze hebben een metabolisme, waarmee
ze zichzelf in stand houden door zichzelf voortdurend voort te brengen. Ze
beschikken over het vermogen prikkels uit de buitenwereld op te vangen en te
verwerken in hun eigen structuur en bijbehorend functioneren. En ze zijn in staat
tot vormverandering, tot groei, ontwikkeling, volwassenwording, rijpheid, ouderdom,
wijsheid. Het bijzondere is nu dat open, levende systemen langs vele verschillende
routes dezelfde eindtoestand bereiken, terwijl gesloten systemen altijd maar langs
één route één eindtoestand kunnen halen (wanorde, dood). Er bestaan in de natuur
geen toevallige processen en uitkomsten, geen toevallige evoluties en
ontwikkelingen, er bestaan alleen maar dynamische, vloeiende evenwichten, en die
worden bestudeerd door de biologie. Als het in de evolutie werkelijk alleen maar
om overleven zou gaan, dan zouden er op aarde nog altijd louter microben bestaan,
dezelfde als vier miljard jaar geleden al in de oersoep aanwezig waren: die
overleefden toen ook al prima. Alles wat leeft vertoont echter de neiging steeds
meer en steeds andere verbanden aan te gaan en steeds complexere systemen te
vormen. Waarom?
Ieder individu is een complex en dynamisch systeem. Herleid hem daarom niet tot
één kenmerk, zijn huidskleur bijvoorbeeld, of zijn geslacht of leeftijd. Zie de wolk
van samenhangen die door ieder mens in stand wordt gehouden. Mensen worden
pas machines wanneer je ze als machines behandelt, als input-output-eenheden,
als structuren waarin je bepaalde functies kunt aanklikken en andere kunt
onderdrukken. Von Bertalanffy's Robots, Men and Minds (1967) is één lange
aanklacht tegen de psychologie en psychotechniek van zijn tijd, zoals bijvoorbeeld
toegepast in het reclamewezen, waarin werd onderzocht welke prikkels je mensen
moest toedienen om bepaalde reacties aan ze te ontlokken, zoals
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impulsaankopen, angstgevoelens, stemgedrag. Als je mensen daarentegen behandelt
als complexe systemen met een inherente drang om zichzelf te ontwikkelen en
zichzelf steeds complexer te maken, geef je ze de kans om geheel op eigen kracht
een ziel in zichzelf te laten ontstaan, en dat op elk niveau van complexiteit - want
dat is een ziel nu juist: het extra dat je krijgt als relatief eenvoudige systemen zich
verbinden tot een systeem van een hogere complexiteit, dat echter nog altijd zijn
samenhang behoudt door de interactie tussen de onderdelen waaruit het bestaat.
Wat alle wetenschappen gemeen hebben is volgens Von Bertalanffy niet dat ze
alles wat er op aarde en in de kosmos gebeurt uiteindelijk kunnen reduceren tot
natuur- en scheikundige processen. Gemeenschappelijk aan de wetenschappen is
dat ze systemen bestuderen, samenhangen waarvan de bouwstenen hun eigen
orde organiseren.
In het biologische wereldbeeld is alles weer bezield: alles wat leeft, alles wat een
open systeem is, alles wat zichzelf sloopt om zichzelf weder op te bouwen, alles
wat zichzelf opbouwt om nog ingewikkelder te kunnen worden, is bezield - niet met
een goddelijke vonk en ook niet met een ‘élan vital’ of andere kosmische kracht die
van buitenaf dode structuren leven inblaast, maar bezield door zichzelf, door de
eigen drang steeds moeilijker te doen, en door alle moeilijkheden die daar het gevolg
van zijn te overwinnen door nog complexer te worden, nog moeilijker te doen. Elk
systeem wil zich tot een subsysteem maken van een groter, complexer systeem.
Het zoekt daartoe gelijkgestemde systemen, het zoekt een gezamenlijk ritme, het
wil ten dans worden gevraagd. Elk levend systeem wil een middel worden tot een
doel waarmee het zichzelf overstijgt. Gelijk blijven is geen optie, tenzij je jezelf
spontaan tot wanorde wilt laten vervallen. Als er geen grotere eenheid meer te
vinden is waarvan je deel zou kunnen worden, als er geen groter geheel is waaraan
je jouw unieke bijdrage zou kunnen leveren, dan verzin je er een: daarom is de
verbeeldingskracht benoemd als dé ziel, de enige echte ziel (dieren hebben geen
fantasie, heet het dan). De ziel is datgene in je - dat effect, die functie, die emergente
eigenschap, die het je mogelijk maakt in te zien dat alles waaruit je bestaat simpeler
is dan jijzelf bent. Maar de ziel is ook datgene in je dat je doet verlangen deel te
worden van een geheel waarvan de orde je vooralsnog te boven gaat. De ziel is het
teveel dat meer wil worden. Daar komt de juf stralend binnenstappen, ze zet de
muziek op, gaat achter haar step-plank staan, trekt haar trainingsjasje uit en ze
begint, en wij volgen haar, synchroon: de benen fiks omhoog halen, de armen ver
naar voor en achter, en hup, de eerste stap op de plank, de eerste oefening, en dan
de volgende, trek de knieën hoog op: ‘Single. Single. Repeat!’
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Bernlef
Tegen het vergeten
Kroniek over vertaalde poëzie 1
1
Volgens een bericht in de Volkskrant schrijven zo'n miljoen mensen zo nu en dan
wel eens een gedicht (de Sinterklaas verzen niet meegerekend). De gemiddelde
verkoop van een Nederlandstalige gedichtenbundel overschrijdt zelden de vijfhonderd
exemplaren. Die miljoen mensen zijn tevreden met wat ze doen: opschrijven hoe
ze zich voelen en dat zo direct mogelijk, in de meest voor de hand liggende
bewoordingen. Ze hebben niet de minste aandrang om eens te lezen hoe echte
dichters met gevoelens omspringen. Toch behoor ik niet tot de pessimisten die de
ondergang van de poëzie voorspellen. Zij heeft het eeuwige leven, al is het dan in
een uithoek van het literaire bedrijf. De meeste uitgevers kwijten zich trouw van hun
taak om met enige regelmaat Nederlandse gedichtenbundels te publiceren. Het
hoort, zo vinden zij, bij de status van literaire uitgever. De kranten schrijven met
enige regelmaat over die bundels. Maar zo gauw het om vertaalde poëzie gaat laten
vrijwel alle recensenten het afweten. Bundels met vertaalde poëzie verdwijnen zo
in volstrekte stilte van het toneel. Niemand schrijft erover en dus bestaan ze niet,
het publiek is eenvoudigweg niet op de hoogte van hun bestaan. Daar komt dan
nog bij dat de meeste boekhandels nauwelijks poëzie in voorraad hebben, laat staan
vertaalde poëzie. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. De vertaalde poëzie van
Konstantinos Kavafis, Joseph Brodsky, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de
Andrade, Tomas Tranströmer, Paul Celan, Cesare Pavese en Wyszława Szymborska
is tot de Nederlandse poëziecanon gaan behoren. Misschien omdat zij de grootsten
zijn. Maar daarnaast zijn er talloze buitenlandse dichters van belang die vertaald
worden en waaraan geen enkele aandacht wordt besteed.
Ik heb de indruk dat de hoeveelheid bundels met vertaalde gedichten alleen maar
is toegenomen (cijfers hierover bestaan volgens mij niet). Naast de reguliere literaire
uitgevers zijn het vooral kleinere uitgevers die in de marge veel vertaalde poëzie
uitbrengen. Zo is er sinds 1990 uitgeverij P uit Leuven, geleid door Leo Peeraer,
die bundels uitbracht van o.a. Hans Magnus Enzensberger (Duitsland), Sylvia Plath
(vs), Roberto Juarroz (Argentinië) en Karl Vennberg (Zweden). De uitgeverij Wagner
&
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van Santen uit Sliedrecht bracht poëzie uit van o.a.: Ferreira Gullar (Brazilië), Weldon
Kees (vs), Moniza Alvi (Engeland), Craig Raine (Engeland), Philip Larkin (Engeland),
Henrik Norbrandt (Denemarken).
Het poëziecentrum in Gent is ook actief op dit gebied en uitgeverij Lannoo brengt
in samenwerking met uitgeverij Atlas een reeks ‘De mooiste van...’ op de markt met
o.a. gedichten van Rafael Alberti (Spanje), Giuseppe Ungaretti (Italië), Edith
Södergran (Zweden), Wallace Stevens (vs) en Nazîm Hikmet (Turkije). De bundels
zijn over het algemeen mooi tot prachtig uitgegeven, maar het gros van het
poëzieminnend publiek zal ze tevergeefs zoeken.
Je zou je voor kunnen stellen dat de toegenomen globalisering, ook op poëziegebied,
tot toename van de belangstelling voor buitenlandse dichters zou leiden. Het
omgekeerde lijkt het geval. Als je de kranten mag geloven bestaat er alleen maar
Nederlandse poëzie. Vindt men buitenlandse poëzie niet interessant genoeg? Moet
men niets van vertaalde poëzie hebben omdat het toch maar een derivaat van het
origineel is? Wat is het: plaatsgebrek, desinteresse, gebrek aan kennis, gebrek aan
nieuwsgierigheid? God mag het weten. Wat drijft uitgevers en vertalers dan om toch
stug door te gaan? Liefdewerk, een ander woord is er niet voor. De vertaler is iemand
die op een gegeven moment in de ban raakt van een bepaalde dichter of dichteres.
Hij wil zich die gedichten eigen maken. Uit bewondering maar ook uit een soort
zendingsdrift. Deze gedichten moeten toegankelijk worden gemaakt voor al diegenen
die de moedertaal van de dichter niet machtig zijn. Vaak zijn het dichters die zich
tot dit vertalen geroepen voelen, maar niet altijd. Het is mij wel eens opgevallen dat
juist de grote dichters uit een taalgebied zelden tot de prominente vertalers van
andermans poëzie behoren. Misschien omdat hun eigen idioom zo allesoverheersend
is dat er geen plaats is voor iets anders. Dichters die vertalen moeten voldoende
‘poreus’ zijn om het werk van een andere dichter in zich op te kunnen nemen.
Onbaatzuchtige bewondering en affiniteit zijn hierbij de sleutelwoorden.
Het vertalen van poëzie is in zekere zin onbevredigend. De dichter van een
origineel gedicht zal op een gegeven moment besluiten dat zijn gedicht af is, in de
vertaler knaagt altijd de twijfel: het kan altijd ook anders. Tweetalige uitgaven leiden
dan ook altijd tot discussies over die andere mogelijkheden waarvoor de vertaler
niet heeft gekozen. Mijn ervaring is dat het zinnig is vertalingen lang te laten liggen
en ze van tijd tot tijd weer op te nemen. Niet zelden schiet je dan een oplossing te
binnen die je eerder over het hoofd had gezien. Dat betekent dat poëzie vertalen
een zeer tijdrovend werk is dat nauwelijks of niet wordt gehonoreerd. De vertaler
schenkt gedichten uit andere talen aan de Nederlandse lezer. Maar die le-
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er krijgt niet de kans zijn dankbaarheid te tonen door kennis te nemen van zijn
vertaling omdat hij niet weet dat die bestaat.
De bedoeling van deze kroniek is om de belangrijkste vertalingen in het Nederlands
hier te signaleren, zodat de lezer na een korte introductie, op zoek kan gaan.

2
Wallace Stevens, João Cabral de Melo Neto en Roberto Juarroz: drie
doordachte dichters.
Ik stond voor het abstracte schilderij. Een plat vlak met daarop verschillende
kleurvlakken in een bepaalde constellatie. Een stemmetje in mij vroeg wat dit
voorstelde. Ik sprak het bestraffend toe: dit stelt niets voor, dit is wat het is: een plat
vlak met kleuren. Het stemmetje herhaalde klagelijk: het stelt niets voor.
De ontdekking - of moet je zeggen de herontdekking - van het platte vlak was een
baanbrekende revolutie in het schilderen en het kijken aan het begin van de twintigste
eeuw. Voor die tijd, de tijd van het realisme, nam de kijker dezelfde positie als de
schilder in. Hij stond roerloos voor het doek, zijn blik op het verdwijnpunt gericht.
De eerste kubisten begonnen schilderijen te maken die deels twee-, deels
driedimensionaal waren. Je oog verdween nu weer eens in de verte, om een paar
centimeter verder op de muur van het platte vlak te botsen. Daarna was het nog
maar een stap naar de onafhankelijkheidsverklaring van het platte vlak. Het schilderij
was een Ding an sich geworden, beeldde niet langer de wereld uit maar maakte er
deel van uit.
Een zelfde soort ontwikkeling maakte de twintigste-eeuwse poëzie door. Beginnend
met Mallarmé gingen dichters naar een manier zoeken om, net als hun broeders
uit de beeldende kunst, gedichten te schrijven die niet meer direct naar de
buitenwereld verwezen of die beschreven, maar dingen van taal waren, toevoegingen
aan en niet louter verwijzingen naar de bestaande wereld. In de volksmond werd
deze poëzie al snel hermetisch genoemd. Het gedicht sloot zich af van de wereld,
probeerde iedere interpretatie te weerstaan en riep die juist daardoor op. In zijn
inleiding op de bundel Het mooiste van Wallace Stevens, schrijft professor dokter
Bart Eeckhout: ‘In academische kringen heeft de mysterieuze man uit Hartford zijn
modernistische tijdgenoten Eliot, Pound, Williams en Frost al geruime tijd achter
zich gelaten. Hij is wellicht met voorsprong de favoriete twintigste-eeuwse dichter
van de meest invloedrijke literatuurprofessoren in de VS.’
Door het gedicht af te sluiten, in een poging het als ding te presenteren, riep de
hermetische dichter een ware stortvloed aan interpreten over zich
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af. Het publiek wendde zich van hem af terwijl de universitaire wereld hem omarmde.
Een twijfelachtige ontwikkeling. Eenzelfde fenomeen doet zich in de beeldende
kunst voor. Nog nooit waren er zoveel woorden nodig om beelden te verklaren.
In de beeldende kunst heeft dit geleid tot een bloedarmoede van de abstracte
kunst die op het ogenblik op zijn retour lijkt. In de poëzie is dat gelukkig niet gebeurd.
De dichter mocht dan hermetisch willen zijn, zijn materiaal was dat niet. Woorden
zitten nu eenmaal onverbrekelijk aan betekenissen vast en die betekenissen zijn
even zovele verwijzingen naar de bestaande wereld. Taal is in de eerste plaats een
systeem tot ordening van de ervaren werkelijkheid. De dichter kan wel pogingen
ondernemen die verwijzingen te elimineren (door het gebruik van paradoxen,
tegenstrijdige beweringen), daarmee roept hij alleen maar nieuwe verwijzingen op.
Het gedicht stelt altijd iets voor.
De Amerikaanse dichter Wallace Stevens (1897-1955) was zich daar terdege van
bewust toen hij in een opmerking, gepubliceerd in de na zijn dood verschenen bundel
Opus posthumous schreef: ‘Poetry must resist the intelligence almost successfully.’
Almost.
Stevens, die net als de Amerikaanse componist Charles Ives, zijn dagelijks leven
op een verzekeringskantoor doorbracht, was een filosofisch ingesteld dichter. (Zijn
andere liefde gold de muziek waarnaar hij in zijn gedichten vaak verwijst.) Het
onderwerp van zijn poëzie is de botsing van het brein met de wereld erbuiten. De
‘geest’, de term waarmee Wallace Stevens de werking van de hersens samenvat,
kan niet anders dan reageren op wat haar omringt. Zijn gedichten zijn exploraties
van die tastende gang van de geest, schijnbaar ongeordend maar altijd op zoek
naar dat punt waar geest en wereld voor een ogenblik in elkaar vloeien. Nu zou dit
tot een onuitstaanbaar poëtisch opgetuigd filosoferen kunnen leiden, maar gelukkig
bezat Stevens voldoende gevoel voor humor en ironie om iedere halfzachtheid op
afstand te houden. De titels van zijn gedichten wijzen daar al op. ‘Dertien manieren
om naar een merel te kijken’, ‘Zeilen na de lunch’, ‘Dans van de macabere muizen’,
‘Een konijn als koning der geesten’. De gedichten zelf bieden een speels mengsel
van abstracta en concreet benoemde zaken.
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Gallant Château
Is het erg hier gekomen te zijn
En het bed leeg te hebben gevonden?
Men had tragisch haar kunnen vinden,
Bittere ogen, handen vijandig en koud.
Er had licht op een boek kunnen zijn,
Vallend op een meedogenloos vers of twee.
Er had de immense eenzaamheid kunnen zijn
Van de wind bollend in de gordijnen.
Meedogenloos vers? Een paar woorden gestemd
En gestemd en gestemd en gestemd.
Het is goed. Het bed is leeg.
De gordijnen zijn stijf en preuts en stil.

De lezer op zoek naar verhaaltjes wordt hier gepast op zijn nummer gezet. De wereld
is wat zij is en de geest waait zoals de wereld wil. En omdat die wereld in
voortdurende staat van verandering is, wil Stevens dat het gedicht mee verandert.
Of, zoals hij het ergens in de bundel zegt:
De ziel, zei hij, wordt samengesteld
Door de externe wereld.

Voor Stevens moet muziek de ideale kunstvorm zijn geweest: bewegend zonder
iets te hoeven betekenen.
De bundel die vertaler Peter Nijmeijer heeft samengesteld uit het verzameld werk
van Stevens is de eerste omvangrijke presentatie van deze dichter in het Nederlands.
In 1997 publiceerde Rein Bloem een bescheiden bloemlezing Een blauwdruk voor
de zon, die met zijn eigengereide vertalingen niet echt recht deed aan Stevens werk.
Met deze bundel Het beste van Wallace Stevens is nu eindelijk een goede indruk
van het werk van de Amerikaan te krijgen.
Al lezend viel mij een parallel met de poëzie van Paul van Ostaijen op. Net als bij
Van Ostaijen is Stevens poëzie een spel met het metafysische. Of zoals Jan Hanlo
haar eens omschreef, als: ‘vakantie van de filosofie’.
Het is onmogelijk om precies aan te geven waar deze poëzie over gaat.
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De gedichten maken een dansje op een choreografie die in de taalbewegingen
opgaat. Ze bieden een esthetisch genot, een gevoel dat het waard is te leven en
de geest te laten waaien waar hij wil.

Het huis was stil en de wereld was kalm
Het huis was stil en de wereld was kalm.
De lezer werd het boek; en de zomernacht
Was als het bewustzijn van het boek.
Het huis was stil en de wereld was kalm.
De woorden werden gezegd alsof er geen boek was,
Behalve dat de lezer over de bladzijde leunde,
Wilde leunen, meer dan wat ook de geleerde
Wilde zijn voor wie het boek waar is, voor wie
De zomernacht een volmaakte vorm van denken is.
Het huis was stil omdat het dat moest zijn.
De stilte was deel van de betekenis, van de geest:
De toegang van de volmaaktheid tot de bladzijde.
En de wereld was kalm. De waarheid is een kalme wereld
Waarin geen andere betekenis bestaat, die zelf
Kalm is, zelf zowel zomer als nacht is, zelf
De lezer is die laat vooroverbuigt om te lezen.

3
João Cabral de Melo Neto
Zowel in de essays van Wallace Stevens als in die van de Braziliaanse dichter João
Cabral de Melo Neto (1920-1999) valt enkele malen de naam van de Franse
dichter/essayist Paul Valéry, de lucide denker die voor veel dichters zo aantrekkelijk
is omdat zijn denken niet een vooraf bedenken is, maar een denken in wording dat
in de eerste plaats plezier om die activiteit uitstraalt.
Valéry omschreef in zijn ‘Opmerkingen over poëzie’ uit 1927 het verschil tussen
proza en poëzie als het verschil tussen lopen en dansen. De wandelaar loopt meestal
doelgericht, de danser beweegt omdat hij beha-
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gen schept in de daad van het dansen, het heeft geen verder doel dan de beweging
zelf. Het is niet verwonderlijk dat Stevens en Cabral de Melo Neto zich aangetrokken
voelden tot deze denkende dichter, deze meneer Teste. Maar zou je op grond van
het bovenstaande hun poëzie met elkaar willen vergelijken dan hoort Stevens tot
de dansers en Cabral de Melo Neto tot de lopers. Het denken over de wereld (of
moet je zeggen: in de wereld) in Stevens poëzie is vloeiend en bewegelijk, het
denken van Cabral is hortend, stotend, zo nu en dan helemaal stilvallend om al zijn
aandacht op een detail uit de werkelijkheid te richten. Is Stevens een dichter van
het oor, van de muziek, Cabral is de dichter van het oog, het beeld.
João Cabral de Melo Neto werd geboren in Recife, de hoofdstad van de staat
Pernambuco in het noordoosten van Brazilië. Het leven is er zwaar. Stug en
tegendraads. Uit zijn gedichten krijg je de indruk dat de bewoners van deze provincie
niets cadeau kregen van de hen omringende karige natuur vol kale stenige vlaktes
en traag stromende modderrivieren met overal eentonige suikerrietplantages en
een nimmer aflatende passaatwind. Met recht een vijandige omgeving. Een van zijn
gedichten heet ‘Opvoeding door de steen’. Die titel geeft aan dat Cabral zich had
voorgenomen een stijl te zoeken die paste bij de hem omringende karige wereld.
Zijn instrument was de taal, die hij in een paar gedichten met een mes vergelijkt.
Om tot de kern van deze harde, onverschillige wereld te komen moest zij
opengebroken worden. Daarom moest Cabral de Melo Neto ook niets hebben van
romantische lyriek of bekentenisliteratuur. Hij zag zich eerder als een ingenieur (de
titel van een van zijn gedichten) of wetenschapper werkzaam in een laboratorium:
...Laboratorium: dat de dingen
in naaktere toestand openbaart,
zodat wij het binnenste betreden,
het centrum, de diepte:
laboratorium: waar men leert
de dingen van binnenuit te bevatten.

Cabral de Melo Neto voelde zich verwant aan dichters als Elizabeth Bishop (die
gedichten van hem vertaalde) en Marianne Moore, die door een precieze en
omcirkelende benadering van fenomenen uit de buitenwereld op indirecte manier
iets van hun binnenste lieten zien zonder dat het woord ‘ik’ hoefde te vallen.
In een gedicht dat opgedragen is aan Marianne Moore schrijft hij:
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Ik heb altijd vermeden over mijzelf te spreken,
mijzelf te berde te brengen. Ik wilde over dingen spreken.
Maar, in het kiezen van die dingen,
zou daar niet iets van mijzelf in doorklinken?

Poëzie was voor Cabral in de eerste plaats een tastenderwijs onderzoeken van de
hem omringende wereld. Hij schreef vaak in lange reeksen waarin hij steeds vanuit
een ander gezichtspunt probeert het ‘Ding an sich’ te benaderen. Wat dat betreft
heeft zijn werk ook wel iets van die andere grote stelselmatige onderzoeker Francis
Ponge, die net als hij met grote hardnekkigheid tot de kern van een ding trachtte te
komen. Poëzie niet als een gevoelsuiting, maar als het verslag van een onderzoek
naar verborgen aspecten van de werkelijkheid.
Maar Cabral de Melo Neto schreef niet alleen over de zichtbare wereld. Over het
fenomeen van de herinnering schreef hij het volgende gedicht:

De beroepsherinneraar
In haar bijzijn wandelend
door de straten van Sevilla,
stelde hij zich voor zich
herinneringen te injecteren, als een vaccin,
om ze eenmaal vandaar vertrokken
weer te kunnen bewonen,
die ene, de andere, beide samen,
de vrouw, de straten en de pleinen.
Zo spon hij tussen haar en Sevilla
gaandeweg draden van herinnering
om ze voor zich te behouden
in één dubbelzinnig weefsel;
hij injecteerde zich haar aanwezigheid
aan zijn zijde in een huis,
haar intimiteit in een steeg,
haar gezicht in een voorgevel.
Maar de omgang met hen ontwennend,
ver van het leven en het lichaam,
zag hij dat het herinneringsweb
langzamerhand begon te slijten;
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hij herinnerde zich al niet meer wat
hij zich geïnjecteerd had op die hoek,
welke fontein hem aan haar herinnerde,
welk gebaar van haar, welk rijm.
De herinnering verloor haar
nauwkeurig geweven inslag
en verwerd tot het verlopen sepia
van een oude foto.
Maar wat zij aan nauwkeurigheid, verloor
vindt zij op andere wijze weer:
vandaag roept willekeurig wat van de een
de atmosfeer op van de ander.

In het bundeltje Gedichten dat Arie Pos in 1996 publiceerde, in 1981 voorafgegaan
door een nog dunnere bloemlezing, vertaald door August Willemsen, die later ook
nog enkele gedichten voor Raster vertaalde, krijgt men een eerste indruk van het
werk van deze lucide dichter. Pos koos gedichten uit twaalf bundels, waaronder het
ook al eens door Willemsen vertaalde lange gedicht ‘Een mes van louter lemmet’
en het prachtige lange gedicht over een traag stromende rivier en de bewoners
langs haar oevers, ‘De hond zonder veren’. Het wordt hoog tijd dat iemand zich gaat
wagen aan een wat ruimere bloemlezing uit het werk van deze Braziliaanse dichter
die het voorlopig qua populariteit in Nederland nog af moet leggen tegen Carlos
Drummond de Andrade. In het Engels en Duits zijn zulke bloemlezingen al
verschenen.

4
Roberto Juarroz
De Argentijnse dichter Roberto Juarroz (1925-1999) moet een vasthoudend man,
misschien wel een maniak, zijn geweest. Hij publiceerde dertien dichtbundels (een
veertiende zal nog postuum verschijnen) die hij allemaal de titel Verticale poëzie
gaf. Eerste verticale poëzie, Tweede verticale poëzie en zo verder. Toen ik voor het
eerst iets van hem las, in een in 1993 door Meulenhoff uitgegeven bloemlezing
Verticale poëzie 1958-1988, vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu, verkeerde
ik in de veronderstelling dat de term verticale poëzie gezien moest worden als een
omschrijving van de dichterlijke werkzaamheid. De meeste dichters bevinden zich
in verticale positie als zij schrijven terwijl het blad papier waar zij op schrijven zich
in horizontale positie bevindt. Nu ik de uitge-
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breide bloemlezing Verticale poëzie, waarin dezelfde vertaalster een keuze heeft
gemaakt uit Verticale poëzie I t/m XIII en een integrale vertaling van de Elfde verticale
poëzie door Guy Posson heb gelezen, moet die term toch wat minder prozaïsch
worden uitgelegd. De dichter zelf zegt er het volgende over: ‘Ik voelde aan dat wat
ik zocht eerder in de verticale dan in de horizontale dimensie te vinden was. Die
“verticale dimensie” is in mijn ogen tweeledig: de neerwaartse beweging, de val die
we vroeg of laat allemaal maken, en de opwaartse tegenbeweging, een soort
omgekeerde zwaartekracht die gedachten, dromen, verbeelding, poëzie in beweging
brengt. Die dubbele beweging trekt de lijnen waartussen zich de belangrijkste dingen
in een mensenleven afspelen: liefde, dood, verlatenheid, eenzaamheid, reflectie,
contemplatie.’
Roberto Juarroz was een groot deel van zijn leven werkzaam als docent
bibliotheekkunde en documentatie van de universiteit van Buenos Aires. Zo'n
biografische bijzonderheid verklaart meestal niet veel, maar in dit geval lijkt de
voorliefde voor systematisering, de bibliothecaris eigen, toch een bepaalde invloed
op de poëzie van Juarroz te hebben uitgeoefend.
Met de dichters die hiervoor werden besproken heeft hij de onderzoekende
eigenschap gemeen. Het is niet in de eerste plaats een poëzie van gevoelens, maar
een hardnekkig onderzoek naar de mogelijke verbanden tussen de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid, de taal en het denken.
Wie de ontwikkelingen in de wetenschap zo'n beetje, via de wetenschapsbijlagen
van de dagbladen, volgt, moet wel tot de conclusie komen dat bovenstaande indeling
in werkelijkheid, taal en denken, niet met de werkelijke gang van zaken strookt. Die
komt er globaal op neer dat al die elementen zich in een voortdurend proces van
verandering en onderlinge doordringing bevinden. Eigenlijk zijn er over de ontmoeting
tussen woorden en dingen geen uitspraken te doen die langer dan een onderdeel
van een seconde standhouden. Het is juist die onmogelijke uitgangssituatie die
Juarroz tot vertrekpunt van zijn gedichten neemt.
Eerst een paar uitspraken.
Lezen in het lichaam
is doordringen in een wisselende tekst
*
Alles is herinnering
en alle herinnering is verandering,
behalve de eerste,
die nooit heeft bestaan,
omdat er niets te herinneren viel.
*
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Het gaat er niet om te spreken
of te zwijgen:
het gaat erom tussen woord en stilte
iets open te maken.
*
Als niets zich eender herhaalt,
zijn alle dingen de laatste dingen.
Als niets zich eender herhaalt
zijn alle dingen ook de eerste.
*
Het denken laat ons in de steek
en ook het ik laat ons in de steek.
Wij zijn zwakke rooksignalen
die mogelijk zelfs geen code weven.

Deze gedichten draaien ruim duizend bladzijden lang om de as van hun eigen
onmogelijkheid. Toch zijn ze er. Ik moest denken aan een uitspraak van Alberto
Giacometti: ‘Je kunt alleen maar steeds beter mislukken.’ Dat verklaart ook misschien
de hardnekkigheid van deze levenslange onderneming. Dat de gedichten niet aan
filosofische bloedarmoede ten onder gaan, is te danken aan de laconieke stijl van
Juarroz, die soms en in de verte aan die van Hans Faverey doet denken.
Zijn eigen doorzichtigheid steunt hem.
De kring van de dingen steunt hem.
Het verlangen te bestaan steunt hem.
Een glas gemaakt van water.
Een glas gemaakt van water
en vol water.
Het beeld van binnenuit de spiegel.
De finale van het morsen en de val.
Een water met zijn dorst die eigen is aan water.

Door gebruik te maken van paradoxen en ontkenningen creëert Juarroz een opening
tussen woorden en stilte. Waarnaar is hij op zoek? Naar het ogenblik waarop de
wereld en de woorden elkaar besnuffelen. Die ontmoetingen zijn van korte duur en
steeds van andere aard. Daarom moeten ze op welhaast monomane manier herhaald
worden. Alhoewel, herhaling is hier niet het juiste woord, want wat bewondering
afdwingt is dat Juarroz steeds andere benaderingen weet te vinden voor hetzelfde
probleem:
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De namen benoemen de dingen niet:
ze omhullen ze, verstikken ze.
Maar de dingen verbreken
hun woordverpakking
en daar staan ze dan weer, naakt,
wachtend op nog iets anders dan namen.
Ze kunnen alleen gezegd worden
door hun eigen dingstem,
een stem die zij niet kennen en wij evenmin,
in deze neutraliteit die nauwelijks spreekt,
deze enorme verstomdheid waarop de golven breken.
*

Maar hoe te ontsnappen
Aan de blik die ons omringt ook al is er niets?
Misschien alleen als wij achteruit groeien,
als wij groeien naar het kleine,
als wij groeien totdat wij het niets hebben verdiend.

De rest mag dan stilte zijn, zonder voorafgaand geluid zou stilte een onbekend
begrip zijn. Het gedicht als ding mag dan een illusie zijn, een utopische gedachte,
het streven ernaar levert in de gedichten van Stevens, Cabral de Melo Neto en
Juarroz springlevende poëzie op. Of, om te besluiten met een prachtige regel van
Seamus Heany: ‘the music of what happens’.
Wallace Stevens: Het beste van Wallace Stevens. Vertaling: Peter Nijmeijer.
Atlas/Lannoo, 2003. Tweetalige editie.
João Cabral de Melo Neto: Gedichten. Vertaling: Arie Pos. 1996. Verkrijgbaar
in een aantal winkels van De Slegte.
Idem: Erziehung durch den Stein. Vertaling: Curt Meyer-Clason. Suhrkamp
Verlag, 1989. Tweetalige editie.
Idem: Selected Poetry 1937-1990. Diverse vertalers. Wesleyan University
Press, 1994. Tweetalige editie.
Roberto Juarroz: Verticale poëzie. Vertaling: Mariolein Sabarte Belacortu.
Wagner & Van Santen, 2002. Tweetalige editie.
Idem: Elfde verticale poëzie. Vertaling: Guy Posson. Uitgeverij P, 2001.
Tweetalige editie.
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Anneke Brassinga
Leeskroniek 3
Bloedneus, oorvijg, kweepeer
Wat was ook weer het begin? Waar was de plek? Vensterbank. Zonlicht, geel door
glas-in-lood. Een roze, stuk papier, van ouderdom zacht als huid of verzin ik dat?
Een van vloeiblad afgescheurde hoek, waarop ik, tussen andermans al vaag
geworden kladden en inktkrassen, de eerste letters tekende en ze vervolgens las.
Over liefde zou ik iets willen schrijven, maar van degeen die mij als kleuter leerde
lezen en schrijven herinner ik me alleen het duistere, naar mij gebogen silhouet in
het om haar heen stralend schijnsel dat aanstroomde vanuit de buitenwereld- de
reusachtige, tegen het vensterglas zuchtende wereld waar vermoedelijk, zo te zien
door de verre tijden heen, het lente was. Zij was de werkster, dat dorre feit heb ik
onthouden. Zij was in mijn bestaan een engel van goedheid, de korte momenten
dat ze de letters en woorden voordeed en uitsprak. Warm zonlicht, een warme stem,
iets bijgebracht krijgen dat, als bij een. geloofservaring, de onmiddellijke evidentie
van onuitputtelijke mogelijkheden en zegeningen in zich droeg; mijn levenslange
vroomheid is aan haar gewijd, de ongeziene, de engel van de annunciatie. Het lezen
dat ik deed, kind zijnde, was gestage openbaring, in overeenstemming met dit
nieuwe dat van verzandende gedachten, tautologieën, dooddoeners, nog geen weet
had. Wel al van het bestaan als een gedoemde onderneming, een blijkbaar
brutaalweg door mijzelf - wie anders? - op touw gezette waaghalzerij die niemand
behalve deze mysterieuze, mij de weg van de letters wijzende gestalte, leek toe te
juichen of te ondersteunen.
Doet het er iets toe, wat er te lezen staat? Toen deed het er niets toe, het was
een abstract genot, een andere wereld, een structuralistisch domein dat geluk gaf,
in zichzelf. Toch is tegelijkertijd de werkelijkheid die daarginds te beleven was; het
drama bij voorbeeld van Winnie die, op bezoek bij Konijn, zo veel zoetigheid heeft
gegeten dat hij na het met tegenzin genomen afscheid - is echt alles op? - in de
opening van het hol blijft steken en een week lang binnenin zijn achterpoten moet
laten gebruiken als handdoekenrekje, terwijl hij aan de andere kant, waar zijn kop
naar buiten steekt, wordt voorgelezen door Christopher Robin tot hij weer genoeg
is vermagerd om de uitgang te kunnen passeren; toch zijn die feiten onomstotelijker
gebleven dan menig drama uit mijn eigen levensgeschie-
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denis waarvan ik de interpretatie nog altijd niet onder de knie heb. Dat is geen
escapisme, het is veeleer een bewijs voor de waarheid van Lévi-Strauss' bewering
dat er geen plaats is voor het ik, hoogstens voor een ‘wij’. Is de Winnie die in Becketts
toneeldrama Gelukkige dagen met alleen nog haar hoofd uit een opening in het
zand steekt, een voortzetting van de Winnie in het konijnenhol die wij kennen als
‘the Pooh’? Maar dit terzijde. Zelfs als ik mij een weg zou lezen naar een ‘wij’, roept
dat om argwaan. Het is een ‘wij’ dat afstompt terwijl het zich opbouwt als een
koraalrif, een verstenende kolonie, aangroeiend over de levend gebleven oorsprong
heen: het laatst gelezene beklijft het minst.
Had ik als kind in plaats van Sartre Casanova's memoires gelezen en herlezen,
dan zouden al zijn talloze avonturen en liefdes even helder in mijn geheugen gegrift
staan als in het zijne, toen hij zijn memoires schreef. Dan had ik ook niet gek hoeven
worden, want ik zou zijn gaan denken dat een mens zich altijd wel weet te redden,
uit wat voor penarie ook; zozeer prikkelt hij de lachlust en de levenslust. Dan had
ik misschien wel een rijbewijs én een auto én een huisje in Frankrijk, zoals het
gevestigde mensen betaamt. Niet dat Casanova zichzelf ooit als gevestigd heeft
gezien behalve misschien in de laatste vijftien jaar van zijn leven; maar hij is in wat
hij opschrijft het leven zelf, hij weet de lezer het moment deelachtig te doen worden,
het verschuivende heden waarin zich zijn bestemming als avonturier voltrekt. Dat
betekent dat hij bij iedere vrouw die hij in de herinnering en in het herschapen nu
geniet, zichzelf en de lezer gelukkig maakt - zichzelf, omdat hij als oude man in
terugblik schrijft; de lezer, omdat Casanova's liefde, wellust en vrijheidsdrang
evenzeer een domein is, een geopenbaarde wereld, als voor mij, in den beginne,
het lezen was. Het bijzondere van Casanova is dat hij niet in de veelheid van zijn
liefdes als een anonieme genieter ten ondergaat; je vergeet eerder veel van die
vrouwen dan dat hij je verveelt, met zijn stem, zijn onmiskenbare persoonlijkheid,
die twaalf delen lang aan het woord is en zichzelf waarneemt in een samenhang
en een evenwicht dat blijkbaar steunt op een alzijdige ontvankelijkheid voor het
schoon-vleselijke en het weerloze. Hij is geen keurmeester, geen connaisseur, geen
gluurder op jacht naar iets dat verboden is, of naar geheimen. Hij bezit iets:
generositeit. Ook wel liefde te noemen. Dat is geen eigenschap die men verzint als
schrijver; het zou heel wat meer moeite kosten om een leven van Casanova uit de
duim te zuigen, dan om het werkelijk te beleven en daarna op te schrijven, te
herscheppen in Proustiaanse zin.
De vanzelfsprekende en van tweestrijd gespeende manier waarop hij, aan geen
andere morele eisen gehoorgevend dan die welke de voorhanden situatie stelt, zijn
kansen op geluk grijpt en ze ook weer, als het zover is, laat varen - hij weet één
ding zeker: blijven wil hij niet, en waarom dat
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zo is doet er niet toe, want hij is overal zichzelf trouw - staat hem niet in de weg om
grote liefdes te hebben, kleine liefdes, incestueuze verrukkingen, vluchtige affaires,
vertwijfelde verstrikkingen, barmhartige verhoudingen met verlaten vrouwen,
geamuseerde, berekenende en ook nog winstgevende bedotterijen. Het genereuze
is dat hij, bij alle verlustiging, steeds een scherp oog heeft voor de ander, en ieder
geeft wat hem of haar toekomt, bij wijze van autonome amorele scrupule. Al op een
van de eerste bladzijden van de memoires noemt Casanova de uitspraak ‘Wat men
niet heeft, kan men niet geven’ een stelling die geldt voor de ethiek. Dat hij daarbij
het liefst lichamelijk handelt, maakt hem tot een vertederende held die het niet laten
kan zich bloot te geven, terwijl hij anders een geslepen hypocriet zou zijn geworden,
alleen uit op eigen stinkende roem en overleving.
Casanova beschrijft zichzelf, de erudiet en libertijn, als een compleet ‘wij’ van de
verlichte achttiende eeuw: hij blijft steeds een individu, wat hij aan goeds doet, doet
hij uitdrukkelijk ook voor zijn eigen plezier, hij is even mobiel als marginaal in al zijn
sociale bedrevenheid, zijn vrijheid gaat hem boven het eigenbelang, maar hij begrijpt
dat anderen, vele van de door hem beminde vrouwen, belangen kunnen hebben
zoals een solide verbintenis, een vast inkomen, een brave echtgenoot; dat hij daartoe
zijn best voor hen kan doen en ook doet, hun hart en lichaam veroverend terwijl
hun betere toekomst, en dus het afscheid, al onafwendbaar nadert.
‘Scheiden doet altijd lijden, en het laatste afscheid lijkt altijd zwaarder dan alle
eerdere. Ik zou honderd doden zijn gestorven als God mij niet een sterke ziel had
geschonken, waardoor ik mij snel bij de feiten kon neerleggen, en binnen enkele
dagen mijn rust terugkreeg. Het is onjuist dit vergeten te noemen. Vergeten komt
uit zwakheid voort. Je gemoedsrust terugkrijgen door de leegte met iets anders te
vullen, komt voort uit een kracht die tot de deugden mag worden gerekend.’ (XIII,
p. 117 - vert. Theo Kars).
Trouwen; dat wil hij heel vaak. Gelukkig komt er altijd iets tussen, één keer is dat
de ontdekking dat zijn aanstaande zijn dochter is. Jaren later schenkt hij haar, tot
vreugde van haar nietsvermoedende bejaarde echtgenoot, een kind, een stamhouder.
Nee, hij is een zwerver en heeft geen plek, al zegt hij ernaar te zoeken, en wanneer
hij ten slotte als oude, versleten man in het kasteel van Dux in Bohemen woont,
herneemt hij de levensreis door zijn memoires te schrijven. Het kasteel van de ziel,
zoals door Theresia van Avila in haar gelijknamige boek (1577) beschreven, met
daarin de zeven appartementen die ons steeds dieper in de ziel brengen waar God
de bruidegom huist, zou hij heel plastisch gelijk hebben gesteld aan de baarmoeder:
‘De baarmoeder (...) heeft een eigen wil, en als de persoon in wier lichaam zij zich
bevindt zich daartegen verzet, gaat zij
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op duivelse wijze tekeer en veroorzaakt zeer ernstige kwalen bij de tiran die haar
niet haar zin wil geven. (...) Zij bedreigt haar met de dood, maakt haar manziek, als
de hertogin X, als een andere hertogin die ik vijfentwintig jaar geleden heb ontmoet,
twee vooraanstaande Venetiaanse dames en twintig andere vrouwen, die mij allen
tezamen tot de conclusie hebben doen komen dat de baarmoeder een zo volkomen
eigenzinnig, zo onredelijk en ontembaar dier is dat een verstandige vrouw zich niet
tegen haar grillen dient te verzetten, maar er nederig aan moet toegeven, en het
als een daad van deugdzaamheid moet zien zich te onderwerpen aan de wet die
God haar bij haar geboorte heeft opgelegd. Dit ontembare orgaan reageert echter
wel op een bepaalde behandeling: het veroorzaakt bij de een stuipen, drijft een
ander tot waanzin en brengt weer een ander ertoe overdreven vroom te worden:
de heilige Theresia, de heilige Agreda.’ (XI, p. 94).
Gebrek aan bekrompenheid blijft opzienbarend, zelfs in het huidige reumatische
tijdsgewricht. In de Venetiaanse Piombi-gevangenis, waar hij zo roemrucht uit zal
ontsnappen, leest Casanova met grote aandacht een boek van de genoemde Agreda,
al wordt hij er ziek van. ‘Ik las daarin alles wat de buitensporige, verhitte verbeelding
van een uiterst vrome, zwaarmoedige Spaanse maagd kon voortbrengen die in een
klooster is opgesloten en geleid wordt door onwetende en haar naar de mond
pratende geestelijke raadslieden. Al haar hersenschimmige, gedrochtelijke visioenen
hadden de erenaam openbaringen gekregen. Zij was verliefd op de Heilige Maagd
en innig met haar bevriend. God zelf had haar daarom opgedragen het leven te
beschrijven van zijn goddelijke moeder. De benodigde gegevens, feiten die niemand
ooit ergens gelezen kon hebben, waren haar verschaft door de Heilige Geest. (...)
Nadat zij in alle bijzonderheden heeft verhaald wat haar heldin in de negen maanden
voor haar geboorte deed, vertelt zij dat Maria op driejarige leeftijd het huis
schoonmaakte, geholpen door negenhonderd knechten, allen engelen, die God
haar had toebedeeld. (...) Alles wordt te goeder trouw verteld. Het zijn de visioenen
van een geëxalteerde geest die dronken van God, zonder een spoor van hoogmoed
meent alleen te openbaren wat de Heilige Geest haar ingeeft. (...) De aard van dit
boek brengt consequenties met zich mee. Een lezer die van nature ontvankelijker
is voor het wonderbaarlijke dan ik en er meer mee opheeft, loopt het gevaar bij
lezing ervan evenals deze maagd geestenziener en grafomaan te worden. Omdat
ik er behoefte aan had mij met iets bezig te houden, bracht ik een week door met
het bestuderen van dit meesterwerk. (...) Zodra ik insliep, werd ik de ziekte gewaar
waarmee zuster Agreda mijn door zwaarmoedigheid en slecht voedsel verzwakte
geest had besmet. Mijn absurde dromen wekten mijn lachlust op wanneer ik ze na
mijn ontwaken overdacht. Vervolgens kreeg
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ik zin ze op te schrijven, en als ik over de benodigdheden had beschikt, zou ik
daarginds misschien een werk hebben geproduceerd dat nog krankzinniger was.
Sinds die tijd begreep ik hoe degenen zich vergissen die het menselijk verstand
een zekere kracht toeschrijven. Deze kracht is alleen betrekkelijk, een mens die
zichzelf terdege zou bestuderen, zou alleen zwakheid in zichzelf aantreffen. (...) Het
boek van dit Spaanse meisje bezit alle hoedanigheden om iemand krankzinnig te
laten worden; maar dit vergif gaat pas werken, wanneer men hem alleen in de Piombi
opsluit en hem niets te doen geeft.’ (IV, p. 217)
Casanova is even openhartig als Diderot in zijn brieven aan Sophie, over zijn
valsspelen in tijden van geldgebrek; over een infaam moment van loslippigheid;
over de vele gradaties van verliefdheid, per vrouw en ook per moment (alles is
tijdelijk, dat weet hij als geen ander: ‘ik was altijd vrolijk, ging gretig van de ene
genieting op de andere over, en toonde vindingrijkheid bij het zoeken naar nieuwe.
Hieruit kwam zowel mijn drang voort nieuwe kennissen te maken als het gemak
waarmee ik met mensen brak.’ - I, p. 13); over zijn eerste herinnering, aan een
bloedneus en een bloedmooie, hem in de nacht verschijnende vrouw; over
zakdoeken, honger, aambeien en fijne kousen; over hoe oud hij zich als
zesenveertigjarige voelt en wat de symptomen ervan zijn; over zijn verbazing dat
hij zelfs van een lelijke maar spirituele vrouw gecharmeerd kan zijn. Kan een
Proustiaan tegelijk een Casanovist zijn? Misschien is dat de enige levensvraag die
mij rest. Bejahung of Verneinung? Voor beide schrijvers pleit hun lange adem, hun
groeien in het werk. Beiden hebben een geweten, maar geen moraal. Misschien is
er geen levensvraag die rest; alleen de vraag hoe het onomkeerbare te verduren.
Zonder buitenaardse machten aan te roepen.
In het kasteel van Theresia, ‘dat in zijn geheel uit diamant of een zeer zuiver kristal
bestaat’, ben ik nog niet verder doorgedrongen dan de vijfde demeure, het
appartement waar de goddelijke verloofde al een glimp van zich toont.
Huiveringwekkende smarten brengt zijn komst met zich mee. Het was 1 april. Ik zat
het hoofdstuk te lezen op een harde zandhoop onder een paar nog kale bomen in
het paradijselijk groenende en zonovergoten parc Monceau, toen twee
geüniformeerde wachters mij en de overige wetteloos neergestrekenen geboden
op te staan, aangezien de winterrust van het gras nog twee weken zou duren.
Theresia zou ook gezegd hebben dat je op de zaken niet moet vooruitlopen. Zij, de
kordate heilige, die het ene klooster na het andere oprichtte, heeft al vanaf het begin
van haar vertoog overal, rondom de veste en binnenin, slangen, serpenten en
reptielen gesignaleerd die een demonische bedreiging zijn voor het witte vlindertje
dat uit de kostbare cocon van de daarin gestorven zijderups is opgevlogen. Van
een duifje rept ze ook vaak, van een levensboom, een
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bron. Er was, toen ik veel later in de boemel naar huis stiekem vooruitbladerde om
te zien hoe het boek afliep, één beeld, in de zevende woning, dat mij raakte: ‘le
mariage spirituel: il ressemble à une grande lumière qui pénètre dans un appartement
par deux fenêtres, et qui, quoique partagée à son entrée, se réunit pour ne faire
plus qu'une lumière.’ Er is een gedicht van Faverey over het roofdier dat door het
raam naar binnen springt; beide beelden gingen onmiddellijk in mijn brein een
geestelijk huwelijk aan.
Het lijden is Theresia zo eigen geworden dat ook het schrijven van dit boek, naar
ze herhaaldelijk verzekert, geen pretje is, en niet iets waar ze voor in de wieg is
gelegd. ‘Je vous l'assure, je me sens toute couverte de confusion,’ zegt ze tot slot.
Verwarring, gelukkig niet schaamte - dat was al te beschamend geweest. ‘Gedenk
in uw gebeden dit arme miserabele schepsel.’ De slordigheden in haar betoog schrijft
ze deels toe aan het gebruis, gesuis en de pijnen in haar hoofd, sinds de Heilige
Geest haar een oorvijg, een echte coup de sifflet, heeft gegeven bij wijze van
openbarende kennisgeving van aanwezigheid: ‘Terwijl ik deze regels schrijf denk
ik na over wat zich in mijn hoofd afspeelt, dat wil zeggen het luide rumoer dat ik er
hoor en dat mij het opgedragen werk haast onmogelijk maakt; het is of ik een massa
aanstormende golven hoor, gezang van vogels, en gefluit - ik verneem het niet in
de oren maar in het bovenste deel van het hoofd, waar naar men zegt het hogere
van de ziel zetelt. (...) Het zou me niet verbazen als God me deze hoofdpijn heeft
vergund, opdat mijn inzicht zich verheldert.’
Het geluk is de geestelijke bruiloft: zich als erbarmelijk zijdewormpje in de cocon
van verlangen en penitentie in te spinnen, te sterven voor de wereld, en als kleine
witte vlinder afwisselend in de grandeur van God te zijn opgenomen en het lijden
van de Man der Smarten te delen. Het goede begint in ons en eindigt bij God; het
betere begint in God en eindigt bij ons. Als ik in de kinderjaren Het kasteel van de
ziel had gelezen in plaats van Alleen op de wereld en Levende bezems, was ik mij
subiet gaan melden bij het Schaarsbergense Clarissenklooster, waarvan wij op
zomeravonden het vesperklokje hoorden luiden. ‘Nu zetten ze de doodskop op tafel,’
zei dan mijn goddeloze vader. Tegenwoordig is het gewoon een hotel. Lijden, in
alle ijdelheid, verlangen naar Gods hoge gunsten die hoe dan ook niet te verdienen
of te verwerven zijn, kun je daar nog steeds, natuurlijk. Theresia is er als de kippen
bij om haar nonnen te wijzen, in deze handleiding voor de geestelijke opheldering,
op de gevaren van visioenen en stemmen die niet van God maar uit de eigen
verbeelding komen; ze weet even goed als Casanova dat het verstand zwak is en
een bron van dwaling (‘het gaat er niet om, veel na te denken, maar veel lief te
hebben,’ zegt zij in een van de eerste demeures, als het echte lijdensgeluk nog
verre is), en dat wij ons in alle nederigheid overgeven moeten aan de eviden-
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tie, de onmiddelijke gewaarwording, en aan het feit dat God ons kan overvallen met
volslagen onverwachte tijdingen en aanrakingen, op zelfs de meest onwenselijke
momenten, wat de verbeelding zich niet snel zou permitteren. Ik bezit een Frans
stripboek waarin zij inderdaad regelmatig tierend en bijkans vloekend naar het
plafond stijgt in levitatie, terwijl ze juist iets praktisch wilde doen - een ezel bestijgen,
een non de mantel uitvegen, noem maar iets.
Opheldering: ik kan mij niet in haar geschrift verplaatsen, laat staan dat ik het
kasteel van de ziel in ga - ik zou niet eens de film van Mel Gibson verdragen. Waarom
was ik ontroerd door de teksten en commentaren van Johannes van het Kruis, toch
een goede vriend van Theresia, terwijl ik van haar, met haar frisse, wrede idee dat
Gods aanraking al woont Hij zo intiem in het binnenste van onze ziel, een moment
van genade is waar wij kronkelend als rupsen en zelfkastijdend op wachten, met al
haar waarschuwingen tegen ijdel zelfbedrog en met haar bescheiden vermaningen
hoe de buitenwereld wantrouwig en veroordelend die genade verdacht zal maken
- zodat wij ook nog zullen delen in de hoon die Christus moest verduren - alleen
maar neerslachtig word? Is Johannes een betere schrijver? Zoek ik wel iets anders
dan het genot van een lezende luiaard? Moet ik niet alsnog verpleegster worden?
Weet Theresia wel, tegen wie zij het heeft? Hoeveel van de zusters die zij toespreekt,
waren onvrijwillig in het klooster beland? De liefdessmarten van het gemis, waar zij
over spreekt, zijn niet minder dan de zijne, maar bij het lezen van Johannes van het
Kruis kom je in een andere wereld, zijn wereld. Hij spreekt zijn waarheid. Dat doet
Casanova ook. Theresia heeft meer iets van een tegen heug en meug door
hogerhand gediplomeerde, maar wel van nature zeer voor het vak gepassioneerde
vroedvrouw die in haar leren jas door weer en wind, op de Solex, vrouwen in
barensnood bezoekt om bij de bevalling te helpen; zij heeft het over deemoed en
ontvankelijkheid, ontsluiting zou je kunnen zeggen, die met de juiste striktheid en
tegelijkertijd belangeloze geestdrift in de omgang met de gevoelens, eigenlijk voor
ieder te bereiken is die dat wil. Of die, beter gezegd, zich heeft aangeleerd dat niet
te willen willen, en het niet-willen te cultiveren op een heel specifieke, willende
manier: door geheel en al op te gaan in de wil van God en zich daarmee te verenigen.
Waarbij het verlossende woord aan God is - die natuurlijk niet iederéén kan
liefhebben.
Als ik het goed onthouden heb, want in de naar het hoofd stijgende voorjaarslucht
wandelde ik van parc Monceau via Stalingrad, een metrohalte, naar de Place de la
Nation, waar in 1794 een guillotine stond en tegenwoordig een boekenstalletje met
oude leeswaren. Daar vond ik een boek dat geschreven had kunnen zijn door een
zoon van Theresia van Avila en Casanova, Charles Fourier: Théorie des Quatre
Mouvements et
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des Destinées Générales, uit 1808. Een herdruk uit 1967, waarin opgenomen een
ongepubliceerde tekst, getiteld Le Nouveau Monde Amoureux. De 1300 mannen,
vrouwen en kinderen van alle rangen en standen, die tussen 14 juni en 27 juli 1794
op de Place de la Nation zijn onthoofd, liggen in een massagraf op de cimetière de
Picpus, een halve kilometer ten zuiden ervan. Bij karrevrachten zijn ze erheen
vervoerd; al hun namen staan in marmer gebeiteld in de kapel die bij het kerkhof
hoort. Fourier, op 7 april 1772 geboren in Besançon (Casanova was van juli 1771
tot het einde van dat jaar in Florence, dus hoeveel kinderen hij ook in heel Europa
had, Fourier hoort er niet bij), heeft in Lyon de Revolutie en de Terreur meegemaakt.
Nabokov heeft in De Gave het leven beschreven van Tsjernisjewskij, de
deerniswekkende negentiende-eeuwse Russische visionair die in Wat te doen? de
nieuwe wereld beschreef aan de hand van Fouriers ideeën. Het is nog veel erger
dan ik gedacht had. Het is allemaal Gods plan. Zie bijgaand schema.
‘Hij had geen vrienden. Als hij spreekt over rechtstreekse menselijke invloeden
op zijn denken, doelt hij op vrouwen. “Vaak,” zegt hij, “als ik een oplossing zocht,
bracht een vrouw me die.” Toch had hij ook geen echte vriendinnen. Zijn biografen
ontdekten, gechoqueerd, dat de vrouwen die hij bedoelde geen grote geesten waren
en evenmin van goede zeden.’ De teksten zijn bezorgd door Simone Debout, ofwel
Rechtop. Grote lappen ervan dienen de bevrijding van de vrouw, behandelen de
huwelijkse omstandigheden in Fouriers eigen (ongehuwde) tijd, en zijn droog en
methodisch; vlammend zoals een dorre schrijver meent dat vlammend is. Rubriceren,
catalogiseren, ordenen, van dik hout planken zagen, dat zijn Fouriers sterke punten.
Maar alles begint met zijn ontdekking van het feit dat God ons mensen al in den
beginne heeft afgestemd op de volgende fasen van zijn scheppingsplan, waarin
alle ondeugden en manieën die nu nog tot de lamentabele zonden lijken te behoren,
zich pas ten volle en naar wens kunnen ontpoppen als tot deugden en bronnen van
universeel genot. ‘Zouden wij ons nu in alle volheid kunnen voorstellen hoe het in
die nieuwe, achtste schepping zal toegaan, om nog maar te zwijgen van de latere,
dan zouden velen van ons bezwijken aan de extase van die aanblik, en aan het
verdriet omdat dat alles ons ontzegd is gebleven.’
Binnen een half jaar na verschijning van zijn eerste brochure kan de eerste
‘association agricole’ worden ingericht, nog bekostigd door een maecenas, en daarin
zal zich manifesteren de ‘attraction passionée’ naar analogie met de Vier Bewegingen
waaronder degene die reeds als natuurwetten zijn ontdekt (maar nog niet in de ziel,
noch in het sociale) en naar analogie van de 32-talligheid van het menselijk gebit,
van de hoeveelheid botjes in sommige delen van het geraamte, en nog het een en
ander; vanuit de universele harmonie die met een schok zodoende zal aan-
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vangen, belandt de aarde in de zesde van de achttien scheppingen die in totaal bij
het volledig leven van een planeet horen. Tsjernisjewskij? Gelezen door Lenin?
Kolchozen? Wat iemand ook mag opschrijven, iets ervan wordt altijd waar. Pikant
is dat Fourier zijn hoofdstuk over de orgie begint met wat hij ‘bij geruchte’ weet over
een Moskouse dark room avant la lettre, waar men elkaar democratisch, want
onzichtbaar in het donker, betast en bespringt. En dat hij uitkomt bij de statistische
voorspelbaarheid of iemand de aanleg heeft om een ‘gratte-talon’ te worden, een
masochistische, vloerkruipende fetischist, zoals zich gaandeweg laat vermoeden
dat Fourier was, die zich ook aanduidt als ‘saphien’, en ‘saphiéniste’, misschien op
te vatten als voyeur: ‘Il paraît que ce genre de penchant est en crédit à la Chine car
un meuble venu de Chine à Lyon représente dans un faux-fond l'empereur entouré
de ses saphiennes en action sur canapé circulaire.’ Hij berekent dat hij op aarde
26.000 collega's in deze seksuele manie heeft, met wie hij binnen de nakende
universele orgiastische samenleving een corporatie kan vormen - ‘elle se subdiviserait
en une centaine de séries de variétés et l'on en recueillerait les nombreux avantages
qu'on recueille de chaque série pour l'accroissement des bénéfices et des plaisirs.’
Het ambtelijke, stellige taalgebruik en tegelijkertijd het ongrijpbare van de mededeling
is misschien een symptoom van krankzinnigheid, maar zeker van Fouriers angstige
en blijkbaar onbedwingbare neiging om zich bloot te geven. Hij dringt er ook op aan,
dat in de nieuwe wereld de jeugd met zorg zal worden geprikkeld tot het ontwikkelen
van manieën als de zijne, die immers zullen bijdragen tot de veelzijdigheid en de
exquise kwaliteit van het universele genot: er zijn 810 ondersoorten van karakter
en evenveel ondersoorten van sentiment, en alle daaruit ontspruitende variëteiten
dienen tot hun recht te komen. Alles wat ‘nature’ is, moet volgens Fourier alle
mogelijke ‘nurture’ krijgen. Na het nodige onderzoek, dat zeven generaties zal
beslaan, wordt het mogelijk te voorspellen aan de hand van de tabellen betreffende
de onderhavige manie, of iemand die op zijn zevende het karakter nr. 360 en
temperament nr. 240 ten toon spreidt, als dertigjarige een begenadigd ‘gratte-talon’
zal zijn, iemand om wie heel de wereld staat te springen, in de oneindige vraag naar
lustvol vertier.
De planeet Aarde is een wezen dat twee zielen heeft, en twee geslachten, en dat
zich voortplant zoals het dier of de plant: door de vereniging van twee vruchtbare
sappen. De planeet kan met zichzelf copuleren, via noord- en zuidpool, zoals de
eenhuizige planten, al zijn er ook andere partners denkbaar, van buitenaardse
komaf. Het noordersap is mannelijk, het zuidersap vrouwelijk. ‘Nu al ziet men de
scheppingsdrang van de planeet af aan het veelvuldig optredende noorderlicht, een
symptoom van planetaire bronst, een nutteloze uitstorting van vruchtbare sappen.’
Het

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

188
noorderlicht is nog maar een voorafschaduwing van de noorderkroon, die niet alleen
licht maar ook warmte zal verspreiden zodat de Noordpool even goed de wijnteelt
zal herbergen als nu de Bourgognestreek. Andere planeten zijn reeds getooid met
heil brengende kalotjes, ceintuurs, shawls, gordels en andere kledingstukken van
hemels licht. Ook onze gestorvenen wachten vol ongeduld op de nieuwe
scheppingsfase, want daarin zullen ook zij eindelijk vrede vinden. Ons geluk is hun
geluk, al wil Fourier ons de verbindende tunnel tussen de levenden en de doden
nog niet wijzen. God zou wel een volslagen idioot zijn, als hij ons niet had geschapen
met het oog op de komende 70.000 gelukkige jaren (waarin de gemiddelde leeftijd
tot 144 zal oplopen), en wel met het oog op die miserabele 5000 lijdensjaren die er
aan voorafgaan. Vandaar dat zo weinig vrouwen het huishouden plezierig vinden:
dat zal later door maar weinigen hoeven worden verricht in het corporatieve en naar
voorkeuren uitgesplitste ‘kanton’ waarin we met drie miljard genieters de
gepredestineerde evolutie zullen mogen beleven, want genieten is gehoorzamen
aan God, en voor Hem is de wellust het enige wapen dat hij kan gebruiken om ons
in bedwang te krijgen en ons te pressen tot uitvoering van zijn plannen: hij regeert
het universum door de aantrekkingskracht en niet door de dwang; de genietingen
van de schepsels zijn nu eenmaal het belangrijkste doel van Gods berekeningen.
Tot in details heeft Fourier het hem nagerekend: bij de legerscharen binnen de
‘associations agricoles’ die zich, naast de anderen wier hartstocht uitgaat naar
kersen-, pruimen- of varkensteelt, gepassioneerd willen wijden aan de perenteelt,
onderscheidt hij 32 groepen die in hun diverse opstellingen - voorhoede, linkervleugel,
middenveld, rechtervleugel, achterhoede en nog 'n paar - door het voortbrengen
van 7 gereglementeerde, verschillende soorten peren, van kwee en harde bastaards
via stoof- en melige peren tot de zachte bastaards toe, in en dankzij de peer hun
geluk zullen vinden.
Daar komt dan nog bij hun mogelijke toetreding tot de secten van de ‘sainteté
amoureuse’ of de ‘sainteté gastrosophique’; de bijbehorende zeer gecompliceerde
leergangen of rituelen beschrijft Fourier, en dan nog met grote tegenzin en pudeur,
in de ongepubliceerde addenda die mijn op het guillotine-plein gekochte exemplaar
bevat. Een klein citaat: ‘La deuxième épreuve de sainteté amoureuse se compose
de deux sessions en céladonie [behulpzame, adorerende maar zelf niet begerende
handelingen] et pro-ambigu en exploits de noblesse subalternes, savoir une session
sur les céladonies simples dont l'aspirant doit justifier en nombre et assortiment
analogues à son caractère. S'il est trigine, il devra justifier d'avoir eu en 3 céladonies
cumulées avec 3 femmes de titre analogues à ses dominantes. S'il est monogyne,
on le soumet à d'autres épreuves qu'il serait trop long de décrire.’ Hierna volgen
nog vijf sessies voor men
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gediplomeerd wordt, een met 16 liefdesparen die worden bediend door de aspirant,
een met een complete ‘tourbillon’ van in drie sectoren gegroepeerde, allen te
bevredigen vreemden, een met 37 verschillende partners (deze sessie kan wel een
maand duren, voegt Fourier ons vertrouwelijk toe), een met zowel ‘polygamie
harmonisée’ als met ‘omnigamie graduée', een serie van 16 ‘orgies balancées,
genres de plaisir dont il n'est pas encore temps de parler’. De laatste sessie is van
nog onbevattelijker gehalte: ‘un ambigu extérieur composé. C'est encore une formalité
incompatible avec nos moeurs et dont il est inutile de parler.’
Theresia had in haar nuchtere uiteenzettingen over het kasteel van de ziel een
akelige bescheidenheid die was toegesneden op de beproevingen die zij aanprijst;
Fourier (de naam lijkt een anagram van fou-rire ofwel de slappe lach) deed mij door
de loutere uitvoerigheid van zijn voorzeggingen de tranen van mededogen in de
ogen springen. Maar heb ik zelf aan liefde meer te bieden? Kom ik daar nog achter?
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[Nummer 107: Poëzie]
Redactie
Bij dit nummer
Sommige dichters geven graag stem aan wat niet is als zij, aan koeien en bloemen,
aan God of de dood, aan een stuk zeep of aan de lucht - pogingen om te worden
wat men niet is, om zich de wereld toe te eigenen en erin op te gaan. Maar het
mislukt natuurlijk altijd: ‘Zoals een dichter met het woord “vlees” zijn lezers nooit iets
eetbaars zal kunnen voorzetten, zal hij ook nooit werkelijk iets aan het woord kunnen
laten dat hij niet zelf is,’ schrijft Erik Menkveld in zijn brief aan de Amerikaanse poet
laureate Louise Glück. Een dichter blijft ook maar een mens en een mens spreekt
niet de taal van kiezelstenen of wolken, hoe hij of zij zich ook inleeft. Echt helemaal
kennen gaat nu eenmaal niet; in zijn kroniek over vertaalde poëzie citeert Bernlef
een van zijn favoriete dichters, de Fransman Francis Ponge: ‘Te midden van de
enorme uitgestrektheid en hoeveelheid van door elke wetenschap verworven kennis
en van het toegenomen aantal wetenschappen zijn we verloren. De beste keuze is
dus, alle dingen te beschouwen als onbekend en te gaan wandelen of zich onder
een boom of in het gras uit te strekken, en weer helemaal bij het begin te beginnen.’
In dit nummer wordt een aantal buitenlandse dichters geïntroduceerd, zoals de
al genoemde Glück, Foks en Yi Won. Van de Servische dichter Vasko Popa, in de
jaren zeventig verscheidene malen te gast bij Poetry International, vertaalde Jana
Beranová verscheidene nog niet eerder in het Nederlands beschikbare gedichten,
zodat men een indruk kan krijgen van deze dichter wiens gedichten volgens Charles
Simic op ‘toverspreuken’ lijken. De Nederlandse dichter Hans Kloos vertaalde
Thomas Tidholm, de andere Zweedse dichter met de initialen TT (net als Tomas
Tranströmer, die ook in dit nummer opduikt, in een beschouwing van Bernlef over
zijn haiku's).
Buitenlandse dichters lezen we vaak, zo ook hier, in de woorden van hun vertalers.
Om onszelf nog maar eens op dat feit te drukken, vroeg de redactie vijf vertalers
om een en hetzelfde gedicht van Elke Erb te vertalen, en ook Willem van Toorn, die
een kleine keuze uit haar poëzie maakte voor dit nummer, vertaalde dat ene gedicht.
Zesmaal zegt de dichteres hetzelfde anders, zesmaal kan de lezer zich afvragen
wat ze zegt. De vertalers soms ook - twee van hen, Paul Beers en Anneke Brassinga,
schreven een kort commentaar bij hun vertaling.
Behalve buitenlandse poëzie van misschien wat minder bekende dichters is in
dit nummer ook voor het eerst vertaalde poëzie van bekendere dichters te lezen,
zoals Elizabeth Bishop en Bei Dao. Nieuwe poëzie van Nederlandse dichters is er
ook, in de eerste plaats spiksplinternieuwe poëzie van debutante Bärbel Geijsen,
en verder van Lloyd Haft, Hans Kloos, Marc Tritsmans en Erik Menkveld.
Anneke Brassinga vervolgt haar Leeskroniek en ziet Proust schrijven wat ze dacht,
maar waarvan ze nog niet wist dat ze het dacht. Een soort poëzie dus.
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Bernlef
Tegen het vergeten
Kroniek over vertaalde poëzie 2
Toen Gaspard de la nuit in 1842, een jaar na de dood van zijn miskende maker,
Aloysius Bertrand, verscheen, werd het boekje met prozateksten nauwelijks
opgemerkt. De ondertitel van de nieuwe Nederlandse uitgave, in een vertaling van
Hans van Pinxteren, luidt: Fantasieën in de trant van Rembrandt en Callot. Die
ondertitel zegt iets over de werkwijze van Bertrand. Hij wilde geen verhaaltjes
schrijven, geen anekdotes vertellen, maar in zijn teksten te werk gaan zoals schilders
dat doen. Op een schilderij - abstracte kunst bestond toen natuurlijk nog niet - kunnen
verschillende tafereeltjes naast elkaar worden afgebeeld zonder dat deze door een
verhaallijn of een andere vorm van causaliteit met elkaar verbonden zijn; een koe
onder een boom en in de verte op die wegkronkelende zandweg een wandelaar op
de rug gezien. Die ontdekking gaf Bertrand de ruimte om binnen een tekst snel van
het ene op het andere onderwerp over te stappen. Door de in de tijd gevangen
literatuur terzijde te schuiven - waarin Bertrand toch al nooit erg succesvol was
geweest - en zich te richten op het ogenblikkelijke van de schilderkunst had Bertrand,
wellicht zonder zich hier zelf bewust van te zijn, een nieuwe genre ontdekt: het
prozagedicht. Het zou tot 1869 duren tot Charles Baudelaire in zijn Le Spleen de
Paris in het boekje van Bertrand de mogelijkheid van een nieuwe werkwijze ontdekte.
In een brief aan Arsène Houssaye, die aan de prozagedichten van Baudelaire
voorafging, zegt hij daar een paar interessante dingen over. (Ik citeer hier uit de
vertaling van Jacob Groot, Het Spleen van Parijs.)
‘Ik moet je een kleine bekentenis doen. Terwijl ik op z'n minst voor de
twintigste keer de beroemde Gaspard de la Nuit van Aloysius Bertrand
doorbladerde (heeft een boek dat jou, mij en een paar van onze vrienden
bekend is, niet het volste recht van de wereld beroemd te worden
genoemd?) kwam het idee bij me op iets dergelijks te proberen, en het
procédé dat hij heeft aangewend voor een beschrijving van het zo
zonderling schilderachtige leven van vroeger te gebruiken voor een
beschrijving van het moderne leven, of liever van een modern en innerlijker
leven.’
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Wie Le Spleen de Paris leest zal onmiddellijk zien wat Baudelaire hier bedoelde.
Het gefragmenteerde leven in een grote stad als Parijs met zijn talloze synchrone
en ongelijksoortige gebeurtenissen op één plek kon beter in de vorm van het
ruimtelijke prozagedicht worden uitgedrukt dan in de voortgang van het klassieke
vers met zijn rijm en vastliggende metrische schema's, zoals Baudelaire dat zelf
ook nog schreef. Het chaotische stadsleven vroeg om een nieuwe literaire vorm.
Vanaf Baudelaire zou het prozagedicht dan ook aan zijn opmars in de Franse poëzie
beginnen. Achteraf gezien was Gaspard de la Nuit dus een literaire mijlpaal. Wie
het boekje met alle kennis van vandaag leest zal vooral de laat-romantische sfeer
van de teksten opvallen, met zijn idealisering van de Middeleeuwen, zijn vele spoken
en geestverschijningen die aan de Gothic Novel herinneren. Van echte
prozagedichten, zoals Baudelaire en anderen na hem die zouden gaan schrijven,
is eigenlijk ook nog geen sprake. Bertrand nam in Gaspard de la Nuit nog niet
radicaal afstand van de verhalende structuur, hij had er alleen gaten in geschoten.
Het prozagedicht heeft niet voor niets in de Franse poëzie zo'n grote rol gespeeld.
In de tijd dat Baudelaire de methode Bertrand ontdekte, of liever, vervolmaakte in
Le Spleen de Paris, was de Franse dichtkunst vastgelopen in een alles verstikkend
academisme. De vorm stond voorop. Het leven veranderde drastisch; de eerste
tekenen van de industriële revolutie dienden zich aan, maar de dichters leken in
een corset van vormen en gewoonten gevangen. Hoe belangrijk het prozagedicht
voor de Franse poëzie is geweest bewijst de door Guus Luijters samengestelde
bundel Dichters van de avant-garde - De moderne Franse poëzie waarover ik het
hier verder grotendeels wil hebben.
In zijn inleiding herroept Luijters die term avant-garde uit de titel al meteen en
heeft hij het liever over de historische avant-garde. Dat lijkt me juist, de dichters die
hier behandeld worden behoren allemaal tot een historisch afgebakende periode
die loopt van Nerval en Baudelaire tot Robert Desnos en Francis Ponge. Van de
zevenentwintig opgenomen dichters bestaan de teksten van maar liefst elf dichters
uit wat je prozagedichten kunt noemen. Uit de diversiteit van die teksten kan men
al opmaken dat het onbegonnen werk is om een definitie van het prozagedicht te
geven.
Met de keuze van Luijters ben ik het in grote lijnen eens, al vind ik dat hij bij de
keuze van gedichten nogal eens voorbijgaat aan reeds bestaande uitgaven in het
Nederlands. Zo is de keuze van dichters als Henri Michaux en Francis Ponge
merkwaardig als je bedenkt dat van Michaux tenminste twee en van Ponge zelfs
drie uitgaven in het Nederlands zijn verschenen en deze dichters hier
vertegenwoordigd zijn met teksten die nauwelijks als representatief voor hun werk
kunnen worden beschouwd.
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Het ligt voor de hand de bundel te openen met dichters als Nerval, Baudelaire,
Mallarmé en Rimbaud. Van Rimbaud nam Luijters een fragment uit diens Brieven
op, zoals die in 2002 in een vertaling van Paul Claes verschenen. Hoewel Rimbaud
vooral de dichter is van Illuminations en Une saison en enfer is het een originele
keuze om deze baldadige brief die Rimbaud op 15 mei 1871 vanuit Charleville
schreef op te nemen. De brief bestaat uit een opeenvolging van gedichten en
prozafragmenten en heeft de vorm van een soort lezing over poëzie waarbij Rimbaud
niet onder stoelen of banken steekt wat hij van de poëzie uit zijn dagen vond: ‘De
Franse poëzie blijft nog lang mode, maar alleen in Frankrijk.’ Een andere voorloper
van wie een originele tekst opgenomen is, is Charles Cros met het gedicht ‘De
bokking’ dat ik hier citeer.

De Bokking
Voor Guy
Er was een grote witte muur - kaal, kaal, kaal,
Tegen de muur een ladder - hoog, hoog, hoog,
En op de grond een bokking - hard, hard, hard,
Hij komt en houdt in zijn handen - vuil, vuil, vuil,
Een zware hamer, een grote spijker- scherp, scherp, scherp,
Een bolletje touw - dik, dik, dik,
Dan klimt hij op de ladder - hoog, hoog, hoog,
En slaat de scherpe spijker - plok, plok, plok,
Hoog boven in de witte muur - kaal, kaal, kaal,
Hij laat de hamer los - die valt, die valt, die valt,
Bevestigt aan de spijker het touw - lang, lang, lang,
En aan het eind, de bokking - hard, hard, hard.
Hij daalt weer van de ladder af - hoog, hoog, hoog,
Neemt hem met de hamer mee - zwaar, zwaar, zwaar,
En gaat dan elders heen - ver, ver, ver.
En, sindsdien zweeft de bokking - hard, hard, hard,
Aan het einde van het touw - lang, lang, lang,
Langzaam heen en weer - immer, immer, immer,
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Geschreven heb ik dit - simpele, simpele, simpele,
Verhaal om ze kwaad te maken - de ernstige, ernstige, ernstige,
Mensen en om te vermaken de kinderen - klein, klein, klein.

(vertaling: Guus Luijters)
Dat gedicht verscheen in 1873 in de bundel Le Coffret de santal, drie jaar voor
Mallarmé's L' après-midi d' un faune. Ik denk dat Mallarmé tot die ernstige mensen
behoorde waar Cros het in zijn gedicht over heeft. Het gedicht wijst vooruit op een
heel nieuwe invloed die de Franse poëzie kort na de eeuwwisseling in haar greep
zou krijgen: die van het dadaïsme. (Cros was niet alleen met zijn poëzie een
voorloper, hij was ook een belangrijk uitvinder die als de geestelijke vader van de
kleurenfotografie en de fonograaf - de voorloper van de grammofoon - betiteld mag
worden, al was hij niet slim genoeg om zijn uitvindingen te gelde te maken. De man
zou een aparte uitgave van zijn gedichten, sketches, wetenschappelijke
verhandelingen en prozateksten in het Nederlands verdienen. Hij is wat de Engelsen
noemen een echte ‘eccentric’, een boeiende buitenstaander).
Van Raymond Roussel is een vertaling opgenomen van het verhaal ‘Bij de
zwarten’, dat hij schreef ter explicatie van zijn bizarre literaire methode. Hij nam een
beginzin: ‘Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard’ (De letters van krijt
op de banden van het oude biljart) en een slotzin die bijna identiek was aan die
eerste zin, maar waarin het woord ‘billard’ vervangen was door het vrijwel identiek
klinkende ‘pillard’ (oude plunderaar). Tussen die twee polen liet hij dan zijn fantasie
de vrije loop om die twee eindjes aan elkaar te schrijven. Die methode was natuurlijk
volstrekt arbitrair en het is dan ook niet verwonderlijk dat de surrealisten in hem een
voorloper zagen. (Wie nader kennis wil maken met het werk van Roussel zij verwezen
naar zijn vertaalde romans Indrukken van Afrika, Nieuwe indrukken van Afrika en
Locus, Solus.)
Het lange gedicht ‘Proza van de Transsiberische spoorlijn en van de kleine Jeanne
van Frankrijk’ van Blaise Cendrars is een mooi voorbeeld van het in de jaren '10
van de twintigste eeuw in zwang komende collagegedicht. Het kan haast niet anders
dat schrijvers als Cendrars en Apollinaire zich hebben laten inspireren door de
collages van hun beeldende kunstbroeders Picasso en Braque, die in hun schilderijen
stukjes krant en ander drukwerk verwerkten of reclames naschilderden. Cendrars
maakt overvloedig gebruik van die collagemethode in lange meanderende gedichten
van een man die zich ook in zijn poëzie een globetrotter betoonde. Cendrars had
een aanstekelijk gebrek aan respect voor de officiële literatuur. Voor hem kon een
reclameboodschap of een opgevangen consversatie net zo bruikbaar zijn als een
zelf gevonden dichterlijk beeld. Ook
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Arthur Cravan, de schrijver die liever bokste dan schreef en op mysterieuze wijze
in Mexico verdween, maakt gebruik van die collagemethode.
De eerste wereldoorlog had de ‘holde Kunst’ hardhandig van zijn voetstuk gegooid.
Het enige wat nog mogelijk leek was een ontkenning van die kunst, het tot kunst
bombarderen van het alledaagse en banale. Ook toen al werd veelvuldig gebruik
gemaakt van readymades. Het sterkst komt dat tot uiting in de bundel Panama of
de avonturen van mijn zeven ooms, een uitgebreide bloemlezing uit het werk van
Cendrars. Hierin zijn vijf cyclussen opgenomen waarbij Cendrars niet schroomt hele
hoofdstukken van een boek over olifantenjacht in Afrika als poëzie te presenteren.
Het verst gaat hij in de cyclus ‘Kodak (Documentaire)’, die bestaat uit overgeschreven
passages uit een pulproman. Wat in het werk van Cendrars opvalt is de vrolijke
lichte toon, die in die tijd niet alleen de Franse poëzie maar ook de muziek kenmerkte.
Componisten als Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Wiener en George Auric
werkten nauw samen met schrijvers, vooral met Jean Cocteau, de geestelijke vader
van de door hem opgerichte ‘Groupe des Six’. Deze componisten incorporeerden
veel elementen uit de lichte muziek en uit wat men toen voor jazz aanzag. Ze
brachten hun muziek liever ten gehore in cabarets dan in concertzalen. Die vrolijkheid
kon natuurlijk niet lang stand houden. Dat is goed te zien in de bundel Gedichten
van Jean Cocteau in de vertaling van Theo Festen, een ruime bloemlezing uit het
werk van deze octopus van de Franse cultuur. In de afdeling ‘Vroege gedichten
(1917-1923)’ staan gedichten van een aanstekelijke gekte:

Onweerachtig
Knetter de wolk en de knal
De tepels van het grote onweer
zijn seringen. Spervuur
van kanonnen geeft de ozon geur
Opgepast arbeidster de bliksem
is dol op naaimachines.

Rook
Hier mag je roken. Houd je kalm.
In circus Médrano springt
De amazone door een ring
Van je sigarenwalm.
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Cocteau was naast animator van allerlei voorstellingen, die niet zelden tot schandalen
leidden, ook de ontdekker van de piepjonge schrijver Raymond Radiguet, beroemd
geworden door zijn roman Le diable au corps. Radiguet schreef ook gedichten in
bovengenoemde trant, verzameld in Les joues en feu en helaas door Luijters buiten
beschouwing gelaten. Toen Radiguet in 1923 op twintigjarige leeftijd overleed was
Cocteau ontroostbaar. Zijn poëzie zei de vrolijkheid vaarwel en Cocteau begon
religieus getinte gedichten te schrijven die het niet halen bij de nonsensicale
uitstapjes uit het begin van zijn carrière.
De dadaïstische stroming heeft in de Franse poëzie niet lang stand gehouden.
Zelfs de dadaïsten werden tenslotte opgenomen in de canon van de literatuur. De
dichter Tristan Tzara is daar een mooi voorbeeld van. In het begin schreef hij
bijvoorbeeld dit gedicht

Hoe maak je een Dada-gedicht?
Neem een krant.
Neem een schaar.
Kies uit de krant een artikel dat ongeveer de lengte heeft die
je aan het gedicht wilt geven.
Knip het artikel uit.
Knip vervolgens alle woorden uit die in het artikel staan en
doe ze in een hoge hoed.
Schud voorzichtig.
Trek één voor één de knipsels uit de hoed.
Schrijf de woorden zorgvuldig over
in de volgorde waarin ze uit de hoed gekomen zijn.
Het gedicht zal op u lijken.
En u zult het zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver
met feeling, hoewel miskend door het volk.

Later ontwikkelde Tzara zich met schrijvers als Breton, Aragon, Péret en Desnos
tot surrealist. Toen André Breton de touwtjes van de surrealistische beweging
eenmaal stevig in handen had werd de radicale anarchie van het dadaïsme
omgebouwd tot een filosofie waarin het Freudiaanse onderbewustzijn en wat later
de ideologie van het communisme een steeds grotere rol gingen spelen.
Het surrealisme - hoe belangrijk in zijn tijd als bevrijder van geesten ook - valt bij
herlezing lelijk door de mand. Het grote bezwaar tegen de door Luijters verzamelde
surrealisten is de vrijblijvendheid van hun beeldspraak, die alleen maar literair is,
niet gevoed door waarnemingen van de werkelijkheid. Artaud begint zijn gedicht
‘Nacht’ bij voorbeeld als volgt:

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

11
De tapkasten drijven door de riolen:
de regen stijgt op in de maan:
in de straat laat een raam
ons een naakte vrouw zien.

Het vinden van bizarre beelden en vergelijkingen wordt een sport op zich en niets
veroudert zo snel als dit soort originaliteit. Het ergste is wel de poëzie van Paul
Eluard, van wie ook een door Luijters vertaalde bloemlezing verscheen: En kus
slechts hun kussen. Eluard was dol op vrouwen, eerst op de latere vrouw van
Salvador Dali, Gala en later op Nush. Onmachtige versjes zijn het, ondanks de
gesuggereerde passie.
(...)

In jouw ogen zijn zij die onze oneindige
Eenzaamheid verraden
Niet meer wat ze dachten te zijn
Niemand kan jou beter kennen
Dan ik je ken.
Maar gelukkig staan er heel wat betere dichters in Luijters bloemlezing. De
liefdesgedichten van Robert Desnos zijn, na die van Eluard, bijvoorbeeld een
openbaring:
(...)

Misschien is het nog niet te laat om je levende
lichaam te bereiken en op je mond de geboorte van de
stem te kussen die ik liefheb?

Luijters heeft een voorkeur voor literaire buitenbeentjes, zoals Antonin Artaud,
Raymond Roussel, Arthur Cravan en Jacques Rigaut. Vooral de teksten van de
laatste zijn nog even schokkend als toen ik ze voor de eerste keer las. Rigaut was
eigenlijk de enige die het dadaïsme letterlijk nam. Hij wees niet alleen de kunst maar
ook het leven, zijn leven af. Zijn geschriften - meest korte aforistische teksten - zijn
stappen op weg naar een door hem vastgesteld einde: Op 5 november 1929 schoot
hij zich op bed liggend een kogel door het hart met een revolver die hij zijn hele
leven bij zich had gedragen. Ik kan zijn teksten nog altijd niet zonder huivering lezen:
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Een brief is des te zekerder aan mij geadresseerd als mijn adres er niet op staat.
De onbeweeglijkheid van voorwerpen fascineert me. Ik kijk naar de fauteuil tot ik
mezelf voor de fauteuil hou. Vergissing, iedere beweging.
Ik zal een grote dode zijn.
Twee van de belangrijkste dichters uit de twintigste eeuw komen er in Luijters boek
een beetje bekaaid af, ik schreef het al, van Henri Michaux (1899-1984) en Francis
Ponge (1899-1988), zijn geen representatieve teksten opgenomen.
In zijn gedichten en teksten heeft Michaux geprobeerd de anonimiteit van het
leven onder de huid weer te geven, waarbij hij zover ging dat hij experimenteerde,
onder bijna laboratoriumachtige omstandigheden, met mescaline en verslag
probeerde te doen wat er onder invloed van die drug met zijn bewustzijn en lichaam
gebeurde. Het zijn nog altijd fascinerende teksten, voor een deel terug te vinden in
de bundels Verschijningen, Het huiskameronweer en Beroofd door de ruimte. Henri
Michaux behoorde niet tot de goeroes van het drugsgebruik, al is hij door dergelijke
lieden vaak misbruikt. Zijn benadering van de veranderingen die het brein ondergaat
onder invloed van diverse soorten drugs is sceptisch en van een wetenschappelijke
precisie. Michaux gebruikte zichzelf als proefkonijn. Hij geloofde niet in het
zaligmakende karakter van z.g. ‘geestverruimende’ middelen (daarvoor zijn zijn
beschrijvingen van de angsten die hem tijdens de experimenten overvallen te
dramatisch), wel geloofde hij in een door drugs op te roepen ervaring van een
lichaam zonder identiteit. Of dat een pretje is valt te bezien, maar de teksten waarin
hij het oplossen van de identiteit in een alles opslokkende geestelijke ruimte beschrijft,
blijven door de afwezigheid van iedere vorm van zweverigheid, nog altijd zeer de
moeite waard.
Francis Ponge noemde zichzelf liever geen dichter, ook geen anti-dichter overigens.
Hij vergeleek zich eerder met een wetenschappelijk onderzoeker die zijn aandacht
niet op de mens maar op de hem omringende werkelijkheid richtte: het landschap,
de flora en fauna, waarbij hij ervan uitging dat de bestaande beschrijvingen van die
fenomenen in de literatuur schromelijk tekortschoten in het belichten van de uniciteit
van ieder fenomeen. Ponge schreef tegen de taal in, voor zover die de verschijnselen
veralgemeniseert (‘de bomen in het park’ zou hem een gruwel van onnauwkeurigheid
geweest zijn). Ponge schreef geen gedichten maar benaderingen. Naarmate hij in
zijn werk vorderde ging hij over tot het publi-
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ceren van al zijn kladjes, alle brouillons, nodig om het onderwerp: een kiezelsteen,
een wesp, een tafel, een glas water, een stuk zeep met omzichtige bewegingen in
taal in het vizier te krijgen. Gelukkig zijn er in het verleden een aantal boeken met
zijn teksten in het Nederlands verschenen: Zeep, Namens de dingen en Proëmia.
(...)

Zo is dus, hoe lachwekkend pretentieus het ook mag schijnen, mijn voornemen
ongeveer dit: ik zou een soort De natura rerum willen schrijven. Het verschil met de
hedendaagse dichters is duidelijk: ik wil geen gedichten componeren, maar één
grote kosmogonie.
Maar hoe moet ik dit voornemen uitvoerbaar maken? Ik overweeg de huidige
stand van de wetenschappen: hele bibliotheken vol over elk onderdeel van elk
apart... Zou ik die dus moeten gaan lezen en ze leren? Meerdere levens zouden
daarvoor nog niet genoeg zijn. Te midden van de enorme uitgestrektheid en
hoeveelheid van door elke wetenschap verworven kennis en van het toegenomen
aantal wetenschappen zijn we verloren. De beste keuze is dus, alle dingen te
beschouwen als onbekend en te gaan wandelen of zich onder een boom of in het
gras uit te strekken, en weer helemaal bij het begin te beginnen.
(1933)
Ja, nu zou ik hier graag nog bladzijden lang over Ponge doorgaan. Echt mijn
stokpaardje, deze Fransman die eruit zag als een boer uit de Provence. Laat ik hem
liever lezen en herlezen (bij voorbeeld in een aantal door Piet Meeuse nieuw
vertaalde teksten te vinden in Raster 105).
Aloysius Bertrand: Gaspard de la Nuit. Vertaling: Hans van Pinxteren.
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004.
Charles Baudelaire: Het spleen van Parijs. Vertaling: Jacob Groot. De Bezige
Bij, 1980. Antiquarisch.
Dichters van de avant-garde - De moderne Franse poëzie. Samenstelling:
Guus Luijters. L.J. Veen, 2003.
Arthur Rimbaud: Brieven 1870-1875. Vertaling: Paul Claes. Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 2002.
Arthur Rimbaud: Een seizoen in de hel. Vertaling: Paul Claes. Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 2000.
Arthur Rimbaud: Gedichten. Vertaling: Paul Claes. Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 1999.
Arthur Rimbaud: Verzamelde prozagedichten (Een seizoen in de hel,
Illuminations en ander proza). Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986.
Antiquarisch.
Raymond Roussel: Indrukken van Afrika. Nieuwe indrukken van Afrika. G.A.
van Oorschot, 1996.
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Raymond Roussel: Locus Solus. Vertaling: Marij Elias. Perdu, Amsterdam,
1993. Antiquarisch.
Blaise Cendrars: Panama of de avonturen van mijn zeven ooms. Vertaling:
Willem Desmense. IJzer, 1999.
Jean Cocteau: Gedichten. Vertaling: Theo Festen. Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2003.
Paul Eluard: En kus slechts hun kussen. Vertaling: Guus Luijters. Bert Bakker,
2002.
Henri Michaux: Verschijningen. Vertaling: Laurens Vancrevel. Meulenhoff,
1972. Antiquarisch.
Henri Michaux: Het huiskameronweer. Vertaling: Maarten van Buuren. De
Bezige Bij, 1989. Antiquarisch.
Henri Michaux: Beroofd door de ruimte. Vertaling: Martine Vosmaer & Ben
Schot. Sea Urchin Editions, 2004.
Francis Ponge: Zeep. Vertaling: Peter Nijmeijer. Tango, 1973. Antiquarisch.
Francis Ponge: Namens de dingen. Vertaling: Piet Meeuse. De Bezige Bij,
1990. Antiquarisch.
Francis Ponge: Proëmia. Vertaling: Piet Meeuse. De Bezige Bij, 1991.
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Erik Menkveld
Zeer geachte Louise Glück,
Een tijdje geleden kreeg ik bij toeval de Engelse editie van uw bundel The Wild Iris
uit 1992 in handen. Intrigerend omslag, vond ik: een foto die vanuit een paarse
bloemkelk genomen lijkt. Deze bundel was bekroond met de Pulitzer Prijs, begreep
ik, en hoewel ik nog nooit van u gehoord had, werd u beschouwd als een van de
belangrijkste hedendaagse dichters in Amerika, dus ik bladerde er maar eens
doorheen. Veel namen van bloemen: ‘Violets’, ‘Clover’, ‘The Gold Lily’. Mijn oog viel
even op de beginregels van ‘The red poppy’: ‘the great thing / is not having / a mind.’
En ik zag wel een stuk of vijf gedichten met dezelfde titel: ‘Matins’, en achterin nog
eens minstens tien keer ‘Vespers’. En verder een paar Latijns aandoende titels als
‘Trillium’, ‘Lamium’, ‘Scilla’, ‘Ipomoea’ (mythologische namen? plantennamen?). In
veel gedichten was een ‘ik’ aan het woord dat ik op het eerste gezicht niet zo
makkelijk kon plaatsen en dat ook lang niet altijd hetzelfde ‘ik’ leek te zijn. En wat
mijn interesse nog verder aanwakkerde was een citaat op het achterplat van de
befaamde Amerikaanse critica Helen Vendler: ‘What a strange book The Wild Iris
is, appearing in this fin-de-siècle, written in the language of flowers...’ Een bundel
geschreven in de taal van bloemen! Die moest ik lezen!
Dichters die stem trachten te geven aan iets buiten henzelf hebben me altijd
gefascineerd. De poging je te identificeren met iets dat je niet kunt kennen of
doorgronden, er met je inlevingsvermogen in door te dringen, jezelf als het ware in
dat buitenmenselijke te veranderen in de hoop er iets van te gaan begrijpen - het
is wat mij betreft een van de mooiste en belangrijkste vormen van verbeelding. De
inleving, die ten diepste een metamorfose wil zijn. Overigens gaat het er uiteindelijk
misschien niet eens zozeer om dat buitenmenselijke te begrijpen, maar komt die
neiging tot inleving voort uit een nog veel dieper menselijk verlangen. Ik herinner
me dat ik als kind bij het zien van een grazende koe eens dacht: ik wou dat ik dat
beest was, dan kon ik dat gras proeven. En ik zag het laatst bij mijn zesjarige dochter:
toen zij iemand mooi hoorde zingen, zei ze ‘ik wou dat ik dat liedje was’. Ik werd me
eigenlijk pas goed bewust van dit raadselachtige, elementaire, kinderlijke verlangen
om ‘iets anders’ te zijn, toen
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ik het tegenkwam bij een paar van mijn Nederlandse lievelingsschrijvers. Zo zegt
een van de twee hoofdpersonen in Nescio's verhaal ‘Een lange dag’ tegen zijn
vriend met wie hij urenlang door de duinen gewandeld heeft, als ze 's avonds weer
terug zijn in de stad: ‘Weet je wat ik dacht vanavond daar bij die kastanjeboomen?
[...] Ik wou dat ik alles was.’ ‘Alles?’ ‘Ja, letterlijk alles, de kastanjeboomen, de
lantaarns, de lantaarnopsteker, al die meiden, jongens, de lucht en het schemerlicht,
alles wilde ik wezen.’ Dat gevoel herkende ik!
En bij een dichter uit het vorige fin-de-siècle, Herman Gorter, vond ik regels als
‘Ik wou graag zijn / jou’ of ‘Ik wou jij was de lucht / dat ik door je gaan kon’ of ‘ik
wilde wel vergaan in 't licht te loore’. Dit zijn voorbeelden, zoals zijn commentator
Enno Endt zegt, waaruit Gorters ‘ingeschapen verlangen’ blijkt ‘om de
gescheidenheid van ik en ander, ik en buitenwereld, te niet te doen’ en zich daarom
te ‘laten gaan in de overgegeven vereenzelviging met de natuur’. Zelf merkte de
dichter in zijn proefschrift over Horatius over de natuuridentificatie op: ‘Wanneer
iemand naar de hemel ziet als die met kleuren van den avond overgoten is, en naar
de wolken die drijven op den luwen adem van den wind, en wanneer hij dan door
die zwijgende dingen, door die rust wordt aangedaan, dan voelt hij al meer en meer
diezelfde rust, datzelfde zwijgen in zich, en onbewust meent hijzelf die wolken te
zijn en zelf die geruchtloze lucht.’ Was er in The Wild Iris niet iets vergelijkbaars aan
de hand, vroeg ik me af.
Het mooie van het verlangen om op te gaan in het je omringende, om te zijn wat
je niet bent, is dat het uiteindelijk onvervuld zal blijven. En de poging het in poëzie
te bevredigen, zal uiteindelijk ook altijd mislukken. Zoals een dichter met het woord
‘vlees’ zijn lezers nooit iets eetbaars zal kunnen voorzetten, zal hij ook nooit werkelijk
iets aan het woord kunnen laten dat hij niet zelf is; want in feite projecteert hij gewoon
zijn eigen menselijke bewustzijn in dat ‘andere’ en blijkt zijn poging tot metamorfose
achteraf altijd geresulteerd te zijn in een meer of minder goed gelukte vermomming.
Het blijft de stem van een mens die doet of hij een ding of een dier is. ‘Men ontkomt
niet aan de mens met de middelen van de mens,’ om nog een van mijn
lievelingsschrijvers, de Fransman Francis Ponge, te parafraseren. Wat niet wegneemt
dat er wel heel overtuigende voorbeelden zijn, waarbij de uiteindelijke mislukking
nauwelijks tot mij als lezer doordringt: de kiezel van de grote Poolse dichter Zbigniew
Herbert heb ik altijd een buitengewoon overtuigende kiezel gevonden, evenals de
stenen van Roger Caillois. En ook de walvis van Les Murray geloof ik op zijn woord.
Zo moet het zijn om als kiezelsteen of als walvis te bestaan. Wat ben ik ze vaak
geweest. Tot ik de boeken dichtsloeg en me dwong te bedenken dat ik in de maling
werd genomen. Door hele goeie
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illusionisten, dat wel. Maar geen mens zal ooit kunnen weten, hoe het werkelijk is
om een kiezelsteen of een walvis te zijn. Zelfs niet als hij er door schrijvers als
Herbert of Murray even in lijkt te worden omgetoverd.
U begrijpt inmiddels waarschijnlijk dat ik vanuit deze fascinatie voor het ‘stem
geven’ en ‘metamorfoseren’ razend benieuwd was hoe in The Wild Iris de bloemen
in hun eigen taal spreken.
De eerste in uw bundel, meteen de titelgever van het boek, steekt in de lente zijn
kop boven de grond uit en constateert verrukt dat hij een ‘stem’ heeft: een blauwe
fontein uit het hart van zijn leven - zijn bloem dus. Zijn vorm, zijn bloei is dus zijn
stem. Een idee dat ik verderop in de bundel nog een paar keer tegenkom. Zo zegt
‘De witte roos’: ‘ik ben niet als jij. Ik heb slechts / mijn lichaam als stem.’
Interessant. Dit deed me denken aan wat de net al even genoemde Francis Ponge
in zijn onovertroffen bundel Namens de dingen over planten schreef: ‘Ze hebben
geen stem. Ze zijn zo goed als verlamd. Ze kunnen alleen de aandacht trekken door
hun houdingen. Ze wekken niet de indruk het leed van het ongegrond-zijn te kennen.’
En dan laat hij zien hoe bij planten alles wat zij ‘uitdrukken’ zichtbaar wordt in hun
vorm. Dat is dus in feite de ‘stem’ die zij niet hebben.
Die wilde iris van u is overigens wel een behoorlijk andere plant, dan het soort
planten dat Ponge beschrijft. Het kan aan mijn beperkte kennis van de wilde iris
liggen, maar ik vond het op zijn zachtst gezegd verbazend dat hij de bijbel gelezen
blijkt te hebben. En dat heeft hij, want hij gebruikt zinswendingen die duidelijk een
bijbels luchtje hebben. Bovendien beschrijft hij zijn eigen ‘ontwaken’ in de lente als
een soort verrijzenis uit de dood, ‘het eind van mijn lijden’. Hij heeft zelfs de dood
overwonnen, lijkt het wel. En hij zegt van zichzelf dat hij een bewustzijn heeft. Zou
hij soms een soort plantaardige Lazarus, of misschien wel Christus zijn? Hoe dan
ook, vanaf het begin lijkt hier dus nadrukkelijk meer aan de hand dan dat de
‘plant-an-sich’ mij toespreekt in zijn eigen taal. Die indruk wordt versterkt door de
volgende planten die het woord nemen: ‘Trillium’ (wat na een beetje zoeken in de
flora de boslelie bleek te zijn) en ‘Lamium’ (de dovenetel) lijken de zon boven hen
als een soort lichtende god te beschouwen, van wie zij afhankelijk zijn maar die hen
nauwelijks beschijnt en die met de dood te maken heeft. Ze melden respectievelijk
’een stem vol verdriet’ te hebben en ‘een koud hart’.
Tsja. Is dit nou niet een voorbeeld van een aloud romantisch procedé: dat degene
die de natuur beschrijft deze zo weergeeft als zijn eigen emotionele barometer staat?
Als hij zich treurig voelt, is de natuur ook treurig: donkere wolken trekken zich aan
de einder samen en al gauw onweert het en biggelen de regendruppels langs de
ramen. Voelt hij zich vrolijker: dan breekt de zon weer door en staan de velden in
bloei. De
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planten aan het begin van uw bundel maken op mij sterk de indruk naast christelijk
ook depressief te zijn, of althans net een stevige depressie achter de rug te hebben,
die ze nu, aan het begin van de lente vol goede moed, maar toch nog wat wankeltjes
op hun stengels achter zich hopen te laten. Kortom, het zijn overduidelijke
vermommingen van een mens die gebukt gaat onder een depressie. Dit wordt
bevestigd door het tweede gedicht in de bundel, dat ik aanvankelijk maar niet wilde
snappen en daardoor telkens ook niet goed las. Het is het eerste van de in totaal
zeven ‘Matins’ en er komt een ‘ik’ in aan het woord die duidelijk een mens is, die
een Noah kent (zoals later blijkt haar zoon) en die getrouwd is met ene John. In dat
gedicht dat volgt op het openingsvers, staat: ‘Noah says this is / an error of
depressives, / identifying with a tree.’
Ik kan niet ontkennen dat uw hele bundel me ineens erg leek te zullen gaan
tegenvallen toen die regel in al zijn onthutsende therapeutische menselijkheid tot
me doordrong. In die omringende plantengedichten werd geen werkelijke poging
gedaan tot identificatie met bloemen, laat staan een poging te schrijven in de taal
van die bloemen, of dan ten minste nog ‘namens die bloemen’ (om met Ponge te
spreken). De planten worden hier sprekend ingevoerd als tamelijk voor de hand
liggende symbolen, door een dichter die volledig namens zichzelf beelden zocht
voor haar nog maar nauwelijks overwonnen psychische problemen. In plaats van
bloementaal bleek ik ineens een soort veredelde kunstzinnige therapie in handen
te hebben.
Of liet ik me nou te snel teleurstellen? Las ik te veel ‘namens mezelf’? Hoe zat
het precies met die ‘Matins’-gedichten? En met die ‘Vespers’ achter in de bundel?
Waren dit een soort ochtend- en avondgebeden, zoals ze in kloosters dagelijks
gebeden worden? De ‘ik’ die erin aan het woord komt, lijkt inderdaad steeds dezelfde
‘persoon’ te zijn. En er wordt een ‘you’ aangesproken die een keer ‘unreachable
father’, en ‘Father, agent of my solitude’ genoemd wordt. Als ik het goed begrijp
wordt in uw bundel dus een mens (u als dichteres) toegesproken door planten,
waarin zij haar eigen besognes weerspiegeld ziet (of liever gezegd: weerspiegelt)
en praat zij zelf tegen een god. Die mens verwijt de god tegen wie zij het in de
‘Metten’ en ‘Vespers’ heeft, zijn macht, en het feit dat hij zich niet laat bevatten,
zichzelf nooit onthult. En die mens verwijt haar god dat ze daarom niet kan geloven
in zijn bestaan. Maar desalniettemin werpt die mens haar niet-bestaande god toch
haar lijden voor de voeten, haar eenzaamheid die voortkomt uit de door die god in
het leven geroepen scheiding tussen ik en buitenwereld. En haar verdriet om de
vergankelijkheid: ze zegt ergens als kind altijd gehoopt te hebben het ‘eerste wezen’
te zijn ‘dat nooit zou sterven’.
Aha. Op grond van de metten en vespers begon ik dus definitief te con-
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cluderen dat de depressie van het menselijke ‘ik’ in deze bundel wel eens mede
door een geloofscrisis en het menselijk tekort veroorzaakt zou kunnen zijn.
Maar ik meende nog een derde categorie gedichten in deze bundel te bespeuren,
nu ik toch aan het determineren was. Deze gedichten dragen titels als: ‘Heldere
ochtend’, ‘Afnemende wind’, ‘Wijkend licht’ of ‘Avondrood’. Wie erin aan het woord
is, was me in het begin niet duidelijk. In ieder geval geen planten. Misschien dan
die heldere ochtend of dat avondrood zelf? Dat leek me ook al snel onwaarschijnlijk.
Dit ‘ik’ spreekt meestal een meervoudig ‘you’, dus ‘jullie’ toe. En het beweert over
zichzelf: ‘Toen ik jullie maakte, hield ik van jullie.’
Ik herinner me dat ik aanvankelijk bijna niet durfde te denken wat ik langzamerhand
toch begon te denken, namelijk dat dit laatste ‘ik’ niemand anders kon zijn dan God
zelf, de Schepper van plant en mens, die hier rechtstreeks tot zijn schepselen
spreekt. Geen gering waagstuk voor een dichter! Afgezien van een aantal door veel
mensen als heilig beschouwde boeken zoals de bijbel, ken ik eigenlijk geen serieus
bedoelde geschriften die dit zonder blikken of blozen aandurven.
En wat zegt God dan zoal tegen zijn schepselen in deze bundel? Dat hij zich wel
degelijk toont, en onophoudelijk tot de mensheid spreekt, maar op zijn eigen manier,
en in zijn eigen taal waarvoor de mens helaas te beperkt is gebleken om die te
kunnen verstaan of aanvaarden. Zo beweert hij te spreken ‘in details van aarde’, in
‘ranken / blauwe clematis, licht / van vroege avond.’ De lichamen van de planten
zijn dus niet alleen hun eigen ‘stem’, maar ook de ‘stem van god’, net als het
avondlicht of de zoele zomerwind. En die god zegt (in het gedicht ‘Wijkend licht’)
dat hij zich nu eindelijk eens met iets anders wil bezighouden dan met scheppen
en de schepping waar de mens deel van uitmaakt, en dat hij de mens daarom maar
zelf het vermogen tot scheppen heeft gegeven in de vorm van een pen, zodat hij
zichzelf rustig kan terugtrekken.
Kijk. Dit verheldert ook het mooie, geheimzinnige slot van ‘Avondrood’: Gods
tederheid zou de mens duidelijk moeten zijn ‘in de koelte van de zomeravond en in
de woorden die uitgroeien / tot je eigen antwoord.’ De woorden die de mens (i.c. u
als dichteres van deze bundel) schrijft, zijn het zelfverzonnen antwoord op de
wanhoop waarmee zij haar god aanroept vanuit haar menselijke verlatenheid en
sterfelijkheid, en tegelijk is die niet-bestaande god er toch in aanwezig.
Als ik het goed begrijp, is uw bundel dus tegelijk een ‘de profundis‘, een kreet van
existentiële wanhoop, en een hogere vorm van zelfhulp: het noodgedwongen
zelfgegeven antwoord op die wanhoop. Als dit nog therapeutische poëzie genoemd
kan worden, dan is het wel therapeutische poëzie van een buitengewone complexiteit
en raffinement. De worsteling
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met het ‘ongegrond-zijn’ van het menselijk bestaan, met het geloof, met de
vergankelijkheid, opgeroepen in een ingenieus en gewaagd stemmenspel waarin
de natuur, de mens en God met elkaar in gesprek zijn in het hoofd van de dichter.
Psychische zelfhulp in verzen, een dichterschap dat wanhoop als voornaamste bron
van de poëzie aanduidt. Het is mij, tot mijn eigen verrassing, blijven intrigeren en
bezighouden.
En tegelijk kom ik er voor mezelf maar niet achter of ik uw Wilde Iris nou grote
poëzie vind of niet. De problematiek die u erin aansnijdt is in de dichtkunst uiteindelijk
niet erg opzienbarend. Wat mij eraan boeit zit hem vooral in de opbouw van het
geheel en in het ‘spel’ met de verschillende stemmen. Wat taal en vorm betreft is
het allemaal nogal gewoontjes, al zijn er prachtige details, en met de klanken heeft
u nauwelijks iets gedaan. Dat merkte ik toen ik maar eens een stel van de gedichten
voor mezelf ging vertalen, altijd een goede manier om meer greep te krijgen op
poëzie die je niet goed snapt. Het kostte me de grootste moeite allerlei toevallig
opduikende (binnen)rijmen in het Nederlands die uw origineel niet heeft weer weg
te werken, en nog heb ik het gevoel dat de Nederlandse versies hier en daar ‘beter
lopen’ dan uw originelen. Dat zij dan zo. Het zijn ‘werkvertalingen’, waarvan ik hoop
dat ze uw werk in ieder geval geen onrecht doen.
Een paar jaar geleden zag ik de tragikomische film Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain van de Franse regisseur Jean-Pierre Jeunet, uit het jaar 2000. In die film
bouwt de vader van de hoofdpersoon in zijn achtertuin een aangrijpend monument
voor zijn overleden echtgenote. Dit wordt bekroond met een grote tuinkabouter op
een sokkel. Zijn dochter Amélie hakt die kabouter op een nacht los en geeft hem
stiekem mee aan een bevriende stewardess. Zo reist de kabouter de wereld over
en stuurt af en toe een polaroidfoto van zichzelf naar zijn verraste ‘baas’: bij het
Kremlin, bij het Empire State Building, voor de Aya Sofia enzovoort.
Niet dat ik uw werk wil vergelijken met een tuinkabouter - maar beschouwt u deze
brief als zo'n soort polaroidfoto van uw wilde iris naast mijn toevallige hoofd voor
mijn toevallige boekenkast in Amsterdam.
Hoogachtend,
Erik Menkveld
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Louise Glück
Gedichten
De wilde iris
Aan het eind van mijn lijden
was een poort.
Hoort: wat jullie dood noemen
herinner ik mij.
Geluiden, boven me, schurende dennentakken.
Daarna niets. De zwakke zon
fladderde over de droge grond.
Het is vreselijk te overleven
als bewustzijn
begraven in de donkere aarde.
Toen was het voorbij: dat wat jullie vrezen, bezield
te zijn en niet in staat
tot spreken, eindigde abrupt, de stugge aarde
gaf een beetje mee. En wat ik hield
voor vogels schoot lage heesters in.
Jullie die je de overgang
uit de andere wereld niet herinneren
ik zeg jullie ik kon weer spreken: wat er ook
terugkeert uit vergetelheid keert terug
om stem te vinden:
uit het hart van mijn leven spoot
een grote fontein, diepblauwe
schaduwen op een azuren zee.
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Trillium
Toen ik ontwaakte was ik in een woud. Het donker
leek natuurlijk, de lucht tussen de dennen
bezaaid met lichtjes.
Ik wist niets; kon alleen maar kijken.
En terwijl ik keek, verflauwden alle hemellichten,
gingen op in een afzonderlijk iets, een vuur
dat door de koele sparren schroeide.
Daarna was het niet langer mogelijk
naar de hemel te staren zonder te gronde te gaan.
Bestaan er wezens die de dood
behoeven, zoals ik beschutting?
Wanneer ik lang genoeg blijf spreken
zal ik die vraag wel beantwoorden, zien
wat zij bok zien, een ladder
die door de sparren reikt, wat hen ook maar
verleidt hun levens op te geven kijk eens wat ik al begrijp.
Ik ontwaakte onwetend in een woud;
een ogenblik geleden wist ik niet dat mijn stem
als mij er een gegeven werd
zo vol van leed zou zijn, mijn zinnen
een keten van pijnlijke kreten.
Ik wist niet eens dat ik leed
tot dat woord kwam, tot ik regen
van mij af voelde stromen.
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Lamium
Dit is hoe je leeft met een koud hart.
Zoals ik: overschaduwd, kruipend over koele keien
onder de machtige esdoorns.
De zon raakt mij nauwelijks.
Soms zie ik haar in het prille voorjaar, stijgend op grote afstand.
Dan groeit er blad over haar heen dat haar volledig verbergt. Ik voel haar
flikkeren door het loof, onregelmatig,
als iemand die tegen de zijkant van een glas tikt met een metalen lepel.
Levende dingen behoeven niet allemaal
evenveel licht. Sommige van ons
maken ons eigen licht: een zilveren blad
als een onbegaanbaar pad, een ondiepe
plas zilver in het donker onder de esdoorns.
Maar dit weet jij al.
Jij en de anderen die denken
voor de waarheid te leven en, dientengevolge, alles
wat koud is lief te hebben.
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Heldere ochtend
Ik heb jullie lang genoeg gadegeslagen,
ik kan tegen jullie spreken zoals ik wil ik heb mij onderworpen aan jullie voorkeuren, geduldig de dingen
waar jullie van houden beschouwd, uitsluitend
door middel daarvan gesproken, in
details van aarde, wat jullie het liefste hebben,
ranken
blauwe clematis, licht
van vroege avond nooit hebben jullie een stem
als de mijne willen aanvaarden, koud
als jullie bedrijvig benoemde objecten jullie laten,
ook al staan jullie monden
klein en rond van ontzag en al die tijd
onderwierp ik mij aan jullie beperking, in de waan
dat jullie hem vroeg of laat van je af zouden werpen,
in de waan dat materie van jullie staren verzadigd zou raken obstakel van de clematis die blauwe
bloemen schildert op het serreraam ik kan niet doorgaan
mezelf tot beelden te beperken
vanwege jullie vermeende recht
mijn bedoelingen te betwisten:
ik ben inmiddels bereid jullie te overweldigen met helderheid.
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Metten
Vergeef me als ik zeg dat ik je liefheb: de machtigen
worden altijd voorgelogen omdat de zwakken altijd
door angst gedreven worden. Ik kan niet liefhebben
wat ik niet bevatten kan, en jij onthult
feitelijk niets: lijk je op de meidoorn,
altijd hetzelfde op dezelfde plek,
of ben je meer het vingerhoedskruid, onvoorspelbaar, eerst
een roze aar die opkomt op de glooiing achter de madeliefjes,
en het volgende jaar paars in het rozenperk? Je moet toch begrijpen
dat wij er niets mee kunnen, deze stilte die opwekt tot geloven
dat jij alles zijn moet, vingerhoedskruid en meidoorn,
de kwetsbare roos en het taaie madeliefje - wij kunnen slechts denken
dat jij onmogelijk zou kunnen bestaan. Is dit
wat je wilt dat wij denken, verklaart dit
de stilte van de ochtend,
de krekels die hun vleugels nog niet langs elkaar wrijven, de katten
die niet vechten in de tuin?
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Afnemende wind
Toen ik jullie maakte, hield ik van jullie.
Nu heb ik medelijden met jullie.
Ik gaf jullie alles wat jullie nodig hadden:
bed van aarde, dek van blauwe lucht naarmate ik verder van jullie vandaan raak
zie ik jullie steeds duidelijker.
Jullie zielen hadden al lang immens moeten zijn,
niet wat ze bleven,
kleine kletsende dingen ik gaf jullie ieder geschenk,
blauw van de lenteochtend,
tijd waarvan jullie het gebruik niet begrepen jullie wilden meer, dat ene geschenk
bestemd voor een andere schepping.
Wat jullie ook hoopten,
jullie gaan jezelf niet vinden in de tuin,
tussen de groeiende planten.
Jullie levens zijn geen kringloop als die van hen:
jullie levens zijn een vogelvlucht
die begint en eindigt in stilte die begint en eindigt, een echo in vorm
van deze boog tussen de witte berk
en de appelboom.
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Bloedgierst
Iets
duikt onwelkom in de wereld op
en roept wanorde, wanorde als je me zo van harte haat
doe dan geen moeite mij
een naam te geven: wil je
nog een smet in je taal, nog
een manier om één ras
overal de schuld van te geven zoals wij beiden weten:
wie één god aanbidt
heeft maar één
vijand nodig ik ben die vijand niet.
Slechts iets om je ogen mee te sluiten
voor wat je hier ziet
plaatsvinden in dit bed,
een klein brevet
van onvermogen. Vrijwel dagelijks sterft
hier een van je dierbare bloemen
en jij hebt geen vrede voor
je de oorzaak bestrijdt, dat wil zeggen
wat er toevallig nog staat, wat er
toevallig sterker blijkt
dan jouw persoonlijke passie die was in de werkelijke wereld
niet bedoeld voor de eeuwigheid.
Maar waarom zou je dat toegeven, als je door kunt gaan
met wat je altijd al deed,
treuren en beschuldigen,
altijd die twee.
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Ik heb jouw lof niet nodig
om te overleven. Ik was hier eerst,
voor jij er was, voor
jij ooit een tuin begon.
En ik zal er zijn als slechts de zon en de maan
er nog zijn, en de zee, en het weidse veld.
En dat veld zal bestaan uit mij.
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Metten
Wat heb je met mijn hart
dat je het keer op keer moet breken
als een kweker die zijn nieuwe
ras beproeft? Experimenteer
maar op iets anders: hoe kan ik leven
in groepen, zoals jij wilt, als jij me
in de quarantaine van hartzeer dwingt, me scheidt
van de gezonde leden van
mijn eigen soort: zoiets doe je niet
in de tuin, de zieke roos
afzonderen; die laat je rustig met zijn openbare
geteisterde bladeren in
de gezichten van de andere rozen wapperen, en de luizen
van de ene op de andere plant springen, wat maar weer bewijst
dat ik het laagste van jouw schepselen ben, lager nog
dan de tierige bladluis en de klimmende roos - Vader,
als vertegenwoordiger van mijn eenzaamheid, verzacht
althans mijn schuld; neem
het brandmerk van mijn afzondering weg, tenzij
je van plan bent mij weer
voor altijd gezond te maken, zoals ik
gezond was en heel in mijn onbegrepen jeugd,
of als toen niet, onder de lichte druk
van mijn moeders hart, of als toen niet
in dromen: eerste
wezen dat nooit zou sterven.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

30

Vespers
Ooit geloofde ik in je; ik plantte een vijgenboom.
Hier, in Vermont, land
zonder zomer. De proef op de som: als de boom bleef leven
zou dat betekenen dat jij bestond.
Volgens deze logica besta je niet. Of je bestaat
uitsluitend in warmere klimaten,
op het verzengende Sicilië, in Mexico, in Californië,
waar ze de onvoorstelbare
abrikoos kweken en de tere perzik. Misschien
zien ze jouw aangezicht in Californië; hier zien we nog niet
de zoom van je kleed. Ik moet mezelf dwingen
de tomatenoogst met John en Noah te delen.
Als er ooit in een andere wereld recht wordt gedaan, moeten
degenen zoals ik, door de natuur gedwongen
tot levens van onthouding, het leeuwendeel
van alles krijgen, alle
onderworpenen aan honger, gulzigheid zijn dat
om jou te prijzen. En niemand prijst
intenser dan ik, met meer pijnlijk
beteugeld verlangen, of verdient het meer
gezeten te zijn aan jouw rechterhand, als die bestaat, en deel te hebben
aan de bederfelijke, onsterfelijke vijg
die zich niet verkassen laat.
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De witte roos
Dit is de aarde? Dan
hoor ik hier niet.
Wie ben jij in dat verlichte raam,
overschaduwd nu door de flapperende blaadjes
van de lijsterbes?
Kun jij overleven waar ik het niet haal
tot na de eerste zomer?
De hele nacht bewegen en ruisen de tengere
takken van de boom bij het klaarlichte raam.
Leg me mijn leven eens uit, jij die geen teken geeft,
hoewel ik je aanroep in de nacht:
ik ben niet als jij, ik heb slechts
mijn lichaam als stem, ik kan niet
verdwijnen de stilte in en in de kille ochtend drijven
echo's van mijn stem
over het donkere aardoppervlak,
witheid die gestaag in duister oplost
alsof je uiteindelijk toch een teken gaf
om mij ervan te overtuigen dat jij het hier ook niet redde
of om me te tonen dat jij het licht niet bent waar ik naar riep
maar het zwarte erachter.
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Wijkend licht
Jullie leken net kleine kinderen,
altijd tuk op een verhaal.
En ik had er al zo veel verteld;
ik had genoeg verzonnen.
Dus gaf ik jullie potlood en papier.
Ik gaf jullie pennen van riet
dat ik zelf sneed, middagenlang in de dampige velden.
Schrijf jullie eigen verhaal maar, zei ik.
Na al die jaren luisteren
zouden jullie wel weten
wat een verhaal was dacht ik.
Zeuren was het enige wat jullie konden.
Alles moest jullie worden uitgelegd,
op eigen kracht doorgrondden jullie niets.
Toen besefte ik dat jullie niet konden denken
met werkelijke lef of passie;
jullie hadden je leven nog niet geleid,
geen eigen rampen doorstaan.
Dus gaf ik jullie levens, gaf ik jullie rampen,
want schrijfgerei alleen bleek niet genoeg.
Jullie zullen nooit weten hoe goed
het me doet jullie daar te zien zitten
als onafhankelijke wezens,
jullie te zien dromen bij het open raam,
potloden die ik jullie gaf in de aanslag
tot de zomerochtend in woorden opgaat.
Het scheppen heeft jullie opgewonden,
ik wist het van tevoren, dat doet het in het begin altijd.
En ik ben vrij om te doen wat ik wil,
me met andere dingen bezig te houden,
in het volste vertrouwen
dat jullie me niet meer nodig hebben.
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Avondrood
Mijn grootste vreugde
is het geluid van jouw stem
als die me roept zelfs in wanhoop; mijn verdriet
dat ik je niet kan antwoorden
in een spraak die je als de mijne aanvaardt.
Je hebt geen vertrouwen in je eigen taal.
Dus hecht je
gezag aan tekens
dieje niet nauwkeurig kunt lezen.
En toch bereikt je stem me altijd.
En ik antwoord aanhoudend,
terwijl mijn woede luwt
naarmate de winter vergaat. Mijn tederheid
zou je duidelijk moeten zijn
in de koelte van de zomeravond
en in de woorden die uitgroeien
tot je eigen antwoord.

VERTALING: ERIK MENKVELD
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Darek Foks
Gedichten
Darek Foks (1966) is geboren in Skierniewice in Polen waar hij ook woont. Hij schrijft
gedichten en korte verhalen. Hij debuteerde in 1994 als dichter met de bijzonder
lovend ontvangen bundel Wiersze o fryzjerach (Kappersgedichten). Zowel zijn
gedichten als zijn korte verhalen worden gekenmerkt door een prettige vorm van
intellectuele provocatie en hebben een licht humoristische ondertoon. Hij is nauw
verbonden met Port Legnica 2000, een jaarlijks terugkerend poëziefestival en tegelijk
uitgevende instantie voor een nieuwe generatie dichters, ver van de traditionele
literaire centra.

Vaarwel, Haiku
In je tas zit een broodje met boter
en kaas, een flesje sap
en papieren zakdoekjes. Een paspoort
heb je niet nodig. Hier
is je ticket en de Wyborcza van gister.
Die van vandaag heb ik nog niet uit.
Je stapt uit op Centraal
en loopt naar de tram. Hier is kleingeld
voor een kaartje. Koop er een met reductie.
Niet naar reclames staan gapen, want daarvan
is je oudste broer gek geworden.
Grijp meisjes niet bij hun tieten,
want daar houden meisjes echt
niet van. Vooral niet in
hun verlovingstijd die bij Slavische volkeren
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aanmerkelijk langer duurt
dan bij ons. Zeg tegen tante Maria
dat we heel veel van haar houden
en dat we met moeder langskomen,
zo gauw ze uit het sanatorium komt.
Als tante Maria vraagt
naar Mariola, zeg dan
dat Mariola auto's verkoopt
en geen tijd heeft voor het onderhouden
van familiebetrekkingen. De foto
van Mariola zit in je portefeuille.
Als je de boze prins tegenkomt,
snij hem dan de keel door met een mes
en niet met een gedicht. Niks geen gedicht.
Het mes zit in je rechterzak, Haiku.
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Wij, collega's van Dante
Als Cortez parkeerde Dante in een regenplas,
zette een stap op de stoeprand
en met een blik op het uithangbord stapte hij naar binnen
mompelend: ‘Mens,
doe iets aan die verrekte letters,
of ik ga ergens anders parkeren.’
Vanachter de bar zei Mens: ‘Je komt
als kippenvel tijdens het poepen
in de ochtend, Dante, en als een of andere doos
geef ik jou bier, waarvoor jij, zo mag ik hopen,
contant gaat betalen.’ Dante vroeg:
‘Mens, bedoel je soms het draaien van een bout?’
Waarop wij zeiden: ‘Dante, Mens bedoelt
een grote boodschap, precies wat jij denkt.’
Wij, collega's van Dante, moeten zulke
dingen zeggen, om enigermate
Mens aan Dante te binden. En Dante zegt:
‘Grammatica, jongens, ammenoela,
maar zouden jullie je verf kopen
waar hij dat doet? Hoe is het? Is het bier oké?
Mens oogt wat slaperig vandaag. Hij heeft vast
de hele nacht zitten schrijven met shit als resultaat.’
Hij nam een slok, zette het bier op tafel en ging zitten:
‘Ik heb haar gebonkt, jongens.’ Dante, goede
oude Dante, had haar gebonkt. Mens zei:
‘Als hij zegt dat hij haar heeft gebonkt, dan betekent het
dat hij haar heeft gebonkt.’ We zeiden altijd
tegen Mens dat hij moest opschrijven wat hij zei
vanachter de bar, en dat wij dat zouden publiceren. Nooit
heeft hij ons laten uitpraten.
Kennelijk maken we drukfouten. Ik nam het woord
in naam van mijn collega's: ‘Mens weet een boel,
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maar zeg ons, Dante, hoe het werkelijk was.’
Na een moment van onnodig gepeins
sloeg Dante de hand aan het werk,
gebruik makend van eigen materiaal en instrumenten.
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Een Pools gedicht van gemiddelde lengte
Gesloten in mijzelf, loop ik
met gebogen hoofd. Katerige
meisjes van zeventien willen graag
iets drinken. En ze zeggen:
‘Gesloten in jezelf, loop je
met gebogen hoofd, en wij,
katerige meisjes van zeventien,
willen graag iets drinken.’
Met gebogen hoofd, loop ik
langzaam naar de koelkast. Een katerig
meisje van zeventien, Ewa geheten,
zegt dat ik met gebogen hoofd,
te traag langzaam naar de koelkast
loop. Langzaam? Te traag? Dus
wil je die Duitser, of wil je hem niet?
Ik vraag het in stilte, want het is best
vroeg. Een Duitser in de ochtend,
bij het schijnsel van een gloeilamp uit restjes
schemer getrokken, ziet er ruwweg
uit als een rijpe worst met snor,
want de buurt is rijk aan koks,
bij wie katerige meisjes van zeventien
niet hoog staan aangeschreven. Een Duitser
in de fles heet Brouwerij
Alhier. Hij heeft een snor, want lover. De kroonkurk
verwijder ik. Inmiddels zonder helm
serveer ik een katerig meisje van zeventien
en eindig mijn verhaal over een verkoopster,
die mij niet langer liefheeft,
omdat ik de winkel binnenkwam met mijn zoon
en ze me nooit eerder had gezien
met mijn zoon, die in de tweede zit.
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Een katerig meisje van zeventien door een Duitser
opgefrist zegt dat ze nooit
zal ophouden mij lief te hebben
(volgens mij heet ze toch Malgorzata),
zelfs al kwam ik de winkel binnen
met de zoon van mijn zoon en de broer van mijn vrouw.
Ze trekt aan een Amerikaan, een Duitser
serverend aan haar anonieme vriendin.
Ondertussen vernielt een Rus de stoffering
in de taxi, want hij is gemorst. Onze
manager m.b.t. de Rus verontschuldigt
de tijdelijke collega taxichauffeur
en vraagt of hij zo snel mogelijk wil omkeren
naar de tijdelijke winkel met de Russen,
waar tijdens overuren zij verkoopt,
die mij tijdelijk niet liefheeft.
Katerige meisjes van zeventien
wikkelen zich in een deken met een tijdelijke
collega gitarist. De tijdelijke collega
drummer zit nog steeds in de taxi.
Ik drink een Duitser, ik rook een Amerikaan
en de koelkast, die op je ogen slaat,
sluit ik zachtjes. Gesloten in mezelf,
loop ik met gebogen hoofd.

17 september 2002
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Polish Bombs
Ter nagedachtenis van Joe Strummer
Als een in 1938 opgericht
uitvaartbedrijfje
sta ik naast de resten van een bushalte
van meier tachtig,
rook uitblazend op een manier
die niet hinderlijk zou moeten zijn
voor zelfs de oudste en fijngevoeligste
gebruikers van de kerkhoflijn.
Denkend aan het grondig
in de sneeuw met voetstappen van de zwaarste
gebruikers van de grootste kerk
uitgelopen zondagspad, dat
het ochtendlijk bewegen makkelijker maakt voor zieke,
dorstige fietsers,
de bebloede dochter van de burgemeester
en de teckel met voze waanzin
in de ogen, verplaats ik mijn lichaamsgewicht
van mijn rechter op mijn linkerbeen, ik kijk
op mijn horloge, ontvang het zwakke
signaal van een uitvaartbedrijf
gesticht in 1945, ik spuug
en schiet een peuk in de richting
van het benzinestation, dat nog net schuil gaat
achter een lege tankwagen uit Spanje.
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Twee Serviërs gingen naar de bar voor een biertje
en dronken zoveel dat ze moesten betalen met een groep Albanezen
van het mannelijk geslacht, maar ze hadden juist
een groep Albanezen van het mannelijk geslacht begraven,
dus begonnen ze te spitten
om een groep Albanezen van het mannelijk geslacht te delven
en te betalen voor wat ze hadden gedronken
met hun collega's. Na een dag of twee, denkend aan
hoe lang ze nog moesten
graven, vroegen ze
aan de barman met hoeveel vrachtwagens hij genoegen nam
en wanneer hij hun het mortier zou teruggeven.
Ze wisten niet - het waren namelijk
jonge Serviërs dat een doodgraver in burger een hele week moest delven
voor een half vaatje bier.

Polen, medio 1999
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Henry op het asfalt
Henry is overreden door een wals. Henry
is overreden door een metalen wals.
Een zware wals. Een wals van ijzer, staal en smeer.
Hij is helemaal over hem heengereden. Een wals
waar niets aan ontbrak.
Henry las over walsen. Er is veel over walsen
geschreven. Niet alleen over walsen
las Henry. Hij las ook veel
over vermenigvuldiging. Hij las over vermenigvuldiging
door geslachtloze voortplanting. Hij vond niet één nodige zin
over vermenigvuldiging door verplettering.
Niet één zin over aardse zaken. Niet één zin
over harde kerels. Niet één zin over walsen
die stuk zijn. En over schuttingtaal
in garages. Hij vond twee zinnen over hemzelf.
‘Er moet ergens een wals zijn voor Henry.’
En die was er. ‘Henry
moet opkrassen.’ En wij krassen Henry op.
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Gedicht op vrijdag
Opgedragen aan de sneltrein ‘Telimena’
die niet stopt in Żyrardów,
op de terugweg naar Łódź
Denk aan de kalende mannen met snorren
die gedichten schrijven in arbeiderssteden,
en die vervolgens voorlezen in spoormanssteden.
Denk eraan om je te scheren en de Marlboro's te ruilen
voor Camels. Normale Camels. De zwarte coltrui,
een geschenk van je vrouw, gooi hem vandaag nog in de was.
De wasmachine staat in de badkamer. Denk eraan, dat morgen
deze tekst op het bureau van de redacteur ligt. Denk
aan de kalende mannen met snorren,
die in het Mickiewicz-jaar gedichten publiceerden.
Denk aan het Słowacki-jaar en de kalende
mannen, die in het Mickiewicz-jaar
gepubliceerde gedichten uitdelen als pamfletten
die reclame maken voor originele Poolse pizza.
Denk aan de kalende mannen met snorren,
die gedichten schrijven in arbeiderssteden, want
zoals de Kippen zingen ‘in Babylon heerst verraad - je moet er
eieren dragen en snorren.’ Denk aan de uitzetting van de Serviërs
en het gratis bier voor de Albanezen. Denk
aan de consequenties van je daad. Denk eraan,
dat je een afspraak hebt met het Beest op een plek,
waar geen arbeiders en spoormannen zijn. Onthoud
de kalende man met snor, die
gedichten schrijft in een arbeidersstad. Doen,
want er moet toch iemand aan die dingen denken.

11 april 1999
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H.C. ten Berge
Een liefde in 1905
Hommage à H.D.
Een improvisatie
‘She hath some tree-born spirit of the wood
About her, and the wind is in her hair’
Hilda's Book, 1905-1907

I
Winterzoenen in het woud.
Eerste vriendschap- eerste liefde,
breekbaar zoals eerste, zoals alle liefdes zijn.
Hilda vijftien, Ezra zestienSamen in een boomhut onder sterren
en gebladerte
in Pennsylvanië
Tristan en Is-hilda, zijn dryade,
vijf jaar in de kruin van de ahorn.
*
Een foto van H.D. te paard, onwennig,
stribbelt zwijgend tegen,
voelt zich min of meer te kijk gezet.
Witte blouse met ruches en een lange rok;
E.P. met gesteven kraag en donker vest.
Nog geen baard toen
maar een scherpe blik,
een hoge wilde kuif als een verwaaide vliegden
die onveranderlijk dezelfde kant op wijst.
Komt elke dag met nieuwe vondsten en gedichten
om haar te betoveren met zijn taal.
*
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Zodra ze elkaar kussen
in een lege kamer van het landhuis
kijken andere ogen mee.
‘Meneer Pound, u moest hier maar niet zo vaak meer komen.’
Is-hilda krijgt een boek vol verzen
voor de poorten van het vaderhuis,
met de hand vervaardigd in één exemplaar.
‘Ja, ik weet je ogen heldere plassen’
*
We kropen weg in een fauteuil.
(Niemand thuis, was ons gezegd)
Ik was nergens, verbleef bij de sterren,
verijsde
toen vader ons vond;
maakte mij los en kwam overeind.
Ezra naast mij, fier en rechtop.
Is-hilda ging dood
toen hij later per schip naar Europa vertrok
*
‘Is Ezra er nog?’
‘Heeft de tram naar Wyncote gehaald!’
‘Niet in de boomhut bij zijn dryade? Zijn boeken en hoed liggen hier.’
‘Haalt die wel later.’
Waarom ooit uit de boom naar beneden geklommen?
De rigor mortis kruipt omhoog.
Hades is het vaderhuis.
*
H.D. is de oogappel van Charles L. Doolittle, astronoom,
die in Upper Darby dichtbij Philadelphia & de sterren woont.
Ezra is de godenzoon van Homer Pound, muntmeester,
die in Wyncote dichtbij Philadelphia woont.
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(Hilda's moeder heette Helen.
De wachter had zijn les geleerd
en reisde tot het bittere eind
als Menelaus in vermomming mee)
*
De ringen gewisseld,
de ouders vergramd,
zong de jonge dichter
‘O trouble me not
I saw HER yesterday’
*
Zou de tijd haar meer hebben gebracht
had Dr. Doolittle alleen het raadsel van de kosmos bestudeerd?
Dr. D gaf blijk van zijn verachting.
De dichter was een nul,
nothing but a nomad
&
misschien ‘biseksueel’,
zoals de volksmond na een onwaarschijnlijk incident
beweerde
*
Ze zwierf rond in Upper Darby's bossen,
schuwe nimf in Pennsylvania, kind van Moravische Broeders,
zwierf daar rond met de twee vrienden,
Ezra Weston Pound & William Carlos Williams,
de huisdokter die dichter werd
en zijn vriend met straffe woorden
poogde te behoeden voor verblinding
& vooroordeel, onbesuisdheid & verval
(maar dat was later)
Ezra ‘smoorverhefd,’ schreef William Carlos W.
‘Maar hij slaat Hilda's schoonheid te hoog aan.’
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Tijdens stortregens bleef H.D. ontspannen zitten
in het veld.
Om éàn te worden met de aarde.
Haar gezicht werd onbeschrijflijk mooi.
Kastanjekleurig haar hing in natte strengen om haar hoofd.
‘O trouble me not
I saw HER yesterday’

II
Naar Londen, Ezra achterna.
Om vrouw en dichteres te worden.
Dichteres en dan een vrouw
die haar doodsverstijving tijdelijk overwon.
Elke dag thee in het saaie museumcafé.
Het oog van de vroegrijpe meester keurde
en proefde haar zinnen.
Hier en daar iets geschrapt, toegevoegd, weggestreept
(zoals ook T.S. Eliot tot zijn geluk zou overkomen).
1*

Met een klap zijn pince-nez op de tafel gesmeten
toen zijn blik op ‘Hermes van de wegen’ viel.
Geschater, gebrom. ‘Heb je een kopie?’
Een vlugge krabbel onder de verzen: H.D. Imagiste.
Een beweging, meer dan dat - een dichteres
was opgestaan
wier leven met geen ander leven strookte.
Het werk werd met voorrang in Poetry gepubliceerd
*
E.P. in een brief over H.D.:
Niets overbodigs.
Directe taal, direct als het Grieks.
Geen overdadig gebruik van adjectieven.
Geen metaforen die een nadere blik niet verdragen.
Het Amerikaanse spul waarmee ik hier en in Parijs
kan aankomen. Dat niet belachelijk
wordt gemaakt.

*

Afgekeken van de dichter Yeats, die hij geregeld bezocht.
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E.P. werd genoemd, door weinigen geroemd
als ‘vroedvrouw van het modernisme’
*
Iemand beschrijft Hilda in haar Londense omgeving:
Een slanke vrouw met zacht bruin haar en een ovaal
‘extreem kwetsbaar’ gezicht.
Haar ogen liggen diep (zijn ze grijs of blauw?).
Ze is bleek, nerveus verlegen.
Heeft een lichte heldere stem.
Ziet eruit als een godin op Griekse vazen.
Is te veel afhankelijk van de jonge Pound
met wie ze ondanks alles
vurige kussen wisselt
in het huis van een vriendin in Kensington
*
Oude beloften herroepen.
Hilda, vijfentwintig, en nog ongerept.
Vrijers bij de vleet. Soms een minnaar
in het voorportaal. Ook de vrouwen
dongen naar haar hand maar Ezra's zin ging uit naar Dorothy,
dochter van Olivia Shakespear
(op haar beurt een minnares van Yeats).
H.D. imagiste, vorticiste, sleep nauwgezet,
wanhopig soms,
haar diamanten.
Huwde Aldington, leefde dan
gescheiden van de man
die ‘rough and devastating masculine’,
bruut en overspelig,
niet de vader van haar kind mocht zijn
‘Ik hield er twee soorten liefde op na’
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Reisde rond, gered en getroost door bemiddelde vrouwen.
(De vader, onzichtbaar, ging als verstekeling mee)
In Genua had ze eerder haar ouders ontmoet.
Het was herfst
en 1912.
Moeder Helen nam haar apart:
‘Het zal je opluchten te horen dat je vader Ezra's brieven heeft verbrand.’
*
H.D. droomde zich een kind van Ezra
voordat deze in de oude wereld een verdwaasde halfgod werd.
Odysseus, opstandig, verzworven
in vele gedaanten
die haar geest tot het laatst toe bezwaarden
‘So you have swept me back’
Ze was geen Penelope, maar ontvlambare nimf
en geliefde van onvolledige vaders.
Boomnimf en Eurydice ineen
die zichzelf na vijftig jaar omhoog zong
uit de onderwereld van een lange doodsverstijving
‘Al per boot naar de hel toe geweest?’ Canto XXXIX
Ezra was geen Orpheus,
D.H. Lawrence evenmin.
‘Je hebt mij met je vader bedrogen’
(schreef iemand wiens naam mij
is ontschoten)
Wie zij liefhad, ging weer weg
H.D. droomde zich een kind van Ezra
maar kreeg het, dacht men, van D.H.
d.i. David Herbert Lawrence
die haar ‘een bevroren lelie’ noemde
en Frieda von Richthoven boven Doolittle's dochter verkoos
D.H. schoof de zwangere H.D. aan de kant
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III
Niet zonder ontroering leest zij m 'elevasti,
m 'elevasti Invocatie in het negentigste Canto van E.P.
Het is 27 maart 1958
Ze woont en schrijft in Küssnacht, Zwitserland.
Villa Verena doet aan Upper Darby denken,
aan het landhuis bij de sterrenwacht
Haar buurman groet ze niet.
Ze kan Jung, Carl Gustav, niet verdragen.
*
(Londen 1919)
Er is sprake van een.kind.
H.D. zal een tastbare dochter gaan baren
door weer een ander verwekt.
Ezra stormt de kamer binnen, slaat geen acht
op het uur, op de klachten en weeën,
slaat met zijn stok op de ziekenhuisvloer
(volgens anderen trommelt hij tegen de muur).
Schijnt geroepen te hebben:
‘Dat het geen kind van mij is,
is mijn enige echte kritiek.’
Haar ziel ligt bloot, de wond is rauwEen broer gedood aan het front, ook
de vader plotseling geveld.
Na Aldington, Lawrence en Pound
heerst alleen nog verzengende kou
H.D. implodeert, is verzwakt,
uitgeteld‘Ik kon in de kliniek niet schreeuwen.
Ik kan nog steeds niet schreeuwen,’
schrijft ze in End to Torment
Er was geen tederheid: misschien passie. En spijt.
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*
De dochter heet Perdita.
Cecil Gray, componist, dekmantel, misschien verwekker, wordt door
H.D. nooit genoemd.
*
H.D. aan D.H.:
‘Aldington is geen marmeren faun, zelfs geen tweederangs Dionysus.
Hij is geen Dionysus, jij bent geen Orpheus. Jullie zijn mensen, Britten, idioten.’
*

H.D. liet in '58 vanuit Zwitserland een roos bij Dorothy Pound in New York bezorgen
toen oude Ez, na 12 jaar vrijgelaten uit een inrichting voor geesteszieke delinquenten,
op het punt stond naar Italië terug te keren. Als er iemand een Penelope was, dan
is het wel de vrouw van Pound geweest.(E.P., de losbandige, over zijn vrouw: ‘Een
prachtig schilderij dat nooit tot leven kwam.’) Drie jaar later zou H.D. na voltooiing
van Helen in Egypt en Hermetic Definition op 75-jarige leeftijd in Zürich overlijden.
Hilda's gele roos in Dorothy's hand
voordat het schip zich van de kade losmaakt.
Terwijl oude Ez halfnaakt in zijn kooi gelegen,
Marcella S als jonge muze naast hem
(Sheri M net afgedankt),
nog altijd onverbeterlijk
oreerde over de onwetendheid van heel Amerika
- verbaal geweld dat pas later zou luwen kreeg Dorothy een roos aangereikt.
‘Een roos voor E.P's Paradiso,’ zei vriend Pearson die hen uitzwaait.
En Dorothy, lachend, verrast:
’ Hilda's roos voor Ezra's Paradiso!’
*
Komt tijd, komt radeloosheid-een besef
van geschonden betrekkingen en verkeerde besluiten
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Haar smart verbergt zich achter maskers;
die van goden, helden, Griekse
vechtersbazen die haar geest verwarren
en het vers ontkrachten
Altijd weer gegoochel met Trojaanse namen
als het om een tastbare geliefde of een ooit geliefde
vijand gaat:
Achilles, Paris, Menelaus en Odysseus
om van grotbewoonsters, blinde zangers
en fatale vrouwen maar te zwijgen
‘Ik hield er gescheiden liefdes op na’
Verdubbelingen, repetities,
X wordt Y wordt Z of beiden,
samen zijn ze Paris, Menelaus of Achilles
(‘rough and devastating masculine’) Allen vroeg of laat verraderlijke helden
die haar wezen niet herkennen
Zij is Helena
maar voelt zich door de ware Helen niet erkend.
Pluto houdt de wacht en blaft telkens aan de poort.
Ze is de vrouw die met Achilles op Leuké,
Het Witte Eiland woonde
en ‘het haar der ruimten droeg’
Gegriefd, doorgroefd is ze
omdat hij naar zijn moeder Thetis vlucht
Freud, haar leidsman, - later Heydtzou de knoop goeddeels ontwarren
En Pound vanuit het gekkenhuis per brief: 1954
‘Je kwam terecht in het verkeerde varkenshok, ma chére’
‘Jouw gore Freud slechts humbug en bedrog’
Maar ook:
Dryade, je ogen zijn als wolken
Je vrede is als water
De zon in september boven de plassen Canto LXXXIII
Hermetic Definition is haar laatste woord-
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Hans Kloos
Aan de achterkant
Over Thomas Tidholm
Thomas Tidholm werd in 1943 geboren in het Zweedse stadje Örebro, verhuisde
als kind naar Stockholm en vertrok begin jaren zeventig naar het dorp Arbrå, ruim
driehonderd kilometer ten noorden van de hoofdstad, waar hij sinds een jaar of tien
een tweede huis heeft. Hij debuteerde als dichter in 1966 met de bundel Poging tot
zien. Daarna volgden tot op heden nog dertien bundels en twee bloemlezingen, ook
al lijken sommige ervan bepaald niet op poëziebundels met hun variëteit aan teksten
en beeldmateriaal.
‘Of hoe je dat ook zegt’: keer op keer stuit men in Tidholms werk op een brevet
van onvermogen. Vaagheden alom. Er is niet sprake van ‘een gelijkenis’, maar van
‘een soort vluchtige gelijkenis met dat...’, waarbij het kromme ‘met dat’ het alleen
nog maar erger maakt. Het gedicht met de in dit verband opvallende titel ‘Poëzie is
de kunst van het mogelijke’ spreekt zelfs van ‘een wazig gedicht, een soort inhoud’.
Het. Regelmatig duikt dit persoonlijk voornaamwoord op zonder dat duidelijk wordt
waarnaar het verwijst. In het prozagedicht ‘Waarvandaan?’ draait alles zelfs om die
vaagheid. Toch worden er allerlei uitspraken gedaan over ‘het’: het komt van buiten
en het kan niet opraken. Er is genoeg voor je hele leven.
Tidholms vaagheid is dan ook niet het resultaat van slordigheid in schrijven of
denken. Er is de weigering om binnen de structuren van bestaande vormen en
genres te werken, omdat die structuren de ervaring vaak dwingen zich te voegen
naar de vorm in plaats van andersom. Het is de weigering te benoemen, om te
voorkomen dat het ding of de ervaring verdwijnt onder de naam.
En er is de aanvaarding dat niet alles benoembaar is, al willen
talkshowpresentatoren, itemmakers en howto-psychologen ons laten geloven dat
dit wel zo is. Zij lijken te denken dat onbenoembaarheid en de daaruit voortkomende
vaagheid geen probleem hoeven te zijn maar louter een product zijn van gemakzucht
of angst. In kromme navolging van een aantal moderne filosofen schijnen zij ervan
uit te gaan dat iets pas bestaat wanneer het benoemd is en uitgesproken. Tidholm
laat keer op keer merken dat er leven is voor het woord zijn intrede doet.
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‘Alles wat onuitsprekelijk en ver was, is onuitsprekelijk en dichtbij,’ schreef zijn
landgenoot Ekelöf in 1941. Dat is precies wat zich voltrekt bij lezing van Tidholms
werk. Hij perst het onbenoembare niet in een naam, maar geeft het de ruimte.
Daardoor verdwijnt de vaagheid en ongrijpbaarheid ervan. Die vaagheid verjaagt
hij met de vaagheid van ‘of hoe je dat ook zegt’ en daar zijn slechts weinigen toe in
staat.
Tidholm betreedt steeds het gebied waar we het met woorden niet redden, het
achterland van de taal, van onze werkelijkheidsvoorstelling. Neem bijvoorbeeld deze
strofe uit het gedicht ‘Op zee’:
De kapitein toonde ons zijn kaart en zei:
De kaart is vierkant, maar de aarde
is rond
begrijpt iemand het verschil?
en toen lachte hij alsof
zijn hoofd zelf wilde wegrollen
om het te begrijpen
Maar wij verkozen de kaart
Niet omdat dat veiliger was
maar alleen omdat hij wit was
aan de achterkant
en dat gaf ons hoop
hoewel niemand dat wilde zeggen

De witte achterkant van de kaart is als de leegte uit het gedicht ‘Vermeer’ van die
andere Zweedse TT, Tomas Tranströmer: ‘En het lege wendt zijn gezicht naar ons
toe/ en fluistert:/ Ik ben niet leeg, ik ben open.’ Het is een andere benadering van
het vage, het lege, het wit dan we hier te lande gewend zijn, maar aan de achterkant
van onze werkelijkheidsvoorstelling is van alles mogelijk en Thomas Tidholm houdt
zich daar graag op.
(Ingekorte versie van het nawoord uit: Ik was een slechte hond, een bloemlezing
uit 1995 uit het werk van Tidholm, samengesteld en vertaald door Hans Kloos. De
hier gepresenteerde gedichten komen uit bundels van na die datum.)
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Thomas Tidholm
Zes gedichten
Als de zee ons wil
Alleen als de zee ons wil kunnen wij erin zwemmen
Nooit zomaar erin stappen en rondplonzen
Altijd vragen: Zeg, zee...? Kan het?
Wij zijn zo klein en droog
als de zee ons tegemoetkomt. Weet niet
of we nat kunnen worden. Er zitten
dingen in het water. Obstakels
of zou het het water zelf zijn
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Onder het ijs
Onder het ijs
kwam hij aangezwommen
koos tussen een gat vinden
of blijven
Hij schoof het voor zich uit
de lucht zou vast niet opraken
De lucht zou vast niet opraken
en hij zou misschien een nieuwe manier vinden
om zich te verhouden
Omhoog noch omlaag
meer een toestand op weg
Een toestand van vis
van eeuwige vrede en onrust op weg
naar de zee, of waar de zee
ook maar naar op weg is
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Het grijze
Het grijze
is altijd hier, in de zomer
Het komt uit de bomen, uit de zon misschien
terwijl wij wachten, vermoedelijk op koffie
en zitten, of de spade in de grond steken
om ons heen kijken. Hallo, het schemert
alle bloemen stralen wit
Er komt iemand aan fietsen
Hallo, hallo!
Wij zijn hier! De barbecue walmt
Wij zijn mensen, wij stellen ons
nog wat meer aan, we kunnen het
niet weghalen
En het grijze
Roept ook ons
Het grijze. Een kleurloos vlies
een rooksliert, een oude toon
van grauw geprakkezeer, een verbeten
zoeken naar ballen in het gras
is er de hele tijd.
Nu lopen we over de smalle vlonder
met al onze broosheden
en het leven schampt ons
Maar het zwarte staat voor zwart
het blauwe staat voor mij
het rode staat te stralen
Het gele is een schelm
en het groene is ons gegeven in vertrouwen
Wij zijn de vlekken op de lap
nadat iemand het penseel heeft afgeveegd
en dralend langs de oever naar huis is gegaan
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Wat grappig is
Wat grappig is, is niet grappig. De lach gaat altijd om een fout. De lach gaat altijd om
een tragedie, een kleine misschien, maar toch.
De lach gaat erom dat het niet is zoals je dacht, want er lag iets onder te schuren.
Iets kwam omhoog, in een tussenruimte.
De lach is de ernst en het ijs. Als de zenuwen plotseling aan de dag komen. Een
slippartij die wordt uitgewist met een domme lach. Humor is desinformatie. Dat weet
iedereen.
Het mes schiet uit en je wordt gelukkig. De kleine tragedie bevrijdt de ziel uit de
eeuwige tegenzin. Bij toeval, dan sluit het zich weer. Stil druppelt het bloed in de
vruchtensalade.
Wanneer we lachen is dat omdat we het begrepen hebben. Dan heeft het leven ons
ten slotte gestoken.
Iedereen weet dat er niets te lachen valt. En toch: het enige dat wij ons zullen
herinneren is die lach.
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Overal meel
Als jij hier moet zijn
wil ik dat je in de buurt bent
of dichtbij, hier zit
en mij in je mond neemt of
mij draagt. Ik wil dat je
op mij de sporen ziet van de borstels
en de zaag, van heel de winter
dat je niet kwam, dat je alleen maar
in de keuken was of in Stockholm, en ik
hier zat te schreeuwen
en schreef
Er was eens
een molenaar die had
een meel dat wit was
als sneeuw
en het vervolg
niet kon vinden. Het was
in de maand maart, de ramen waren
ermee bedekt. Nu is de winter verdwenen
en jij bent hier
maar nog steeds
zit overal meel
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Toch kwamen de sterren
Het zijn die beschrijvingen die met ons
op de loop gaan. Hoe wij zeggen dat het was, hoe wij
vooral willen. Dan zijn we in dezelfde kamer, tot elkaar
gekeerd met wijn en nacht
en iets
dat daarbuiten wacht. Wij hebben
de gave van de spraak. Wij hebben ogen
maar geen zicht of overzicht. Wij zeggen
voorbeelden, wij zeggen
de tijd de volgende dag en week
soms jaren, het hele leven. Maar dat is niet
een weg, dat is
gewoon nu. Het is hoe wij willen
dat het moet zijn
wat ons broos maakt
en vastnagelt
Iemand die ik kende
likte 's winters een keer aan een pomp
en haar tong vroor vast en kon niet meer
een verlossend woord spreken. Toch kwamen de sterren
toen ze daar zo stond. Dat wilde ze
altijd vertellen. De sterren,
en hoe ze daar verwonderd stond
en naar alles verlangde
Zo denk ik
ook over ons,
zo zou het voor ons kunnen zijn
als niemand komt

VERTALING: HANS KLOOS
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Lloyd Haft
Gelegenheidsverzen van de academische functionaris bij zijn
ambtsnederlegging
In juli 2004 trad ik uit dienst bij de Leidse universiteit waar ik sinds vele jaren docent
Chinese literatuur was geweest. Evenals mijn Oud-Chinese voorgangers vond ik in
deze levensverandering aanleiding om een aantal gevoelens in versvorm tot
uitdrukking te brengen.

1. Bij het leeghalen van een boekenkast zie ik dat de op de rug
gedrukte titel van een gedichtenbundel door zoninval onleesbaar
is geworden
‘De rug is gevoelig’
zei de dokter, achtentwintig
jaar geleden. Langer, vijfendertig
jaren geleden
zette ik dit boek
hier neer. Ik weet
welk het is. Maar hoe het heet
is niet meer te lezen.
Toch ben ik blij. Die dunne
baan die blijft
waarlangs de dagen kwamen
houdt bijeen
wat anders blad na blad
verviel, niet te verhalen.
‘Scripta manent’, geschreven dingen
blijven, schreven
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onze voorouders. Wie
verstaat hen nog?
Woorden raken weg zonder
schade: wij immers leven
nog. Ik heb het zelf
gezegd: liever licht
dan woorden over licht.
Het boek staat. Geel
torent zijn rug die niet
als het jonge gras wuifde,
aldoor hier stond. Bleef,
niet heette.
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2. Bij het opruimen van een boekenkast blijkt een boek dat in mijn
herinnering rood was, groen te zijn
Is alle herinnering
dit? zien,
maar al van de andere
kant van de cirkel?
Ik herinner mij op school
de kleurenschijf: alles
met zijn tegenover samen.
‘Samen wordt het wit’.
Ik wil nog niet het wit.
Liever alles nog mét
tegenover: bladeren die groen
roken nu bitter,
smeulend in hun andere,
hun eind- of vuurhoedanigheid.
Maak nu van goud
paars - het zonnelicht
dat eerst het bos omvatte
nu een violetje onderin maak van ader as, maak
nu als je wilt
alles, nu alle
kasten leeg - maar
nog niet waar ik bij ben, nog
niet de volle cirkel wit.
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3. Bij het opruimen van mijn werktafel zien mijn verouderende ogen
een opdwarrelend stofje voor een mug aan
In wat niet meer leeft
iets levends zien?
Altijd was ik sterk
in herinnering.
De spikkel die ik vreesde
ligt weer onschuldig,
al nauwelijks bewegend
naast mijn linkerpink.
Faverey, de dichter
van de linkerpink.
Ik vroeg hem (toen dat kon):
is er een andere dichter
die je graag was geweest?
‘In elk geval een levende,
geen grote dode. Altijd liever
iemand die in leven is’.
Tussen het stof op het blad
zie ik een mier lopen.
Met mijn rechter wijsvingerknokkel
plet ik hem het stof in.

In de in 1983 verschenen bundel Zijden kettingen van de in 1990 overleden Hans
Faverey staat op blz. 37-50 een reeks of afdeling met als titel ‘Mijn linkerpink’.
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4. Bij het ontruimen van een lade kom ik flesjes met
bloemenremedies tegen en voel dat het zien van de etiketten met
namen van bomen al weldadig werkt
‘Als ik uw naam hoor
ben ik heel’ - en ik hoor ze,
ieder een boom, ieder een vorm
van opstanding. Wilg,
beuk, witte kastanje
hoor ik je. Voel
hoe ik horend sta.
Wat horen is
weet niemand. Horen
naar, talen naar?
‘De bomen en de talen boeien
mij het meest’, schreef Miskotte.
Zevenenvijftig jaar later
verschenen die negen woorden
op een bladspiegel, rezen
als loten de opening in
die mijn oog nog voorstelt.
Waar oog of hemel
spant, vat, omvat is groen, is
vrede: naam en boom
een. Loten en
takken. Horen.
Ritselen.

De bloemenremedies zijn een uitvinding van de voortijdig overleden Engelse dokter
Edward Bach. Zij worden zeer sterk verdund toegediend.
In februari 1933 schreef de predikant en theoloog K.H. Miskotte in een
dagboeknotitie: ‘De bomen en de talen boeien mij het meest’. In 1990 werd deze
passage opgenomen op pagina 295 van deel 5a van zijn Verzameld werk.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

66

5. Bij het zien van aankomende eerstejaarsstudenten denk ik aan
oudvakgroepsvoorzitter Idema
Het is niet zo
dat wij ze altijd
hetzelfde vertelden,
die eerste morgen
van de Herfstmaand
als ze met drommen bejast
in de galmende zaal met hoge
ramen binnenschoven.
Wat we ze boden waren
woorden - ‘alle vertellen
is doorvertellen’ - maar
wat we ze zwijgend toonden
was ons zelf, elke herfst
een ander. Zoals wij ze zagen
rakelings voorgoed deze schedel grof,
rank die hand zo werden wij gezien; eerder
dan wij, wisten zij
hoe laat wij daar stonden.
Wij zouden ze hoeden,
bewaren voor de woorden
der dwaalleraren. Maar ‘wie
zal er waken over
de bewakers zelve’?
Wij citeerden het,
leerden het ze,
konden het niet beantwoorden.
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Dit jaar zal u wel,
ik niet meer die schedel,
die hand zien.
Zie ze vóór,
zegen ze vóór mij. Anders
weet ik het ook niet. Want ‘zonder u
(weet je nog?) zit hier de Raad
om raad omhoog’.

W. L. Idema, hoogleraar Chinees aan Harvard University en schrijver van tal van
sinologische studies en vertalingen waaronder Spiegel van de klassieke Chinese
poëzie, was tot 1999 hoogleraar te Leiden. Daarbij bekleedde hij jarenlang de functie
van wat toen ‘voorzitter van de vakgroep’ heette.
Het citaat over ‘de bewakers’ is Quis custodiet ipsos custodes - Juvenalis 6, 347.
In het tijdschrift Chinese Literature nr. 1 uit 1979 staat op bladzijde 5 een gedicht
van de toenmalige voorzitter Mao Zedong waarvan de slotpassage luidt: ‘Nu u helaas
niet meer onder de mensen bent, wie moeten we raadplegen wanneer de Staat in
moeilijkheden verkeert?’
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Bei Dao
Verhuizen
1.
Tussen 1989 en 1995 ben ik in zes jaar tijd vijftien keer verhuisd en heb ik in zeven
verschillende landen gewoond. Ik begrijp dat het misschien wat overdreven lijkt,
alsof ik mijn best heb gedaan om in zoveel mogelijk landen te wonen. En misschien,
als ik heel eerlijk ben, heeft er afgezien van alle externe factoren ook wel een
innerlijke drang meegespeeld. De Peruaanse dichter César Vallejo heeft dat gevoel
mooi verwoord: Ik zwerf rond, zonder iets...
Mijn eerste bestemming was West-Berlijn. Het Duitse instituut voor academische
uitwisseling (DAAD) had een woning voor me geregeld vlakbij de bruisende
Kurfürstendamm. De studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede plaagde
me als een koortsaanval. Nog altijd verdoofd stak ik het plein voor de
Gedächtniskirche over en liet al het lawaai achter me. Een punker met bloedrode
hanenkam opende zijn mond, zonder geluid. Die zomer stond de muur er nog en
was West-Berlijn afgesneden van de rest van de wereld. Een eenzaam eiland. Als
een moderne uitvoering van Robinson Crusoë was ik aangespoeld met alleen een
lege koffer, en nu baande ik me een weg door het dichte woud van de Duitse
grammatica. Op mijn balkon had ik een hangmat opgehangen die ik ooit in Mexico
had gekocht. Daarin lag ik vaak te staren naar de schommelende hemel. Ik was
nog niet uit Berlijn vertrokken of de muur donderde in elkaar.
Ik verhuisde naar de Noorse hoofdstad Oslo, waar ik op de campus van de
universiteit woonde. Soms wandelde ik door het centrum van de stad, waar mijn
woelige gemoed contrasteerde met de vredige haven. Het begon tot me door te
dringen dat er voor mij geen weg terug meer was.
Nog maar amper aangekomen werd ik alweer opgehaald door Maiping in zijn
gammele Benz om naar een ander studentenhuis te verhuizen. Inmiddels had de
koffer zich verdubbeld. De hangmat paste er niet meer in, dus gebruikte ik hem om
mijn keukengerei in te vervoeren. Mijn nieuwe keuken deelde ik met vijf Noorse
jongens. Daar was niets mis mee, behalve dat er van de zes flesjes bier die ik in de
koelkast had gezet meteen viereneenhalf verdwenen. Bier was in Noorwegen
namelijk ontzettend
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duur. Ach, wat dan nog? Ik sloeg de halflege fles achterover en nam de laatste mee
naar mijn kamer. Toen ik een andere keer met Duoduo te gast was bij een Noorse
professor, werden we onthaald op eigengebrouwen bier. Er zat een rare zeepsmaak
aan en na een paar slokken waren we allebei onder zeil. Onze verontwaardigde
gastheer beklaagde zich bij al zijn vrienden: hoe het toch bestond dat zijn Chinese
gasten zomaar in slaap waren gevallen...
In de winter begon Scandinavië eindelijk wat kleur te krijgen: gitzwart. Een andere
Chinese student die een handeltje dreef in oude televisies had met me te doen en
schonk me grootmoedig een van zijn toestellen. Ik dronk lauw bier en keek tv. Het
Noors had een vertrouwde klank, het leek op het Chinese dialect uit het noorden
van de provincie Shaanxi.
Maiping was duidelijk al te lang in Noorwegen en sprak steeds minder. 's Avonds
kookten we samen om vervolgens te zwijgen, net als onze schaduwen. In de
kerstvakantie ging hij zijn vrouw opzoeken. De campus was uitgestorven en ik
slenterde rond met mijn ziel onder de arm. Ik belandde in een Chinees restaurant
waar nog één andere gast zat. Hij sprak in zichzelf, maakte rare bewegingen en
keek me krankzinnig aan, zijn blik vol hevige suggestie. Van mijn stuk gebracht
legde ik mijn eetstokjes neer en vluchtte naar buiten.
Niet lang na oud en nieuw, in 1990, liet ik mijn hangmat achter bij Maiping om
mee te vissen en verhuisde ik naar Zweden, waar ik een ruim appartement in
Stockholm betrok. De eigenaar was met zijn gezin op reis door India. Van het huis
gebruikte ik eigenlijk alleen de keuken. Soms maakte ik een ommetje door de
woonkamer en de eetkamer, waarbij ik gelijk de planten wat water gaf. Er logeerde
ook nog een tijdje een groep Chinese vluchtelingen bij me, die eigenlijk in een
opvangkamp voor asielzoekers woonden. Het waren arbeiders, zakenlui, studenten,
allemaal met hun eigen vluchtverhaal. Ver weg van huis hadden we geleerd wat
eenzaamheid was en nu zochten we troost bij elkaar. De winter in Stockholm was
bijzonder deprimerend. Als de zon opkwam, werd hij meteen weer door de duisternis
verzwolgen en was het beetje licht niet meer geweest dan een kleine oprisping.
Hierdoor raakte mijn dagritme volkomen in de war, met als gevolg dat ik de gordijnen
maar de hele dag gesloten hield. Na drie maanden, toen de planten inmiddels op
sterven na dood waren, keerde de eigenaar terug. Een Chinese restauranthouder
was zo goed me in een van zijn flatjes te laten wonen, waarvan de proporties beter
waren afgestemd op mijn eenzaamheid. De fles Schotse whisky die iemand voor
me uit Engeland had meegenomen dronk ik achter elkaar leeg. Ik sloot me op in
mijn woning en werd langzaam gillend gek, waarbij ik mezelf voor de spiegel de
stuipen op het lijf joeg.
Ik ging vaak met Li Li naar de kroeg. Hij schreef gedichten in het
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Zweeds en had al heel wat bundels gepubliceerd. Hij was een meester in het
versieren, en flirtte vaak met de meisjes op straat. In Stockholm had je bijna in elk
café wel een goktafel. Wanneer we al ons geld hadden verspeeld en straalbezopen
over straat naar huis zwalkten, kreeg Li Li altijd een hysterische lachbui.
Na de lente kwam de zomer en nog altijd hield ik de gordijnen stijf dicht, maar nu
om te schuilen voor het aanhoudende daglicht.
In de herfst van dat jaar ging ik lesgeven in Århus, de tweede stad van
Denemarken, waar ik het maar liefst twee jaar zou uithouden. Anne had voor mij
een leuk huisje gevonden aan de rand van de stad. Ik had twee feministische
huisbazinnen, de één psychologe en de ander directrice van het Vrouwenmuseum.
Met allebei een eigen baby bewoonden ze het grootste gedeelte van het huis, van
waaruit ze een beklagenswaardige Aziatische man nauwlettend in de gaten hielden.
In de donkere nacht knipperden drie eenzame, ongeslachtelijke lampjes naar elkaar.
Het complex lag pal aan het spoor en vaak kwam de trein mijn droom
binnengedenderd. Dan schrok ik wakker en zag het flitsen op de muur, niet wetend
waar ik was.
Toen mijn ouders me met mijn dochtertje kwamen opzoeken besloot ik mezelf
tijdelijk wat meer aanzien te verlenen door naast een commandant van de Deense
marine te gaan wonen. Wij woonden op de eerste etage, vanuit het raam hadden
we uitzicht op de zee en op de Deense vlag. Op de begane grond woonde Olaf,
een oude architect, en het souterrain was verhuurd aan de jonge pianiste Ulla. Hun
namen werden haast op dezelfde manier uitgesproken, maar waar het in de kelder
nog jubelde, klonk er een etage hoger al het zuchten der jaren in door. Olaf leefde
alleen en had een soort zelfverzekerdheid die oude vrijgezellen eigen was. Hij
luisterde altijd naar klassieke muziek op zijn zaktransistor. Soms ging ik bij hem
langs voor een borrel. Hij was een groot bewonderaar van de architect I.M. Pei, en
als Chinees deelde ook ik een beetje in de eer. Maar huizen werden gebouwd om
aan mensen onderdak te bieden, terwijl je met gedichten hoogstens luchtkastelen
kon bouwen wanneer je huis en haard verloren had. Als het mijn beurt was om het
gras te maaien keek Olaf toe met een strenge uitdrukking op zijn gezicht, en
dirigeerde hij me door de hele achtertuin. Ook Ulla was alleenstaand. Ze verdiende
haar geld met lesgeven en accompagneren. Haar blik was onpeilbaar, alsof ze te
lang over zee naar de horizon had gestaard. Ze was jaloers op mij omdat ik zo
bereisd was. Het was haar droom om ooit in een wereldstad als Parijs of New York
te kunnen werken. Ik moet zeggen dat ze goed pianospeelde, het was alleen jammer
dat de muziek niet verder kwam dan haar gesloten kamerdeur.
Nadat mijn ouders en mijn dochtertje weer waren vertrokken, verhuis-
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de ik naar een woonwijk in de buitenstad, in een poging wat zuiniger aan te doen.
Het huis was van een ouder Chinees echtpaar, ik paste erop in hun afwezigheid.
Na de studentenopstand waren ze samen met hun zoon gevlucht en nu deelden
ook zij in de Deense welvaart. De indeling van het huis was erg apart, met de wc
als middelpunt en alle andere kamers daaromheen. Wanneer je de deuren van alle
kamers openzette, kon je rondjes lopen. Als ik me goed voelde liep ik met de wijzers
van de klok mee, en anders ging ik ertegenin. De architect moest bij zijn ontwerp
ongetwijfeld vanuit het idee hebben gewerkt dat gekooide dieren en gevangenen
op de luchtplaats ook altijd in rondjes lopen.
Begin oktober 1992 verhuisde ik van Denemarken naar Nederland. Wat
vooruitgestuurd kon worden stuurde ik vooruit, wat weg kon gooide ik weg, maar
nog altijd bleef er een zorgwekkende hoeveelheid bagage over. Er zat niets anders
op dan een vriend uit Berlijn om hulp te vragen. Met een gehuurd busje kwam hij
vanuit Berlijn naar Denemarken, waar mijn stille bezittingen en hun eenzame
eigenaar werden ingeladen, om vervolgens via Duitsland naar Leiden in Nederland
te rijden.
In Leiden woonde ik ontzettend klein, er was amper ruimte om te ijsberen. Ik
voelde me er als een van de ouderwetse meubelstukken. De hospita, Maria, woonde
boven. Zij was een geestelijk labiele weduwe met een zoon die zich haast nooit liet
zien. Eenmaal per jaar ging ze voor haar geestelijke welzijn in retraite bij de nonnen.
Het oude mens zag eruit alsof ze haar verstand elk moment definitief zou kunnen
verliezen. Voor haar was ik een laatste strohalm waaraan ze zich kon vastklampen,
en ze liet dan ook geen kans onbenut. Ik deed mijn uiterste best haar te ontwijken,
maar Maria had de bijzondere gave altijd juist te verschijnen op het moment dat ik
de deur opende. Dan zong ze bijvoorbeeld een Frans liedje, declameerde een Duits
gedicht of anders vertelde ze wel over een van haar nachtmerries. Ik liet haar onder
geen beding in mijn kamer komen, want dan zou het mijn nachtmerrie worden.
De winter was donker en koud. Ik had de gewoonte om 's nachts te schrijven,
maar Maria zat erg op haar centen en de verwarming ging altijd voor twaalven uit.
Op een ochtend vroeg ik haar of de verwarming niet wat langer aan kon blijven,
maar daar ging ze niet op in. Toen ik het na drie nachten bibberen nog eens
probeerde, werd mijn verzoek ingewilligd. Ze zette de thermostaatklok op twee uur
's nachts - het tijdstip tussen waan en nachtmerries.
Ik nodigde Maria een keer uit om in een nabijgelegen Chinees restaurant te gaan
eten. Toen ik aankwam zat ze al helemaal opgetut op me te wachten. Waarschijnlijk
was het de eerste keer in jaren dat iemand haar mee uit eten vroeg. Er zaten niet
veel mensen in het restaurant. Maria leek wat in zichzelf gekeerd, ze sprak die
avond niet veel. Wat ze zei ging
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over de oorlog en over haar kindertijd. Het geklik van haar naaldhakken weerklonk
door de straten toen we in de windstille avond op huis aangingen.
Bij mijn afscheid nodigde ze me uit om bij haar boven thee te komen drinken en
ik gaf haar mijn nieuwe adres. Ze zou me blijven achtervolgen met haar brieven.
Het maakte niet uit hoe snel ik verhuisde, haar brieven wisten me altijd bij te benen.
Bij elke brief stopte ze een antwoordenveloppe, die ik steevast onverbiddelijk
weggooide. Voor redding kun je op deze wereld nou eenmaal niet bij een ander
aankloppen. Arme, eenzame Maria!

2.
Voor mijn vertrek naar Amerika woonde ik eerst drie maanden in Parijs. In het begin
verbleef ik bij Chantal Chen, die mijn werk in het Frans had vertaald. Ze was
gescheiden en had twee kinderen, met wie ze in een klein stadje aan de rand van
Parijs woonde. Ze had het huis eigenhandig opgebouwd en het was dan ook nooit
helemaal naar haar zin. Wanneer ik weer eens in Parijs was, liet ze me zien wat er
was veranderd: een nieuwe wc-pot of een gat in de vloer dat er eerst nog niet zat.
Ze genoot ervan om mopperend door het leven te gaan, en verder laveerde ze
moedig tussen realiteit en ledigheid: lesgeven, koken, vertalen, grasmaaien. Soms
vroeg ik me bezorgd af wat er zou gebeuren wanneer ze die bezigheden door elkaar
zou halen en bijvoorbeeld ineens een boek zou koken of het gras zou vertalen.
Gelukkig hield ze van dansen, van ballet. Volgens mij zorgde dat ervoor dat de orde
niet werd verstoord. Ik kon me haar goed voorstellen in een danszaal, hoe ze na
een keer diep inademen op haar tenen ging staan en met uitgestrekte armen een
pirouette maakte, ondertussen haar evenwicht bewarend...
In Parijs kwamen mijn ouders me weer opzoeken met mijn dochtertje. Song Lin
was op dat moment met zijn familie op vakantie en hij had de sleutel bij ons
achtergelaten. Zijn huis lag midden in het centrum, maar dan wel vier hoog. De
wenteltrap maakte een geluid als van een gewonde ruggengraat, en het gekraak
weergalmde in de Parijse nacht. Mijn moeder was slecht ter been, het beklimmen
van de trap was voor haar een pijnlijke exercitie. Het deed me denken aan een van
mijn nachtmerries, waarin ik een trap beklom waar geen einde aan kwam. 's Zomers
was Parijs van de toeristen. Haast elke dag ging ik met mijn dochtertje naar een
speeltuin in een park, waar ik me dan met een boek installeerde op een bankje in
de zon. Het was zo'n ontroerend tafereel dat ik er sentimenteel van werd, en ik
voelde me haast bejaard. Wanneer ik in slaap viel, gleed het boek uit mijn handen
op de grond. En dan ineens werd ik gewekt door mijn dochter.
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Die drie maanden waren als een voorbereiding op mijn grote sprong. Ik had de last
van mijn schouders geworpen, me volgegoten met Bordeaux en zette me schrap
om de sprong te wagen.
Zonder problemen passeerde ik op 25 augustus 1993 de douane met een paspoort
waarop stond aangetekend dat ik voornemens was te immigreren. Stoffig en wel
zette ik mijn eerste stappen in de nieuwe wereld, maar zonder de triomf die Columbus
toentertijd gevoeld moet hebben. Mijn eerste woonplaats werd Ypsilanti, een klein
plaatsje in de staat Michigan. En mijn eerste Amerikaanse huisbaas, Larry,
verwelkomde me met een sluwe glimlach. Hij werkte als elektricien bij de universiteit,
was lid van de gemeenteraad, was gescheiden, vader van twee kinderen en de
bezitter van een poes. Naast het werven van nieuwe kiezers spendeerde hij ook
veel tijd aan de vrijgezellenclub waarvan hij lid was. Zijn leven draaide om politiek
en seks. Daar zat natuurlijk wel iets in, want politiek was als de liefde bedrijven in
het openbaar, en seks zoiets als politiek tussen de lakens.
Door zijn bezigheden was Larry weinig thuis. Veel van mijn tijd bracht ik lezend
door op de veranda voor het huis. Ik had namelijk een literatuurvak gekozen aan
de universiteit van Oost-Michigan, en daarvoor moest ik minstens één experimentele
roman per week lezen. Mijn Engels was beroerd, ik had het gevoel dat ik moest
strijden tegen mijn leeftijd en mijn slechte geheugen. Maar ik las stug door tot ik op
het laatst mezelf wel kon schieten. Dan gooide ik mijn boek terzijde en keek naar
de voorbijgangers. Het was inmiddels al volop herfst. In de lucht en op de grond
zag het goudgeel van de bladeren. 's Avonds liepen er dronken, uitgelaten studenten
voorbij die riepen en schreeuwden. Het klonk als een verre echo van mijn eigen
jeugdige wanhoop.
Larry's bruine poes was niet bepaald mooi. Haar vacht zag er smoezelig uit en
ze had een achterbakse oogopslag - daarin vertoonde ze een treffende gelijkenis
met Larry. Het was overduidelijk dat ze me opzettelijk negeerde. Zelfs wanneer ze
honger had, kwam ze niet bij mij om eten vragen. Zulk gedrag leek me tegennatuurlijk
voor een kat, en achterdochtig als ik was geworden door al mijn omzwervingen
vermoedde ik dat Larry het beest tegen me had opgezet. Overdag verscheen er
vaak een zwarte kat voor het raam, waarover de bruine poes binnenskamers openlijk
haar ongenoegen liet blijken. De twee katten konden urenlang naar elkaar zitten
staren. Op een dag bracht ik de bruine poes door de achterdeur naar buiten, waar
de zwarte kat haar al stond op te wachten. Het beest maakte een diep grommend
geluid dat vanuit zijn witte buik kwam. De haren van de bruine poes gingen
rechtovereind staan waarna ze onder de trap van de veranda schoot, klaar om zich
dood te vechten. De zwarte kat was weliswaar in een gunstiger positie, maar blies
uiteindelijk toch de
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aftocht. Door het incident had de bruine poes kennisgemaakt met mijn ware, wrede
aard en keek ze niet langer op mij neer. In plaats daarvan deed ze haar best om uit
mijn buurt te blijven.
Begin 1994 verhuisde ik naar Ann Arbor, een stad tien mijl verderop. Omdat ik
niet kon autorijden had ik gekozen voor een huis vlakbij het winkelcentrum. Het was
een lelijk rijtjeshuis, opgetrokken uit rode baksteen, maar het paste perfect in de
omgeving die gedomineerd werd door fastfood restaurants, tankstations en
verkeerslichten. Voor de eerste keer had ik het gevoel me ergens te settelen. Nadat
ik een week in de weer was geweest met het kopen van meubels, apparaten en
andere benodigdheden, kocht ik zelfs een klimplant in een pot. Al deze dingen
droegen bij aan het ‘thuisgevoel’ en ik was aangenaam getroffen met het resultaat.
Niet lang daarna begonnen de omgeving en de buren me te vervelen. Het idee
om te gaan reizen wond me nog altijd op. Telkens wanneer ik in een trein of vliegtuig
stapte, voelde ik me op een prettige manier gespannen. Een Amerikaans meisje
vertelde me eens dat vliegvelden haar favoriete plek waren. Ze hield van de sfeer
die er heerste. In feite is reizen een levensstijl, het leven van de reiziger speelt zich
continu af tussen vertrek en aankomst. Waar je vandaan komt of waar je naartoe
gaat maakt eigenlijk niet uit. De clou is om in het ongewisse te blijven terwijl je toch
de volledige controle hebt. Ja, rondzwerven zonder iets...
Ik raakte in de ban van jazzmuziek en wilde graag naar een wat minder modern
stukje Amerika verhuizen. Xu Yong spitte voor mij allerlei krantjes door en klom in
de telefoon. We bezichtigden het ene huis na het andere, tot ik uiteindelijk vond wat
ik zocht. Het straatje was stil en beschut en het houten gebouw was grotendeels
gebouwd in de jaren '20. De verf bladderde van de verweerde gevel, maar dat paste
juist wel bij het jazzgevoel. Er waren die avond veel mensen om het huis te
bezichtigen. Van de geïnteresseerden die zich hadden aangemeld was ik nummer
vijf. Maar de vier mensen voor mij waren allemaal besluiteloos en dus was het huis
van mij.
Onder het mom van schrijven zat ik vaak uit het raam te staren. Eekhoorntjes
liepen over de elektriciteitskabels, hun evenwicht bewarend met hun grote staart.
De dadelpruim in de verte was vlammend rood. Op de veranda hing een houten
schommel met ijzeren kettingen die rammelden als je erop zat.
Ik woonde op de eerste etage en de oude huisbazin woonde beneden. We hadden
nooit kennisgemaakt. Op dagen dat het vuil werd opgehaald, verschenen er stapels
papieren etensbakjes bij de deur. Toen ik een keer in de schommel zat, zag ik de
zijdeur opengaan en een wandelstok werd naar buiten gestoken. Een oude dame
bukte zich om de krant op te rapen. Ik schoot snel toe om haar de krant aan te
geven. De huisbazin was wer-
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kelijk heel oud, waarschijnlijk was ze al in de negentig. Ze sprak langzaam, haar
woorden waren van stroop. Ik zag haar ineens voor me als jong meisje in de
schommel.
Haar zoon was advocaat, en hij vertelde me dat zijn moeder ooit een beroerte
had gehad en dat ze al vaak in het ziekenhuis had gelegen. Maar ze wilde voor
geen goud het huis verlaten waarin ze al sinds haar huwelijk woonde. Als
onverbeterlijke verhuizer had ik daar een groot respect voor.
De enorme villa van haar zoon lag verscholen in het bos. Hij had een aardige
vrouw die me altijd liet proeven van de koekjes die ze zelf bakte. Ze bezaten
meerdere huizen die ze allemaal hadden verhuurd, maar ze stonden erop om zelf
het gras te maaien. Elk weekend trokken ze erop uit, gewapend met strohoeden en
provianden, om zich twee dagen lang in het zweet te werken. Ik vond het echt
onbegrijpelijk dat ze zich zo uitsloofden.
In de herfst van 1995 was ik weer herenigd met mijn gezin en verhuisden we naar
een klein stadje in Noord-Californië. Eerst huurden we een appartement, later
kochten we een huis. Zittend in de achtertuin dacht ik soms terug aan de afgelopen
jaren. Het voelde niet alsof ik zelf van hot naar her was verhuisd, maar eerder alsof
het wereldtoneel aan mij voorbij was getrokken. Ik dacht aan Maria, die eenzaam
rondrende over dat toneel, de armen vol brieven met onduidelijke adressen, tot de
koude wind ze uit haar handen blies en de lucht in joeg. Voor de eerste keer kwam
het in me op haar een brief terug te schrijven: Beste Maria, met mij gaat alles goed.
En met jou?
VERTALING: REMY CRISTINI
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Bei Dao
Twee gedichten
Bei Dao (1949) begon in de vroege jaren '70 te schrijven. Hij geldt als boegbeeld
van de eerste generatie dichters uit de Volksrepubliek China die zich onttrok aan
de orthodoxie van de staatsliteratuur. Sinds 1989, toen regeringsgeweld een einde
maakte aan de Protestbeweging rond het Plein van de Hemelse Vrede in Peking,
leeft hij in ballingschap, inmiddels in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren heeft
hij een aantal keren de gelegenheid gekregen zijn vaderland enkele weken te
bezoeken.
Bei Dao is het afgelopen decennium zijn ranke, zelfverzekerde gedichten blijven
schrijven: over liefde en dood, natuurlijk, en over de karakteristieke, raadselachtige
beelden die zich aan hem tonen, maar ook over ballingschap, een thema dat
naadloos aansluit bij zijn vroege werk. Maar er is meer dan exil, af en toe de liefde
en een onbenoembaar onheil, want er is meer dan thematiek. Al houdt hij geen
strakke metra, rijmschema's of tooncontrasten aan, in de vorm doet Bei Dao's recente
werk soms bijna klassiek-Chinees aan: lapidair, met directe nevenschikking van
beelden waartussen zich bijzonder weinig ruis bevindt. Dat minimalisme heeft ook
een inhoudelijke pendant. De teksten zijn sterk associatief, niet in de laatste plaats
door de flexibiliteit van de Chinese grammatica, die alle ruimte biedt aan
meerduidigheid, en ze slagen er soms in als een geheel van min of meer losse
bouwstenen te blijven zweven, zonder zich te zetten. De vraag of die toestand een
weerspiegeling is van het leven van de auteur hoeft de literaire ervaring niet in de
weg te staan.
De Australische sinoloog Simon Patton heeft over dit werk opgemerkt, net als andere
critici over andere ontoegankelijke poëzie: de tekst dwingt tot aandacht, al tart hij
ons begrip. Dat is een essentieel kenmerk van Bei Dao's internationaal befaamde
dichtkunst. Zijn gedichten zijn in vele talen vertaald; de Nederlandse vertalingen
zijn gebundeld in Bewaarde geheimen (1992) en Landschap boven nul (2001).
(MvC)
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Reisgenoten
dit boek is zwaar, als een anker
dat zinkt in uitleg van overlevenden
's schrijvers gezicht een klok aan de overkant
gesprek onmogelijk
woorden drijven de ganse nacht op zee
vliegen 's ochtends plotseling op
gelach valt in een lege kom
de zon wentelt aan stalen slagershaken
in alle vroegte de bus naar
het postkantoor voorbij de velden
o - in al zijn groene variaties
de vorst van het vaarwel
plotseling vraagt de schrijver: ‘wie
weet de greep van falen?’
onder woest groeiende bomen
word ik kleiner en kleiner
op het schaakbord van de stad
in beweging
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Zwarte stadskaart
torenkraaien ten slotte aaneen worden
nacht: zwarte stadskaart
ik ben terug - de weg naar huis
is altijd langer dan het dwaalspoor
langer dan een leven
met een hart van winter
als bronwater en vergulde pil
worden tot woorden van de nacht
als herinnering wild blaft
verschijnt en verdwijnt op de zwarte markt een regenboog
vaders levensvuur brandt nog maar laag
ik ben zijn weerklank
neem afslagen om afspraken te halen
een geliefde van vroeger verschuilt zich in de wind
wervelt rond in gezelschap van brieven
peking, laat me
drinken met al je lichten
laat mijn grijze haren voorgaan
de zwarte stadskaart doorkruisen
als een storm je voorgaan, opvliegen
ik sta in de rij voor het klein loket
dat dichtgaat: o maan
ik ben terug - weerzien
is er altijd minder dan afscheid
minstens één keer minder

VERTALING: MAGHIEL VAN CREVEL
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Lucas Hüsgen
Yi Won: moed in de woestijn
Soms, als dichters zich thuis willen tonen in de digitale wereld, blijft het bij een koket
vertoon van lifestyle. Voor de Zuid-Koreaanse dichteres Yi Won, geboren in 1968,
ligt dat anders. Moeiteloos verbindt zij de oude Oosterse traditie van het boeddhisme
met het hedendaagse Aziatische waarmerk par excellence, de technologie.
Haar eerste bundel, Toen zij heersten over de aarde uit 1996, legt dat verband
nog niet zo nadrukkelijk. Ze bouwt daar met name voort op het werk van haar
leermeester, de dichter Oh Kyu-Won (geboren in 1941), die primair een op de dingen
gerichte poëzie nastreeft. Diens vaak wat laconieke poëzie, met titels als ‘Asfalt’ en
‘Tomaat en mes’, doet bij vlagen zelfs aan Barbarber denken. Bij Yi Won resulteert
dezelfde invalshoek in een vervreemd zwerven door het verstedelijkte, commerciële,
digitale Zuid-Korea: ‘de schaduw is zo stil als een digitaal horloge’ heet het in
‘Schaduw’. Menig gedicht, soms woest uiteengehakt, laat zich lezen als een opmaat
tot de twee lange nomadische gedichten uit haar tweede bundel, daaronder het hier
afgedrukte ‘De zijderoute’.
1
Samen met het zustergedicht ‘Een ontmoeting met Bodhidharma in het labyrint’
verwijst die titel naar de Zijderoute als de weg waarlangs het Boeddhisme
binnendrong in Oostelijk Azië, al bevinden we ons natuurlijk wel midden in de
metropool Seoul. Maar toch wordt ook die religieuze referentie binnen de eerste
bundel al enigermate voorbereid: een van de gedichten brengt de zanger van de
Koreaanse toptienhit waarop de titel van de bundel is gebaseerd moeiteloos samen
met citaten uit de Prajnaparamita Sutra, een hoofdtekst uit de boeddhistische canon.
Een van die citaten luidt ‘vorm is leegte, leegte is vorm’: oftewel, de dingen zijn een
illusie, maar die illusie is alles waar het bewustzijn over beschikt.
Zo'n werkelijkheid is één virtuele ruimte. Die hedendaagse consequentie trekt Yi
Won nadrukkelijk in Duizend manen drijven in de rivier de Yahoo!, uit 2001. De
bundel, in 2002 bekroond met de jaarlijkse prijs van het toonaangevende tijdschrift
Hedendaagse Poëzie, doet dat in drie afdelingen.
In de eerste bewegen we ons als nomaden door het moderne leven van
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winkelcentra en internet. Die wereld heet een woestijn, zodat oases en kamelen net
zo min van de lucht zijn. Hun vervaarlijk steriele ruimte vormt, als het toevluchtsoord
van kluizenaars, echter ook een brandpunt van mystieke ervaring. Let wel:
Bodhidharma's Zijderoute trok net zo goed door Chinese woestijnen.
De tweede afdeling plaatst met gedichten, getoonzet als wetenschappelijke
case-studies, levende wezens (mensen, maar ook appels) als welhaast
technologische objecten tussen de dingen. Erg verschillen van levenloze objecten
kan het lichaam volgens het adagium ‘vorm is leegte, leegte is vorm’ sowieso al
niet. Met ijzeren consequentie presenteert de derde afdeling vol droge humor het
leven van cyborgs. Yi Won zet daar met cijferreeksen en het soms zelfs aan elkaar
schrijven van hele zinnen bovendien technieken in die herinneren aan de modernist
Yi Sang (1910-1937), lichtend voorbeeld van Oh Kyu-Won.
De hierbij vertaalde gedichten stammen uit de eerste afdeling. Het zijn pogingen tot
plaatsbepaling, tot geboorte zelfs: van het lichaam, binnen de wondere woestijn van
objecten, websites, cybercontacten. Daar bevindt zich alles binnen de ‘hògóng’. Dit
woord, een van Yi Wons centrale motieven, betekent letterlijk ‘lege ruimte’, al staat
het woordenboek nadrukkelijk een vertaling als ‘ruimte’ of ‘lucht’ toe. Het gaat primair
om een concrete ruimte die simpelweg leeg is, zoals dat nu eenmaal kan gebeuren.
De connotatie van boeddhistische bewustzijnsleegte is echter snel gelegd. Maar
aan een louter ‘leegte’ ontbreekt de ruimtelijkheid: die waarborg voor verbintenissen
is voor Yi Won van belang. Het telkens herhaalde ‘ruimte’ in ‘Meditatie op het
stopcontact’ (zie de uitgave bij de voordracht die de dichteres dit jaar tijdens Poetry
International hield) is dezelfde ‘hògóng’ als de ‘lege ruimte’ uit het hierbij geleverde
‘Variaties voor de woestijn’.
Die titel zegt genoeg: de woestijn is een in aanhoudende variaties te bespelen
muziekinstrument. De lege ruimte die we doorkruisen bestaat net zo goed in iets
wat een allusie op het Hooglied lijkt als in hedendaagse wasvoorschriften,
groentesalades en, inderdaad, de Prajnaparamita Sutra. Met zijn allen staan ze
onder noemers die het bewustzijn op één lijn met een computer lijken te plaatsen.
Het herinnert aan http://noosphere.princeton.edu/: die site doet verslag van een
wetenschappelijk experiment zoals dat nog altijd loopt aan de universiteit van
Princeton. Daar bevindt zich sinds 1998 een computer die dagelijks willekeurige
informatie krijgt toegespeeld van over de hele wereld verspreide generatoren. Deze
zonder menselijk ingrijpen voortgebrachte nullen en enen blijken op dagen als 11
september 2001 significant af te wijken van de statisti-
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sche verwachting, alsof menselijke beroering zich in hen voortzet. Yi Wons ‘hógòng’
krijgt visionaire trekken.
Veel zweeft in de ‘hógòng’ rond, onderhevig aan metamorfoses: alleen de titel van
die tweede bundel. In het origineel verweeft die twee staande uitdrukkingen. Men
kan lezen dat duizend manen opkomen in, op, boven de rivier, maar tegelijkertijd
mogen we ze ook zien drijven, weerspiegeld en wel. Dat weerspiegelt op zijn beurt
één van Boeddha's bijnamen: ‘de maan, weerspiegeld in duizend rivieren’. En dat
is dan weer de titel van een van de eerste teksten in Koreaans schrift, geschreven
door degene die dat schrift liet construeren, koning Sejong (die van 1418 tot 1450
2
regeerde). Zijn lange gedicht bericht van Boeddha's wonderbaarlijke leven . Het
opkomen van de maan, zoals keer op keer geschiedt in ‘Korte aantekening over de
tijd 1’, wordt daarmee wellicht nog wel wat anders dan de verbeelding van een
tijdsverloop. Maar ook hier speelt Yi Won het spel dat haar zo lief is: het einde met
zijn knop die de maan de ogen weer laat sluiten brengt de schijnbaar romantische
toonzetting definitief om zeep.
Yi Wons gedichten leven bij de gratie van een dergelijk constant contrapunt: bij
al haar omarmen van de technologische wereld is het helemaal de vraag of ze zich
niet juist beklaagt dat een ouderwets kluizenaarschap onmogelijk is geworden. Wie
uit eigen ervaring Zuid-Koreaanse boeddhistische kloosters kent, weet dat ze
regelmatig door Koreaanse dagjesmensen worden bestormd. Maar ook van de
woestijn als meditatief toevluchtsoord laat ‘In de woestijn 2’ niet veel heel. Natuurlijk,
die woestijn heet ten eerste een telefoonboek, maar als we daaraan voorbijzien,
dan vormt het feit dat de sterren berichten van iemands onverwachte overlijden
allicht ook een allusie op het beroemde gedicht van de klassieke Chinese dichter
Li Bai: ‘Toen ik een bezoek wou brengen aan de kluizenaar van de berg Daitian trof
3
ik hem niet’ . Daarbij betreft het dezelfde berg als Yi Wons bij vertalerskunstgreep
dubbelop vernoemde ‘Tianshan, Hemelberg’. Was de kluizenaar al dood? Of
ontvangen we andermans doodsbericht? Van Li Bai wordt verteld dat hij omkwam
door in dronkenschap de maan, weerspiegeld in de rivier, te willen omarmen. Er is
dus kans dat het niet helemaal pluis is in de rivier de Yahoo!, met wel duizend van
die manen. Zeker als je bedenkt dat hier het voedsel ons verzwelgt, en wij maar
denken dat wij eten.

Eindnoten:
1 te vinden in Parmentier 13/1.

2

er is een Duitse vertaling voorhanden: Werner Sasse/Jung-Hee An, Der Mond gespiegelt in
tausend Flüssen, Seoul, 2002

3

in de vertaling van W.L. Idema, Spiegel van de klassieke Chinese poëzie, Amsterdams, 2
druk 1991, p. 287.

e
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Yi Won
Gedichten
De zijderoute
Sinds de nacht dat ik de waarheid erkende dat er geen wortels zijn begon de slaap
te komen sinds de daaropvolgende dag dat de weg de waarheid bevestigde dat
twee benen geen wortels zijn begon mij de droom te zoeken sinds de daaropvolgende
dag dat mijn benen de waarheid uitspraken dat de wortel van de droom zich bevindt
in het lichaam en de wortel van het lichaam zich bevindt in de droom begon zich
het verre oord te vertonen de waarheid diende zich aan dat je kunt gaan waarheen
je maar wil op de ochtend van de daaropvolgende dag dat ik erkende dat de wereld
blauw dan wel zwart is deed ik mijn schoenen aan of je het nu wilt of niet buiten de
deur lag de lucht in overvloed uitgespreid ik behoorde ook aan een deel van de
blauwe wereld toe de deur gooide ik open en ik liep naar buiten ook behoorde ik
aan de wereld van het zand en de wegen toe ik bezat de mogelijkheid me waar dan
ook mee te verbinden
Op straat heb je verkeerslichten en zebrapaden en verkeersborden en gele
middenstrepen en op straat heb je schaduwen die de een na de ander hemel en
aarde doorkruisen waar de nieuwe uitleg van wegen maar niet ophoudt vanonder
de straat verspreidt zich de tijd als een wortel en waar ook ik deel uitmaak van de
bedrading zijn er productiedoelwitten en worden er eisen aan het functioneren
gesteld en is er een hoogspanningsbron ik zet mijn lichaam aan en met in de hand
het mobieltje dat mij doorgeeft neem ik de cirkellijn van de ondergrondse de cirkellijn
begint met mij aan boord te bewegen nu berijd ik iets lichts het is iets dat vliegt noch
smelt mijn vluchtigheid is tijdelijk

De lift
De baarmoederlijke tijd is glibberig en helder alsof ze barst geluid valt neer uit
hemelse sferen de baarmoeder van de hemel gaat achter zonlicht verscholen zoals
ik daar om mij heen kijk word ik op de glibberige muur in alle richtingen gekopieerd
op de rechtermonitor worden de onophou-
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delijke wijzigingen in de beurskoersen van vandaag aangegeven en de linkermonitor
bevat vochtigheidsgraad en temperatuur ik zit met beide ogen aan de monitors vast
de monitors vervangen mijn ogen zou het kunnen zijn dat de rivier die ik ben
overgestoken en de zilveren bruggen die gelegen zijn over de golvende rivier zijn
opgeslagen in de monitor het geluid van toen ik aankwam op de zevende verdieping
valt nauwelijks neer of het spreidt zich exact midden tussen de liften uit even wordt
de wereld plotsklaps twee keer zo breed ook ik kan aan zoiets als mijn
geheugenapparatuur uitbreiding geven

De bioscoop
Op de monitor van het loket staan per zaal de looptijd van de film en de zetels die
nog vrij zijn aangegeven in één kaartje steek ik mijn mogelijkheden vanaf één uur
's middags ook al zijn er niet meer dan twintig minuten over het is een continent dat
ik niet eerder betrad ik koop popcorn en bronwater en betreed zaal 10 een vrouw
in uniform komt binnen ontsteekt een zaklamp schijnt daarmee naar alle kanten
gaat naar buiten mijn mobieltje staat niet aan hier is het te laag om op te vliegen en
te hoog om al was het maar voor even de voeten aan de grond te zetten
rusteloosheid golft als kokend water bij het over het scherm schieten van de titels
komen er twee mensen naast mij zitten de twee mensen en ik geven elkaar blijk
van hun bestaan en in het café op het doek richt een kreupele Malkovich het woord
tot een Malkovich in dameskleding en een Malkovich loopt met kopjes water op een
dienblad tussen de tafeltjes door en een zwangere Malkovich legt zijn hand op de
arm van een Malkovich in sportkleding en een Malkovich met op zijn hoofd een
tuxedo bespeelt de piano... samen met Malkovich zie ik Malkovichen die zich
onafgebroken vermenigvuldigen voor Malkovich is het leven vluchtig en het mensdom
is ophanden onder het slaken van een kreet springt het uit het doek ik kijk naar alle
kanten om mij heen waar is nu dat hele mensdom naar toe

Over de trottoirtegels spruit zonlicht komt neer
Er zijn vier sms-jes in duplicaat en twee ingesproken berichten binnengekomen ik
ben als het zonlicht verbonden met het mensdom

Het fast food restaurant
De lucht die verspreid ligt over de nieuwste mode chips verspert mij de ogen ik duw
de lucht aan de kant en bestel een cheeseburger plus een Wondu koffie krukjes
staan als bij het Galileo-onderzoek in een rijtje langs het venster en aan het uiteinde
van het venster staan de stoeltjes langs de muur iemand keek of naar het raam of
naar de muur en leegde de blik met donderend geraas iemand stapte pompeus
over raam of muur
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heen de stoelen in het midden waar mensen recht tegenover elkaar kunnen zitten
waren vrij met koffie en een in vetvrij papier gewikkelde cheeseburger op een plastic
dienblad ga ik naar het venster terwijl de verkeerslichten intussen drie keer
veranderen van kleur vermengen zich de schaduwen die het venster binnen komen
lopen en ze eten van de cheeseburger ik verorber ook een stuk raam en stuk muur
de stoeltjes de tafels de prullenbak zijn allemaal glibberig zilverkleurig en daarboven
neemt de plastic tijd er zijn gemak van soms worden ook schaduwen geteeld die
uit het lichaam zijn komen vallen

Met de cirkellijn steek ik de rivier weer over
De gebroken gezichtszenuw van de tijd was nog niet hersteld maar toch staat in de
lege ruimte ook de energiebrievenbus open vanaf het dertiende district in het
noordwesten gaan de lichten aan en van daar af regelt ook de dood de snelheid
van het vermogen tot inkomsten en uitgaven

De mêlee
De oorlog mag dan lang geleden zijn afgelopen maar hier waar ze ouderwetse
legeruniformen en legerlaarzen verkopen is er voor de voeten geen plekje vrij in de
mêlee wringt zich de stroomspanning onder bochten omhoog optische kabels liggen
wijd en zijd verspreid over het binnenste van degenen die legeruniformen en
legerlaarzen selecteren en tal van specifieke onderdelen zijn reeds voor HTML
gemaakt Messenger laat mij als ik wat rondhang aan de achterzijde van de mêlee
weten dat een online vriend niet aanwezig is en dat er ook geen nieuwe berichten
zijn en dat hij de server van de oase niet kan vinden om voor het eerst in dertien
jaar mijn oude volksstammen weer te ontmoeten ga ik vliegensvlug over op offline

Het openluchtcafé
Voorbij het middernachtelijk uur wekken werknemers in cowboykostuum stoer de
tijd van de westerns uit zijn slaap ze zitten met zijn allen op her en der verspreide
terrasstoelen buiten het café dat er een binnenkant op na houdt zonder kasteelmuren
en wachtposten hier waar de wegen aan alle kanten in ruime mate open liggen
bekijken ze de woestijn en zo nu en dan nuttigen ze zand en bier ze staan op steken
de weg over bestijgen de paarden en verdwijnen misschien zijn ze wel achter een
kudde zwarte paarden aan gegaan er zijn nog heel wat opgeslagen kuddes paarden
en ook bij geniepige rotsblokken of storm blijven de paarden ongeschonden de
wereld is zwart de maan handelt in revolutionaire chips vaak zwaaien ook de bomen
langs de straat met hun brede bladeren vanwege het een of ander heen en weer
ook de echo die ik heb uitgezonden keert op de rug van een kameel ergens wel
weer eens weerom
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Op straat heb je nog steeds verkeerslichten zebrapaden verkeersborden
en gele middenstrepen en zich buiten de straat bewegen komt tot stand
in plaats van een vlot gemaakt van schapenleren zakken neem ik een zilverkleurige
taxi in plaats van mee te rijden naast een antilopenjong houd ik mijn platte mobieltje
stevig vast stroomt furieus het water dan berijd ik de kracht van stromend water en
bevrijd ik mij van de stroming in de oceaan dan steek ik in plaats van even de tijd
van het vlot uit te stuiteren tegen een toeslag van 7894 Won de rivier over het is
weids en diep onder het wateroppervlak daar druk ik op de kanaalkeuzeknop en in
plaats van de zwarte strakke vruchtbaarheidsgodin Isis te ontmoeten die in
samenspel met antieke steden van 2500 jaar geleden omhoog komt word ik een
nomadisch artikel van licht drijfhout en ik bots met een snelheid van 130 kilometer
per uur op de tijd
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Korte aantekeningen over de tijd 1
dag één
nog voordat de zon onderging kwam één ster op daarnaast drukte een vogel stevig
zijn voetsporen in het zand ze glinsterden allebei de twee benen van de tijd raakten
ertussen bedolven geen ster rees nog de hoogte in momenten zijn er als een
onbegrijpelijke moedertaal
dag twee
wit kwam in het westen de nieuwe maan op onder die maan kwam ook een ster op
de verstreken tijd in de afgedankte spiegel besloten kweelt telkens weer ook in het
oosten met zijn huizen die voor de ogen werden verwoest en meteen weer werden
opgebouwd kwamen twee sterren gerezen de tijden die daar de hoofden op één
plek bijeenbrengen en vermengen staan te schudden van het groen de tijden die
het dak van de aarde naarstig doorzoeken de eenogige sterren die vervaarlijk boven
de witte maan zijn uitgestegen
dag drie
de maan niet in staat al was het dag haar lichaam te wissen
was de hemel uitgerezen
vensters lieten in de lege ruimte bloempotten los tegenover mij
reinigde de tijd mensen in het voorbijgaan als een tandenstoker
dag vier
de tijd ging voort in het voorbijgaan mensen
als een tandenstoker te reinigen
dag vijf
de maan kwam niet op daar waar ze eens was opgekomen komt onder gerammel
het verroeste geraamte van de tijd omhoog de luchten wijzigen vaak hun weg de
tijd zou van goed persmetaal kunnen zijn aan de hemel als omringd door gebarsten
speakers gaat het roesten
in alle windstreken rezen de sterren als stotteraars...
nog rotte sterren namen zelf hun plaatsen in
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dag zes
de halve maan kwam op plotseling kwam een meteoor gevallen ik beschilderde
hem met zilververf hing hem voor het raam van al het waaien ratelt hij samen met
de tijd verderop bij de halve maan zit aan de hemel plat een ster als een logo
bevestigd in een flits pakt de tijd een kassei slingert hem die eenzaamheid in treft
hij ook de mensen die wel eens voorbijkwamen mij?
dag zeven
het was een vrije dag
ik drukte op de knop waarmee je de tijd zijn ogen weer laat sluiten

korte aantekeningen over de tijd 2
januari komt van de 1e tot de 11e prop ik voedsel en slaap naar binnen lig neer
buiten worstelpartij en fameus schilderij van het geheugen met het lichaam buiten
bereik blijft de glasachtige lucht telkens ergens vastzitten ik drink water ga liggen
sta op drink dan weer water en de dagen verduisteren ik koop volop blanco
enveloppen en blanco papier en stuur naar welk adres dan ook geen nieuwjaarskaart
op 14 januari verliet iemand van wie ik het gezicht nooit had gezien de aarde ik
ontsteek een fluorescerende lamp en huil
februari komt van de 17e tot de 21e blijf ik bij herhaling uitgaan en thuiskomen rond
elf uur 's avonds bekijk ik ter hoogte van de Westelijke Hoofdweg de mensen die
op de tweede verdieping achter helder verlicht glas rennen op loopbanden ik passeer
mensen die ter plekke onafgebroken staan te rennen en schakel het lichaam uit op
de 28e vergis ik mij in het wachtwoord ik kan mijn dagboek waar ik twee maanden
lang aan geschreven heb niet in het dagboek bevindt zich aan gene zijde van de
monitor en aan gene zijde van het wachtwoord weer schrijf ik ‘dagboek’ en stel een
nieuw wachtwoord in de dagen worden lichter de wereld ligt als in een ontzaglijke
rijstpancocon begraven in een eindeloos lege rijstpan ik lepel en lepel hier is de
blauwe hemel veel te ver
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maart komt mensen die week na week de een na de ander vertrokken keren weer
oorlog is het niet ze onderbreken van alle kanten de weg komen tevoorschijn de
mensen die zijn teruggekeerd spreken met zijn allen af in de sky lounge van waaruit
je beneden in al zijn helderheid de ganse buitenwereld ziet ze komen met de voeten
niet aan de grond en drinken bier op elke volgende dag dat ik afscheid van ze neem
koop ik vis stop hem in een zwart plastic tasje loop er een tijdje mee rond lucht die
met een plastic tasje bedolven onder geur waarbij het plastic tasje knispert van
binnenuit zo onder het uitstoten van vislucht wil leven
april gaat duiven vliegen de duiven pikten telkens weer naar schaduwen als pakjes
miesoep zwaaiden ermee in de rondte maar in mijn lichaam is geen heet water
geen bloesem bloeit en de ruimte tussen 31 mei en 6 juni neemt een boom in beslag
waarvan enkel het zwarte geraamte over is vanonder de boom klinkt water het geluid
van water waarvan je begin noch einde kunt kennen is niets vreselijks opnieuw klopt
het wachtwoord van het dagboek niet ik stel geen wachtwoord in schrijf in mijn
dagboek
is mei achter de rug komt juni
is juni achter de rug komt juli eraan
is juli achter de rug komt augustus eraan
is augustus achter de rug komt september eraan
................................................................ ................................................................
................................................................
wij zullen spoedig verduisteren
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In de woestijn 1
in het lichaam het antwoordapparaat instellen
en de BEN BUITEN knop indrukken
in het zonlicht van rond de middag
ga ik schapen telen
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Variaties voor de woestijn
Booting
hier staan geen voetsporen afgedrukt
bericht wordt dat boven het zand de ziekte van de zon woedt
en dat zich de botten van de sterren en het bloed van de wind ophopen
bericht wordt dat de oase zich aan de achterzijde van de lucht bevindt
bericht wordt dat de hemel zich uitstrekt boven de lege ruimte
bericht wordt dat de horizon aan de verre voorzijde van de lege ruimte vastzit
ook al kan hij de lege ruimte hier aanraken
hun lichamen raken elkaar toch niet

Explorer
stekker/♂/♀/vleessandwich/groentesalade/bronwater/vruchtwater/kampeertent/intuïtief
vermogen/afvalzakje/checkpoint/tien vingers en tenen/nieuwsgierigheid/hardnekkigheid
diep in de lege ruimte is een zandberg gerezen daaronder
bevindt zich een bron die de zandberg uitschenkt
de zandberg stroomt niet omlaag de lege ruimte in
en smelt ook niet in de bron en de bron
strooit nog niet één zandkorrel uit en stroomt
in geen enkele richting binnen de lege ruimte
dat daar zanden zingen komt doordat zich daar
een bron bevindt zo wordt gezegd dat de bron niet heen en weer schudt
komt doordat zich daar zanden bevinden zo wordt gezegd
zonder overgang, ruimte tussen zandberg en bron, het heet er de grens,
tal van mensen die rondom houten palen poten, in de rondte kabels leggen,
erbij staan als gaas

ID
kwaliteitskeurmerk op grond van de wet tot onderhoud en bevordering
van de kwaliteitscontrole/product/afmetingen (benaming)
nomadenvolk
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mengverhouding van producten
beenderen ongemak vlees vochtigheid angst bloed kreet innerlijke tegenspraak
advies van de leverancier
op de hand met een wasmiddel in water wassen op 40°C
chloor zuurstof niet bleken
kan in een draaiende wasmachine kreuken
om vetvlekken makkelijk schoon te krijgen
is mengen met een andere reinigingsvloeistof verboden
langzaam in wind en schaduw laten drogen aan een kleerhanger
is niet hittebestendig uit de nabijheid van vuur houden
de interne onderdelen zijn mogelijk al beschadigd

password
hier komen jullie zenuwen voorbij, hier wordt jullie radioapparatuur
verbonden, hier worden jullie schaduwen opgeslagen, hier is
het onmogelijk verbinding te krijgen met jullie server, hier wachten
jullie lichamen op antwoord

site: tijd van de muur
aan de muur hangt een analoog horloge
dat met de ronde aarde meedraait
aan de muur hangen de twaalf tekens van de dierenriem
die de openbare begraafplaats van de ingerekende tijd zijn
aan de muur stoppen de zilverkleurige tweezijdige antennes ermee zich
uit te strekken
aan de muur hangen de zwartwitfoto's
die het stromende rivierwater hebben ingerekend
aan de muur hangt halverwege een rood hart
aan de muur hangt de Prajnaparamita soetra de weg ter innerlijke wijsheid
aan de muur hangt een masker met gaten voor oog neus en mond
aan de muur is een cirkel gehangen waar zwart licht in rondgaat
aan de muur hangt een Peruaans etensbord waarin de zon op zijn kop hangt
aan de muur zijn voetsporen uitgegraven waar water in staat
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site: tijd van de kameel
opnieuw ging er een dag voorbij
opnieuw werd één kreet toegevoegd
onder een kreet van zo'n helderheid
onder dusdanig veel
heldere kreten

site: oase
ach, in de woestijn ontmoet ik de minnaar zo'n twee keer per jaar
de minnaar zegt dan telkens dat hij naar de ijsberg zal vertrekken
de god heeft mij niet alleen gelijk Borges
samen met het boek de nacht gegeven
waar hij samen met de minnaar ook het afscheid geeft
is het lichaam van de minnaar altijd zo leeg als de lucht
en het gezicht van de minnaar raakt in zandwind of duisternis verscholen
soms open ik zandwind of duisternis en verdwijn
de minnaar en de klank van mijn lach glippen naar buiten
ik die in het lichaam van de minnaar diverse gaten voor de ademhaling boor
en dan naar buiten kom word gadegeslagen
ach, met een droge keel heb je bronwater nodig, water dat het lichaam vult
ik geloof dat het bronwater zich bevindt in de nabijheid van de minnaar
ik geloof dat de minnaar zich bevindt in de nabijheid van het bronwater
naar de minnaar worden in het water
hoorbaar stenen geworpen
het zijn misschien geen stenen
het zijn misschien geen stenen
op zoek naar het bronwater tast ik de richting af waarlangs de minnaar vertrok
ik ga veel van die dagen zijn er dat je mensenrassen ontmoet met ogen
zoals bij mij van binnenuit doorboord
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site: geschiedenis
ik die het bronwater heb ontdekt
steek mijn handen in het water
en haal ze eruit
drie vrienden, één minnaar, nieuwsgierigheid, hardnekkigheid,
vleessandwich, groentesalade, stekker,
twee bemoste herinneringen of twee stenen,
twee vrienden die bij een uitstapje het leven lieten
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In de woestijn 2
een onmetelijk telefoonboek
ligt opengeslagen die getallen die pikzwart gestoken
in zand opgehoopt tot aan de horizon stralen
zijn nog menselijke sterren ook
de sterren aan uit klampen zich vast de horizon
licht als prikkeldraad op
deze Takla Makan woestijn
in het Uighur geheten de aarde des doods
waar je bij leven en welzijn onmogelijk uit terugkeert
ben ook ik doende
samen met een dromedaris op zachte voetzolen
te doorkruisen ook de hoeven van de dromedaris
sleten aanzienlijk ook mijn sterren
walmden aanzienlijk
bij het zoeken naar de opslagplaats van de man
van wie de sterren aan de wit verbleekte hemelse sferen in hun rijzen
boven de bergketen van Tianshan, Hemelberg die ginds daarvoor de
weg verspert
nu het onverwachte doodsbericht overbrachten is de woestijn
toch veel te ingewikkeld
en veel te netjes
maar het mobieltje met zijn restje batterij
zit in mijn broekzak en het kloppen van het hart
verspreidt zich nog diep in het zand
en mijn schaduw die ik eerder maar niet kwijt kon
hangt in de afgrond van de horizon
of een man nu als een schroef
vastzit in het zuidoosten
of het noordwesten van deze woestijn
hij en ook zijn overlijden is de bedrading
die deze ontzaglijke woestijn aanstuurt
werpt de schaduw van de Hemelberg steeds
als een net over menselijke sterren

VERTALING: LUCAS HÜSGEN
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Erik Menkveld
Gedichten
Prime time
Openbaar aanklager heropent na jaren de zaak
tegen vermeende moordenaars met nieuw materiaal:
het aanhoudend warme weer, de mogelijke klimatologische
veranderingen, duizelingwekkende luchtopnames
van Vietnam, de oprechte twijfels achteraf en spijtbetuiging
van een bommenwerperpiloot, seismografische metingen,
olie- en gasboringen, militaire oefeningen met sonars
en scheepvaartverkeer, het lawaai onder water...
*
Groots gladiatorentreffen bij neo-Romeinse nederzetting.
Monsterlijke reus ontpopt zich als messias, wordt later
samen met ontsnapte gevangene voor homostel gehouden
in Texaans dorp. Leg de tomaten in kokendheet water.
Aan de karakteristieke zang is het individu te herkennen.
Onderwatercanyons versterken het geluid door weerkaatsing.
*
Keurige jongen mijn broer: geen één tatoeage. Ik heb een draak.
Een van de best gedocumenteerde gevallen van Australië veel paniek veroorzaakt onder zeezoogdieren, prompt
op alle omliggende eilanden walvis- en dolfijnstrandingen.
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De biologen mogen gebruik maken van het wereldwijd
marinenetwerk van onderwatermicrofoons om schepen
overal ter wereld aan hun motorgeluid te kunnen herkennen.
In de atoomvrije bunkers is ook één enkele blauwe vinvis
ergens in de oceaan tienduizend kilometer verder
op onze beeldschermen te volgen zolang we willen.
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Hoekse Waard 1
Gaarne biedt ons kunstenaarscollectief jongens
laat elkaar eens met rust deels bestaande uit architecten
u als dichter vierentwintig uur exclusief
volstrekte eenzaamheid jongens mag ik dit even
lezen in een grote, sober vormgegeven lege houten kist
ergens in the middle of nowhere koelkast magnetron
matras en verder niks toe nou jongens hou eens op
met dat gekibbel eventueel een blocnote mag
natuurlijk maar het gaat om wat er zich dan in u
af zal spelen nu is het afgelopen naar jullie kamers
allebei laat u ons even weten of u ervoor voelt
gebruik te maken van deze mogelijkheid.
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Hoekse Waard 2
Spoelgeluiden, wasvrouwvingerige spoelgeluiden, slikken,
kinderslaapademen, geur van duimen - even meen ik
mijn naast mij gekropen dochter naast mij, met haar rug
naar me toe, van het dromen zweet ik altijd
uit mijn mond zegt ze maar ik ontwaak alleen
in deze Hoekse Waard die nu weer weids is. Bed
in kubus leegte, suikerbietenveld aan alle kanten eromheen,
niks of niemand bij me, iets waaraan ik
meewerk lijkt dit niet. Buiten zon in banen
over elke plant tot aan de einder, verre populieren
flikkerend in ochtendlicht. Wat zou het zijn?
Half mei al? Donker dan daarnet! En waaien!
Het eerste woord dat bij me opkomt: kraaiebast.
Maar de suikerbieten hebben zich voorbeeldig
gedragen, ik kan niets anders zeggen.
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Eerlijke uren
Met mijn opgeruimdste gezichten een dag beginnen:
probeer ik het eens, blijkt hij niet op te lichten. Niks geen
schaarsbebloemde voorbijgangsterslach in mijn raam
of dat kind op haar vuurrode fietsje dat me wolkeloos
zwaaide en zag - eerlijke uren
waren het vandaag. Dodelijke,
onverkwikkelijke, hopeloos
uitgekeken uren.
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Hartegrond
Zie ons hier succesvol staan: door alle netten
gevlogen draagster van petrolblauwe rok
en lila lijfje dat haar borsten als een openstaande
bloemenkelk omhult, schijnkindermondig
in gesprek met sprankelend scherp stuk
in deux-pièce, cape'je van changéant roze-oranje organza,
verantwoord geile zijsplit, trots op haar tong twee kakelgrage, fraai op de kwetsbare buikzijde
uitgelichte braniekarkassen, onzelfinzichtig klaar
om tor-achtig danwel voormalig jumbolog
door te taxiën naar het gemoedelijk gekraak
van openbrekende oesterschelpen of ander gepraat.
O zelden geherbergde hartegrond! O langvervlogen
carrièrrebegin met zelfverkozen damescolbert
over bureaustoel en uitzicht op kleine
door glas omgeven binnenplaats, Japanse
naaldbomen, witte keien, fonteintje...

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

101

Wat spraken wij
Wat spraken wij vanzelf nog allebei
in onze weldoorbloede goedlachse
schutterige lichamen Gerard toen
we samen de grote van het roken
rolstoelbehoevende roker Zbigniew
Herbert de grote dichter ook
hier in jouw woorden rondreden
door het Scheepvaartmuseum wat spraken wij vanzelf nog toen
naast deze amechtige broze al bijna
dode olijke dwingeland en toen moest
hij tegen sluitingstijd ook nog
boeken over de scheepsbouw
in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden kopen en duwden
wij hem lachend krachtig
de museumshop door die sloot
maar hij had alle tijd en wij
ook en hij laadde of zijn leven
ervan afhing alles wat zijn
hart begeerde in zijn schoot
en wij verontschuldigden hem
overtuigend: deze Meneer
moet morgenochtend weer
naar Polen en we schoten hem
voor want wat hij onder het
ongeduldig oog van de kassadame
uit zijn zakken wist te vissen
bleek bij lange na niet meer
knipoog ja wat dachten wij ach Gerard wat sprak ik wat sprak jij
toen nog vanzelf elk in ons eigen
achterbakse lijf dat ons nog even
niet de mond ging snoeren dacht ik
denk ik dacht jij.
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Sandro Veronesi
Wat ik te vertellen heb
De reden waarom ik schrijf, ken ik. Ik schrijf omdat ik niet zonder kan, het is iets van
mezelf, gewoon een noodzakelijke functie van mijn hersenen en van mijn lichaam,
zoals slapen, zoals dromen. De reden waarom ik schrijf wat ik schrijf is me
daarentegen elke keer opnieuw onbekend: maar dat ronduit toegeven is in mijn
geval een overwinning geweest aangezien ik jarenlang gedacht heb het wel te weten
en in staat te zijn antwoord te geven op de vraag: ‘Waarom heeft u dit boek
geschreven?’
En inderdaad gaf ik dan antwoord - en hoeveel mooie dingen heb ik niet gezegd:
briljant, origineel, van mij en niemand anders, volkomen overtuigend - antwoorden
op de vraag waarom ik dit of dat boek geschreven had, of aan wie ze eer betoonden.
Ik herinner me achtereenvolgens beweerd te hebben dat ik mijn inspiratie vond bij
Brunelleschi, Paul Morissey, Andrej Belyj, Nabokov, Truman Capote, Pasolini, ja
zelfs in een oproep van de burgemeester van Gorazde. Maar naderhand ontdekte
ik, een hele tijd later, eigenlijk pas zeer onlangs, dat er niets van waar was.
Of liever gezegd, het was wel degelijk allemaal waar, maar het gaf blijk van een
zeer beperkte kijk op die boeken, erg voorzichtig, alsof ik er niet de schrijver van
was geweest maar slechts een hartstochtelijk lezer. Er ontbrak iets wanneer ik sprak
over wat ik geschreven had, een soort allesomvattend begrip, een uit angst, liefde
en verlangen voortkomend krachtig en smartelijk licht, waaraan het hele proces zijn
bestaan te danken had.
Wat ik verklaarde was niet meer dan het topje van een ijsberg, een ijsberg die ik
zelf in me meedroeg en die, voor de volle honderd procent, mijn werk was en
tegelijkertijd bestaansreden van dat werk. Onzichtbaar voor anderen en al had ik
hem in me en in zekere zin was hij mij, uiteindelijk zag zelfs ikzelf hem niet meer
en concentreerde ik me uitsluitend op dat kleine deel dat boven de oppervlakte
uitstak. Dat komt, geloof ik, door een onbedwingbaar verlangen inzichten met
anderen te delen waarvan ik me voorstel dat iedereen het eigenlijk voortdurend
heeft bij wat hij ook doet, en dat onverbiddelijk leidt tot simplificatie.
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De wereld is echter niet simpel, maar verschrikkelijk ingewikkeld. En ik ben bang
dat elke poging tot een eenvoudige verklaring en taxatie van de werkelijkheid,
waarover we het zonder veel moeite eens kunnen worden, een vorm van zelfbedrog
is. Nu ik wat ervaring heb opgedaan - een beetje succes heb, zoals dat heet - kan
ik zeggen niet te weten waarom ik schrijf wat ik schrijf. Dus vraag ik excuses aan
alle journalisten, critici, lezers en vrienden aan wie ik in het verleden heb uitgelegd
waarom ik dit of dat boek had geschreven en trek al mijn antwoorden weer in, zelfs
mijn geliefde verwijzing naar de burgemeester van Gorazde, het zijn namelijk niet
de ware redenen waarom die boeken zijn geschreven. Ik heb het zelf in alle
eerlijkheid geloofd, want ik dacht echt controle te hebben over wat ik schreef. Maar
zo was het niet. Zo werkt het niet. Het is allemaal veel ingewikkelder.
Hield ik op met schrijven, niet langer één met wat ik aan het schrijven was (ik aan
de ene kant, vlees en bloed, het waarom van mijn woorden nog in me, en het boek
aan de andere kant, papier en inkt, daar stonden mijn woorden, inmiddels van mij
gescheiden) dan maakte ik de grote fout te denken dat de ware dingen in mij waren
achtergebleven en in het boek uiteindelijk slechts verzinsels waren terechtgekomen,
waarin ik mijn waarheden probeerde uit te drukken. Inmiddels weet ik dat precies
het tegenovergestelde gebeurt: de ware dingen zitten in het boek en de verzinsels
dwarrelen rijkelijk uit de hemel wanneer ik mezelf er naderhand over hoor praten.
Dit alles is niet zo belangrijk, besef ik, als het alleen mij overkomt. Maar als het geldt
voor iedereen en dit het mechanisme is dat de betrekking van elke auteur met zijn
oeuvre regelt - een mechanisme dat eerst langzaam de waarheid van de literatuur
aan de oppervlakte brengt en daarna plotseling in één klap wegvaagt - dan heeft
dat ernstige consequenties voor de hele wereld en niet alleen voor die van de
literatuur. Ik weet niet of het ook anderen zo vergaat. Kan zijn van niet. Maar laten
we even aannemen van wel, dat het iedereen min of meer zo vergaat. Dat zou niets
minder betekenen dan het einde van een mythe, de mythe van de controle (bij mij
persoonlijk is deze mythe al dood, maar zo veel grote schrijvers en zo veel grote
critici hebben het er nog steeds over). We zouden moeten accepteren dat er sprake
is van een weerbarstig, verleidelijk en zeer geheimzinnig onvermogen waardoor
een enorme kloof ontstaat tussen wat een schrijver heeft geschreven en wat hij
denkt te hebben geschreven en evenzo tussen wat een lezer leest en wat hij denkt
te hebben gelezen. Totdat ze de eerste vraag gaan stellen en totdat ze het eerste
antwoord geven, weten lezers en schrijvers alles van een roman wat er te weten
valt, als de
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roman daar vóór hen ligt, vol raadsels, onbedorven, mooi (of juist lelijk, dom en
vervelend), maar zodra ze aan het analyseren slaan beginnen ze er steeds minder
van te begrijpen. De lezers worden misleid door de schrijvers en de schrijvers misleid
door zichzelf, door hun aanmatigende veronderstelling dat ze hun eigen arbeid
volledig onder controle hebben gehad. Dit gaat zelfs zover dat men denkt er zinvol
over te kunnen discussiëren of er inspiratie uit te kunnen putten om ongeacht welke
opvatting over de wereld mee in stand te houden of juist af te breken, zonder dat
het onverklaarbare, chaotische, toevallige, unieke en in essentie absurde dat de
roman heeft gemaakt tot wat hij is, er nog iets toe doet.
Natuurlijk kun je discussiëren over Lolita als over een roman die gaat over een
obsessie in de liefde. Maar Lolita is geen roman die gaat over een obsessie in de
liefde, Lolita is een roman, namelijk die ene unieke roman, veel complexer en
onkenbaarder dan zelfs Nabokov zelf heeft kunnen denken. Nogmaals, altijd in de
veronderstelling dat wat ik ontdekt heb dat mij overkomt, ook anderen overkomt.
Overkomt het anderen niet, dan is het louter een persoonlijke afwijking (dat ik slechts
een klein deel van de zaken doorzie die mijn boeken doorzien), een afwijking waarvan
ik me overigens bewust ben, wat me tenminste zou moeten beschermen tegen het
gevaar te eindigen als Georgeann Williams, de hoofdpersoon uit het verhaal dat ik
jullie nu zou willen vertellen. Het is een klein berichtje uit het nieuws over iets dat
zich kortgeleden in Amerika in de staat Arkansas heeft afgespeeld. Het stond in de
lokale kranten, wat jullie het recht geeft het te geloven naar gelang jullie gewend
zijn geloof te hechten aan wat de kranten schrijven. Waar of niet, het is een goed
voorbeeld van de toestand waaruit ik mezelf heb bevrijd op de dag dat ik eindelijk
inzag me altijd vergist te hebben in de redenen waarom ik schrijf wat ik schrijf en ik
de gedachte heb geaccepteerd dat ik het niet weet. Ik lees jullie het krantenartikel
letterlijk voor:
‘Georgeann Williams, een jonge vrouw uit Little Rock, is gisteren overleden aan
verwondingen die ze opliep nadat ze in volle vaart door het open dak van haar auto
naar buiten was gesprongen bij een ongeluk dat tientallen ooggetuigen omschreven
als “verkeerd begrepen extase”. Dertien mensen raakten gewond ten gevolge van
een enorme kettingbotsing waarbij twintig auto's betrokken raakten in een poging
de vrouw te ontwijken die ervan overtuigd was in extase te zijn geraakt doordat ze
twaalf personen ten hemel had zien stijgen onder wie een man met opgeheven
armen die de vrouw identificeerde als Jezus Christus. “Ze begon te schreeuwen:
‘Hij is teruggekeerd! Jezus is teruggekeerd!’ en heeft zich de auto uitgekatapulteerd,”
verklaarde Everett Williams, echtgenoot van
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de 28-jarige Georgeann. “Ik heb geprobeerd vaart te minderen, maar ze wachtte
niet tot ik gestopt was,” voegde Williams nog toe. “Ze heeft zich naar buiten
gekatapulteerd in de overtuiging dat Jezus Christus ook haar ten hemel zou doen
stijgen.” “Dit is de merkwaardigste zaak die ik heb meegemaakt sinds ik dit werk
doe,” verklaarde Paul Madison, de eerste ter plaatse gearriveerde politieagent.
Madison ondervroeg de man die door Williams ten onrechte voor Jezus Christus
werd gehouden en kwam er achter dat deze was gekleed als Jezus Christus omdat
hij op weg was naar een toga party, toen het zeil van de laadbak van zijn pick-up
truck losscheurde en de twaalf met helium gevulde sekspoppen die daar waren
opgeslagen naar buiten glipten en ten hemel begonnen te stijgen. Waarop Ernie
Jenkins, een 32-jarige man uit Forth Smith, over wie vrienden zeggen dat hij altijd
heeft geleken op Jezus Christus, verklaart zijn voertuig tot stilstand te hebben
gebracht en uitgestapt te zijn, met opgeheven armen uit pure frustratie, tot zijn
poppen roepend: “Kom terug!”, precies op het moment dat de wagen van het
echtpaar Williams langs kwam rijden en het slachtoffer dacht dat het ging om Jezus
Christus die de gelukzaligen ten hemel deed stijgen. “Georgeann hield van niets of
niemand zoveel als van Jezus,” verklaarde haar echtgenoot, “en leefde voortdurend
in het geloof dat hij op een dag op aarde zou terugkeren om haar te redden.” Wat
Jenkins betreft, op de vraag waarom hij met twaalf met helium gevulde sekspoppen
op weg was naar een toga party, antwoordde hij dat dat zijn eigen zaken waren,
maar dat hij nooit had kunnen bedenken dat wat hij zojuist had meegemaakt hoe
dan ook kon gebeuren.’
Zoals ik al zei, de wereld is ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan elk van ons bereid
is te geloven en ons verstand is een te zwakke lichtbron om de werkelijkheid volledig
mee te kunnen verkennen. Kijk, daar zit een meisje aan de bar van de faculteit voor
Vreemde Talen aan de Universiteit van Chicago, de zon gaat onder en vóór zich
heeft ze een draagbare computer aanstaan, het beeldscherm omhult haar zo fraai
met zijn eigen lichtblauwe schijnsel dat haar prachtige gezicht oplicht in het
halfduister, waardoor het onvergetelijk wordt. Deze scène, waar ik toevallig bij was,
zal vroeg of laat in een van mijn romans opduiken. Maar de ware reden daarvan,
evenals de reden waarom ik bij het zien van dat beeld onmiddellijk en met grote
zekerheid besefte dat ik het nooit meer zou vergeten, die ken ik niet. Met mijn
verstand, dat ijle lichtbronnetje, zou ik achteraf vast wel een of twee goede redenen
kunnen vinden en er zelfs nog, zoals ik vroeger deed, regels uit gedichten of liedjes
bij betrekken, scènes uit films of romans, om ze ook met anderen te kunnen delen.
Maar inmiddels weet ik dat het een vorm van bedrog zou zijn. Want de reden waarom
ik me voor altijd dat meisje op dat preciese moment van haar leven zal herinneren
-
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het enige moment van haar leven waarvan ik getuige ben geweest - is mij zo
overduidelijk onbekend. Misschien zal op een dag uit de kronkelpaden van mijn
onderbewuste het antwoord naar boven komen. Wie weet juist wanneer ik naar iets
heel anders op zoek ben. Of het zal nooit naar boven komen. Dat ontneemt in elk
geval geen greintje waarheid aan de bladzij die zo'n scène zal opleveren en die
afhankelijk van ieders smaak mooi of lelijk gevonden kan worden, maar in elk geval
niet nader verklaard, noch door mij, noch door anderen en evenmin door de plot
van het boek waar die bladzij in terecht zal komen om zich in te passen. Ik weet
vanaf nu dat de plot speciaal zal worden opgerekt eenvoudigweg om de nodige
ruimte voor die bladzij te scheppen. De waarheid van een bladzij is haar geheim,
punt uit.
Wat ik te vertellen heb is, uiteindelijk, dit: het zijn de dingen die ik zeg. Jarenlang
zat er een verhaal in mijn hoofd over een meisje dat elke dag, vlak na het opstaan,
knielt voor het raam en de Amerikaanse bommenwerpers smeekt dat ze per ongeluk
de atoombom boven haar tuin zullen loslaten. Op zeker moment kwam dat verhaal
eruit - ik heb er een roman over geschreven. En daarmee basta! Het waarom, het
echte waarom, niet wat ik indertijd zelf in interviews beweerde, duikt misschien pas
nu opeens in me op, om heel andere redenen, het heeft helemaal niets met literatuur
te maken. Een roman bevat het soort waarheid dat, hoe onbelangrijk ook als je het
beschouwt in een strikt persoonlijk opzicht, des te fundamenteler en onmisbaarder
is als je beseft dat er zonder die diepere waarheid (de ware reden waarom ik iets
te vertellen had over dat meisje) helemaal geen roman zou zijn geweest. Op dezelfde
manier heb ik behalve over dat meisje dat verlicht werd door het scherm van haar
computer nog zoveel te vertellen: allemaal dingen die druk in de weer zijn zich tot
een geheel te vormen, onderlinge confrontaties aan te gaan, te veranderen en
onderling te versmelten in die innerlijke onrust die aan het schrijven voorafgaat en
die jaren kan duren.
Wat ik te vertellen heb. Ik wil vertellen over een yuppie die zijn dagen doorbrengt
voor de school waarop zijn dochter zit. Over een jongetje met het syndroom van
Down dat voorbijloopt over het trottoir aan de hand van zijn moeder en zich uiterst
langzaam - maar voor hemzelf is het plotseling - omdraait wanneer een geparkeerde
auto wordt geopend met de bliep van de afstandsbediening. Ik wil vertellen over
auto's in toonzalen op vliegvelden, vastgepind aan hun schuine draaiplateaus, en
over de meisjes in minirokjes en doorzichtige kousen die hen gezelschap houden,
ook zij vastgepind aan hun krukjes. Ik wil alles vertellen wat ik over geld weet en
vooral wat ik nog niet weet. Over de elektrisch geladen onweers-
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buien van tegenwoordig, die met elke blikseminslag de alarminstallaties van auto's
doen afgaan, zodat het lijkt of er een bombardement aan de gang is. Over sigaretten
die je niet meer uit kunt krijgen en die, hoe heftig je ze ook platdrukt, blijven branden.
Over de grapjes die mijn brein met me heeft uitgehaald en met mijn vrienden, mijn
vriendinnen, de mannen van mijn vriendinnen, en de vrouwen van mijn vrienden.
Over de beangstigende onafhankelijkheid waarmee een erectie zich kan aandienen.
Over de finale van de film The Matrix, wanneer Keanu Reeves in de lucht kogels
stopt. Over de kleur van sommige weerkaatsingen op de voorruit van auto's. Over
alles wat je mensen hoort zeggen wanneer ze in hun mobieltje praten. Over
glasbetontegels. Over het feit dat je elke dag talloze gezichten ziet die je daarna,
wanneer je iemand leert kennen en denkt die persoon al eens eerder gezien te
hebben, hoogstwaarschijnlijk al eens eerder hebt gezien. Over bedrijfsfusies. Over
de invloed van Playstation op de kunst, de film en de hedendaagse literatuur. Over
de hermetische poëzie van mijn zoon Lucio (‘Er is een vlam in de tuin / Er is een
kat / En ik ben er ook.’ Of: ‘Een olifant valt uit de hemel.’). Over de vele verschillende
dromen die ik heb gehad en over een paar die anderen hebben gehad. Over alles
wat ons niet wordt verteld over virussen en hun verspreiding. Over de keer dat ik
een vrouw heb gered die op het punt stond te verdrinken. Over het feit dat je in
Hong Kong geen enkele bejaarde ziet, helemaal nergens. Over een vriend van mij
die vol geraakt werd door een oude vrouw die zich uit het raam had geworpen. Over
een kind dat op een ochtend hardop begint te tellen en dagenlang doorgaat met
tellen en pas ophoudt bij het getal
zevenhonderdveertienduizendzevenhonderdveertien.
Over een vrouw die af en toe de waarheid zegt en dat niet door heeft. Over een
architect die vluchtwegen ontwerpt voor de residenties van dictatoren. Over een
weduwnaar die zijn spaghetti met tomatensaus opeet voor het raam dat op straat
uitkijkt. Over wanneer aan het eind van de film Harvey de psychiater ook zelf het
witte konijn ziet en uitkomt voor zijn verlangen languit te gaan liggen onder een
bepaalde iep op het veldje bij het huis uit zijn jeugd naast een mooi blond meisje
dat hem liefkoost en ‘arme jongen’ tegen hem zegt.
Over een slim trucje het telefoonnummer van meisjes te pakken te krijgen door het
stiekem af te lezen van de penning van hun hond. Over de verwarrende geluiden
die soms wanneer je gasten te eten hebt opklinken uit de babyfoon waarmee je wilt
controleren of je zoontje rustig slaapt. Over het bedrijven van de liefde in de open
lucht wil ik vertellen, want
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dat gaat oneindig veel beter dan binnen. Over de uitzonderlijke hittegolven in de
herfst en in de winter. Over de schoonheid van bepaalde spreekwoorden en in het
bijzonder van het volgende: de kippenren omheinen is één ding, de vos vangen een
ander.
Over het uitzonderlijke gevoel van vrijheid dat je krijgt als je niet in God gelooft en
waarover niemand ooit spreekt. Over het feit dat veel belangrijke dingen waarmee
je elke willekeurige verhandeling over elk willekeurig onderwerp kunt beginnen of
afsluiten allang gezegd zijn in de liedjes van Radiohead. Over het ingewikkelde
huidige debat in de internationale wetenschappelijke gemeenschap over pijn. Over
de complete en sublieme absurditeit van de Beurs. Over een aantal huwelijken dat
slecht is afgelopen. Over de overweldigende schoonheid van sommige momenten
waarin absoluut niets gebeurt. Over de altijd dronken dochters van George W. Bush.
Over de moeite die het mensen kost te erkennen dat ze masturberen en over de
onaangename indruk die mensen maken die het wel zonder moeite erkennen.
Over degenen die mensen van het vliegveld afhalen en daarbij een bord met een
achternaam ophouden. Over de éclatante onderschatting van de menselijke
psychologie van de kant van de economische wereld. Over Milaan. Over het
Pijnbomenbos van Roccamare. Over Big Sur. Over Sankt Moritz, ook al ben ik er
nooit geweest. Over het radicale verschil tussen revolutie en oproer. Over het vrijwel
niet meer bestaande verschil tussen wettigheid en onwettigheid. Over het substantiële
verschil tussen zwembaden met een verhoogde rand en zwembaden zonder. Over
het feit dat in de westerse wereld iedereen verdomme altijd lijdt en je begrijpt niet
wat er in godsnaam te lijden valt. Over het feit dat het waar is dat in het merendeel
van de gevallen het gebruik van softdrugs leidt tot het gebruik van harddrugs. Over
het feit dat tegenwoordig naar alles een onderzoek wordt gedaan, zodat iedereen
er wel een kan verzinnen en niemand dat door heeft. Over het feit dat volgens een
onderzoek dat ik zelf heb uitgedacht het lichaamsdeel waar mensen het meest naar
kijken hun voeten zijn.
Over het feit dat we nooit echt alleen, maar slechts eenlingen zijn. Over entropie.
Over de kolossale blunders die je kunt begaan zodra je je de problemen voorstelt
die kinderen hebben. Over de statussymbolen. Over hoe inmiddels overduidelijk
bewezen is dat arbeid niet langer rijkdom oplevert maar schamele overleving. Over
de kleinere sporten. Over het mysterieuze mechanisme dat het succes bepaalt van
volkomen gewone producten als die van Benetton en Ikea.
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Over het verschil (als het er is) tussen neuken in je eigen kamer en neuken in de
kamer van een ander. Over het verschil (als het er is) tussen neuken terwijl je bang
bent je ouders wakker te maken en neuken terwijl je bang bent je kinderen wakker
te maken. Over de moeite die het kost te erkennen dat je met de verkeerde persoon
getrouwd bent.
Over de drie stadia van vervreemding volgens Italo Calvino en over het feit dat we
volgens mij inmiddels allemaal min of meer in het derde stadium zitten: eerste
stadium, ik ben op mijn werk en droom dat ik aan zee ben; tweede stadium, ik ben
aan zee en droom dat ik aan het werk ben; derde stadium, ik ben aan zee en droom
dat ik aan zee ben.
Dit zijn een paar van de dingen die ik te vertellen heb en die ik ook zal vertellen want wie schrijft moet iets zeggen en ik kan niet zonder schrijven. Maar vraag me
niet waarom: dat zal ik niet eens meer proberen te achterhalen, omdat ik er geen
controle over heb en voor mij controle een dode mythe is en niet alleen in de
literatuur. Maar let op: er blijft altijd een klein deel van het eigen schrijverschap en
van het eigen leven dat je wel degelijk kunt beheersen en het is zeker aan te raden
dat ook te doen, vind ik, want van alle verhalen die onze onmacht demonstreren
kunnen we altijd iets leren wat ons kan redden. Bijvoorbeeld van het verhaal van
de martelaarsdood van Georgeann Williams heb ik geleerd nooit auto's te kopen
met een open dak. Kijk, dat heb ik onder controle en als iemand me ooit zal vragen
naar het waarom, weet ik wat ik ga antwoorden.
(2001)
VERTALING: MILA VISSER EN EVERT VAN KUIJK
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Hans Kloos
Twee gedichten
Onder de straatlantaarn
staat een bed.
Twee luie bruine stoelen aan het voeteneind,
tegen de staande schemerlamp
leunen een gebutste saxofoonkoffer
en een geborduurd melkmeisje.
Hangend op de randen van een aspergepan
schommelt in de wind een rondhouten crucifix
en achter het venster van de oven schemert
het bolle duister van een vuilniszak.
Een jonge vrouw laat haar vingers glijden
langs de spijlen van het hoofdeind,
strijkt een herfstblad van het matras
en vleit zich voorzichtig op haar zij,
schrikt als door de dood gestoken overeind
terwijl natte vlekken zich aftekenen
op haar linkerarm, heup en dij het heeft vandaag geregend.
Het is een kwestie van tijd
weten de ouden van dagen
hier aan de achterkant
van het bejaardenhuis
bloemlezen de morgensterren,
de illegalen en studenten
uit in jaren vergaarde huisraad
als de limousine van de dood is geladen -
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de fragmenten lossen op
in andere huishoudens,
dienen buurtkinderen tot helm,
microfoon of trampoline
tot de ochtend aanbreekt
waarop de vuilnismannen zich ontfermen
over de onverteerbare resten
van een mensenleven
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Harshandig
Zwarte glans tussen groene algengroei,
oude man met duizend vingers
- geen bos of park dat mij
vroeger zijn naam geleerd heeft,
geen slang fluistert hoe ik heet.
Ik ben vandaag in de boom geklommen.
Juichend springt het kind van vier
uit het zes kleuters hoge klimrek,
de man hangt aan zijn handen,
laat zich behoedzaam vallen hoogtevrees komt met herinnering.
Ik ben vandaag in de boom geklommen.
In deze kroon heb ik goed zicht
op de stoet van de koningin
of een uitvaart - zaag je
uit dit soort hout een doodskist
of de planken voor een boot?
Ik ben vandaag in de boom geklommen.
Geen duif, eekhoorn, ekster te bekennen,
geen blad dat valt, dat ritselt in de wind
die niet waait in de stilte van mijn tak
die niet wordt verstoord
door het knagen van een houtwurm.
Ik ben vandaag in de boom geklommen.
Namen zijn hier achtergelaten - braille
voor de zienden - uit liefde, verveling, de lust
tot snijden, als de laatste daad
van een grijze hond die het stramme been
licht en tegen een deurpost piest.
Ik ben vandaag in de boom geklommen.
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Bomen hebben geen ogen - komt daarom
dat oude bijbelverhaal naar boven gekropen,
die genezing van een blinde die zegt:
ik zie de mensen, want ik zie
hen als bomen wandelen.
Ik ben vandaag in een boom geklommen
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Bärbel Geijsen
Gedichten
Of ze ook in het wit haar springveren
krullen trekt, haar wenkbrauwen
opstroopt tegen vreemden, het kan toch
haast niet anders of ze komen haar niet
nader dan ik, die haar al die jaren zonder
het te weten zocht toen ik was weggegaan
koud, kouder, ijskoud.
Hoe ze haar ragharen hoofd schudt,
het klopt nog steeds. Handen, verschuivend
lucht, woorden of witte bloedlichaampjes nu
op weg naar de verkeerde plek. Dom
om zo ver weg te gaan, nooit meer
iets gevonden maar kijk eens hoe
ik ben gebleven, al tien jaar
lag mijn rattenhart in het tupperwaretje
van haar vriezer te wachten tot ik opgewekt
weer verder kon.
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Het gaapt me aan, het gat
vol ongeloof. Dit niet voorzien
is het domste wat ik mij gebeuren
liet. Misschien kan ik alsnog
het einde broeden. Hoe ze bedolven
worden longen vol, zand in de raderen.
Ondertussen graven zes handjes braaf
aan de valkuil, een vredig tafereel.
Rondom staan ongemerkt al heel wat
vrouwen hun veelbetekenende blikken
aan elkaar te scherpen, een web dat
alles prachtig af had kunnen dekken
om het echt te maken. (ik, te luid
roepend dat ik hier maar eens lekker
ga liggen, zes glimmende ogen geven
me een trapje na). Hoor, ze roepen
me geloof ik al. Stemmen klimmen
op de rand maar worden er weer
afgetrapt. De kanten brokkelen
net zo lang tot alles er als altijd inpast.
Behalve ik dus en de drie paar schoenen
zonder welke ze vast reddeloos
verloren zijn.
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Een verre vriend
Je hebt een verre vriend,
hij zag je gaan met lange rokken
en de klompen waarvoor hier zelfs
geen woorden zijn. Nu loop je
aan de hand van beschrijving,
bescherming van niks.
Ze vragen je nu en later
nooit meer terug maar jij,
jij timmert lekker aan de weg
naar nergens. Dat had je gedacht
dat als bedacht verleden
er ook een toekomst te spelen zou zijn.
Je hebt een verre vriend.
Koester hem, hij weet ervan
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Zeeweg
Nee zo was het niet, ze schudt
vanouds het hene hoofd en weer
vallen er vruchtbare herinneringen
uit haar hersenstam. Graaft zich
alvast in een grijs verleden,
hervindt zich minder dan voorheen
en ook de zee is ver te zoeken
zou je kunnen zeggen maar zij heeft
allang het zwijgen toegedaan,
teruggetrokken in een schulp zo groot
dat je hem niet eens tegen je oor
hoeft te houden. Met oogkleppen
lijkt deze middenberm een uitgestrekt
natuurgebied. Zou ze hier nog kunnen
aarden, omringd door opschietende
herinneringen te kijk staan als vergaand
verleden? Ze zou zich niet moeten verzetten,
het komt niet maar het gaat vanzelf.
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De verwachting is als volgt:
dat de dagen korter worden,
je van je pak van stekeligheden
nauwelijks nog iets aan zult trekken
want wie ziet je nog zitten
te schuiven met regels die je eerst
enorm verzetten. Je zult proberen
tijd te maken door zin
voor zin naar voor te halen
wat in het licht van weer
een nieuw begin natuurlijk
niet te doen is, steeds
te laat komt om een laatste
weids gebaar te maken naar jezelf
en voor je het weet ben je weer
dagen achterop.
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Venta Santa Barbara
We zijn niet ongehoord voorbij gegaan,
zo stellen we ons voor, maar lopen desondanks
zoals bedacht het uitgestippeld pad.
De kinderen dragen dingen aan die wij helaas
niet kunnen plaatsen, wij zijn tenslotte niet
van hier, proberen het te lijken zoals steeds
onopgemerkt te gaan als iedereen
door ons nauwkeurig opgemerkt.
Misschien was het de valse start, de noodzaak
een gesprek te voeren waardoor je niet gewoon
kunt kijken maar met bevreemde ogen
jou ziet gaan. Op de terugweg, een illusie armer
die dit keer niet eens de jouwe werd, groet je
naar de buren met hun kroost waar je tenminste
nog was blijven hangen toen je om een fietspomp vroeg.
Of was zelfs dat niet jij maar slechts de onbekendheid
met je banden en hun vreemd ventiel?
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Marc Tritsmans
Vijf gedichten
Zee
Zeker zijn wij ooit door zee bedacht
om als lukraak zwervende sponzen
met niets anders dan zee gevuld
in haar opdracht dit land te verkennen.
En gaat ons denken, praten, schrijven
onhoudbaar alle kanten op als het tintelende,
flikkerende, watervlugge, soms als het
zachte, raadselachtige klotsen en borrelen
aan de voet van verweerde staketsels.
Keren we daarom telkens weer hunkerend
naar waar ze niet ophoudt met fluisteren.
Lijkt het alleen of we haar niet langer verstaan.
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Fotosynthese
I. Fagus sylvatica (beuk)
Hij heeft het allemaal op een rijtje. Weet
van jongsaf heel precies welke reus hij
later zal zijn. Onder zijn dichte bladerdak
- hij heeft immers de tere huid van een felle
roodharige - moet je met praatjes niet
aankomen. Niemand wordt hier langer
dan zijn ontkiemen geduld. Enkel voor
vrienden wil hij wel wijken, maakt hij zich
smal. Onder glanzende schors suizen
zonder twijfel fijnmazige kwartetten;
een glasheldere piano, violen, een cello.
Waarschijnlijk een kleinood van Brahms.

II. Juglans regia (okkernoot)
Raak je zijn blad, dan geurt hij
je tegen tot de muggen om je hoofd
zijn verdwenen. Terwijl in zijn vredig
ademende schaduw elke zomer
kan worden doorstaan, maakt hij
secuur als een vakman zijn noten.
Precies als ze klaar zijn breken ze
uit hun bolster vandaan. Met schroom,
als was het een schedel - en zo
onheilspellend kraakt het ook maak je ze open. Binnenin glanst
het volmaakte brein van een boom.
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III. Quercus robur (zomereik)
Stugge oude brombeer. Verweerd gelaat
van een zeeman die alle watertjes heeft
doorzwommen en vervolgens dit land
ingepalmd. Voorgoed. Zonder franjes:
alles even groot, breed, knoestig en
loodzwaar. Geen lied, geen dans, geen
flauw geleuter. Laat de tand des tijds maar
wat proberen. Hij is gereed. Dit hout is
toch niet te verteren. Alleen het eindeloos
gekriebel van voet tot kruin vindt hij niet te
harden. Een schande dat dit kruiperig
langharig tuig hier zomaar toegelaten wordt.
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Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg
Zoals iemand die wordt bekeken
en zijn hand onwillekeurig naar het
aangezicht brengt, de blik neerslaat,
de al gelezen krant nog maar een keer
openvouwt. Kortom: niet meer is
zoals hij onbekeken was. Zo blijken
ook elementaire deeltjes onderhevig
aan een universele gêne. Als je kijkt
wijzigen ze schuchter en onvoorspelbaar
hun snelheid of plaats. Staalharde
wetten en eeuwen waterdicht cijferwerk:
ze werden bedankt. Maar niet zonder
stijl verlaat Werner het zinkende schip.
IJzig kalm rekent hij ons de ware omvang
van onze immer uitdijende onzekerheid voor.

Aantekeningen.
Fagus sylvatica (beuk): Zeer breed uitgroeiend als solitaire boom, smalblijvend in
bosverband. De schors is vooral op jeugdige leeftijd zeer gevoelig voor zonnebrand.
Juglans regia (okkernoot): boom met aromatisch geurende bladeren. Werd vroeger
vlakbij boerderijen geplant o.a. om insecten weg te houden.
Quercus robur (zomereik): wordt de laatste decennia fel geplaagd door de
Eikenprocessierups. Die kruipt in lange colonnes doorheen de boom en vreet hem
vaak helemaal kaal. De lange brandharen van deze rupsen veroorzaken bij de mens
o.a. ernstige huidreacties.
Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg: gepubliceerd in 1927. Eén van de
belangrijkste beginselen van de kwantummechanica. Dit principe stelt het volgende:
‘Hoe preciezer de positie x (van een elementair deeltje) bepaald wordt, hoe minder
precies men de impuls p (= massa x snelheid) van dit deeltje op datzelfde moment
kan bepalen, en vice versa.’ De formule (Δx. Δp ≥ h/2) is opvallend eenvoudig en
elegant en ‘kwantificeert’ eigenlijk het begrip onzekerheid. Dit principe houdt ook in
dat de waarnemer het waargenomene steeds (ongewild) beïnvloedt. Werner
Heisenberg was tevens de belangrijkste wetenschapper die betrokken werd bij het
Duitse atoombomproject (dat uiteindelijk niet slaagde).
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Bernlef
Haiku's van Tomas Tranströmer
In november 1990 werd Tomas Tranströmer getroffen door een ernstige
hersenbloeding in het linkerdeel van het brein, de zetel van het actieve taalvermogen,
het zogenaamde gebied van Broca, genoemd naar de neuroloog die de eerste
afasiegevallen heeft bestudeerd.
Al spoedig werd duidelijk dat zijn spraakvermogen niet zou terugkeren. Rechtszijdig
was hij verlamd, maar deze handicap kon door intensieve therapie enigszins worden
verminderd. Het begrip voor taal, zowel gesproken als geschreven, bleek gelukkig
onaangetast. Tranströmer begreep alles wat tegen hem gezegd werd al kon hij niet
meer antwoorden dan dat ene zinnetje ‘det är bra’, het is goed. In de loop van de
tijd leerde hij zichzelf met de linkerhand schrijven, zoals hij zich ook, als getalenteerd
pianist, toelegde op composities voor de linkerhand. Als wij bij elkaar kwamen en
ik hem vertaalproblemen voorlegde, maakten we gebruik van een multiple choice
methode: uit een aantal mogelijkheden kruiste hij de volgens hem juiste oplossing
aan.
Ik zal wel niet de enige zijn geweest die, bij het horen van dit slechte nieuws,
onmiddellijk moest denken aan een passage uit zijn lange gedicht ‘Oostzeeën’:
De muziek komt tot een mens, hij is componist, wordt gespeeld,
maakt carrière, wordt directeur van het conservatorium.
De conjunctuur slaat om, hij wordt door de autoriteiten veroordeeld.
Als hoofdaanklager wijst men zijn leerling K*** aan.
Hij wordt bedreigd, gedegradeerd, weggestuurd.
Na een paar jaar vermindert de staat van ongenade, wordt hij
gerehabiliteerd.
Dan de hersenbloeding: rechtszijdig verlamd en afasie,
kan slechts korte zinnen begrijpen, zegt verkeerde woorden.
Aldus kunnen lof noch misprijzen hem nog langer bereiken.
Maar de muziek is gebleven, hij componeert nog steeds in zijn
eigen stijl,
voor de tijd die hij nog te leven heeft wordt hij een medisch wonder.
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Hij schreef muziek op teksten die hij niet langer begreep op dezelfde manier
drukken wij iets met onze levens uit
in het neuriënde koor van versprekingen.

Al noemt Tranströmer de componist niet bij naam, het gaat hier om de Russische
componist Vissarion Shebalin, die op zevenenvijftigjarige leeftijd een zware
hersenbloeding aan de linkerkant kreeg die hem zonder spraak en zonder begrip
voor het gesproken woord achterliet. Toch bleef Shebalin nog vier jaar lang actief
als componist en leraar. Volgens zijn veel beroemdere tijdgenoot Sjostakovitsj was
het werk van Shebalin nadat hij getroffen was door de hersenbloeding van even
hoge kwaliteit als de muziek die hij ervoor had geschreven. Als componist mag
Shebalin dan goeddeels vergeten zijn, als neurologisch geval blijft hij in de
vakliteratuur doorleven.
Dat taal en klank op verwante wijze door de hersenen worden verwerkt en
gereproduceerd was natuurlijk al langer bekend. Wie een hed ten gehore brengt
maakt gelijktijdig gebruik van zowel taal als muziek. Daarbij valt het op dat de titel
van een lied vaker sneller de erbij horende muziek oproept dan omgekeerd. De
meeste mensen die als gevolg van een hersenbloeding de een of andere vorm van
afasie vertonen, blijken in de meeste gevallen ook moeite te hebben met het
herkennen en reproduceren van muziek. Uit het geval Shebalin bleek dat taal en
klank niet altijd gelijktijdig worden aangetast. Afasie betekende niet altijd dat er ook
sprake was van amusia, zoals de vakterm luidt voor moeilijkheden met betrekking
tot begrip en reproductie van klank en muziek.
Na zijn hersenbloeding richtte Tranströmer zijn energie op het pianospelen met
de linkerhand. Ik herinner mij nog heel goed hoe hij een jaar na zijn ziekte in
Amsterdam was en daar onmiddellijk naar muziekwinkels stapte om te informeren
naar partituren voor de linkerhand. Gelukkig bleek de stichting Donemus - opgericht
ter verspreiding van Nederlandse muziek - een groot aantal composities voor de
linkerhand in voorraad te hebben. Toen de pianist Cor de Groot tijdenlang was
uitgeschakeld door een spieraandoening in zijn rechterhand had een groot aantal
bevriende Nederlandse componisten speciaal voor hem stukken voor de linkerhand
geschreven. Als Tranströmer tegenwoordig optreedt - en dat doet hij nog altijd speelt hij daarom piano en laat het voorlezen van zijn gedichten aan anderen over.
Er is zelfs een cd verschenen waarop hij werken van o.a. Mompou voor de linkerhand
uitvoert.
Maar mijn eerste gedachte na dat noodlottige bericht in de herfst van 1990 was
toch dat er een abrupt en definitief einde was gekomen aan
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Tranströmers creatieve leven. Ik was daarom hoogst verbaasd en verheugd dat zijn
vrouw Monica mij na zo'n anderhalf jaar later de eerste haiku-gedichten van haar
man opstuurde. Ik dacht te begrijpen waarom Tranströmer naar die klassieke
Japanse versvorm, een drieregelig gedicht van respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen,
was uitgeweken. Hij bezat niet langer het vermogen om grotere taaleenheden in
zich op te nemen en had zo van de nood een deugd gemaakt. Aan dat theorietje
kwam snel een einde toen er in 2001 bij een kleine Zweedse uitgeverij een bundeltje
met negen haiku's verscheen die Tranströmer in 1959 speciaal geschreven had
voor zijn vriend, de psycholoog en dichter, Åke Nordin. De twee kenden elkaar
omdat ze in die tijd allebei werkzaam waren als psycholoog in jeugdgevangenissen.
Tranströmers kennis van de haikuvorm stamde dus al van veel eerdere datum. In
1966 had hij in de bundel Klanken en sporen een gedicht gepubliceerd waarin onder
andere het volgende fragment voorkomt:
Shiki, Björling en Ungaretti
Met de krijtjes van het leven op het schoolbord van de dood.
Het gedicht dat volkomen mogelijk is.

Masaoka Shiki, een Japanse dichter die leefde van 1867 tot 1902, was de dichter
die de haiku moderniseerde. Voor die tijd, in de zeventiende en achttiende eeuw,
maakte de haiku onderdeel uit van een langere reeks gedichten, meestal geschreven
door een aantal dichters die speciaal voor die gelegenheid bij elkaar kwam, een
traditie die nog steeds levend is in Japan. Zo'n ketting van haiku gedichten werd
‘haika’ genoemd en het eerste vers waarmee zo'n cyclus begon ‘hokku’. Shiki
verzelfstandigde de ‘hokku’, het startvers van een ‘haika’, en werd zo de vader van
een genre dat zich als een poëtische plaag over de wereld heeft verspreid. Vooral
in Amerika barst het van de haikutijdschriften en -clubs. Hier is zo'n typisch
Amerikaanse haiku:
Deserted steel-mill
along the Ohio-river,
chromatic butterfly.

De bedoeling van de haiku is een vluchtig moment in het leven door middel van
twee schijnbaar onverbonden beelden op te roepen. De haiku begint meestal met
een observatie, die door een afwijkende en verrassende slotregel verdiept wordt.
Overigens is mij niet duidelijk hoe een staalfabriek te rijmen valt met een
chromatische vlinder, wat dat laatste ook mag zijn. Nee, deze dichter denkt dat het
alleen maar gaat om scherpe te-
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genstellingen, zoiets als de ontmoeting van een paraplu en een naaimachine op
een operatietafel. Op die manier blijft de haiku een vrijblijvende en te gemakkelijke
methode om quasi-diepzinnigheden neer te schrijven en dat gebeurt dan ook
dagelijks.
Nee dan een beroemde haikudichter als Issa (1762-1826) die o.a. de volgende
haiku schreef:
A man, just one also a fly -just one in the huge drawing room.

En Masaoka Shiki zelf schreef bijvoorbeeld
For love and for hate
I swat a fly and offer it
to an ant.

De tegenstelling die in een goede haiku gecreëerd wordt is organisch, niet een
product van een gedachte, maar van een of meerdere waarnemingen uit de
werkelijkheid. Uit de botsing van twee beelden ontstaat iets dat ik nu maar even
een elektrisch veld noem waarbij de grens tussen dichter en buitenwereld even
wordt opgeheven.
Nu Tranströmer inmiddels een aardige hoeveelheid haikugedichten geschreven
heeft, denk ik dat het niet overdreven is te stellen dat de haikumethode model staat
voor al het werk van Tranströmer. Het is de uiterste consequentie van een werkwijze
die al veel eerder in zijn werk valt aan te wijzen en die in de haikugedichten in zijn
meest kale essentie wordt getoond.
In het gedicht ‘Preludes I-III’, gepubliceerd in de bundel Nachtzicht uit 1970 schrijft
hij:
Twee waarheden naderen elkaar. Een komt van binnenuit, één
van buitenaf
en waar zij elkaar ontmoeten bestaat een kans jezelf te zien.

Het gedicht is een botsing tussen binnen- en buitenwereld waarbij, als in een
chemisch proces, uit twee bij elkaar gebrachte stoffen tenslotte een derde ontstaat:
het onzichtbare maar wel degelijk aanwezige gedicht waarin de dichter - zonder
zich een lyrisch ik aan te meten - zich manifesteert.
In een interview - dat hiervoor al ter sprake kwam - zegt hij hetzelfde anders: ‘Het
is vooral een bepaald soort ontsteking wanneer een sterke
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druk van buitenaf plotseling een sterke druk van binnenuit ontmoet. Dan springt er
een vonk tussen de twee polen over, en dan is er een gedicht op komst.’
Die beschrijving van het tot stand komen van een gedicht zoals hij dat ervaart
wordt in de haikugedichten in zijn meest kale manier getoond.
Tranströmers haikugedichten komen heel langzaam tot stand. Je zou kunnen
spreken van een ‘work in progress’ omdat de dichter, zo gauw hij een of meer nieuwe
haikugedichten geschreven heeft, de volgorde van het geheel opnieuw bekijkt en
zonodig verandert, waardoor de al geschreven gedichten in een ander licht komen
te staan als de stukjes glas in een rond draaiende caleidoscoop. Talloos zijn de
versies die ik van hem ontving voordat een definitieve volgorde bepaald was.
De meeste gedichten van Tranströmer laten zich zonder al teveel verlies vertalen.
Omdat hij in eerste instantie een dichter van beelden is, is hij meestal goed
vertaalbaar (dat is mede een verklaring voor het feit dat hij in meer dan twaalf talen
vertaald is). Een Tranströmer-gedicht maakt grote kans een vertaling te overleven.
Met de haikugedichten ligt dat anders.
Het zou natuurlijk voor de hand liggen om hier - net als bij de andere gedichten
- uit te gaan van een zo letterlijk mogelijke vertaling en die dan woord voor woord
om te werken totdat er een in het Nederlands goed klinkend gedicht is ontstaan.
Daarbij zou ik me dan niets hebben aangetrokken van de vormeis die het
haikugedicht stelt: drie regels van respectievelijke vijf, zeven en vijf lettergrepen.
Omdat Tranströmer zich aan dit schema had gehouden, vond ik dat ik dat ook moest
doen. Dat heeft soms tot lichte wijziging in de betekenis van het origineel geleid, al
was een min of meer letterlijke vertaling in de meeste gevallen met wat gepuzzel
mogelijk. Juist dat gepuzzel was aardig. Op weg naar een steeds kernachtiger
uitbeelding.
Tomas Tranströmer mag dan tot zwijgen zijn gebracht, in zijn haikugedichten
levert hij het bewijs van zijn nog steeds sprekende verbeeldingskracht.
In 2004 verscheen zijn nieuwe bundel Den stora gåtan (Het grote raadsel). De cyclus
‘Haikugedichten’ is hierin opnieuw gewijzigd. Tranströmer voegde vier nieuwe
gedichten toe, die hier in mijn vertaling volgen.
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Lanen kuieren
gelijnd aan zonnestralen.
Riep er daar iemand?
*
Het gras komt omhoog zijn gezicht een runensteen
staand als aandenken.
*
Hier een donker beeld.
Overgeschilderd gebrek,
bloem in boevenpak.
*
De openbaring.
De stokoude appelboom.
De zee is vlakbij.

VERTALING: BERNLEF
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Elizabeth Bishop
Gedichten
Vaag gedicht
De reis naar het westen
- ik geloof dat ik haar droomde.
Ze spraken veel over ‘zonneroosjes’
of misschien ‘rozenzonnetjes’
- 'k ben er niet zeker van, maar iemand probeerde er een paar voor mij te krijgen.
(Twee of drie studenten hadden ze.)
Ze zei dat ze er thuis een paar had.
Ze bevonden zich bij de achterdeur, zei ze.
- Een bouwvallig huis.
Een legerhuis? Nee, ‘een Marine huis.’ Ja,
zo ver landinwaarts.
Bij de achterdeur lag niets dan aarde
of datzelfde droge, monochrome sepia stro dat ik overal had gezien.
O, zei ze, de hond is er met ze vandoor.
(Een grote zwarte hond, een reu, danste om ons heen.)
Later, toen we thee uit mokken dronken, vond ze er een,
‘zo ongeveer.’ Deze is net begonnen. Kijkhier, het begint op een roos te lijken.
Het is - eh, een kristal, kristallen vormen Ik weet zelf niets van geologie...’
(Ik evenmin.)
Vagelijk kon ik - misschien - in de matte
rozerode klomp van (naar alle waarschijnlijkheid) aarde
een roosachtige vorm ontwaren; zwakke glimmers... Ja, misschien
was er een geheim, een krachtig kristal dat zich daar binnenin ontvouwde.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

131
Bijna zag ik het: de verandering in een roos
zonder tussenkomst van wortels,
stam, knoppen, enzovoorts; niets dan
van aarde naar roos en weer terug.
Kristallografie en zijn wetten:
iets dat ik heel graag had willen studeren
tot ik erachter kwam dat er veel gereken aan te pas komt,
dat wil zeggen, wiskunde.
Zonet, toen ik je opnieuw naakt zag,
dacht ik dezelfde woorden: zonneroosjes, rozenzonnetjes...
Roos, worstelend, werkzaam, om zichzelf te tonen
zich al plooiend te vormen,
onvoorstelbare verbindingen, ongeziene, glanzende randen.
Zonneroos, ongevormd nog, vlees dat ontstaat, kristal voor kristal,
duidelijke roze borsten en donkerder, kristallijne tepels,
roos-zon, roos-kwarts, rozen, rozen, rozen,
rozen onttrokken aan het lichaam
en de nog donkerder, zuiverder roos van je sekse -
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Strandloper
Het razen naast hem neemt hij als vanzelfsprekend aan,
en ook dat de wereld van tijd tot tijd te schudden leek.
Hij rent, rent zuidwaarts, superstipt, stuntelig
in een toestand van bedwongen paniek, een student van Blake.
Het strand sist als vet. Links van hem
glijdt een laagje water schuivend heen
en weer en glaceert zijn donkere broze pootjes.
Hij rent, rent er dwars doorheen, achtgevend op zijn tenen.
- Of liever, op het zand ertussen,
waar (geen detail te min) de Atlantische Oceaan
snel naar achteren en naar onderen trekt. Terwijl hij rent,
ziet hij de korrels meegezogen gaan.
De wereld is een mist. En dan weer
minutieus, onmetelijk en helder. Het tij
is hoog of laag. Hij zou niet kunnen zeggen welk van de twee.
Zijn snavel doelgericht; totaal in beslag genomen is hij,
op zoek naar iets, naar iets, naar iets.
Arme vogel, hij is bezeten!
De miljoenen zandkorrels zijn zwart, wit, geelbruin en grijs,
gemengd met korrels kwarts, roze en amethist.
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Sestina
Septemberregen valt op het huis.
In het zwakke licht zit de oude grootmoeder
in de keuken met het kind
naast de Kleine Wonder Kachel
en leest de grappen uit de almanak,
verbergt al lachend en pratend haar tranen.
Zij denkt dat haar vloed van tranen
en de regen die tikt op de dak van het huis
beide voorspeld zijn door de almanak,
maar alleen geopenbaard aan een grootmoeder.
De ijzeren theeketel zingt op de kachel.
Ze snijdt wat brood af en zegt tot het kind,

Tijd voor thee nu; maar het kind
kijkt naar de ketel en diens kleine harde tranen
hoe die als bezeten dansen op de hete zwarte kachel,
zoals de regen daarboven danst op het huis.
Al ruimend hangt de oude grootmoeder
de slimme almanak
op aan zijn koord. Als een vogel zweeft de almanak
half opengeklapt boven het kind,
zweeft boven de oude grootmoeder
en haar theekop vol donkere bruine tranen.
Ze huivert en zegt dat het haar voorkomt dat het in huis
kil is en doet meer hout op de kachel.

Het moest zo zijn, zegt de Wonder Kachel.
Ik weet wat ik weet, zegt de almanak.
Met kleurpotlood tekent het kind een houterig huis
en een kronkelend pad. Dan zet het kind
er een man in met knopen als tranen
en laat haar trots zien aan de grootmoeder.
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Maar tersluiks, terwijl de grootmoeder
druk doende is met de kachel,
rollen de maantjes als tranen
tussen de bladen vandaan van de almanak
in het bloembed dat het kind
zorgvuldig geplaatst heeft pal voor het huis.

Tijd om tranen te planten, zegt de almanak.
De grootmoeder zingt voor de prachtige kachel
en het kind tekent opnieuw een ondoorgrondelijk huis.
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Een koude lente
Voor Jane Dewey, Maryland
Nothing is so beautiful as spring. - Hopkins
Een koude lente:
het violet nog verscholen in het gazon.
Twee weken of langer aarzelden de bomen;
de blaadjes in afwachting,
toonden zorgvuldig hun kenmerk.
Tenslotte daalde plechtig groen stof
over je uitgestrekte, lukraak verspreide heuvels.
Op een dag, in een kille witte guts zonlicht,
werd op een van hen een kalfje geboren.
De moeder hield op met loeien en
was lange tijd bezig de nageboorte op te vreten,
een armzalige vlag,
maar het kalfje krabbelde prompt overeind
en leek geneigd tot vrolijk gedrag.
De volgende dag
was een stuk warmer.
Groenig witte kornoelje drong door in het bos,
ieder bloemblad geschroeid, zo leek het, door een sigarettenpeuk;
met de wazige judasboom ernaast,
bewegingloos, maar bijna meer
bewegend dan welke omschreven kleur dan ook.
Vier herten sprongen al oefenend over je hekken.
De jonge eikenblaadjes deinden door de bedaarde eik.
Zanggorsen waren opgelierd voor de zomer
en in de esdoorn liet de flemende kardinaalvogel
een zweep knallen en de slaper ontwaakte
en strekte vanuit het zuiden zijn mijlenlange groene leden.
In zijn muts verbleekten de lelies
om op een dag als sneeuw neer te warrelen.
Nu de avond valt
komt een nieuwe maan op.
De heuvels vervagen. Plukken hoog opgeschoten gras
verraden de plekken waar een koeienvlaai ligt.
De brulkikkers laten zich horen,
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slappe snaren door dikke duimen beroerd.
Onder de buitenlamp, tegen je witte voordeur
plakken de allerkleinste nachtvlinders, als Chinese waaiers,
zilver en zilvergerand over
bleekgeel, oranje of grijs heen geplooid.
Nu, vanuit het dichte gras, beginnen
de vuurvliegjes op te stijgen:
omhoog, omlaag, dan weer omhoog:
oplichtend als ze klimmen,
gezamenlijk drijvend naar dezelfde hoogte,
- net als de belletjes in champagne.
- Later stijgen ze veel hoger.
En je schaduwrijke weiden zullen nu iedere avond
deze bijzondere, lumineuze huldeblijken
kunnen offreren, de ganse zomer lang.
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De baai
(Op mijn verjaardag)
Bij eb, zoals nu, hoe helder niet het water.
Brokkelende ribben mergel steken wit zinderend uit,
de boten liggen op het droge, de palen droog als luciferhoutjes.
Eerder opslorpend dan opgeslorpt te worden,
maakt het water in de baai niets nat,
de kleur van een gasvlam in zijn laagste stand gedraaid.
Je kunt ruiken hoe zij in gas verandert; als je Baudelaire was
zou je waarschijnlijk horen hoe zij in marimba muziek verandert.
De okeren kleine baggermolen, aan het eind van het haventje in bedrijf,
ratelt reeds de droge perfect onbeklemtoonde claves op.
De vogels zijn buiten proportie. Pelikanen storten zich,
onnodig hard dunkt mij, in dit bijzondere gas,
als pikhouwelen
en komen zelden met iets toonbaars boven,
vliegen dan weg met grappig geroei van ellebogen.
Zwart-witte fregatvogels zeilen
op onvoelbare windstromen
en openen hun staarten als een gebogen reeks scharen
of spannen ze als vorkbenen tot zij in trilling raken.
De ene na de andere sponsboot loopt binnen
met het gedienstige air van jachthonden,
stijf staand van strooien speren en haken
en vol gehangen met schommelende sponzen.
Er loopt een hek van kippengaas langs het haventje
waar, blinkend als kleine ploegijzers,
de blauwgrijze haaienstaarten te drogen worden gehangen
voor de Chinese restaurants.
Sommige witte bootjes liggen nog dicht opeen,
of op hun kant, hun scheepspijpen naar beneden,
nog niet geborgen, als dat ooit gebeurt, na de laatste hevige storm,
als opengescheurde, onbeantwoorde brieven.
De baai ligt bezaaid met oude correspondenties.
Klak. Klak. Zo maalt de baggermolen
en brengt een druipende kaak vol mergel boven.
Al deze slordige drukte houdt aan,
vreselijk maar vrolijk.
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Een zomerdroom
Naar de verzakte werf
konden maar weinig boten komen.
De bevolking telde twee reuzen
een idioot, een dwerg,
een vriendelijke winkelier
dommelend achter zijn toonbank,
en onze vriendelijke hospita de dwerg naaide haar kleren.
De idioot kon worden verleid
met geplukte bramen,
maar gooide die naderhand weg.
De gekrompen naaister lachte gevleid.
Aan zee gelegen
blauw als een makreel
ons gestreept pension,
alsof het had gehuild.
Uitzonderlijke geraniums
dromden voor de ramen,
de vloeren, belegd met
losse stukken zeil, glommen.
Iedere nacht luisterden wij
in afwachting van de ransuil.
In de spitse vlam van de lamp
glinsterde het behang.
De stotterende reus
was de zoon van de hospita
en zat op de trap te mompelen
boven een oude grammatica.
Hij was somber,
maar zij opgewekt.
De slaapkamer was koud
het donsbed zwaar.
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We werden in het donker gewekt
door de slaapwandelende beek
onderweg naar zee,
hoorbaar dromend nog.

VERTALING: BERNLEF
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Willem van Toorn
De steen die ik ben, waar alles doorheen moet
Over Elke Erb
‘In 1949 kwam ik, als elfjarige, (uit een dorp in de Eifel) naar de DDR - en zolang die
bestaat leef ik dus als een deel ervan.’
Die beginregel van een opstel uit 1989 (‘Selbständigkeit’, opgenomen in Der wilde
Forst, der tiefe Wald, ‘Auskünfte in Prosa’, 1995) geeft de ultrakorte samenvatting
van een reeks ervaringen die bepalend zijn geweest voor leven en werk van de
dichteres Elke Erb: toen na de oorlog drommen Duitsers probeerden uit het door
de Sovjet-Unie overheerste Oosten naar het zogeheten vrije Westen te komen, trok
een communistische vader met zijn gezin naar wat het nieuwe arbeidersparadijs
zou worden, de Deutsche Demokratische Republik. In een ander opstel uit hetzelfde
boek beschrijft Erb de eindeloze bittere tirades van de door het communisme
teleurgestelde vader, die ze in een gedicht de vorm gaf van groene, laag afhangende
wilgentakken ‘om mijn vader van zijn eigen beeld te verlossen’. Maar zelf werd ze
nu eenmaal volwassen als ‘deel van’ de werkelijkheid die DDR heette. Ze studeerde
in Halle en trok in 1969 naar het toenmalige Oost-Berlijn waar ze ging werken als
vertaalster uit het Russisch, Pools, Georgisch, Italiaans en Frans en naam maakte
als dichteres. Ze kreeg voor haar werk o.a. de Peter Huchel-Preis, de Heinrich
Mann-Preis en de ‘Ehrengabe’ van de Schillerstiftung. Ze was een aantal malen te
gast op Poetry International in Rotterdam, het laatst in 1994; op dat festival had ze
een lang gesprek over poëzie met Brigitte Oleschinski, waarin niet alleen
fascinerende opvattingen over poëzie aan de orde komen maar ook een indringend
en amusant beeld wordt geschetst van zo'n groot poëziefestival; het is onder de
titel ‘Der Stein, der ich bin, durch den alles hindurchmuss’ opgenomen in
bovengenoemd boek. Erbs laatste poëziebundel is Unschuld, du Licht meiner Augen
uit 1994.
Wat Der wilde Forst, der tiefe Wald tot zo'n bijzonder boek maakt, is het intelligente
en genadeloos eerlijke onderzoek van de jaren 1989 tot 1995 - de periode waarin
de DDR uiteenviel en de arrogantie en bekrompenheid van het systeem aan het licht
kwamen. Erb heeft als weinig anderen recht van spreken als het over dat onderzoek
gaat: ze behoorde, met dich-
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ters als Sarah Kirsch, Adolf Endler, Karl Mickel en Volker Braun, tot de kritische en
vernieuwende beweging in de poëzie die beïnvloed was door post-stalinistische
Russische dichters als Achmadoelina en Vosnezjenski. Toen Mickel en Endler een
bloemlezing uit deze ‘alternatieve’ poëzie wilden publiceren bij het Mitteldeutsche
Verlag waar Erb redacteur was, leidde dit tot een rel; een groot aantal dichters
distantieerde zich van de ‘nieuwe’ poëzie en het in het weekblad Forum
georganiseerde debat over de dichtkunst eindigde in een overwinning van de
conformisten. Elke Erb nam ontslag en werd ‘freischaffend’: ‘toen ik, door iedereen
gewaarschuwd, ‘zelfstandig kunstenaar’ werd en hun onbewoonbare veiligheid
(waar ze allemaal klaagden!) verliet: ouderlijk huis, gevestigde orde.’
Het ‘gelijk’ dat ze aan die houding had kunnen ontlenen toen de muur viel, was
haar te gemakkelijk. Ze was niet bereid kritiekloos de nieuwe vrijheid van het
kapitalisme te aanvaarden en toen de grote ontmaskering van collega's als Sascha
Anderson (met wie ze de eerste keer op Poetry International was) als Stasi-informant
begon, wenste ze niet voetstoots te aanvaarden wat Der Spiegel daarover schreef,
maar schreef ze haar eigen commentaar in drie vlijmscherpe teksten (‘Drei Texte
zu den Themen Anderson und Staatssicherheit’) waarin ze de rol van Anderson en
andere collega's, maar ook haar eigen houding, onder de loep neemt. Zulke teksten
staan in ‘Der wilde Forst...’ in samenhang met essays over politieke
verantwoordelijkheid, de taal van de poëzie, vertaalproblemen en stukken waarin
ze haar eigen gedichten herleest en probeert achteraf de context van hun ontstaan
de begrijpen.
Het lijkt mij dat de taal waarvan Erb zich in haar gedichten bedient, sterk is beïnvloed
door de talen van de politieke systemen waarin ze moest leren leven en waarvan
ze zich moest leren bevrijden. Haar wantrouwen tegen het grote woord, het
allesomvattende systeem, uit zich in een vaak uiterst karige taal, waarin ervaringen
op hun houdbaarheid worden onderzocht. Vaak gaat het er daarbij om, simpele
beelden van natuur en landelijk leven op te roepen, of taferelen van huiselijk leven
uit te vergroten tot ze een essentiële, niet eerder vermoede betekenis krijgen. Zoals
in het gedicht 16.12, dat voor het ‘vertaallaboratorium’ hierachter door een aantal
dichters is vertaald - en dat, op een manier die in de verte aan Faverey doet denken,
een beeld oproept, dat precies invult om het vervolgens weer weg te nemen: ‘ik
wil/de natuur niet dicteren wat er geweest is’.
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Elke Erb
Gedichten
In de grond verzameld
Messen, ook afgebroken, zagen ook stukke, aksen, ook botte,
bijlen, ook ronde, pijlpunten,
naalden, sikkels en zeisen,
stofscharen, nagel- en heggenscharen,
ploegscharen uit alle tijden; vorken,
tanden, ook slag- en snij-,
raspen en weer projectielen,
bijtende koude, eggen, harpoenen,
steekvlammen, kaardwolven, splinters,
vuistbijlen, breekijzers, hamers...
EN MOET ERAAN GELOVEN
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De zuidwestkust van Frankrijk als uiterlijke schijn
Het grote Gasconse pijnbomenbos ik zal er niet meer zijn het reusachtige duin van Pyla ik zal sterven de kentering van de vloed en dood zijn.
De ronde kruinen van de heuvels.
De klauwen van de pijnbomen.
De bungalows.
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Over de winter
Wat jij schrijft is een nieuw land, zeg ik.
Omdat het overal is, mij omgeeft, als een land bedoel ik.
De vergelijking dringt zich op. Waarom zwijg ik niet?
Gaat het toe zoals bij de echo?
En het roept, lijkt mij toch, dat het winter is.
Dat een nieuw land, roept het, winter is.
Koud? Ik stok, sta stil, bedenk mij,
en zo zie ik in dat het natuurlijk
niet moet zijn: ‘Een nieuw land is winter’,
maar: ‘Winter is een nieuw land’.
(Sneeuw en ijs - dat is winter natuurlijk.)
(Winter is sneeuw en ijs.)
Winter is een nieuw land op het land.
Waar je niets meer kent van het vorige.
..., - en alsof het op rails is gezet
nu nieuw. Van dichtbij en veraf. Waar het zo is,
voortaan, dat ook in de zomer voortaan...
er nog maar een klein, en toch al...
er vlak naast, grenzeloos onbekend, zit... (zoals het zat)
gehurkt onder de rails...
Een nog onbekender land vlak ernaast.
Ergens vermomd. Weggedoken in de vore van de haas.
En alsof het op rails is gezet...
Dan is het nog maar een aardkluit, die ook in de zomer...
Struikelblok, strak aansluitende schoen.
Vermomd en omgekanteld. Bevangen Nieuw.
Winter is sneeuw en ijs.
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Zonnige dag
Uit de Messestad huiswaarts
door groenwordende velden
de sneltrein toont
drie ogenblikken een auto van blauw,
waar een rode op volgt
en een gele,
twee ogenblikken een huis zonder dak
in zijn bloeiende appelboom
een ogenblik lang niets dan koren.
O, wat nu?
Een geordend geestenrijk
dat bij Leipzig nog landbouw bedrijft.

VERTALING: WILLEM VAN TOORN

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

146

Elke Erb
Zes vertalingen
16.12.
Mag sein, dasz dem Birkenhain
an seinem unteren und rechten Rand
ein Graben gezogen war, darin
Lenz für Lenz mit gelben
Pelzköpfchen der Huflattich trieb,
und - unter dem Hain - von den Sprossen
ein eigenes schmales Plateau inwendig stand,
bis das Jahr drüber weg war, ich will
der Natur nicht diktieren, was war.
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Vertaling: Willem van Toorn

16.12
Het kan zijn, dat bij het berkenbosje
rechtsonder en aan de rand
een greppel was uitgegraven, waarin
lente na lente met gele
pluiskopjes het klein hoefblad opkwam
en - onder het bosje - de uitlopers
in een eigen smal plateau stonden,
tot het jaar er overheen was gegaan, ik wil
de natuur niet dicteren wat er geweest is.
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Vertaling: Paul Beers

16.12
Kan zijn dat onder bij de
rechte rand van het berkenbosje
een greppel gegraven was waarin
lente na lente met gele
fluwelen kopjes het hoefblad opschoot,
en - onder het bosje - de uitlopers
samen een eigen, smal plateau vormden
tot het jaar verstreken was, ik wil
de natuur niet dicteren wat was.
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Commentaar
Wat een laconiek gedicht(je)!
Moet ik er wat achter of ‘onder’ zoeken? Had er gestaan ‘ein Grab gegraben’, dan
wel. Maar ‘einen Graben ziehen’ is nu eenmaal ‘een sloot/ greppel graven’. Een
hele greppel om een lijk te verbergen?

Kladversie - zo letterlijk mogelijk.
Geen grote vormproblemen, veroorzaakt door rijm of binnenrijm.
Bij de titel niet vergeten de Duitse punt achter de 12 weg te halen.
En ‘Mag sein’ niet vertalen met ‘mogelijk’ of ‘misschien’, maar met ‘kan zijn’, wat
precies past bij de laconieke toon van de eerste en ook de laatste regel.
‘Kan zijn dat ...’ - volgt eerste probleem, die typisch Duitse derde naamval. Dus
omzetten:
Kan zijn dat aan/bij de onder- en rechte rand
van het berkenbosje
een sloot/greppel gegraven was waarin
lente na lente met gele
(‘Pelzköpfchen’, niet in het woordenboek; voorlopig:)
bonte kopjes het hoefblad opschoot,
en - onder het bosje - door (toedoen van) de spruiten
een eigen, smal plateau daarbinnen stond,
tot het jaar erover heen was, ik wil
de natuur niet dicteren wat was.

Eindversie - zo vrij als nodig.
Eerste strofe:
‘unterer Rand’: het Ned. kent geen ‘ondere’ rand, wel een onderrand of onderste
rand. Maar van het laatste kan hier toch geen sprake zijn, en de combinatie ‘onderen
rechte rand’ is volstrekt ondichterlijk. Omdat ‘unter’ in de tweede strofe terugkomt
besluit ik te vertalen met ‘onder bij de rechte rand’. Wel moeten de regels in het
Ned. na de omzetting i.v.m. die derde naamval ongeveer een gelijke lengte houden
als in het Duits. Het wordt ‘greppel’ i.p.v. ‘sloot’, omdat hoefblad niet in het water
maar op de kant groeit, of in een droge greppel.
Tweede strofe:
Na ruggespraak met mijn native speaker veranderen de ‘bonte’ kopjes in ‘fluwelen’
om de zachtheid ervan te doen uitkomen. Met ‘opschoot’ voor ‘trieb’ was ik erg
tevreden; het ligt ook wel weer voor de hand. Maar dan: ‘en ... door toedoen van de
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spruiten’ of: ‘door de spruiten gevormd / een eigen, smal plateau daarbinnen stond’.
Dat kan zo natuurlijk niet. Ik vraag me ook af of het in het Duits wel zo geslaagd is.
Maar na me het beeld zo goed mogelijk voor ogen te hebben gehaald kom ik hier
tot een noodzakelijkerwijs heel vrije vertaling, die me uitstekend bevalt. De ‘spruiten’
worden ‘uitlopers’ en vormen zo ‘samen’ (voor ‘inwendig’) een plateau, tot het jaar
‘verstreken’ was.
Waarmee in enen door de derde strofe behandeld is, met die doodsimpele, maar
geheimzinnige en, ik herhaal, o zo laconieke slotzin. Of toch niet?
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Vertaling: Ton Naaijkens

16 dec.
Zal best
dat ze rechts beneden
het groepje berken belijnden
met een greppel, waarin lente
na lente de gele pelsmutsjes
van klein hoefblad tierden
en zich - onder de bomen - inwendig
van wortels een klein eigen plateau
verhief, tot het jaar verstreek maar ik wil
de natuur niet dicteren wat daar was.
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Vertaling: Wiel Kusters

16.12
Best mogelijk dat bij het berkenbosje
onderlangs en aan de rechterkant
een greppel gegraven was, waarin
ieder voorjaar weer met gele
pluizenbollen klein hoefblad uitliep,
en - onder het bosje - de spruiten
een eigen smal plateau bekleedden, inwendig,
tot het jaar eroverheen was, ik wil de natuur
niet voorschrijven te zeggen wat er was,
gebeurd is.
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vertaling: Frans Budé

16.12
Het zou kunnen dat er voor het berkenbosje
beneden en aan zijn rechterkant
een sloot was gegraven, waar
lente na lente het hoefblad
met gele pelskopjes bloeide,
en er onder het bosje door de scheuten
een eigen smal plateau lag, binnenin,
tot een jaar eroverheen was gegaan, ik wil
de natuur niet voorschrijven wat er was.
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Vertaling: Anneke Brassinga

16/12
Kan zijn, dat om het berkenbosje
onderlangs en aan de rechterkant
een sloot gebakend was, waarin
lente na lente met gele
pluishoofdjes klein hoefblad dreef,
en - onder de berken - het opschot
als eigen dun plateau stond binnenin,
tot het jaar eroverheen gegaan was; ik wil
niet de natuur dicteren wat was.
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Naschrift
Ik begrijp dit gedicht niet. Ik ken ook geen enkel ander gedicht van Elke Erb, er is
geen vergezicht, deze ene tekst staart mij aan als een berkenbosje in de woestijn.
En steeds struikel ik over die ‘Natur’ in de slotregel; is daarin een
polemisch-retorische afwending van het mensdom als zootje kappende bruten te
beluisteren, wordt het mensdom hier weggezwegen? Ik weet het niet. Heeft ‘Graben’
iets met ‘graf’ te maken? Is de titel wel een datum? Waarom geen jaartal en geen
plaatsaanduiding?
Wat wil Elke Erb?
Houd ik van poëzie? Nee, helemaal niet. Er is wel eens een gedicht dat tot mij
spreekt; zoals gisteren de aanblik tot mij sprak van een vlaamse gaai die in de tuin
van de buren opvloog met een spartelend mussenjong in de snavel. Een helder
raadsel, wát u zegt. Misschien ook daardoor begon ik Elke Erbs tekst onmiddellijk
te mishandelen. De eerste versie werd:

16.XII
Tsalwel, dattaanet berkenbosje
z'n bnedenste en rechterkant
een slootomheining was waarin
lentin lentuit met gele
pluizenkoppies dreef klein hoefblad, en
dat - ondertbosje - van opschot
ninteeltig smalverscholen rugje stong,
tot tjaar eroverheen was, kwilniet
de nattuur voorschrijven wat vroeger is.

‘Natuur’ is een loze abstractie, er bestaat geen ‘natuur’; wel is er van alles te zien.
‘...ein eigenes schmales Plateau inwendig’ - wat moet ik zien? een typisch schraal
verhevenheidje? een inteeltig smal verscholen bergje? een binnenbultje? een dun
plateau? Moeten we dat schrale terpje dan tevens opvatten als ‘afbeelding’ van
deze smalle tekst in de woestenij van de voortschrijdende beschaving? Wie weet....
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Vasko Popa
Gedichten
Vasko Popa (1922-1991) werd geboren in Grebenac, in het noorden van het
voormalige Joegoslavië. Hij studeerde o.a. Franse letterkunde in Belgrado en Wenen
en hij werkte als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Hij publiceerde een tiental
dichtbundels en ontving daarvoor diverse grote prijzen.
Zijn gedichten, die hij meestal in de vorm van reeksen presenteerde, lijken
ogenschijnlijk simpel maar ze hebben vaak een veelomvattend bereik. Er komen
nauwelijks mensen in voor; liever laat hij de hoofdrol spelen door kiezels, doosjes,
spijkers, schaduwen en echo's. Zijn gedichten lijken soms op sprookjes die worden
verteld met de rigoureuze strengheid van een wiskundig bewijs (maar wel met veel
humor). Meer dan wie ook weet Popa met minimale middelen een maximaal effect
te bereiken; hij laat soms in een vijftigtal woorden een hele wereld ontstaan en
vergaan. Zijn gedichten doen tegelijkertijd modern en archaïsch aan. Volgens de
dichter Charles Simic die veel van Popa vertaalde zou je een van de geheimen van
zijn werk kunnen typeren als: ‘The trick is to be literal-minded in the world of multiple
metaphors and fabulous in the face of the literal. The aim is to present the known
in terms of the unknown and recover its mythical potential.’
Vasko Popa nam verschillende malen deel aan het Poetry International Festival
in Rotterdam. Vertalingen van zijn werk verschenen eerder in de bloemlezing Een
machine van woorden.
K. Michel
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Geeuw der geeuwen
Erfenis van een sterrenkundige
Hij liet ons zijn woorden na
Mooier dan de wereld
Niemand durft ze aan te kijken
Ze wachten in de lussen van de tijd
Groter dan mensen
Wie zou ze kunnen uitspreken
Ze liggen op de sprakeloze aarde
Zwaarder dan de beenderen van het leven
De dood is er niet in geslaagd
Ze als bruidsschat mee te nemen
Niemand kan ze optillen
Niemand wegwerpen
Vallende sterren leggen hun hoofd
In de schaduw van zijn woorden
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Vergeetachtig getal
Er was eens een getal
Rein en rond als de zon
Maar alleen erg alleen
Het begon met zichzelf te rekenen
Het deelde zich vermenigvuldigde zich
Trok zich af telde zich op
En bleef almaar alleen
Het hield op met zichzelf te rekenen
En sloot zich af in zijn ronde
Zonnige reinheid
De gloeiende sporen
Van zijn rekenen bleven buiten
Ze zaten elkaar achterna in het donker
Al delend vermenigvuldigden ze zich
Aftrekkend telden ze zich op
Zo gaat dat in het donker
En er was niemand om het getal te vragen
De sporen te stoppen
En uit te wissen
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Hoogmoedige fout
Er was eens een fout
Zo mal zo klein
Dat ze niemand zou opvallen
Zij wilde zichzelf
Zien noch horen
Wat verzon ze niet allemaal
Om te bewijzen
Dat ze niet eens bestond
Ze verzon ruimte
Om haar bewijzen op te bergen
En tijd om haar bewijzen te bewaren
En de wereld om haar bewijzen te tonen
Al wat ze verzon
Was noch zo mal
Noch zo klein
Het was gewoon fout
Hoe kon het ook anders
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Wijze driehoek
Er was eens een driehoek
Hij had drie zijden
De vierde verborg hij
In zijn gloeiende midden
Overdag klom hij naar zijn drie toppen
En bewonderde zijn midden
's Nachts rustte hij uit
In een van zijn drie hoeken
's Ochtends keek hij hoe zijn drie zijden
Veranderd in drie gloeiende wielen
Verdwenen in het blauw van no return
Hij nam de vierde zijde
Kuste haar brak haar driemaal
En verborg haar opnieuw op de oude plek
En weer had hij drie zijden
En weer klom hij overdag
Naar zijn drie toppen
En bewonderde zijn midden
En rustte 's nachts uit
In een van zijn drie hoeken
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Versteende echo's
Er was eens een talloos aantal echo's
Ze dienden één stem
Bouwden hem gewelven
De gewelven stortten in
Ze hadden ze scheef opgetrokken
Raakten bedolven onder het stof
Ze verlieten de gevaarlijke dienst
En versteenden van de honger
Versteend vlogen ze op
Om de mond te pakken stuk te scheuren
Waaruit de stem voortkwam
Ze vlogen wie mag weten hoe lang
Blind als ze waren om te zien
Dat ze vlak langs de rand vlogen
Van de mond die ze zochten
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Verhaal over een verhaal
Er was eens een verhaal
Het eindigde
Voor het begon
En begon
Na zijn einde
Zijn helden traden op
Na hun dood
En vertrokken
Voor hun geboorte
Zijn helden spraken
Over een aarde over een hemel
Ze praatten honderduit
Ze zeiden alleen niet
Wat ze zelf ook niet wisten
Dat ze maar helden zijn uit een verhaal
Uit een verhaal dat eindigt
Voor zijn begin
En begint
Na zijn einde
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Geeuw der geeuwen
Er was eens een geeuw
Niet onder het gehemelte niet onder de hoed
Niet in de mond of waar dan ook
Hij was groter dan alles
Groter dan zijn eigen grootte
Af en toe flitste
Duister zijn botte wanhopige duister
Uit wanhoop hier en daar op
Het deed ons denken aan sterren
Er was eens een geeuw
Saai zoals iedere geeuw
En hij duurt blijkbaar voort

Uit: Sporedno nebo (Nevenhemel), Belgrado 1968
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Hemelring
De dood van een sterrenkundige
Hij moest sterven zeggen ze
De sterren waren hem nader
Dan mensen
Mieren hebben hem opgegeten zeggen ze
Hij beeldde zich in dat sterren
Mieren verwekken en mieren sterren
Zijn kamer vulde hij daarom met mieren
Zijn hemelse bedriegstertjes zeggen ze
Hebben hem zijn kop gekost
En absurd is het gerucht van een dolk
Met vingerafdrukken
Hij was niet van deze wereld zeggen ze
Hij was op zoek naar een zonnebloem
Waarin de wegen samenvloeien
Van alle harten en alle sterren
Hij moest sterven zeggen ze
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Hemelring
Ring niemands ring
Hoe ben je verloren geraakt
Hoe ergens uit de hemel gevallen
Niet ergens maar overal
Waarom trouwde je zo snel
Je oude stokoude glans
met jouw jonge leegte
Ze zijn je allang vergeten
Net als hun huwelijksnacht
Je glans zuipt zich stomdronken
Je leegte is moddervet
Jij bent alweer verloren
Hier heb je mijn ringvinger
Maak het je gemakkelijk

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

166

Nietigheid
Je sliep nietigheid
En droomde dat je iets was
Dat iets vatte vlam
De vlam kronkelde
In blinde pijn
Je ontwaakte nietigheid
En warmde je rug
Aan de vlam uit de droom
Je zag niet de pijn van de vlam
Hele werelden van pijn
Kortzichtig is je rug
Je viel weer in slaap nietigheid
En droomde dat je niets was
De vlam doofde
Zijn pijn kon weer zien
En blij doofde ook zij
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Arme afwezigheid
Een echte vader had je niet
Je moeder was niet thuis
Toen je in jezelf op de wereld kwam
Werd je per abuis geboren
Je postuur is een verlaten afgrond
En je ruikt naar pure afwezigheid
Door jezelf gebaard
Je draait in vlammende vodden
Breekt je hoofd na hoofd
Springt van mond naar mond
En verjongt je oude fout
Buig je naakt als je kunt
Naar mijn laatste letter
En volg zijn spoor
Ik heb het gevoel arm kind
Dat die leidt naar aanwezigheid
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De baas van schaduwen
Je loopt een hele eeuwigheid
Door je eigen oneindigheid
Van top tot teen en terug
Je belicht jezelf
In je hoofd zetelt het zenit
In je hiel de schemer
Bij schemer laat je je schaduwen
Zich rekken en heengaan
Wonderen en spijt wekken
En voor elkaar buigen
In het zenit voer je de schaduwen
Terug naar hun juiste maat
Je leert ze om voor jou te buigen
En al buigende te verdwijnen
Je loopt er tot op deze dag
Onzichtbaar door de schaduwen
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Sterrenslak
Je kroop naar buiten na de regen
Na de sterrenregen
De sterren hebben uit hun botten
Voor jou een huisje gebouwd
Waar breng je 't op die doek naartoe
In je spoor loopt de manke tijd
Hij haalt je in hij vertrapt je
Steek je voelhoorns uit slak
Je kruipt over een reuzenwang
Die je nooit kunt overzien
Recht in de muil van nietigheid
Sla af naar de levenslijn
Op mijn denkbeeldige handpalm
Voor het te laat is
En schenk me als souvenir
De zilveren toverdoek
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Sterren vluchtelingen
Jullie keken elkaar aan sterren
Steels dat de hemel 't niet zag
Het was goed bedoeld
Het werd verkeerd begrepen
Koud werden jullie wakker
Ver van de haard
Ver van de hemelpoort
Kijk me toch aan sterren
Steels dat de aarde 't niet ziet
Geef me een heimelijk teken
Ik geef jullie een kersenhouten staf
En een van mijn rimpels als pad
En een wimper als gids
Voor de weg terug naar huis

Uit: Sporedno nebo (Nevenhemel), Belgrado 1968
VERTALING: JANA BERANOVÁ
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Adonis in gesprek met Yang Lian
Over Chinese, Arabische en Westerse tradities in de poëzie
Yang Lian: Toen wij gisteren met elkaar spraken, sneed u een heel interessant
thema aan. U zei: hoewel het ons hier in het Westen heel goed gaat, komen onze
poëtische ervaringen toch ergens anders vandaan. Zou u dat nader kunnen
toelichten?
Adonis: Ik zou er eerst graag op willen wijzen dat het verband dat in de westerse
talen tussen het woord en het ding gelegd wordt een ander is als in onze taal.
Concreet betekent dat dat onze respectieve beschouwing van de dingen verschillend
is. In het Arabisch kun je bijvoorbeeld niet over een theekopje spreken, maar moet
je veeleer spreken over alle dingen eromheen, en over de aard van de relaties die
ze met dat kopje hebben, om het op deze indirecte manier te beschrijven. Wij hebben
veel woorden nodig, ongelofelijk veel woorden, om met elkaar over een thema te
kunnen praten. De woorden zelf zijn in wezen metaforen. Dit is anders bij westerse
talen met hun eigen samenhangen.
Dat wil zeggen dat in het Arabisch dus veel meer beelden en vergelijkingen worden
gebruikt om iets aan te duiden, en dat er met woorden niet rechtstreeks over iets
gesproken wordt?
Precies. Maar daaruit volgt ook dat men niet concreet over realiteit kan spreken,
en al helemaal niet over het willen veranderen daarvan. En wel omdat de realiteit
eenvoudig niet bestaat. De enige zogenaamde realiteit is de verhouding tussen jou
en de dingen.
Hoe komt in het Arabisch deze opvatting van de woorden en de dingen tot stand?
Als het eigen perspectief verandert, dan ontstaan er nieuwe realiteiten.
Misschien kent u de oude Chinese filosoof Lao Tze? In het eerste hoofdstuk van
*
zijn beroemde werk Dao de Jing staat: ‘Dao ke dao fei chang dao’. Deze zin heeft
twee betekenissen: enerzijds wijst hij op de grenzen die de taal eigen zijn, met haar
is het niet mogelijk de ware Tao te beschrijven. Anderzijds - wat nog spijtiger is worden wij zelf door de taal beperkt. Als de Tao, de ware Weg, werkelijk bestaat,
zijn wij niet in staat die te ervaren, omdat de beperkingen van de taal ook onze
ervaringen beperken.

*

‘De Tao die kan worden uitgesproken is niet de eeuwige Tao.’
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Ja, zo is het precies. Zien we soms werkelijk iets? Nee!
We weten het althans niet. We leven binnen zulke enge grenzen dat we slechts
door onze eigen ogen zien.
Daarom is de mensheid zo beperkt, precies zoals de realiteit en de taal het ook
zijn.
Gedichten daarentegen leven hun eigen leven. Omdat we met de taal een realiteit
scheppen - een zogenaamde ‘realiteit’ - en niet spreken over iets dat buiten haar
bestaat.
Maar we kunnen ook niet zeggen of men zich met gedichten niet heel veel beter
uit kan drukken dan bijvoorbeeld filosofie en sociologie het kunnen, ten slotte is de
fundamentele situatie van alle mensen hetzelfde.
De Westerse opvatting van taal verschilt dus van die in de Arabische wereld, wat
zeker ook gevolgen heeft voor de manier waarop uw gedichten hier in het Westen
gelezen worden.
Vanwege de onvertaalbaarheid van gedichten zijn mijn gedichten in vertalingen
ook niet langer meer mijn gedichten. Een vertaling breekt uit een gedicht een paar
dingen los, en in wezen komt dit proces neer op een vernietiging. Maar ik wil toch
graag met nadruk zeggen dat ik tegen zo'n vernietiging geen enkel bezwaar heb.
De vertaling verwijdert zich heel ver van het origineel, ze wordt ondernomen in een
andere culturele context. Het is onmogelijk om de betrekking tussen de woorden
en de dingen te vertalen of de beelden en de metaforen met al hun ondoorgrondelijke
betekenissen. Maar als compensatie voor de vernietiging verschaft de vertaling je
de overdracht van heel bepaalde verlangens.
Dat is als met de metafoor van het landschap en de ogen: niet de ogen zijn
afhankelijk van het landschap, maar het landschap van de ogen. Jij zegt: de hemel
is blauw, maar een ander, of vele anderen beweren dat hij bruin is. De betekenis
van een gedicht wordt in verschillende culturen verschillend waargenomen. De lezer
kiest alleen dat uit wat hij begrijpen kan.
Ja, precies. Daarom vind ik altijd dat mijn gedichten in hun vertaling zijn verzwakt
en in de ogen van anderen kleiner schijnen dan ze zijn.
Misschien is het als gisteravond, toen we op het terras stonden en neerkeken op
Amman, en de vele plooien en lagen van de geschiedenis zagen die zich over de
stad heen hebben gelegd: het oude Syrië, het Romeinse en Byzantijnse rijk, de
Arabische heerschappij, het Osmaanse rijk en de Britten, en na de onafhankelijkheid
de Palestijnse vluchtelingen - zij allemaal samen maken geschiedenis. Ze bestonden
niet alleen in het verleden, maar hebben ook in het heden hun sporen nagelaten
en daarin een betekenis. Ze leven op dit moment in ons en in onze taal. Onze
literatuur berust op die zo veelomvattende en gecompliceerde geschiedenis en
verandert onophoudelijk met haar. Ik kan me maar moeilijk voor-
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stellen hoe een lezer in het Westen de complexiteit van deze cultuur in uw gedichten
kan navoelen. Als een westerse lezer met Arabische poëzie wordt geconfronteerd,
denkt hij toch meteen aan de strijd om macht en territorium in Israël en Palestina,
aan de confrontaties tussen Arabieren en Amerikanen - wat een simplificatie! En
terwijl ze in uw gedichten onbewust naar uw politieke houding zoeken, ontgaat hun
de culturele inhoud. Stemt dat u niet treurig?
Natuurlijk. Maar er waren ook mensen, zoals bijvoorbeeld Novalis of Rimbaud,
die ons niet alleen maar simpelweg in categorieën hebben ingedeeld. Voor mij zijn
dat geen typische vertegenwoordigers van het Westen, zij lijken veel meer op
oosterlingen die het Westen bestrijden.
Misschien is het u bekend dat Ezra Pound een heel eigen begrip ontwikkelde
voor de beeldspraak in de oude Chinese lyriek. Wetenschappelijk beschouwd is
zijn duiding misschien heel gebrekkig. Maar ik reken die tot de ‘grootse
misverstanden’. Hij heeft als dichter de Chinese gedichten gelezen en vond dingen
die voor hem poëtisch interessant waren. Hij zocht daarin creatieve inspiratie voor
zijn eigen gedichten, hij was daarbij niet geïnteresseerd in wat voor politieke spelletjes
ook. Zou men het onderscheid tussen mensen uit het Westen en mensen uit het
Oosten niet veeleer moeten opheffen? De visuele sensibiliteit van een auteur verrijkt
in elk geval de scenerie, terwijl politiseringen van welke aard ook de scenerie alleen
maar banaliseren.
Juist, en de huidige tendens ten aanzien van lyriek in de westerse wereld richt
zich tegen Novalis, tegen Rimbaud. Wanneer nu in Amerika of in het Westen in het
algemeen een Yang Lian of een Adonis opduikt, dan ziet men in hen, voordat ze
als dichter gezien worden, allereerst de ‘dissident’.
...O, ik haat dat, als er zoiets gezegd wordt.
Ik ook. Gedichten worden dan iets anders.
Het ‘onderscheid’ of de distantie tussen de woorden en de dingen wordt alleen
waargenomen door mensen die zich ervan bewust zijn. De vraag die dichters zich
zouden moeten stellen luidt dus hoe deze distantie heel bewust geschapen, en niet
hoe ze verminderd kan worden. Die distantie bestaat, ze is een van de wezenlijke
eigenschappen van taal. En de poëtische vorm benadrukt deze eigenschap bewust.
En dat is het belangrijkste.
Voor de lyriek is alleen de taal van belang.
Mij valt nog iets anders in: de Europese en Amerikaanse geschiedenis en traditie
ontwikkelde zich lange tijd gestadig verder - als een rechte lijn. Deze denkwijze
heeft tot op zekere hoogte iets gemeen met de continuïteit van de Chinese traditie
in de laatste 2000 jaar. Maar na de Opiumoorlog in de negentiende eeuw en verdere
pijnlijke militaire nederla-
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gen begonnen de Chinezen ernstig te twijfelen aan hun traditie. Enkelen stelden
zelfs voor om de Chinese cultuur helemaal te vernietigen en te vervangen door de
westerse. Pas tegenwoordig zien we als we terugblikken de tragische gevolgen van
deze tegenstrijdige twijfel aan zichzelf en van de psychologische complexen! Maar
als dichter moet ik ook erkennen dat uit deze moeilijke situatie een verbazende
kracht is voortgekomen, die het ons mogelijk maakte om tot een dieper inzicht te
komen. Politieke, historische en culturele problemen raken ook altijd de dichter diep.
Ik geloof dat dat de poëtische ervaring is waarvan u sprak.
Onze traditie draagt heel veel problemen in zich - de waarde van een individu
wordt niet erkend, democratische rechten zijn er slechts in ontoereikende mate.
In de Chinese traditie werd ‘de waarde van een individu’ niet bijzonder hoog
gehouden. Ik vind dat de moderne Chinese lyriek haar inspiratie haalt uit een
‘nachtmerrie’, want ze houdt zich indringend bezig met de rampzalige Culturele
Revolutie en de oorsprong daarvan. Hoe kon het gebeuren dat een land met een
naar het heet 5000 jaar oude cultuur in een toestand verzonk waarin zoiets als een
gezond verstand niet eens meer bestond? Hoe was het tot deze catastrofe gekomen?
Eerst stelden we daarvoor een heel bepaalde politieke leider verantwoordelijk, maar
waarom kon die dan zoveel volgelingen krijgen? Misschien lag het aan het politieke
systeem, maar hoe laat zich dan de schrikwekkende gelijkenis tussen het verleden
en het heden verklaren? En het zogenaamde volk? Hoe was het mogelijk dat een
miljard slachtoffers leden onder een handvol vervolgers? Welke geesteshouding
heeft dit land voortgebracht als het kinderen aanmoedigt, hun ouders te verklikken,
als echtgenotes hun mannen ontmaskeren, studenten hun leraren op de gruwelijkste
wijze kwellen? En hoe is deze manier van denken in de Chinese taal geworteld en
bepaalt ze zelfs haar specifieke eigenheid? Elk onheil werpt een reeks vragen op.
En daaruit haalt de lyriek haar kracht. Tekent een soortgelijk proces zich ook niet
af in de taal van de hedendaagse Arabische poëzie?
Ja, beslist. De bevrijding van het individu in de maatschappij gaat gelijk op met
de weerstand tegen de dominante ideologie, tegen de toenemende politisering en
de islamitische voorschriften. In de lyriek wordt een enorm creatief potentieel
vrijgemaakt, waarmee men weerstand kan bieden aan iedere vorm van versimpeling.
Zijn het misschien juist zulke catastrofes die de hoop wekken op de vernieuwing
van onze cultuur?
Ja, de cultuur volkomen vernieuwen. Jullie oude cultuur is nooit onder de controle
geraakt van het westerse gedachtegoed of de religie, daarom is ze vrijer. Jullie
moeten je kritische zin behouden en je tegelijk naar alle kanten openstellen. Ik vind
dat er op dit moment heel interessante Chinese gedichten zijn...
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....maar het is een grote chaos. Veel Chinese lyrici bevinden zich momenteel in een
tegenstrijdige toestand: enerzijds zouden ze graag hun eigen taal en de bijzonderheid
van hun gedichten willen bewaren, anderzijds verlangen ze erg naar succes - vooral
naar succes in het Westen. Daarom is het voor hun van het begin af aan heel
belangrijk, dat hun gedichten vertaald worden; bij het schrijven bedenken ze al welke
woorden het makkelijkst vertaalbaar zijn, hoe iets het makkelijkst geaccepteerd zal
worden door uitgevers in het Westen. En dan schrijven ze gewoon zo verder en
geloven de kortste weg naar het succes te hebben gevonden.
In Arabische dichterskringen is het precies zo. Omdat het Westen onze criticus
is geworden. Ze kunnen zich niet in westerlingen veranderen en worden dan na-apers
van de westerse literatuur, terwijl ze tegelijkertijd een andere cultuur
vertegenwoordigen.
En als ze dan in het Westen plotseling beroemd zijn, beseffen ze hoe leeg die
roem is.
Wat vertaald wordt, is dan eigenlijk niet meer het gedicht zelf, maar veel meer de
verhouding van het gedicht tot andere dingen in dat land, tot de politiek, tot de daar
heersende geesteshouding. En ten langen leste wordt de dichter op die manier tot
bewijsmateriaal.
Als mensen discussiëren over de duisterheid in mijn gedichten, beperken ze zich
bij hun interpretaties tot de politieke oppervlakte. Niemand heeft het erover hoe
deze duisterheid zich manifesteert, hoe ze geschapen wordt, losbarst, niemand
thematiseert de creativiteit van de taal. Men denkt: vanwege de politiek is je pijn
alleen maar vanzelfsprekend. En als er over Chinese lyriek wordt gesproken, duiken
met zekerheid twee begrippen op: in China ‘underground’ en in het buitenland
‘ballingschap’. Zulke begrippen klinken hol, net als politieke informatie, ze zeggen
helemaal niets over de vraag of een gedicht goed of slecht geschreven is!
Ik kan er niet tegen als dichters in het Westen komen en zeggen: ‘Kijk naar mij!
Ik vecht tegen het communisme, help mij...’
Maar eigenlijk is het nog veel erger. Zodra het de dichter duidelijk is geworden
waaraan hij zijn roem te danken heeft, gebruikt hij het onvermoeibaar en net zo lang
tot het zijn handelsmerk is geworden. Ze doen het precies zoals Coca Cola en
McDonalds met hun onverwisselbare merken. Maar eigenlijk verkopen ze zo
vervalsingen van hun treurige ervaringen. En literaire agenten in het Westen zorgen
voor de afzet. Soms bekruipt je zelfs het gevoel dat literaire agenten uit het Westen
in China pijnlijke ervaringen bestellen als koopwaar. Is dat niet absurd? De feitelijke
slachtoffers van deze farce zijn degenen die werkelijk erge dingen hebben
meegemaakt; Chinezen, Arabieren of mensen uit andere landen die geen stem
hebben. Hun leed wordt tot koopwaar. Dat is gewoon onvoorstelbaar!
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Deze tendens val ik binnen de kring van Arabische dichters altijd zo scherp mogelijk
aan, net als de vooroordelen in het Westen. En ik geef geen steun aan
oppervlakkigheden, noch aan deze kant, noch aan de andere, ik bestrijd ze beide.
En dat is heel belangrijk.
Dan moet u zich wel heel eenzaam voelen.
Mensen die politiek argumenteren, accepteren mijn manier van denken niet. Ik
was bijvoorbeeld altijd tegen Saddam Hoessein, maar ik ben net zo goed tegen de
Amerikaanse bezetting. Ik ben tegen beide. Veel mensen begrijpen mijn houding
niet. Volgens hen moet je voor één kant partij kiezen. Ja of nee zeggen. De meeste
dissidenten denken zo.
Beschouwd vanuit het standpunt van de culturele vernieuwing ligt de wortel voor
een levendige traditie in de ondersteuning van het onafhankelijk denken. Ongeacht
waar en welke doelen daarbij nagestreefd worden. De regeringen van het oostelijk
halfrond zijn te verafschuwen, maar als ze de westerse regeringen gewoon
achternalopen, draagt dat ook niet bepaald bij tot hun roem.
Wat betekent nou de huidige ideologie vergeleken met de duizenden jaren oude
geschiedenis en cultuur van China? Niets, absoluut niets.
Ik geloof dat er nog een andere reden bestaat waarom het Westen alles zo
kortzichtig opvat: buiten de eigen traditie vindt het niets werkelijk wetenswaard. Men
discussieert alleen over thema 's die al in de leerboeken staan. Dat is een Chinees
gedicht en dat een Arabisch - van de vastgelegde klassieke vormen tot en met de
politieke inhouden is alles in de hoofden al bij voorbaat uitgetekend. Maar onze
poëzie is meer dan alleen dat. Waar u bij het begin over gesproken heeft - over de
verhouding tussen woord en ding - daarover heeft men het niet in het Westen. Onze
gedichten oriënteren zich niet aan de traditie, en bootsen ook het Westen niet na,
ze openbaren heel nieuwe inzichten. En dat moet men in het Westen ontdekken.
Wanneer men zich daar niet verder ontwikkelt, zal men niet opgewassen zijn tegen
de uitdaging van de nieuwe poëzie!
Voor mij is Europa niet alleen Europa. Voorstellingen in Europa hebben in
Arabische landen, in China en ook elders zonder meer hun pendanten. En Europa
is als het ware een drager van deze voorstellingen. Het concept van de Europeanen
beantwoordt sterk aan het mijne. De Europese cultuur, filosofie, sociologie en
ideologie is één ding, het democratisch systeem iets anders. Ik kan partij kiezen
tegen de politiek van de Europeanen, maar tegelijkertijd ook mijn stem verheffen
tegen onze politiek.
Ik moet toegeven dat ik pas uit de verte een dieper begrip van China en de Chinese
ste

taal heb ontwikkeld. Toen ik op mijn 33 China verliet, kon ik niet één Engelse zin
zeggen. Mijn kennis van het Engels heeft me in de laatste jaren bewust gemaakt
van de eigenaardigheden van de Chinese taal, dat heeft me de specifieke grenzen
en de mogelijkheden ervan laten
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zien. Dit hielp mij niet alleen bij mijn nieuwe werk, maar ik verkreeg daardoor ook
een ander begrip van mijn vroegere teksten. In mijn gedichtencyclus Yi, bijvoorbeeld,
die ik nog in China geschreven heb, heet een strofe ‘In symmetrie met de Dood’.
Dit kan geïnterpreteerd worden als mijn poging om de Chinese geschiedenis opnieuw
te schrijven. In dit gedicht heb ik afbeeldingen van historische personen,
hedendaagse lyriek en citaten uit klassieke werken over elkaar heen gelegd en de
taal van deze drie lagen is tot één geheel versmolten. Ik kon dat doen omdat de
werkwoorden in het Chinees geen tijdvorm kennen. Een werkwoord zonder zo 'n
tijdvorm kan dus zowel op het verleden, het heden of de toekomst betrekking hebben;
kan in één dichtregel een unieke situatie creëren. Ik kan me niet voorstellen wat er
uit gekomen zou zijn als ik Engelse werkwoorden met hun verschillende tijdvormen
had gebruikt. Zouden deze drie taallagen dan niet verschrikkelijk verward zijn
geraakt? Maar dit werd ik me pas bewust toen ik China al verlaten had.
Dat kan ik heel goed navoelen. Mijn eigen situatie en die van de Arabische cultuur
werd mij ook pas duidelijk nadat ik naar het Westen was gegaan. En ook met veel
andere dingen verging het mij zo. Wanneer je ergens in zit, zie je andere plaatsen
en andere mensen; pas van buitenaf kijk je naar binnen.
Er bestaat een oud Chinees gezegde: ‘Je ziet de berg niet omdat je op de berg
staat.’
Dat is mooi, heel mooi. Maar niet iedereen vergaat het zo, en veel dichters nemen
die veranderingen niet waar. Er zijn bijvoorbeeld Irakese schrijvers die altijd op de
zelfde manier schrijven, of ze nu thuis zijn of in ballingschap leven. Waarom leven
ze in Engeland, Amerika of Europa als ze precies zo schrijven als ze het al in Bagdad
deden? Waarom in vredesnaam? En waarom komt in hun werk die distantie niet
aan het licht? Ik weet geen antwoord op deze vragen. Misschien is het terug te
voeren op de invloed van de ideologie. En die ideologie is in Londen dezelfde als
in Bagdad.
Ideologie blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring.
Dat klopt. De gedichten die in ballingschap geschreven werden en die je onder
ogen krijgt, zien eruit alsof ze in Bagdad geschreven werden.
Voor mij is het belangrijkste dat een schrijver zijn ervaringen in creatief potentieel
omzet. Daarbij doet zich niet alleen de vraag voor waarom je dit zou moeten omzetten
nadat je op verschillende plaatsen geleefd hebt, maar vooral hoe je die ervaringen
kunt transformeren. Kun je in een nieuwe omgeving, in je nieuwe bestaan nieuwe
schrijfwijzen ontwikkelen? Ja, het gaat om de vorm en niet om het vinden van een
nieuwe thema voor een gedicht. Met andere woorden: heb je het vermogen om
jezelf verder te ontwikkelen. Een van de criteria bij de beoordeling van een
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schrijver is of hij of zij verschillende stadia in het schrijven heeft doorlopen. Wanneer
een dichter bijvoorbeeld nu gedichten schrijft die precies hetzelfde zijn als die hij
twintig, dertig jaar geleden schreef, waarom schrijft hij dan eigenlijk nog? Hij is allang
klaar met schrijven! Ik heb steeds benadrukt dat we eerst ieder voor zich een eigen
kleine traditie bij elkaar moeten schrijven, die dan allemaal bij elkaar de wortels van
onze culturele traditie vormen.
Ongeveer vijftig jaar geleden verliet ik Syrië en ben naar Libanon gegaan. Toen
vijfentwintig jaar geleden de burgeroorlog uitbrak in Libanon, vielen de water- en
de stroomvoorziening uit, niets werkte meer, en toen vertrok ik naar Parijs. De
Arabische wereld werd door de Franse en de Engelse cultuur beïnvloed, en hoewel
ik het op school niet geleerd had, kon ik een beetje Frans spreken. Tegenwoordig
kan ik mijn artikelen en toespraken in het Frans schrijven, maar mijn gedichten
schrijf ik altijd in het Arabisch. De taal is als een moeder, en niemand heeft twee
moeders.
In onze taal is het verschil tussen de alledaagse gesproken taal en die van de
lyriek enorm, in een vreemde taal is het net zo. Daarvan moet je je bewust zijn. Als
je niet enkel maar zulke flauwekul wilt schrijven als bijvoorbeeld ‘We zitten in een
café en kijken hoe een vrouw langskomt’, maar gedichten waarvan de taal bruist
van energie, dan moet je die distantie in tact houden.
U spreekt over de distantie in de taal; in het Arabisch zijn er minstens drie varianten
van de gesproken taal. De taal in Irak werd door de inheemse volken beïnvloed. Ik
versta er geen woord van als die mensen met elkaar praten. In Marokko en Algerije
is het net zo. In andere landen, in Egypte, Jordanië, Syrië, Tunesië en de Libanon
wordt dezelfde taal gesproken. Die stamt nog uit de pre-romeinse tijd en is in de
laatste 2000 jaar niet veranderd.
Werkelijk? En hoe stemt men deze taal dan af op de voorstellingen van deze tijd?
De islam kan al terugblikken op 1500 jaar geschiedenis, maar de taal reikt nog
verder terug in de pre-islamitische tijd. In de loop der eeuwen werden natuurlijk veel
woorden niet meer gebruikt en nieuwe woorden uitgevonden. Ook de manier waarop
men zich uitdrukt is veranderd, maar niet de grammatica en de structuur van de
taal. De Arabische taal is wereldwijd de taal met het grootste vocabulaire.
Daarom dragen Arabische lyrici ook een bijzondere verantwoordelijkheid, want
ze moeten het vocabulaire vernieuwen.
De maatschappij, de school, de universiteit en de regering, ze dragen allemaal
bij aan de vernieuwing van de taal. Je kunt niet de taal willen hervormen zonder
daarbij aan de huidige situatie te refereren. In ons land
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zijn de dingen altijd heel gecompliceerd, misschien nog gecompliceerder dan in
China. Jullie hebben wel je ideologie, maar niet de beperking door de religie.
De religie is nog erger, die dringt door elke kier naar binnen. Hoe ziet u de
verhouding tussen uw gedichten en de religie?
Ik ben tegen de religie, ik ben tegen de islamitische gezindheid en heb daarmee
veel vijanden gemaakt. Wat dat betreft heb ik zelfs een zekere roem verworven. Ik
concentreer me op de kern van een probleem en houd me niet bezig met een
bijzondere politieke strategie. We bevinden ons in een heel moeilijke positie. De
controle door de Islam is overal merkbaar: in de scholen, in de families, in juridische
en academische instituties... de situatie is verschrikkelijk! Hoeveel bewoners heeft
China: 1,3 miljard? Op de hele wereld leven 1,3 miljard moslims, net zoveel als
Chinezen. Wat kun je in zo'n situatie nog?
Het leger van uw vijanden is te reusachtig.
Het is verschrikkelijk! Als je het bijvoorbeeld niet met ze eens bent, wordt je
onmiddellijk uitgestoten - uitgestoten door je eigen mensen. Ik geloof niet dat politieke
verboden zo radicaal kunnen werken.
De communistische ideologie stierf met het einde van de Koude Oorlog. Iedereen
weet dat die slecht was. Zelfs de partijvoorzitters schamen zich voor de positie die
ze innamen. Het systeem heeft afgedaan, zoveel is duidelijk, het is alleen nog een
kwestie van tijd. Maar met de religie liggen de zaken anders.
Ook de islam - als beschaving, als schepping - is aan zijn einde gekomen.
Dat is uw opvatting, maar niet die van 1,3 miljard moslims.
Toch wel, veel mensen zijn het met me eens. Net als de communistische ideologie
bemoeit ook de islam zich met politiek en economie. En in het huidige China spelen
macht en ideologie een grotere rol dan het marxisme. Bij ons kan men niet over de
islam discussiëren zonder ook de dictators te noemen. Islamitische dictators en
politieke regenten denken hetzelfde. Het einde van de Chinese ideologie kun je zien
aankomen, maar wanneer zullen wij het einde van de onze zien?
Juist omdat het einde zich aftekent, kan ik over de vernieuwing van de Chinese
cultuur spreken. Maar bij u ligt het anders.
Ik weet het werkelijk niet. Het is allemaal te moeilijk.
In zo 'n situatie moet men werkelijk sterk zijn. Anders val je makkelijk ten prooi
aan hopeloosheid, je voelt je uitgeput, en alles word je teveel.
Alleen in de lyriek kan ik me echt bevrijden van alles.
Dus gedichten zijn uw verlossing?
Absoluut. En wie kan naar uw mening zo'n gevoel nu echt oproepen in een
vertaling?
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Ik ben ervan overtuigd dat lyriek bij ons een andere functie heeft als in het Westen.
Wij hebben onze lastige geschiedenis, cultuur, maatschappijvorm en politiek
verinnerlijkt, ze is een bestanddeel geworden van onszelf, en we kunnen ons daarvan
niet bevrijden. Als de innerlijke druk te groot wordt, ga ik zitten, schrijf een gedicht
en vind zo de vrijheid terug. Alleen gedichten kunnen mij helpen mijn evenwicht te
bewaren. Zelfs mijn Europese en Amerikaanse vrienden zijn niet in staat om na te
voelen welke betekenis de lyriek voor mij heeft. Voor hen is het gedicht een product
van de vrijheid. Eerst moet je in het leven voor de vrijheid vechten, pas dan kun je
gedichten schrijven. Maar mijn enige vrijheid zijn juist gedichten. Alleen lyriek kan
uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin.
In het Westen is lyriek een culturele aangelegenheid, in China daarentegen en
in de Arabische cultuurkring is ze synoniem met existentie.
In het Westen is lyriek als het parfum van een vrouw, bij ons stelt ze je voor de
keuze tussen dood en leven. Het is beslist niet zomaar een spel waarbij het om
intellect en stijl gaat. Onze gedichten zijn juist daarom zo intens, daarom gaan ze
zo diep; maar misschien zijn ze daarom ook zo eenzaam.
Het is afgelopen met de westerse lyriek. Die hoef je niet meer te lezen.
En je hebt ook geen zin meer om het te lezen, omdat je alles al kent.
Gedichten worden, anders dan propaganda, nog altijd graag gelezen door de
mensen. Dat is niet het probleem. In het gedicht dat ik bij de lezing gisteren
voordroeg, beschrijf ik de liefde in een vorm die verschilt van de klassieke; de
toehoorders hebben dat geaccepteerd. Omdat liefde iets heel wezenlijk menselijks
is.
Men zegt dat alleen de liefde de tijd stil kan laten staan. En ze laat je de herinnering
aan zeldzame ogenblikken. Maar wat doen we eigenlijk met die ogenblikken?
Beschouwen we die als werkelijk? Of als drogbeelden? Of denken we dat die
drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit? Hoe moet schoonheid geschapen zijn
om de grenzen van het leven te kunnen overwinnen? Liefde schept steeds weer
nieuwe problemen, daarom zijn er ook meer tragedies dan komedies.
Inderdaad.
Staat u me een laatste vraag toe, over de tijd? Wanneer mensen uit het Westen
vanuit een evolutionair gezichtspunt over China spreken, zeggen ze: goed, jullie
zijn ons verleden. Vanuit een ander standpunt, dat men exotisch zou kunnen noemen,
zeggen ze dat we postmodern zijn. Blijkbaar beseffen ze niet dat er ook andere
voorstellingen van tijd kunnen bestaan. Bestaat dit verschil ook tussen de westerse
en de Arabische cultuur?
Het is vergelijkbaar, misschien op een andere schaal. Afgezien van de religie lijkt
het nogal op elkaar.
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Het begrip ‘tijd’ wordt door de religie abstract behandeld. Dictators en macht behoren
tot het heden.
De politiek van dictators instrumentaliseert de religie. Momenteel gaat het hun
om het begrip ‘eeuwigheid’. Religie en politiek: beide zijn onze vijanden.
Wat kan een dichter tegen hen uitrichten?
We kunnen alleen doorgaan met gedichten schrijven.
Kan de lyriek ons dan tenminste verlossen?
Dat kan ze beslist. Het zal niet makkelijk zijn, in tegendeel.
Gedichten bestaan uit veel lagen: ons begrip van religie en politiek, van het
individu, van taal en cultuur - dat alles is erin opgenomen ... Lyriek is een universum,
waarin we bestaan.
Dat ben ik volkomen met u eens.
(Uit: Lettre International, zomer 2004)
VERTALING: PIET MEEUSE
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Anneke Brassinga
Leeskroniek 4
De imperatieven
’We must think ourselves into immortality.’
Richard Jefferies - Field and Hedgerow
Lezen of niet lezen? Dat is de vraag niet. Er is aan de tekens geen ontkomen. Ik lig
op de betonnen vloer, ik lees hoe het zonlicht avondlijk en goudkleurig door het
volgroeide, diepgroene blad straalt van de bomen, die intussen worden geschud
door een tierige zuid-zuidwesterstorm. Al talloze malen heb ik naar de lucht en het
licht gestaard, en nooit zal het genoeg zijn, nooit raakt het drama gedempt tot
testbeeld van zwerk. Herhaling doet verlangen naar nog meer herhaling. Want de
herhaling is fictief, is elke keer hetzelfde maar dan anders. Zoals je in een kwartier
tijds een pond kersen kunt verorberen op zoek naar de in je herinnering levende
kersensmaak, de kwintessens van kers. Die zich een op de duizend maal in het
echt laat proeven, de rest van de achter elkaar opgegeten kersen heeft zo'n licht
afwijkende, individuele smaak dat er wel de dieptewerking aan is te verbinden van
‘Op zoek naar de Ware Kers’, maar nog niet de veel dieper gaande werking van
‘De Ware Kers hervonden’. Zij, de ware, komt op haar eigen moment, zij overvalt
ons met de onwillekeurigheid van haar plotselinge aanwezigheid, en op dat moment
is de herhaling niet meer fictief, maar reëel en zelfs de enige grond in ons bestaan;
wat te herkennen is geeft immers vastigheid, ook als wij iets voor de eerste keer
‘herkennen’ en misschien louter een hersenwerking voelen resoneren in een ander
ding - voorzover er sprake kan zijn van ‘ander ding’ en zelfs ‘hersenwerking’ als
onderbouwde begrippen, maar dat soort overwegingen lap ik nu even aan mijn
laars, evenals de vraag wie mij toestemming heeft gegeven, de belerende en
zelfingenomen wij-vorm te hanteren. Het was trouwens - nu ik de vraag stel dringt
het antwoord zich op - Gilles Deleuze. Zijn filosoferen speelt zich vaak af in een
aanstekelijke en daardoor bij hem veeleer als medeplichtigheidsvorm klinkende,
eerste persoon meervoud. Imiteren is altijd nog iets anders dan herhalen; het typeert
me als de eeuwige beginner.
Mijn toevallige ik, beland in een toevallige samenscholing van uitzicht, geboomte
en zonsondergang, voelt immers altijd opnieuw een dringende noodzaak, de
voleinding van de dag nauwlettend te volgen; als ware daaraan verbonden een
animale imperatief, een esthetische impera-
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tief en zelfs een morele imperatief, al heb ik tot op heden niet ontdekt wat voor
persoonlijk of hoger belang ermee gemoeid kan zijn. De dag gaat even goed ten
einde als ik er met mijn aandacht niet bij ben, ik kan ook niet op alle plaatsen ter
wereld tegelijk zijn en zelfs mijn inbeelding reikt niet ver genoeg om mij daar overal
onmisbaar te wanen - dat is weleens anders geweest, maar toen was ik gek.
‘Hier besta ik, laat me er nu maar eens achter komen wat de geheime missie is,’
zou ik denken als ik, starend naar de avondlucht, welomschreven gedachten had.
In plaats daarvan ben ik de bewegingen daarboven aan het lezen. De imperatief is
eenzijdig, en blijft hardnekkig ongegrond. Ben ik mijzelf naar de onsterfelijkheid aan
het toedenken? Kijk ik naar de avondlucht (en ook nog overdag vaak naar het blauw
of grauw) om er gratis en voor niets van doordrongen te zijn dat ik de vrijheid ertoe
heb, dat ik alweer een dag lang niet uit het bestaan ben weggevaagd, dat niemand
me belaagt, vastbindt, blinddoekt, in elkaar trapt, te nu en te dezent?
De tuinfluiter gaat zich hedenavond te buiten aan jodelend gezang, temidden van
ruisende verstilling, met op de achtergrond het bijna klappertandende gegrinnik van
de ekster. Het is niet ondenkbaar dat de ekster hedenmiddag de jongen van de
tuinfluiter heeft verslonden, want die klaroent alsof er wel drei Seelen ach! in seiner
Brust wohnen. Een ervan roept: ‘Plus vite! Plus vite!’, de ander spot schel en
sardonisch met die panische haast, de derde kweelt verliefde riedeltjes en loopjes
alsof er niets aan de hand is; huiveringwekkend vergankelijk is het, en eeuwig van
wederkeer. Het is alweer een andere avond, zoals steeds. Er zijn tekens, en er is
herhaling. ‘Het hoofd is het orgaan van de uitwisseling, maar het hart is het verliefde
orgaan van de herhaling,’ schrijft Deleuze in zijn voor mij nog grotendeels
onbevattelijke boek Différence et répétition. Of bedoelt hij: het liefdesorgaan van de
herhaling? In een ander boek, Le pli, schrijft Deleuze: ‘Lezen bestaat er niet uit,
vanuit het idee in voorafgaande staat het idee in de erop volgende staat te begrijpen,
lezen bestaat uit het begrijpen van de inspanning of de impuls waardoor die volgende
staat zelve voortkomt uit de voorafgaande staat, “door een natuurlijke kracht”,’ ofwel,
datgene wat de lezer begrijpt, is de denkbeweging op welker golven de woorden
omhoog komen uit de diepzee, terwijl hij, lezer, af en toe licht zeeziek wordend van
andermans beeldspraak, zich op die golven door het boek heen roeit.
Lezen lijkt soms een exercitie om oprechtheid, moraal en waardigheid hoog te
houden, juist op grond van het besef dat overal ter wereld voor deze zaken elke
grondslag onverbiddelijk ontbreekt. Ook in dat opzicht is de herhaling (met al haar
impliciete verschil) als begrip heel hanteerbaar. ‘Apprendre, c'est bien constituer
cet espace de la rencontre avec les
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signes, où les points remarquables se reprennent les uns dans les autres, et où la
répétition se forme en même temps qu'elle se déguise.’ Ik durf dit niet eens te
vertalen, zozeer vloeit beeldspraak hier in betekenis over. Het lijkt wel poëzie, maar
het is bezwering, zoals alle denken dient om angst en pijn te bezweren, zoals alle
leren op gang wordt gebracht door signalen die pijn en angst met zich meebrengen.
Ik houd van onbegrijpelijke boeken; ze suggereren me dat er nog veel is dat ik
zou kunnen gaan begrijpen. Gelukkig is Deleuze bij al zijn plastische abstracties
heel oprecht: ‘Hoe kan men anders schrijven dan over dat wat men niet weet, of
niet goed weet? (...) Men schrijft op louter het puntje van het weten, op het uiterste
puntje dat ons weten scheidt van het niet-weten, en dat het een doet overgaan in
het ander.’ Misschien is het bestaan even onbevattelijk als dit geheimzinnige boek,
waarin hoe langer ik er rond zal dwalen inzichtelijkheden, redeneringen, flarden van
gedachtegangen en wellicht een onderstroom van beweegredenen zullen beginnen
te verschijnen, zich vanaf ver uiteen gelegen bladzijden met elkaar in verbinding
stellend zodat echo's her en der opduiken boven de mistige windstille oceaan en
er ooit een melodie, een zang van sirenen, hoorbaar zal worden - wie weet. Als het
zover komt zal ik een taal erbij hebben geleerd, de taal van Deleuze, dan zal ik,
hem lezend, aan een half woord genoeg hebben. Waarna er nog duizend talen te
leren zijn. En nooit zul je precies weten waar het over gaat, want alle zijn ze repetitief
en onvergelijkelijk. Deleuze citeert Freud: ‘De herhaling maakt ons ziek, maar zij is
het ook die ons geneest; zij ketent en vernietigt ons, maar zij is het ook die ons
bevrijdt, en in beide gevallen geeft zij daarbij blijk van haar “demonische kracht”.
Herstel is een reis naar het diepst van de herhaling.’ Nee, niet naar de oorsprong,
Freud weet ook wel dat die buiten bereik is, alles blijft binnen de espace de la
rencontre avec les signes.
Mijn herhaalde lectuur van de atmosferische tekens, mijn rituele observaties van
de schemering - mits het zingen van de tuinfluiter ook ritueel mag heten, want ik
voel me eerder met hem verwant dan met een magiër - vond ik eindelijk opgehelderd
in Contre Sainte-Beuve, van Proust. Hij beschrijft een ochtendlijke aanblik, die hem
de gedachten ingeeft waaraan het mij ontbrak. De passage staat in het hoofdstuk
Le rayon de soleil sur le balcon, en alweer durf ik haast niet te vertalen omdat Prousts
hele boek een delicaat weefsel is dat men niet moet scheuren: ‘Op dat ogenblik zag
ik op de vensterbank een trilling pulseren die zonder kleur of licht was, maar elk
volgend ogenblik verder aanzwol en groeide, zodat men voelde dat hij een
zonnestraal ging worden. En inderdaad werd even later de vensterbank half
bestreken en vervolgens, na een korte aarzeling, een beschroomd wijken, geheel
en al overstroomd door een bleek licht waarop de ietwat onbehouwen schaduwen
dreven van het smeedijzeren
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hekwerk van het balkon.’ Daarna beschrijft Proust hoe dat beginnende, nog zwakke
licht aanwast in kracht en uitgroeit tot een ware lichtclimax, als het slot van een
ouverture, die vaak een samenvatting is van de complete, erop volgende opera. En
dan volgt de schoonheidservaring: ‘Zo was even later de vensterbank in zijn geheel
en als voor altijd geschilderd met het gestage goud dat de onveranderlijke
schoonheden van een zomerdag met zich meebrengen, en de schaduwen van het
smeedijzeren hekwerk van het balkon, dat mij altijd het lelijkste had geleken dat er
ter wereld bestond, werden daarin bijna mooi.’ De volgende zin krult zo prachtig
mee met de smeedijzeren balustrade, dat ik hem in het Frans laat staan: ‘Elles (de
schaduwen) développaient sur un seul plan avec une telle finesse les volutes et les
enroulements, qui dans le treillis même étaient peu perceptibles, conduisant jusqu'à
son antenne la plus ténue et toujours avec la même précision leurs enroulements
les plus subtils, qu'elles semblaient trahir le plaisir qu'aurait pris à les parfaire un
artiste amoureux de l'extrême fini et qui peut ajouter à la reproduction fidèle d'un
objet une beauté qui n'est pas dans l'objet même.’ Samengevat: het gouden licht
geeft aan de dingen, ook de lelijkste, een schoonheid die niet in de dingen zelf
schuilt maar waarin ze kunnen baden. Het licht lijkt een kunstenaar die de dingen
weet te doen drijven, zweven, in een gelukkige saamhorigheid en zwijgende rust.
Hoe lelijk het raam en het uitzicht in de alledaagse werkelijkheid ook zijn, het licht
is in staat ze te transformeren tot een oord van absolute betovering, een Venetië,
want voor Proust is Venetië het paradijs.
Dat alles hoort nog tot het lezen, het observeren, van de zonnestraal op het balkon.
De gedachte komt erna: ‘Het was niet mijn huidige visuele impressie die de
gewaarwording opving. Zoals bij de exceptionele voorstellingen waar een veeltallig,
onzichtbaar koor de stem komt ondersteunen van een beroemde en al wat vermoeide
zangeres die een lied voor ons is komen vertolken, zo registreerden talloze vage
herinneringen, de een achter de ander, tot in het diepst van mijn verleden, de
impressie van die zonnestraal tegelijkertijd met mijn ogen van vandaag, en zij gaven
aan die impressie een soort ruimtelijkheid, zij openden in mij een soort van diepte,
van volheid, van werkelijkheid opgetast uit al de werkelijkheid van al de dagen,
bemind, bevraagd, gevoeld in hun waarheid, in hun belofte van genot, in hun
onzekere en vertrouwde hartenklop. Zonder twijfel is, net als de zangeres, mijn
impressie van vandaag oud en vermoeid. Maar al die overige impressies versterken
haar, geven haar iets luisterrijks. Misschien ook vergunnen zij me dat ene
verrukkelijke: het beleven van een genot in de verbeelding, van een onwerkelijk
genot, het enig ware genot van de dichter; in een moment van werkelijkheid
vergunnen ze me een van die zeldzame momenten die niet bedrieglijk zijn. En uit
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deze impressie en al de gelijksoortige maakt zich iets los wat gemeenschappelijk
aan ze is, iets waarvan wij niet zouden kunnen verklaren waarom het superieur is
aan de werkelijkheden van ons bestaan, van ons intellect zelfs, van de hartstocht
en van het gevoel. Maar die superioriteit is zo evident dat die bijna het enige is waar
we niet aan kunnen twijfelen. Op het moment dat dit iets, de gemeenschappelijke
essentie van onze impressies, door ons wordt ervaren, ondergaan wij een genot
dat ongeëvenaard is, en zolang het voortduurt weten wij dat de dood van geen
enkele betekenis is. En wanneer we, na het lezen van bladzijden waarin de
verhevenste gedachten en schoonste gevoelens zijn uitgedrukt, hebben gezegd:
“niet slecht”, wanneer we daarna, zonder overigens te begrijpen waarom, in een
ogenschijnlijk nogal onbelangwekkend woord opeens een greintje van die essentie
opsnuiven, dan weten we dat daar het mooie leeft.’
Wat begint met de esthetische impressie die het lelijke omtovert tot schoonheid
en het onbeduidende met betekenis bezielt, plant zich als ervaring voort naar de
diepere lagen van het geheugen, en wat terugkeert naar het oppervlak van het
bewustzijn is een koor van indrukken waar de essentie van hun waarheid uit opklinkt.
En ik, na al die jaren nog niet uitgekeken op de avondlucht, de middaglucht, de
ochtendlucht, begrijp eindelijk waarom. Het is de herhaling en het verschil, de aanwas
en de gelijksoortigheid. Het is mijn onsterfelijkheid, die met mij teloor zal gaan.
Wat Proust schrijft, is bijna altijd bruikbaar en door de lezer toe te passen op
zichzelf. Het is of hij al schrijvend niet alleen nadenkt maar ook de reis naar het
diepst van de herhaling maakt - of zoals de postbode in Meudon vandaag zei: ‘Il
faut pas seulement penser, il faut réfléchir.’ De lezer maakt die afdaling mee en peilt
tegelijkertijd de echo's die Prousts overwegingen in zijn eigen geheugen wakker
roepen. Lezen wordt daarmee tot een dubbele ervaring - zoals Proust al schrijvend
ook het schoonheidsmoment van de zonnestraal op het balkon verdubbelt, van een
echo voorziet, door even verderop een toekomstige herinnering in Venetië te situeren:
hoe hij daar omstreeks het middaguur komt aanvaren en zijn moeder hem, vanachter
het open Venetiaanse ‘glimlachende’ boograam, hoort roepen. ‘Zodra zij mij had
herkend, zond ze mij vanuit de grond van haar hart haar tederheid toe, die moest
stoppen daar waar het laatste oppervlak waar zij macht over had, ophield, op haar
gezicht, in haar gebaren, maar die ze probeerde mij zo dicht mogelijk te doen
naderen in een glimlach die naar mij zijn lippen stulpte, in een blik die poogde zich
uit haar evenbeeld (het raam) te buigen.’ Het glimlachende raam met daarin de
glimlach van zijn moeder, van buitenaf gezien in het paradijselijke Venetië, de
moeder die bij de zonnestraal-op-het-balkon-scène met Marcel binnenshuis zat
terwijl de lelijke buitenwereld werd omgetoverd in
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Venetiaanse schoonheid, de moeder die al dood is terwijl Proust dit boek schrijft en
in de verbeelding gesprekken met haar voert, zich herinnert hoe onmisbaar zij voor
hem was - het is voorbije toekomst, heden, herinnering, gespiegelde herhaling,
binnen, buiten, en het is vooral schrijnend, pijnlijk en overgevoelig. Het geluk, in
Venetië te zijn, maakt dat hij de stad haast als een vriend gaat zien: ‘En dat ik gehuild
heb, de dag dat ik hem weerzag, was eenvoudig omdat hij me toen zei: “Ik herinner
me heel goed uw moeder.”’
De ruimte van de ontmoeting met de tekens, misschien is dat wat door Proust
wordt afgebakend in Contre Sainte-Beuve. Daarna zal hij, in die eigen ruimte, in het
licht ervan, de Recherche gaan uitvoeren, het onderzoek naar de waarheden. In dit
voorwerk staat eigenlijk alles al, behalve de vreselijke ontdekkingen die Proust
aangaande de liefde zal doen. ‘Er zijn vreugden die, in een zin die wij slecht
begrijpen, de dood overleven, in ons iets aansprekend dat althans niet onder zijn
heerschappij staat,’ schrijft hij over een zeker soort schoonheid, in dit geval die van
het Dogenpaleis. Hij vraagt zich af: ‘En zo er een tegenstelling is tussen wat wij
weten van de fysiologie en de doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel, is er niet
ook een tegenstelling tussen sommige van onze instincten en de doctrine van de
totale sterfelijkheid? Misschien zijn beide even weinig waar en is de waarheid totaal
anders.’ Dat mag dan geen opheldering heten, maar verruimend is het wel, discreet
verwijzend naar de paradox van het innerlijk levend universum en de dood. Aan zijn
ontdekking van de herhaling en het verschil, en zijn besef dat daarin een essentie
leeft, een levensextract, waardoor de dood alle betekenis verliest, ontleent Proust
de moed die hij zichzelf inspreekt in het slothoofdstuk van Contre Sainte-Beuve:
‘De stof van onze boeken, de substantie van onze zinnen moet onstoffelijk zijn, niet
zonder meer opgediept uit de werkelijkheid, nee, onze zinnen zelf en de episoden
moeten gemaakt zijn uit de doorzichtige substantie van onze beste minuten, die
waarin wij buiten de werkelijkheid en buiten het heden zijn. Van die droppels
gemetseld licht wordt de stijl en het verhaal van een boek gemaakt.’
En aangezien ook vertaling herhaling is, hetzelfde maar dan anders - en ten
bewijze van het feit dat Proust een van de zeldzame schrijvers is die zijn eigen
woorden waarmaakt, nog een passage uit de voorafgaand aan Contre Sainte-Beuve
geschreven inleiding bij zijn vertaling van Ruskin, Sur la lecture: ‘Het is een van de
voorname en wonderbaarlijke karakteristieken van mooie boeken (die ons doet
begrijpen hoe essentieel en tegelijk hoe beperkt de rol is die het lezen in ons
geestesleven kan hebben), dat wat voor de schrijver als ‘conclusies’ zijn aan te
duiden, voor de lezer ‘aansporingen’ (of ‘prikkels’) zijn. Wij beseffen heel goed dat
onze wijsheid begint waar die van de schrijver ophoudt, en we zouden willen
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dat hij ons antwoorden gaf, terwijl alles wat hij kan doen is, ons verlangens ingeven.
En die verlangens kan hij alleen wekken door ons de uiterste schoonheid te tonen
waartoe de opperste inspanning van zijn kunst hem heeft gebracht. Maar door een
wonderlijke en bovendien voorzienige wet van de geestesoptiek (een wet die
misschien inhoudt dat wij van niemand de waarheid kunnen ontvangen, en dat wij
die zelf moeten voortbrengen), verschijnt aan onze blik dat wat het eindpunt is van
hun wijsheid, als het begin van ons inzicht, zodat op het moment dat zij alles hebben
gezegd wat ze konden zeggen, zij in ons het gevoel doen ontwaken dat ze ons nog
niets hebben gezegd. (...) In elk tafereel dat zij ons tonen, lijkt het alsof ze ons slechts
een vluchtige blik gunnen op een verrukkelijk oord, verschillend van de rest van de
wereld, en wij zouden niets liever willen dan dat zij ons daar laten binnendringen.
(...) Dat die plekken ons anders en mooier dan de rest van de wereld schijnen, komt
doordat ze de ongrijpbare glans dragen van de indruk die ze op de kunstenaar
hebben gemaakt, en die we even eenmalig en dwingend zouden zien rondwaren
op het willekeurige en gedweeë beeld van elk ander landschap dat hij had kunnen
schilderen. Die aanblik, die ons betovert en begoochelt, en waar wij achter zouden
willen kijken, is de essentie van iets dat in zekere zin geen materie heeft - een
luchtspiegeling, vastgelegd op doek - : het iets dat visie heet. De mist waar onze
gretige ogen doorheen zouden willen boren, is de uiterste zegging van de schilder.
De opperste inspanning van de schrijver vermag niet meer, evenmin als die van de
schilder, dan ten dele de sluier voor ons op te lichten van lelijkheid en zinledigheid
die maakte dat het universum ons onverschillig liet. Hij zegt ons: Kijk! Leer te zien!
en op dat moment verdwijnt hij. Dat is de waarde van literatuur en tegelijk het manco
ervan. Haar rol wordt overschat als men er meer dan een inwijding in wil zien. Lezen
staat op de drempel van het geestesleven; het kan ons er toegang toe bieden; maar
het behoort er niet toe. (...) Het lezen geeft ons toversleutels om diep in ons de deur
te openen van vertrekken waar we zelf niet hadden kunnen komen.’
Zonder verloren, aan het lezen van boek of wolkenlucht verspilde tijd kan er geen
hervonden tijd zijn. Soms beklijft er niets, soms maar één zinnetje zoals uit de
Hypnerotomachia poliphili, van Francesco Colonna, toch een dik, verbijsterend boek
en in elegant archaïsch Engels vertaald: ‘My eyes turned into whirlwinds.’ Niet gek
om op je sterfbed te kunnen zeggen. Van Clément Rossets La logique du pire, niet
verbijsterend want maar al te vertrouwd van wereldbeeld, twee zinnetjes: ‘Men kan
zich voorstellen dat het blauw van de lucht of het groen van de weide zou veranderen,
maar niet dat het toeval zou veranderen dat het feit van kleur, lucht en weide heeft
voortgebracht. In die zin is verandering vergelijkbaar met een korrel zand die, aan
een emmer zand toegevoegd, niets ver-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

189
andert aan de zanderigheid van dat zand.’ Mooi om mee te nemen naar het au-delà.
Wat wordt hervonden? Herinnering aan de ruimte en tijd die we zullen hebben
ingenomen? Tegenwoordig luier ik bij ondergaande zon, tussen ekster en tuinfluiter,
tussen moordenaar en prooi, met blote voeten in het grind. Voor iedereen is er
misschien een ander boek dat bij lezing het gruis doet veranderen in juwelen. Met
esthetiek, cultuur of zelfs het literaire heeft dat weinig te maken; meer met het
vogeltje dat, uit het nest geduwd, moet leren vliegen om later in volle vlucht te kunnen
sneven.
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Over de medewerkers
Adonis (Ali Ahmed Said) (1930) is een dichter en literair criticus. Geboren in Syrië;
studeerde filosofie in Damascus en Beiroet. In 1956 vestigde hij zich in Libanon.
Later in Parijs. Zijn poëzie werd verzameld in Mémoire du vent. Poèmes 1957-1990
(Parijs, 1991)
Paul Beers (1935) is vertaler. Hij vertaalde o.m. werk van Witold Gombrowicz, Robert
Menasse en Ingeborg Bachmann (waaronder haar poëzie in de bundels Tijd in
onderpand en Aanroeping van de Grote Beer).
Jana Beranová is dichteres en vertaalster van onder meer Milan Kundera, Jaroslav
Seifert en Miroslav Holub. Recente publicatie: Tussen aarde en hemel (dichtbundel,
2002).
H.C. ten Berge (1938). Recente publicaties: Oesters & gestoofde pot (2001),
Blauwbaards ontwaken (2003).
Bernlef (1937). Recente publicaties: Verbroken zwijgen (verhalen, 2002) en Buiten
is het maandag (roman, 2003).
Elizabeth Bishop (1911-1979) Amerikaanse dichteres die in 1946 debuteerde met
de bundel North and South. Vertalingen van haar poëzie (door Bernlef) verschenen
in eerdere nummers van Raster.
Frans Budé (1945) is dichter en beeldend kunstenaar. Recente publicaties: In
Remersdaal (1997), Alles gaande (2001).
Anneke Brassinga (1948) is schrijfster en vertaalster. Recente publicaties: Verschiet
(poëzie, 2001), Het zere been (beschouwingen, 2002) en Timiditeiten (poëzie, 2003).
Maghiel van Crevel (1963) is hoogleraar Chinese taal- & letterkunde aan de
Universiteit van Leiden.
Remy Cristini (1979) studeert sinologie aan de Universiteit van Leiden en schrijft
een scriptie over homoliteratuur in China. Hij vertaalt regelmatig korte verhalen voor
Het trage vuur.
Bei Dao (Peking, 1949) geldt als een van de belangrijkste dichters uit China. Hij
woont en werkt sinds 1989 in het westen. In het Nederlands verschenen van hem
Golven (roman, 1990), Bewaarde geheimen (poëzie, 1992) en Landschap boven
nul (poëzie, 2001).
Elke Erb (1938) woont in Berlijn. Recente publicaties: Unschuld, du Licht meiner
Augen (gedichten, 1994) en Der wilde Forst, der tiefe Wald (1995).
Darek Foks (1966) is schrijver en dichter en woont in Warschau. Enkele van zijn
gedichten werden door Karol Lesman vertaald in Heb medelijden, tijd. Poolse poëzie
van de twintigste eeuw (2003).
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Bärbel Geijsen (1968) debuteert in dit nummer van Raster. Zij is freelance journaliste
voor onder meer De Standaard en Radio en TV West.
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Louise Glück (1943) is poet laureate in de VS. Ze debuteerde in 1968 met de bundel
Firstborn. Schreef verder o.a. The House on Marshland (1975), The Triumph of
Achilles (1982), The Wild Iris (1992), waarvoor ze de Pulitzerprize kreeg, en
Meadowlands (1996).
Lloyd Haft (1946) is Amerikaan van geboorte, Nederlander van keuze. Tot voor kort
was hij docent Chinese poëzie in Leiden. Zijn meest recente bundel is De Psalmen
in de bewerking van Lloyd Haft (2003).
Lucas Hüsgen (1960) is dichter, schrijver, essayist en vertaler. Hij debuteerde in
1992 met de roman Zeehond in wormgat. Een requiem voor een stem. Recente
publicatie: Nee, maar het gebeurt (essays, 2003). Dit najaar verschijnt de dichtbundel
Deze rouwmoedige schoonheid.
Hans Kloos (1960) is schrijver en vertaler. Recente publicatie: Het zingen van het
ijs (poëzie, 2002).
Evert van Kuijk (1953) doceerde Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van
Triëst. en interviewde een aantal Italiaanse vertalers van Nederlandse letterkunde.
Wiel Kusters (1947) is dichter. Recente publicaties: Velerhande gedichten (1997),
Zegelboom (1998) en De onweerzitting (verhalen, 2000).
Karol Lesman (1951) is vertaler uit het Pools. Hij vertaalde o.m. werk van Stanislaw
Ignacy Witkiewicz en Tomek Tryzna en is samensteller en vertaler van de
bloemlezing Heb medelijden, tijd. Poolse poëzie van de twintigste eeuw (2003).
Erik Menkveld (1959) is dichter. Recente publicatie: Schapen nu! (poëzie, 2001).
Yang Lian (1955) werd als zoon van een chinese diplomaat geboren in Zwitserland,
maar groeide op in Peking. In de jaren zeventig begon hij te schrijven. Zijn werk
werd in 1983 in China verboden. In 1989 ging hij in ballingschap. Leeft en werkt
tegenwoordig in Londen. Enkele titels: Masken und Krokodile (Berlijn 1994), Where
the sea stands still (poëzie, 1995).
Ton Naaijkens (1953) is hoogleraar Duitse letterkunde en Vertaalwetenschap in
Utrecht. Vorig jaar verscheen in zijn vertaling Paul Celan. Verzamelde gedichten.
Thomas Tidholm (1943) is schrijver voor kinderen en volwassenen en dichter.
Recente publicaties Semester med Sven, (roman, 1999) en Meningen (poëzie,
2001).
Willem van Toorn (1935) is schrijver, dichter en redacteur van Raster. Recente
publicaties: Haarlem, station (, 2000) en Gedichten 1960-1997 (2000).
Marc Tritsmans (1959) is dichter. Recente publicatie Kritische massa (poëzie, 2002).
Sandro Veronesi (1959) is een architect en schrijver die woont en werkt in Rome.
Zijn bekendste roman is La forza del passato (2000), in het Nederlands vertaald als
In de ban van mijn vader (2001).
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Mila Visser (1984) studeert Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam
met Italiaans als hoofdvak.
Yi Won (Seoul, 1968) is een Zuid-Koreaans dichteres. Ze studeerde letterkunde en
publiceert poëzie sinds 1992. Nam dit jaar deel aan Poetry International.
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[Nummer 108: Nee]
Redactie
Bij dit nummer
Het laatste nummer van deze jaargang is gewijd aan De moeilijkheid van het
nee-zeggen.
Nee zeggen is een uitdrukking van protest. Op zich is neen een inhoudsloos,
algemeen woord. Het kan tegen alles gericht zijn en met alles verbonden. Nee staat
niet op zichzelf: het veronderstelt altijd een vraag, een voorstel, een bevel of een
uitnodiging; het leidt tot niets, tot kennis al helemaal niet. Het is de uitdrukking van
protest, maar soms ook van defaitisme, cynisme (en is dan misschien een verkapt
ja), van scepticisme, minachting, gemakzucht, in één woord: de afwijzing zelve. Nee
is ook het anarchistisch oerbeginsel. Niets is gemakkelijker dan systematisch nee
te zeggen, tenzij er een orde bestaat die het nee afstraft; die (externe) moeilijkheden
van het nee-zeggen vormen dan een sociale, juridische, politieke kwestie.
Ons gaat het, om te beginnen, niet om de effecten en repercussies van het nee,
maar om de vraag van de neezegger: wat is ervoor nodig om nee te kúnnen zeggen?
Tegen wat, waarom en waartoe?
Het lijkt eenvoudig wanneer iemand nee wil zeggen tegen de mode - hoewel,
waar vind je andere schoenen? Hoe moeilijk is het de bestaande regels in de
wetenschap te bekritiseren, het gangbare recht te contesteren, de algemeen
geldende spreuken tegen te spreken? (Als de klok van de horlogemaker de enige
in de stad is die gelijk loopt, wie heeft en wie krijgt er dan gelijk? Waar haalt hij het
recht - de legitimiteit - voor zijn tijdrekening vandaan?)
De redactie wilde het begrip ruim houden: het nee opgevat als weigeren, zwijgen,
traineren, uitstellen en omzeilen. Zij vroeg daarom een aantal schrijvers om een
verhaal, gedicht, glosse of beschouwing over de moeilijkheid van het nee-zeggen.
Zo ontstond een staalkaart van diverse mogelijke vormen die het nee kan aannemen.
Bij wijze van introductie op het thema opent dit nummer met een paar teksten
rond de figuur van Bartleby, uit het gelijknamige verhaal van Herman Melville. De
Spanjaard Enrique Vila-Matas heeft in zijn roman Bartleby & Co een hele reeks
‘familieleden’ opgevoerd, voornamelijk schrijvers die op een gegeven moment
zwegen of nooit aan schrijven toekwamen. En Gilles Deleuze schreef een essay
over de beroemde formule van Bartleby: I would prefer not to.
Van de Duitse theoloog en filosoof Klaus Heinrich, aan wiens boek Versuch über
die Schwierigkeit nein zu sagen de titel van dit nummer werd ontleend, is er een
beschouwing over Odysseus en Brechts meneer Keuner, die elk op hun eigen wijze
met het nee worstelden.
Verder bevat dit nummer een portret in teksten van een meester van het
tegenspreken: Günther Anders, en een ongepubliceerde lezing van Albert Camus
uit 1954, waarin hij de positie van de kunstenaar in zijn tijd schetst en een duidelijk
nee laat horen, zowel tegen ideologische dictaten als tegen de verleidingen van de
markteconomie.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

6

I would prefer not to
Enrique Vila-Matas
Bartleby & Co.
Fragmenten
Geluk met de vrouwen heb ik nog nooit gehad, en intussen heb ik mij ook met mijn
nare bochel verzoend. Mijn naaste verwanten zijn allemaal gestorven. Ik ben een
arme man die eenzaam is en op een lelijk kantoor werkt. Los daarvan ben ik gelukkig.
Nu - 8 juli 1999 - meer dan ooit, want ik begin met dit dagboek, een schrift met alleen
aantekeningen bij een onzichtbare tekst, die naar ik hoop mijn bijzondere speurzin
voor Bartleby's zal bewijzen.
Vijfentwintig jaar geleden heb ik als piepjonge man een korte roman over de
onmogelijkheid van de liefde gepubliceerd. Maar sindsdien heb ik tengevolge van
een trauma, dat nog ter sprake zal komen, nooit meer geschreven. Ik heb het
schrijven rigoureus gestaakt en ben een Bartleby geworden, wat tevens verklaart
waarom ik mij al zo lang voor dit type interesseer.
We kennen allemaal Bartleby's, wezens die een diepe afkeer van de wereld
koesteren. Ze danken hun naam aan de kantoorbediende uit een van Melville's
verhalen, de klerk die je nooit ziet lezen, niet eens een krant; die lange tijd gewoon
maar staat te staan en door een wazig raam naar een bakstenen muur van Wall
Street staart; die nooit zoals de anderen bier, thee of koffie drinkt; die nooit uitgaat
en die op kantoor woont, waar hij zelfs de zondagen doorbrengt; die nooit zegt wie
hij is en waar hij vandaan komt, of hij ergens verwanten heeft; die op de vraag waar
hij geboren is of op de vraag iets over zichzelf te vertellen of zelfs als men hem werk
opdraagt, altijd alleen maar zegt: ‘Dat deed ik liever niet.’
Al een hele tijd doe ik onderzoek naar de verschillende verschijningsvormen van
het Bartleby-syndroom in de literatuur, onderzoek ik deze ziekte, de endemische
kwaal van de hedendaagse literatuur, de negatieve ondertoon, de fascinatie door
het niets met als gevolg dat menig creatieve geest met uitgesproken literaire
neigingen (misschien ook juist daarom) hetzij nooit tot schrijven komt of na een of
twee boeken het schrijven er voorgoed aangeeft, of te eniger tijd, nadat hij eerst
moeiteloos aan een werk begonnen is, opeens verlamd lijkt en dat voorgoed.
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Het plan om de literatuur van de weigering vrij naar Bartleby & Co. te doorgronden,
kwam afgelopen woensdag op kantoor spontaan in mij op toen ik meende te horen
dat de directesecretaresse aan de telefoon tegen iemand zei: ‘Meneer Bartleby is
momenteel in bespreking.’
Ik moest heimelijk lachen. Je kunt je Bartleby maar moeilijk in een bespreking
voorstellen, helemaal ondergedompeld in de bedompte lucht van een
directievergadering. Beter voorstelbaar is de poging een stevige handvol Bartleby's
te laten zien, die door het kwaad gefascineerd zijn, door de impuls van het negatieve
- precies dat beoog ik met dit dagboek, liever gezegd, met deze aantekeningen.
Natuurlijk heb ik het verkeerd gehoord, in plaats van ‘Bartleby’ had ik de net zo
klinkende naam van mijn chef moeten horen. In elk geval was dit misverstand het
beste dat mij kon overkomen. Het was voor mij namelijk een aanleiding, na
vijfentwintig jaar van zwijgen eindelijk een nieuwe aanloop te nemen om weer te
schrijven, en wel over de spectaculairste gevallen waarin schrijvers het schrijven
eraan hebben gegeven, en hun laatste geheimen. (...)
*
Robert Walser wist dat schrijven over het niet kunnen schrijven ook een soort
schrijven is. Onder de vele bezigheden die hij in bescheiden betrekkingen beoefende
- in de boekhandel, als assistent van een advocaat, bankbediende, arbeider in een
naaimachinefabriek en kamerdienaar op een kasteel in Bovensilezië - trok Robert
Walser zich telkens weer in Zürich terug, om daar in de schrijfopleiding voor
werklozen (een naam die door Walser bedacht had kunnen zijn, maar authentiek
is) op een gammel krukje te zitten en in de schemering, in het zwakke schijnsel van
een petroleumlamp, in zijn kalligrafisch fraaie handschrift kopieën te vervaardigen,
zich dus als Bartleby te gedragen.
Niet alleen Walsers eigenschap als kopiïst, maar zijn hele bestaan roept in ons
de herinnering aan de figuur uit Melville's verhaal wakker, aan de klerk die de hele
dag, vierentwintig uur lang, uitsluitend op kantoor zat.
Roberto Calasso heeft in verband met Walser en Bartleby gezegd dat zulke
mensen die naar buiten toe een bescheiden en gewone indruk maken, niettemin
een diepe neiging tot afwijzing van de wereld eigen is. Dit vleugje vernietiging, des
te radikaler naarmate het minder te onderscheiden is, wordt door mensen die alle
Bartleby's voor suffe, onbetekenende wezens houden, meestal over het hoofd
gezien. ‘Voor velen is Walser, de auteur van Jakob von Gunten en de uitvinder van
het Instituut Benjamenta,’ aldus schrijft Calasso, ‘nog steeds een bekend type, wiens
nihilisme misschien zelfs als typische uitdrukking van het brave Zwitserse klein-
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burgerdom kan worden uitgelegd. Daarbij is hij als persoon ongrijpbaar, iemand die
zich als het ware op de ventweg van de natuur beweegt en een nauwelijks zichtbare
draad volgt. Walsers gehoorzaamheid veronderstelt net als Bartleby's
ongehoorzaamheid een totale breuk (...). Ze kopiëren of vertalen schriftstukken die
door hen heengaan als door transparant papier. Ze doen geen bepaalde uitspraken
en wensen niet ook maar iets te veranderen. Ik ontwikkel mij niet, zegt Jakob von
Gunten. Ik zou willen dat alles zo blijft, zegt Bartleby. Deze affiniteit toont duidelijk
aan dat er een overeenkomst bestaat tussen het zwijgen en een wat plechtig
taalgebruik.’
Van alle klerken van de weigering springt de groep van mensen die als schrijver
kunnen worden aangeduid er het meest uit. Ze gaan mij ook het meest aan het hart.
Dat komt wellicht doordat ik vijfentwintig jaar geleden aan den lijve ondervonden
heb wat het betekent een kopiïst te zijn. Dat was een vreselijk gevoel. Ik was toen
piepjong en uitgesproken trots op de publicatie van mijn boek over de onmogelijkheid
van de liefde. Daarom gaf ik mijn vader een exemplaar cadeau zonder de
afschuwelijke gevolgen te voorzien. Want een paar dagen later dwong mij mijn
vader, die zich gekrenkt voelde omdat mijn boek volgens hem herinneringen bevatte
die zijn eerste vrouw beledigden, een door hem gedicteerde opdracht in het
presentexemplaar te schrijven. Ik verweerde mij uit alle macht tegen dit verzoek.
De literatuur was immers - net als voor Kafka - het enige wat mij overbleef om mij
van mijn vader los te maken. Ik wrong mij in alle bochten om niet precies op te
schrijven wat hij mij dicteerde. Maar tenslotte gaf ik mij gewonnen. Het gevoel, een
kopiïst onder dictaat van een gedicteerde opdracht te zijn, was vreselijk.
Dit voorval heeft mij dusdanig ontregeld dat ik vijfentwintig jaar lang niets meer
geschreven heb. Kortgeleden, enkele dagen voordat ik meende te horen: ‘Meneer
Bartleby is in bespreking’, heb ik een boek gelezen dat mij hielp mij met het bestaan
van kopiïst te verzoenen. De genoeglijke lectuur van Instituto Pierre Menard, die
mij steeds weer deed grinniken, heeft mijn latere besluit, het oude trauma op te
ruimen en weer te gaan schrijven, reeds voorbereid.
Instituto Pierre Menard, een roman van Roberto Moretti, speelt in een gymnasium,
waar geleerd wordt ten aanzien van talloze mogelijkheden die zich aanbieden, van
de zonderlingste tot de aanlokkelijkste die moeilijk af te wijzen zijn, ‘neen’ te zeggen.
Het gaat om een ironische sleutelroman, een geniale parodie op Robert Walsers
Instituut Benjamenta. Inderdaad bevinden zich Robert Walser zelf en de klerk
Bartleby onder de leerlingen. In de roman gebeurt bijna niets behalve dat alle
leerlingen het Pierre Menard op het eind van de schooltijd tevreden als perfecte
kopiisten verlaten. (...)
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*
Laatste zondag in juli, regenachtig. Dat doet mij denken aan de regenachtige zondag
die Kafka in zijn dagboeken noteert: een zondag waarop de schrijver wanneer hij
met Goethe bezig is door een totale schrijfverlamming wordt geteisterd en, slachtoffer
van het Bartleby-syndroom, de hele dag doorbrengt met naar zijn vingers te staren.
‘Zo verstrijkt de regenachtige, stille zondag,’ scrijft Kafka, ‘ik zit in de slaapkamer
en heb rust, maar in plaats van te gaan schrijven, zoals ik mij bijvoorbeeld eergisteren
daarin had willen storten met alles wat ik ben, heb ik nu een hele tijd naar mijn vinger
zitten staren. Ik geloof dat ik deze week geheel door Goethe beïnvloed ben geweest,
dat ik de kracht van deze invloed heb uitgeput en daarom nutteloos ben geworden.’
Dat schrijft Kafka op een regenachtige zondag in januari 1912. Twee pagina's
verderop, op 4 februari, ontdekken we dat hij nog altijd gevangene van deze kwaal
is, en wel van het Bartleby-syndroom. (...)
*
Ik zou het prettig vinden wanneer de lezer het gevoel had bij het lezen van deze
bladzijden dat hij lid lijkt van een club in de stijl van De geheimzinnige club, de
Bartleby-vereniging - zo zou deze raadselachtige club heten - waar de leden enkele
van de beste verhalen over het thema schrijfweigering ter beschikking staan.
Over het thema Bartleby-syndroom zijn er twee verhalen die zelfs wezenlijk aan
het ontstaan van het syndroom en de eventuele poëtica ervan hebben bijgedragen.
Bedoeld zijn Wakefield van Nathaniel Hawthorne en Bartleby, the Scrivener van
Melville. In beide gevallen wordt er afstand van iets gedaan (van het huwelijksleven
in het eerste en van het leven in het algemeen in het tweede). Hoewel de weigering
in beide gevallen niets met literatuur te maken heeft, wijst het gedrag van beide
figuren reeds op de latere boekfantasieën en andere vormen van schrijfonthouding,
die weldra de literaire wereld zouden overspoelen. (...)
Wakefield en Bartleby zijn twee vereenzaamde wezens die nauw met elkaar
verbonden zijn, waarbij de eerste weer op één lijn met Robert Walser staat en de
laatste met Kafka.
Wakefield - het personage dat Hawthorne bedacht heeft, de echtgenoot die
plotseling zonder reden zijn huis en vrouw verlaat en twintig jaar lang (in een straat
in de buurt, zonder dat iemand het weet want men denkt dat hij dood is) een
eenzaam, volledig zinloos bestaan leidt - is een duidelijke voorloper van alle figuren
bij Walser, al die briljante leeg- en
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klaplopers die willen verdwijnen, niets dan verdwijnen, in de anonieme
onwerkelijkheid onderduiken.
Bartleby op zijn beurt is onmiskenbaar een voorloper van de protagonisten bij
Kafka - ‘Bartleby’ (schrijft Borges) ‘schetst reeds een genre dat Kafka rond 1919
opnieuw zou uitvinden en uitdiepen: dat van de fantasieën in gedrag en gevoel.’ Hij
is zelfs een voorloper van Kafka zelf, deze eenzame schrijver die besefte dat het
kantoor waar hij werkte voor hem het leven was, beter gezegd: zijn dood; van deze
verlaten man ‘midden in een leeg kantoor’ die zijn vleermuisverschijning in jas en
zwarte dophoed door Praag liet ronddwalen.
Praten - lijken zowel Wakefield als Bartleby te willen zeggen - betekent heulen
met de zinloosheid van het bestaan. In beiden schuilt een diepe wereldontkenning.
Zij zijn net als de kafkaeske Odradek zonder vaste woonplaats, hij huist op de trap
van een huisvader of in een of ander gat.
Niet iedereen weet of wil geloven dat Herman Melville, Bartelby's schepper, vaker
dan gewenst zijn zwarte dag had. Hoor wat Julian Hawthorne, de zoon van de
schepper van Wakefield, zegt: ‘Melville bezat een zeer helder verstand en was de
merkwaardigste persoon die zich ooit bij onze kring aansloot. Ondanks al zijn woeste,
doldrieste avonturen waarvan maar een minimum in zijn fascinerende boeken is
weergegeven, was hij niet in staat zich van zijn puriteinse geweten vrij te maken
(...) Hij was altijd onrustig en vreemd, heel vreemd, en hij had de neiging tot zwarte
perioden. Je mag aannemen dat hij onder opwellingen van waanzin leed.’
Hawthorne en Melville, onbedoeld de initiatoren van de zwarte uren in de kunst
der ontkenning, kenden elkaar, ze waren bevriend en bewonderden elkaar. Ook
Hawthorne was een puritein, zelfs in zijn agressieve reaktie op enkele aspekten van
het puritanisme. Ook was hij een onrustige en vreemde, zeer vreemde man. Zo was
hij bijvoorbeeld nooit een man van de kerk, maar men weet dat hij in zijn eenzame
jaren aan het raam ging staan om naar de mensen te kijken die naar het godshuis
gingen. Men heeft al wel eens gezegd dat zijn blik de korte geschiedenis van de
schaduwzijden van de kunst der ontkenning heeft omvat. Zijn kijk op de dingen werd
vertroebeld door de verschrikkelijke calvinistische predestinatie. Juist deze kant aan
Hawthorne fascineerde Melville dermate dat hij lovend over de grote kracht van de
zwartheid sprak, deze nachtzijde die Melville zelf kende.
Melville was ervan overtuigd dat er in Hawthornes leven een of ander nooit
geopenbaard geheim bestond dat voor de zwarte passages in zijn werk
verantwoordelijk was. Het is al merkwaardig dat hij dit dacht, wanneer we bedenken
dat zulke voorstellingen voor hem zelf typerend waren, want hij was een man met
een meer dan zwarte geaardheid, vooral
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vanaf het moment dat hem duidelijk werd dat hem na zijn eerste grote literaire
successen - men verwisselde hem met een journalist, een zeereporter - alleen nog
zijn definitieve mislukking als schrijver te wachten stond.
Raar, maar terwijl ik alsmaar over het Bartleby-syndroom praat, heb ik in mijn
aantekeningen nog helemaal niet vermeld dat Melville onder dit syndroom leed nog
voordat zijn figuur was ontstaan, wat aannemelijk maakt dat hij Bartleby misschien
schiep om zijn eigen syndroom te beschrijven.
Merkwaardig is ook dat ik na zoveel pagina's in dit schrift - dat mij overigens
mettertijd steeds meer van de buitenwereld isoleert en langzaam in een geest
verandert: op de dagen waarop ik korte zwerftochten door de buurt maak, zet ik
onwillekeurig een gezicht op als Wakefield, als had ik een vrouw die mij dood waant,
maar ik woon vlakbij haar huis, waar ik dit dagboek houd en haar, bijvoorbeeld
wanneer zij boodschappen doet, bespionneer - nauwelijks iets gezegd blijk te hebben
over de literaire mislukking als direkte oorzaak voor het optreden van de kwaal, de
ziekte, het syndroom, het ophouden met verder schrijven. Maar het geval van de
mislukten is goed beschouwd te evident en daarom minder interessant. Het is geen
verdienste een schrijver te zijn die nee zegt omdat hij het niet gehaald heeft. Het
mislukken werpt te veel licht en te weinig geheimzinnige schaduw op de gevallen
van degenen die om zulke triviale redenen het schrijven hebben opgegeven.
De zelfmoord is een dermate complexe en radikale beslissing dat ze op lange
termijn beschouwd een op zich simpel besluit blijkt te zijn, want ophouden met
schrijven omdat je gefaald hebt lijkt mij een nog verpletterender simplisme. Inderdaad
zijn er uitzonderingen, gevallen van mislukkelingen die ik bereid ben te vermelden,
onder wie natuurlijk Melville, die alles is toegestaan (omdat hij de eenvoudige en
toch heel complexe en subtiele nederlaag van Bartleby heeft bedacht, een figuur
die nooit voor de botte, rechte weg naar de dood door eigen hand heeft gekozen
en al helemaal niet voor het jammeren en wegsluipen met als enige reden dat hij
mislukt was; nee, Bartleby gaf met de mislukking voor ogen op grootse wijze op,
geen zelfmoord, geen eeuwig verdriet, hij volstond met het eten van koekjes, het
enige wat hem in de gelegenheid stelde telkens weer te zeggen dat hij het liever
niet deed), Melville vergeef ik alles.
De geschiedenis van de relatieve catastrofe (relatief omdat hij een andere
mislukking verzon, namelijk die van Bartleby, en toen rust vond) van Melville's
literaire carrière kun je als volgt samenvatten: na zijn eerste avonturenverhalen
waarmee hij veel succes boekte, omdat men hem voor een pure chroniqueur van
het zeemansleven aanzag, reageerde zijn publiek na verschijnen van Mardi volkomen
verward, want het was - en
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is tot op heden - een tamelijk onleesbare roman, die in zijn inhoudelijke structuur
evenwel vooruitloopt op toekomstige werken van Kafka: het gaat om een eindeloze
achtervolging op een oneindige zee. Moby Dick maakte in 1851 bijna allen aan het
schrikken die de moeite namen het te lezen. Pierre; or, the ambiguities mishaagde
de critici enorm, en The Piazza tales (die op het eind het verhaal Bartleby bevatten,
dat drie jaar tevoren onder zijn naam in een tijdschrift was verschenen) werden niet
opgemerkt.
Het was 1853 toen Melville, die nog maar vierendertig was, tot de slotsom kwam
dat hij mislukt was. Zolang men hem als chroniqueur van het zeemansleven had
gezien was alles goed gegaan, maar zodra hij begonnen was meesterwerken te
scheppen, hebben publiek en critici hem unaniem verkeerd beoordeeld en hem
ieder succes ontzegd.
Met het oog op zijn mislukking schreef hij in 1853 Bartleby, the Scrivener, een
verhaal als middel tegen zijn depressie en kiem van zijn toekomstige ondernemingen,
die drie jaar later in The Confidence-man: his masquerades zouden uitmonden, de
geschiedenis van een buitengewone bedrieger (een vroege verwant van Duchamp)
en een woeste catalogus van ruwe, duistere beelden, het laatste gepubliceerde
prozawerk.
Melville stierf in 1891, door de wereld vergeten. In de laatste vierendertig jaar
schreef hij een lang gedicht, reisherinneringen en kort voor zijn dood de roman Billy
Budd, nog een meesterwerk - de pre-kafkaeske geschiedenis van een proces: tegen
een ter dood veroordeelde zeeman, veroordeeld als het ware om boete te doen
voor de zonde dat hij ooit jong, briljant en onervaren was geweest -, een meesterwerk
dat pas dertig jaar na zijn dood gepubliceerd zou worden.
Alles wat hij in de laatste vierendertig jaar van zijn leven schreef, schreef hij op
een Bartlebyaanse manier, in een ritme van de minste krachtsinspanning, alsof hij
het liever niet deed, en met zichtbare afkeer van de wereld die hem had afgewezen.
Als ik aan deze afwijzing denk, schiet mij te binnen wat Maurice Blanchot gezegd
heeft in verband met al degenen die tijdig in staat waren de aangename schijn van
een versleten, bijna altijd lege communicatie af te wijzen, wat - terzijde opgemerkt
- in de literatuur van tegenwoordig volop in zwang is: ‘De stap naar de ontkenning
is moeilijk en zeldzaam, hoewel voor ieder van ons in gelijke mate zodra we ertoe
besluiten. Waarom moeilijk? Omdat je niet alleen het slechtste moet afwijzen, maar
ook oplossingen die verstandig lijken, die je geslaagd zou vinden.’
Toen Melville ophield met het zoeken naar een geslaagde oplossing en niet meer
van plan was te publiceren, dus besloot te handelen zoals al degenen die ‘het liever
niet doen’, was hij jarenlang op zoek naar werk - om zijn gezin te onderhouden -,
ongeacht wat voor werk. Toen hij tenslotte
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werk vond - dat was het geval in 1866 - was hem hetzelfde lot beschoren als Bartleby,
zijn vreemde figuur.
Parallelle levens. Gedurende de laatste jaren van zijn leven werkte Melville net
als Bartleby, ‘laatste zuil in de ruïnes van een tempel’, als kantoorbediende op een
sjofel New Yorks kantoor.
Onmogelijk dit kantoor van de uitvinder van Bartleby niet met dat van Kafka te
associëren en met hetgeen deze aan Felice Bauer schreef, dat de literatuur hem
afsloot van het leven, zeg maar: het kantoor. Ook al hebben deze dramatische
woorden mij steeds aan het lachen gebracht - momenteel des te meer omdat ik in
een goed humeur ben en mij Montaigne herinner, die zei dat ons speciale lot was
dat wij er evengoed voor geschapen zijn dat men over ons lacht als dat wij zelf
lachen -, dan zijn er nog andere woorden van Kafka aan Felice Bauer, weliswaar
minder beroemd dan de vorige, die mij nog meer aan het lachen brengen. Hoe vaak
heb ik ze mij in herinnering geroepen wanneer ik op kantoor was en ben ik er op
die manier in geslaagd vol te houden, zonder bij het eerste gevoel van benauwdheid
meteen in paniek te raken: ‘Liefste, overal moet er aan Jou gedacht worden, daarom
schrijf ik Je hier aan het bureau van mijn baas, die ik op dit moment vervang.‘
*
Je zou haast denken dat Schopenhauer met Melville gesproken heeft en hem de
opdracht heeft gegeven een tekst over de neezegger te schrijven, over de schrijvers
van de ontkenning.
Ik kende de tekst niet, een brief van Melville aan zijn vriend Hawthorne. Hij lijkt
inderdaad gemaakt voor mijn aantekeningen:
‘Het neen is prachtig, omdat het een leeg, maar altijd vruchtbaar middelpunt is.
Zelfs satan kan een geest die met veel bombarie neen zegt niet dwingen ja te
zeggen. Want alle mensen die ja zeggen, liegen; wat de mensen betreft die neen
zeggen, wel, zij bevinden zich in de gelukkige positie van verstandige
Europareizigers. Ze gaan de grenzen van de eeuwigheid over met niet meer dan
een koffer, dat wil zeggen: met het ego. Terwijl het hele gepeupel dat ja zegt, met
een hoop bagage reist en ertoe verdoemd is nooit door de douane heen te komen.’
*
Klara Whoryzek werd op 8 januari 1863 in Karlsbad geboren, maar enkele maanden
later trok haar familie naar Danzig (Gdansk), waar Klara haar kinderjaren en jeugd
zou doorbrengen: een periode die zij in De intieme lamp beschreven heeft, waar zij
slechts ‘zeven herinneringen in de vorm van zeepbellen’ aan overhield.
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Klara Whoryzek ging op haar eenentwintigste naar Berlijn, waar zij onder anderen
met Edvard Munch en Knut Hamsun de kring rond August Strindberg vormde. In
1892 stichtte zij de Uitgeverij Whoryzek, die alleen De intieme lamp uitgaf en kort
daarna failliet ging - kort voor de uitgave van A. Girauds Pierrot lunaire.
Het was geenszins de teleurstelling over het gebrek aan aandacht voor haar boek,
ook niet het mislukken van de uitgeverij, wat haar tot aan het eind van haar dagen
literair volledig deed verstommen. De reden waarom Klara Wohyzek het schrijven
opgaf, was - zoals zij haar vriend Paul Scheerbart verklaarde -, dat zij, hoewel ze
wist dat zij zich alleen door het schrijven als het ware als een draad van Ariadne
met haarsgelijken zou verbinden, niet kon accepteren dat iemand van haar vrienden
haar las, aangezien de boeken die zij zich in de tijd van haar literaire zwijgen had
voorgesteld, echte zeepbellen waren, voor niemand bestemd, niet eens voor haar
intiemste vrienden, zodat het verstandigste wat zij kon doen was wat zij gedaan
heeft: ze niet schrijven.
Haar dood op 16 oktober 1915 in Berlijn was het gevolg van haar weigering
voedsel tot zich te nemen, uit protest tegen de oorlog. Ze was een hongerkunstenares
avant la lettre, een wegbereidster voor de kever Gregor (die de dood door uitputting
zocht), en zij volgde, waarschijnlijk onbewust, Bartleby's voorbeeld, die in
foetushouding stierf - uitgeput op het grasveld van een binnenplaats liggend - met
open, troebele ogen, maar verder in diepe slaap onder de blikken van een kok die
hem vroeg of hij 's avonds nog altijd niet wilde eten.
***

Jacq Vogelaar
Bartleby, invulformulier bij fragmenten van Enrique Vila-Matas en Gilles
Deleuze
De Spaanse schrijver Enrique Vila-Matas heeft uit de hoofdpersoon van de vertelling
van Herman Melville een Bartleby-syndroom gedestilleerd en dat als kenteken
genomen om in de moderne literatuur een aantal schrijvers te markeren die tezamen
een soort ondergrondse familie vormen. Hij noemt zijn genealogische exercities
een roman om meteen zelf te verklaren dat het in feite voetnoten of liever glossen
zijn bij de tekst van Melville. Dat is maar voor de helft waar, want Melville's vertelling
gaat niet over een schrijver maar een overschrijver. Als in Bartleby de gelijknamige
hoofdpersoon niet meer schrijft, houdt hij op met overschrijven of het opnemen van
een dictaat. Bartleby zegt niet dat hij niet meer wil schrijven zomin als dat hij de
wereld afwijst of het leven weigert. Bartleby gebruikt nooit het woord ‘willen’, negatief
noch positief, zodat tot het eind toe het verband tussen willen en kunnen zoek is.
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De uitspraak waarmee hij zijn opdrachtgever - de advocaat, de wetsdienaar, de
verteller en man die dicteert, minstens evenzeer hoofdpersoon als de invulfiguur
Bartleby - tot wanhoop drijft: ‘I would prefer not to’ (Ik deed het liever niet), is geen
weigering in de strikte zin: hij zegt niet dat hij iets (niet) wil doen, hij geeft te kennen
dat hij iets bij voorkeur laat. Bartleby is geen man die ophoudt met schrijven of er
niet aan wil beginnen; of hij de wereld met evenzoveel woorden afwijst is trouwens
ook maar de vraag.
Vila-Matas maakt van Bartleby een schrijver, een gemankeerde schrijver die er
de brui aan geeft, of het schrijven uitstelt of er nooit aan begint. Zijn 86 glossen,
waarin hij een keur aan schrijvers van dat type presenteert, in alle soorten en maten,
bestaande en gefingeerde, zijn geen kanttekeningen bij Melville's tekst, maar bij de
ongeschreven tekst van een klerk die niet de geringste literaire aanvechting kent.
Bartleby is een scrivener, alleen schrijver in de betekenis van klerk. Ik betwijfel of
zo'n figuur als voorbeeld of model voor schrijvers kan dienen, en daarmee komt de
roman van Vila-Matas in de lucht te hangen, met titel en al. Bartleby y compãnia
(Bartleby & Co.) gaat dan ook meer om Melville, die in zijn figuur Bartleby zijn eigen
dubbelzinnige houding ten opzichte van het schrijven (of liever ten opzichte van de
literatuur) geprojecteerd zou hebben, dan om Bartleby zelf, met wie ook de schrijvers
die in de roman de revue passeren minder gemeen hebben dan hun personages.
En nogal ongeloofwaardig is dat de hoofdpersoon -verteller van Bartleby & Co. met
Bartleby verwant zou zijn.
De vertaalde fragmenten zijn dan ook gekozen met het oog op de schrijver Melville
en zijn Scrivener.
Het is natuurlijk geen toeval dat Bartleby tot de verbeelding van schrijvers en filosofen
gesproken heeft; de onwillige overschrijver is zo'n onbeschreven blad, zo'n raadsel,
en tegelijk zo markant dat iedereen hem voor eigen gebruik in dienst kan nemen.
Alleen al in de Franse literatuur is er een hele rits auteurs te noemen die in Bartleby
van alles zagen, van Blanchot en Deleuze tot Perec en Pennac, en bijna geen van
hen vergat als tegenhangers Bouvard en Pécuchet te noemen die als overijverige
kopiïsten praktisch in alles het tegendeel van Bartleby zijn.
Gustaw Herling verbaasde zich ooit (in 1973, zie zijn dagboekaantekeningen in
Raster 104) over de frappante overeenkomst tussen Melville's Bartleby en
Bashmatsjkin, de kopiïst in de vijftien jaar eerder gepubliceerde novelle De mantel
van Gogol. En vele commentatoren verwijzen naar Franz Kafka en Robert Walser,
waarbij soms iets tegemakkelijk de auteur als een van zijn eigen personages wordt
behandeld.
De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben schreef in 1993 een geleerd betoog over
Bartleby: Bartleby; La Formula della creazioni (in het Duits zijn drie hoofdstukken
samen met een ander groot opstel uitgegeven als Bartleby oder die Kontingenz).
Interessant vanwege de excursies waarin Agamben de voorgeschiedenis van het
idee ‘schrijver’ en ‘schrijftafel’ uit de doeken doet, en om de Leibniz-exegese, maar
ook een illustratie van de dichterlijke vrijheid van sommige filosofen in hun omgang
met literaire teksten. In een later boek over Auschwitz typeert Agamben de muzelman
(het crepeergeval in het concentratiekamp) als toonbeeld van absolute passiviteit
- als metafoor voor niet meer zijn en toch leven, niets meer kunnen zeggen en
daardoor getuigen - in dezelfde bewoordingen als waarmee hij de figuur Bartleby
omschreef als louter naar zichzelf refererende, van elke subjectiviteit ontdane
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lezen van sommige commentaren met de verteller van Bartleby te verzuchten: Oh,
Bartleby! Oh, mensheid.
Om toch iets positiefs over Agamben te zeggen, want om eerlijk te zijn lees ik zijn
werk met gemengde gevoelens: zijn filologische excursies zijn soms verrassende
uitstapjes in monothematische redeneringen. Melville's novelle eindigt ermee dat
de nieuwe eigenaar van het kantoor waar Bartleby niet weg wil hem door de politie
laat ophalen, die hem wegens landloperij in de gevangenis stopt. Daar ligt hij tenslotte
in elkaar gedoken op de binnenplaats met zijn gezicht naar de muur, elk voedsel
weigerend, en blaast daar, door geen mens opgemerkt, zijn laatste adem uit. Bij
geruchte hoort de advocaat, zo vertelt hij ter afsluiting, dat Bartleby voorheen
werkzaam is geweest op een kantoor voor onbestelbare brieven in Washington.
Agamben wijst er op dat letters niet alleen brieven betekent. Pal voor de laatste
zucht van de verteller, die ik zojuist kopieerde, stelt hij zich voor hoe het Bartleby
te moede geweest moet zijn toen hij de dead letters openmaakte en inzage kreeg
in de noden van onbekenden: ‘hij wiens nood het [daarin aangetroffen bankbiljet]
had kunnen lenigen, eet niet langer en heeft geen honger meer; vergiffenis voor
hen die in vertwijfeling stierven; hoop voor hen die in wanhoop stierven; goede tijding
voor hen die verstikten in de troosteloosheid van hun ellende. Verzonden als
levenstekens, zijn al die brieven ten dode opgeschreven. Oh, Bartleby! Oh,
mensheid!’
En dan weet Agamben van de voorlaatste zin, ‘On errands of life, these letters
speed to death’, te vertellen dat het een nauwelijks verhuld citaat uit de Engelse
bijbelvertaling is: And the commandment, which was ordained to life, I found to be
unto death (Rom. 7.10). Niet onbelangrijk is dan voor de interpretatie van het hele
verhaal van Melville dat de verteller advocaat is en Bartleby dus weigert juridische
schriftstukken over te schrijven. Dat opent weer een ander perspectief, meer in
Kafka's richting.
Agambens titel is een verwijzing naar het volgende nawoord van Gilles Deleuze,
‘Bartleby, ou la Formule’, bij de Franse vertaling van Bartleby (1989). Ook Vila-Matas
refereert eraan.
Hierna volgt een vertaling van het begin van het essay, dat verder in steeds
bredere kringen uitloopt op een beschouwing over het hele oeuvre van Melville in
het kader van de moderne taalfilosofie - als Raster daaraan een nummer wijdt, zal
daarin wellicht ruimte zijn voor het vervolg van Deleuze's beschouwing.
***

Gilles Deleuze
Bartleby, of de formule
‘Mooie boeken worden geschreven in een soort vreemde taal.’
Proust, Contre Sainte-Beuve
Bartleby is geen metafoor van de schrijver noch een symbool van wat dan ook. Het
is een extreem komische tekst en het komische is altijd letterlijk. Het lijkt wel een
verhaal van Kleist, van Dostojevski, van Kafka of Beckett, waarmee het een
ondergrondse en indrukwekkende verbinding aan-
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gaat. De tekst wil alleen maar zeggen wat hij letterlijk zegt. En wat hij zegt en keer
1
op keer zegt is: IK DEED HET LIEVER NIET, I would prefer not to Het is de formule van
zijn triomf, en elke lezer die van het boek houdt herhaalt haar op zijn manier. De
man die de formule heeft uitgesproken is een magere en vale man die iedereen gek
maakt. Maar wat betekent de formule naar de letter genomen?
Allereerst valt ons een zekere gemaniëreerdheid op, een zekere plechtigheid:
prefer wordt zelden in die zin gebruikt, en noch de chef van Bartleby, de advocaat,
noch de klerken maken er regulier gebruik van (‘een raar woord, ik voor mij gebruik
het nooit...’). De gewone formulering zou eerder zijn I had rather not. Maar de
vreemdheid van het zinnetje gaat veel verder dan het ene woord: het is grammaticaal
helemaal correct, syntactisch correct, maar de zin eindigt zo abrupt. NOT TO laat
open wat het afwijst, het geeft er een radikale wending aan, een soort grens-functie.
De herhaling en nadrukkelijkheid maken de uitspraak in z'n geheel nog
ongebruikelijker. Gemompeld met een zachte, geduldige, toonloze stem, wordt ze
haast onvergeeflijk, een aaneengesloten, in één adem uitgesproken serie woorden.
In dat opzicht heeft ze dezelfde kracht, dezelfde rol als een agrammaticale formule.
Taalkundigen hebben wat ze noemen de ‘agrammaticaliteit’ van a tot zet
geanalyseerd. Er zijn talrijke krasse voorbeelden te vinden bij de Amerikaanse
dichter e.e. cummings: He danced his did, zoals je zou zeggen ‘hij danste zijn gang’
in plaats van ‘hij ging dansen’. Nicolas Ruwet legt uit dat je een serie gewone
grammaticale varianten kunt opstellen waarvan de agrammaticale formule de limiet
zou vormen: he danced his did zou een limiet zijn van de normale uitdrukkingen he
2
did his dance, he danced his dance, he danced what he did... Dat is geen
koffer-woord meer van het type dat je bij Lewis Carroll aantreft, maar een
‘koffer-constructie’, een ‘adem-constructie’, een limiet of een tensor. Misschien is
het handig een voorbeeld in het Frans te nemen, een uit de praktijk: iemand heeft
een aantal spijkers in de hand om iets aan de muur te bevestigen en roept J'EN AI
UN DE PAS ASSEZ (ik heb er een niet genoeg). Dat is een agrammaticale zin die de
limiet vormt van een serie correcte uitdruk-

1

2

De formule is in het Frans op verschillende manieren vertaald, voor elk ervan is iets te zeggen.
Wij volgen de suggestie van Maurice Blanchot in L'Ecriture du désastre, Gallimard, p. 33. [Ik
doe het liever niet is de versie volgens de Nederlandse vertaling van Auke Leistra van Herman
Melville: Bartleby: Een verhaal van Wall Street / A story of Wall Street, tweetalig uitgegeven
bij Boekwerk, 1989, Groningen.]. Een korte, wat dwarsere variant is Liever niet of Nee, liever
niet; ook zou kunnen, met het oog op het agrammaticale van Deleuze: Liever zou ik (dat) niet
doen of Liever doe ik het niet.]
Nicolas Ruwet, ‘Parallélismes et déviations en poésie’, in Langue, discours, société, Éd. du
Seuil, p. 334-344 (over ‘koffer-constructies’)
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kingen: ‘Ik heb er een teveel, Ik heb er niet genoeg, Ik kom er een tekort.’ Zou de
formule van Bartleby niet tot dat type kunnen behoren, stereotyp voor Bartleby zelf
en tevens een hoogst poëtische uitdrukking van Melville, limiet van een serie als ‘ik
zou dat liever hebben, ik zou dat liever niet doen, dat doe ik liever niet...’? Ondanks
de normale constructie klinkt het als een afwijking, atypisch
DAT DEED IK LIEVER NIET. De formule kent varianten. De ene keer is het geen
voorwaardelijke wijs en staat er droogweg: LIEVER NIET. I prefer not to. De andere
keer, de laatste keren dat de formule voorkomt, lijkt ze haar geheimzinnigheid te
verliezen doordat er ter afsluiting een infinitief op volgt, achter to: ‘Ik houd liever mijn
mond’, ‘Ik zou liever niet zo redelijk zijn’, ‘Ik zou liever geen baantje als schrijver
nemen’, ‘Ik zou liever iets anders doen’... Maar zelfs in die gevallen voel je de
heimelijke aanwezigheid van de ongewone formule die in de taal van Bartleby blijft
meespelen. Hij voegt er zelf aan toe: ‘maar ik ben geen speciaal geval’, ‘ik heb niets
bijzonders’, I am not particular, om aan te geven dat al het andere dat je hem zou
kunnen voorstellen toch weer iets bijzonders zou kunnen zijn dat op zijn beurt ten
prooi valt aan de grote onbepaalde formule, DAT DEED IK LIEVER NIET, die eens en
voor altijd en in alle gevallen blijft bestaan.
De formule komt bij tien belangrijke gelegenheden voor, en elke keer kan ze
meermalen opduiken, herhaald of gevarieerd. Bartleby is kopiïst op het kantoor van
de advocaat: hij gaat door met kopiëren, ‘hij schreef stilletjes door, sloom en
werktuiglijk.’ De eerste keer is wanneer de advocaat hem zegt een of ander document
te vergelijken, dat hij de kopie van twee klerken met hem wil doornemen: IK DEED
HET LIEVER NIET. De tweede keer wanneer de advocaat hem zegt zijn eigen kopieën
na te kijken. De derde keer wanneer de advocaat hem vraagt de papieren samen
met hem door te nemen. De vierde keer wanneer de advocaat hem naar het
postkantoor stuurt om te kijken of er post is. De vijfde keer wanneer hij hem vraagt
naar de kamer ernaast te gaan. De zesde keer wanneer de advocaat op een
zondagmorgen zijn kantoor binnen wil gaan en ontdekt dat Bartleby van het kantoor
zijn vaste woon-en verblijfplaats heeft gemaakt. De zevende keer wanneer de
advocaat gewoon met hem wil praten en hem alleen wat vragen stelt. De achtste
keer wanneer Bartleby niet meer kopieert, geen kopie meer aanraakt, het kopiëren
opgeeft, en de avocaat hem wegjaagt. De negende keer wanneer de advocaat een
tweede poging doet hem weg te jagen. De tiende keer wanneer Bartleby uit het
kantoor is gezet, op de trapleuning zit en in de hal slaapt, en de advocaat hoorndol
geworden hem allerlei buitenissige baantjes voorstelt (klerk worden in een
manufacturenwinkel, barkeeper worden, rekeningen innen voor handelaren, reisgezel
van een of andere jongeheer van goede komaf...) De
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formule loopt uit en vermenigvuldigt zich snel. Bij elke gelegenheid is er rond Bartleby
alom verbazing alsof men het Onzegbare of Onvermijdelijke te horen heeft gekregen.
Dat is het zwijgen van Bartleby: alsof hij alles gezegd heeft en in één keer de taal
heeft uitgeput. Bij elke volgende gelegenheid krijg je de indruk dat de waanzin
toeneemt: niet ‘speciaal’ die van Bartleby, maar om hem heen, en met name die
van de advocaat die de meest vreemde voorstellen doet en nog vreemdere dingen
doet.
Er is geen twijfel mogelijk, de formule is vernietigend, ze richt verwoestingen aan
en laat niets overeind staan. In het begin merk je dat de zin besmettelijk is: Bartleby
‘verdraait de tong’ van anderen. De ongewone woorden, I would prefer, sluipen in
het taalgebruik van de klerken van de advocaat zelf (‘u hebt het woord zelf in de
mond genomen!’) Maar die besmetting is niet wezenlijk, het wezenlijke is het effect
ervan op Bartleby: vanaf het moment dat hij heeft gezegd DAT DEED IK LIEVER NIET
(kopieën vergelijken), kan hij niet meer kopiëren, niet meer. Toch zal hij nooit zeggen
dat hij liever niet (kopiëert): hij is dat stadium gewoonweg gepasseerd (‘give up’).
En waarschijnlijk heeft hij dat niet direct in de gaten; want hij gaat door met kopiëren
tot aan de zesde gelegenheid. Maar wanneer hij het merkt is het volkomen duidelijk,
alsof dit besluit dat al besloten lag in de eerste keer dat de formule werd
uitgesproken, is uitgesteld: ‘Ziet u zelf niet waarom?’ zegt hij tegen de advocaat.
De gesloten formule heeft niet alleen tot gevolg dat verworpen wordt wat Bartleby
liever niet doet, maar ook dat ze onmogelijk maakt wat hij wel deed, wat hij
verondersteld werd nog wel te willen doen.
Men heeft opgemerkt dat de formule, I prefer not to, noch een bevestiging noch
een ontkenning was. Bartleby ‘weigert niet, maar accepteert ook niet, hij doet een
stap vooruit en trekt zich terug in die stap voorwaarts, hij geeft zich enigszins bloot
3
als hij zijn woorden lichtelijk intrekt’. De advocaat was opgelucht geweest als Bartleby
niet had gewild, maar Bartleby weigert niet, hij verwerpt alleen iets wat hij niet wil
(overlezen, de post...). En Bartleby accepteert het niet meer, hij bevestigt niet iets
dat hij verkiest, bijvoorbeeld dat hij blijft kopiëren, hij stelt alleen dat het onmogelijk
is. Kortom, de formule die achtereenvolgens elke andere handeling afwijst, heeft
de handeling van het kopiëren al opgeslokt die zij niet eens meer hoeft af te wijzen.
De formule heeft een verwoestende uitwerking omdat zij even genadeloos het
verkieslijke elimineert als welk ander niet-verkieslijks ook. Zij doet het eindpunt waar
ze op uit is en dat ze afwijst teniet, maar ook het andere eindpunt dat zij leek te
bewaren en dat onmogelijk wordt. In feite doet ze het verschil ertussen vervagen;
ze effent een gebied waar geen onderscheiden meer bestaan en alles
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Philippe Jaworski, Melville, le désert et l'empire, Preses de l'École normale, p. 19.
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onbepaald is, en die kloof tussen ongewenste handelingen en een gewenste
handeling wordt steeds groter. Elke bijzonderheid, elke verwijzing verdwijnt. De
formule maakt een einde aan het ‘kopiëren’, de enig mogelijke referentie om iets
wel of niet te willen. Ik deed liever niets dan iets: niet niets willen maar een
toenemend niet willen. Bartleby heeft het recht verworven te overleven, dwz
bewegingloos te zijn en met zijn gezicht naar een blinde muur toe te staan. Er zomaar
zijn en niets meer. Men dringt er bij hem op aan dat hij ja of nee zegt. Maar als hij
nee zou zeggen (teksten vergelijken, boodschappen doen ...), als hij ja zou zeggen
(kopiëren), zou men hem snel de baas zijn geworden en hem overbodig bevonden
hebben, hij zou het niet overleefd hebben. Hij kan alleen maar overleven door
verwachtingen te scheppen, die iedereen op afstand houden. Zijn manier van
overleven is liever niet te vergelijken, maar daardoor ook liever niet te kopiëren. Hij
moest het ene afwijzen om het andere onmogelijk te maken. De formule werkt naar
twee kanten tegelijk en blijft zichzelf opladen door telkens dezelfde stadia te
doorlopen. Daarom begint het de advocaat te duizelen en heeft hij elke keer het
gevoel dat alles van voren af aan begint.
Eerst denk je dat de formule een slechte vertaling is uit een vreemde taal. Maar
bij nader toehoren is de formule zo schitterend dat die hypothese vervalt. Misschien
graaft ze in de taal een soort vreemde taal. Ten aanzien van de agrammaticaliteiten
van cummings heeft men voorgesteld ze te beschouwen als afkomstig uit een
afwijkend dialect van het standaard Engels, waaruit men de andere regels zou
kunnen destilleren. Dat geldt ook voor Bartleby; de regel zou zitten in die logica van
het liever-niet, de negatieve voorkeur, een negativisme dat verdergaat dan alle
negatie. Maar als het waar is dat literaire meesterwerken altijd een soort vreemde
taal vormen in de taal waarin ze geschreven zijn, wat voor waanzinnige wind, wat
voor psychotische adem gaat er dan door het taalgebruik? Het behoort tot de
psychose een procédé in werking te stellen waardoor de gewone taal, de
standaardtaal, op zo'n manier wordt behandeld dat ze een onbekende oorspronkelijke
taal ‘vertaalt’ die wellicht een projectie van de taal van God is en die alle taal in het
ongerede brengt. Dat soort procédés zien we in Frankrijk bij Roussel en Brisset, in
4
Amerika bij Wolfson . Is het niet met name de schizofrene roeping van de
Amerikaanse literatuur dat ze op die manier de Engelse taal uit de hand doet lopen
door haar op drift of op zijwegen te laten raken, haar vrij te stellen of overmatig te
belasten (détaxes of surtaxes in tegenstelling tot de standaard syntax)? Een beetje
psychose in de Engelse neurose te brengen?

4

Michel Foucault maakt een vergelijkende analyse van de drie procédés: voorwoord bij La
Grammaire logique van Brisset (zie Raster 24/1983)
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Een nieuwe universaliteit te bedenken? Desnoods laat men andere talen in het
Engels doorklinken zodat in haar beter de echo van de goddelijke taal van storm
en donder weerklinkt. Melville verzint een vreemde taal die onder het Engels
doorklinkt en die de overhand krijgt: het is het OUTLANDISH of het Buitenlands, de
taal van de Walvis. Vandaar het belang van de studies met betrekking tot Moby
5
Dick die op Getallen en Letters gebaseerd zijn, en hun cryptische betekenis , om
tenminste een geraamte van de oorspronkelijke onmenselijke of bovenmenselijke
taal over te houden. Het is alsof er drie bewerkingen aaneengeschakeld worden:
een bepaalde behandeling van de taal; het resultaat van die behandeling die een
taal doet ontstaan in een oorspronkelijke taal; en het effect dat alle taalgebruik in
beweging brengt, het op hol doet slaan en tot zijn eigen grens drijft om daar het
Buiten te ontdekken, muziek of zwijgen. Zoals een groot boek altijd de tegenhanger
is van een ander boek dat alleen in de ziel geschreven wordt, met zwijgen en bloed.
Dat is niet alleen Moby Dick, maar ook Pierre; or, the ambiguities, waar Isabelle de
taal aantast met een onbegrijpelijk gemompel, als een basso continuo dat alles wat
ze zegt voegt naar de akkoorden en klanken van haar gitaar. En Billy Budd, dat
angelieke of adamitische wezen, verminkt met zijn gestamel de taal maar voert ook
het muzikale en hemelse Hiernamaals van de gehele taal op. Het is als bij Kafka,
‘een smartelijk gepiep’ dat de klank van de woorden aantast terwijl de zuster de
viool stemt die op Gregor antwoordt.
Bartleby heeft ook iets angelieks en adamitisch, maar zijn geval lijkt anders, omdat
hij niet over een algemeen Procédé beschikt om iets met de taal te doen, al was
het maar stamelen of stotteren. Hij volstaat met een korte, ogenschijnlijk correcte
formule, hooguit een beperkte tic die zich bij bepaalde gelegenheden voordoet. En
toch is het resultaat of het effect hetzelfde: dat in de taal een soort vreemde taal
gegraven wordt en de hele taal met zwijgen geconfronteerd wordt, in zwijgen opgaat.
Bartleby kondigt het langdurige zwijgen aan waartoe Melville overgaat, slechts
onderbroken door de muziek van de gedichten, en dat hij alleen verbreekt voor Billy
6
Budd . Bartleby zelf had geen andere uitweg dan z'n mond houden en zich
terugtrekken achter zijn scherm, elke keer dat hij de formule had uitgesproken, tot
zijn uiteindelijke zwijgen in de gevangenis. Na de formule viel er niets meer te
zeggen: ze is evenveel waard als een procédé, ze is allang geen eigenaardige tic
meer.
De advocaat stelt zelf een theorie op voor de redenen waarom de formule van
Bartleby het taalgebruik verwoest. Elk taalgebruik, veronder-

5
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Vgl. Viola Sachs, La Contre-Bible de Melville, Mouton .
Over Bartleby en over het zwijgen van Melville, zie Armand Farrachi, La part du silence, Éd.
Barrault, p. 40-45.
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stelt hij, heeft verwijzingen of veronderstellingen (‘assumptions’). Het gaat er niet
om wat de taal exact aanduidt, maar wat haar de mogelijkheid biedt iets aan te
duiden. Een woord veronderstelt altijd andere woorden die het kunnen vervangen,
aanvullen of er samen andere woorden mee vormen: daardoor kan de taal op
uiteenlopende wijzen dingen, toestanden van dingen en handelingen benoemen
volgens een verzameling objectieve, expliciete afspraken. Misschien zijn er ook
andere, impliciete en subjectieve conventies, een ander type verwijzingen of
veronderstellingen. Als ik spreek benoem ik niet alleen dingen en handelingen, maar
ik verricht reeds handelingen die een betrekking met de gesprekspartner tot stand
brengen alnaargelang onze verschillende situaties: ik geef bevelen, ik stel vragen,
ik doe beloftes, ik bid, ik verricht ‘taalhandelingen’ (speech-act). Taalhandelingen
zijn altijd auto-referentieel (ik geef inderdaad een bevel door te zeggen ‘ik beveel
u’.), terwijl constaterende proposities betrekking hebben op andere dingen en andere
woorden. Dat is het dubbele verwijzingsysteem dat Bartleby verwoest.
De formule I PREFER NOT TO sluit elk alternatief uit en slokt datgene op wat ze zegt
te bewaren, én schuift elk ander ding opzij; ze impliceert dat Bartleby met kopiëren
ophoudt, d.w.z. met het reproduceren van woorden; ze veroorzaakt een dusdanige
toename van de zone van onbepaaldheid dat de woorden niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn, ze schept een leegte in het taalgebruik. Maar ook maakt ze de
taalhandelingen onklaar volgens welke een baas bevelen kan geven, een
belangstellende vriend vragen kan stellen, een betrouwbare man beloften kan doen.
Als Bartleby zou weigeren, zou hij nog erkenning kunnen vinden als rebel of
opstandeling en zou hij zodoende nog een sociale rol hebben. Maar de formule
maakt elke taalhandeling onklaar, tegelijk maakt ze Bartleby tot pure buitenstaander
aan wie geen enkele sociale situatie kan worden toegekend. Dat is wat de advocaat
met schrik vaststelt: al zijn pogingen om Bartleby tot rede te brengen lijden schipbreuk
omdat ze op een logica van veronderstellingen berusten volgens welke een baas
‘verwacht’ dat hij gehoorzaamd wordt, of een belangstellende vriend aangehoord,
terwijl Bartleby een nieuwe logica uitvindt, een logica van het liever die volstaat om
de vooronderstellingen van het taalgebruik te ondermijnen. Zoals Mathieu Lindon
opmerkt ‘slaakt’ de formule ‘de band’ tussen de woorden en de dingen: ze snijdt het
taalgebruik af van elke referentie volgens de absolute roeping van Bartleby, een
man zonder referentie te zijn, iemand die opduikt en verdwijnt, zonder referentie
7
naar zichzelf of iets anders . Om die reden functioneert de formule, al lijkt ze correct,
als een echte agrammaticale zin.
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Bartleby is de Vrijgezel, van wie Kafka zei: ‘de enige grond die hij heeft is die hij
nodig heeft voor zijn twee voeten, en het enige houvast dat wat zijn twee handen
kunnen bedekken’ - de man die in de winter in de sneeuw gaat liggen om van kou
te sterven als een kind - de man die niets anders te doen had dan wandelen, maar
8
die zijn wandelingen kon maken op welke plaats dan ook, zonder te bewegen.
Bartleby is de man zonder referenties, zonder bezittingen, zonder eigenschappen,
zonder bijzonderheden: hij is te glad om een bijzonderheid aan vast te maken.
Zonder verleden noch toekomst, hij is kortstondig. I PREFER NOT TO is de chemische
of alchemistische formule van Bartleby, maar je kunt hem omgekeerd lezen, I AM
NOT PARTICULAR, ik ben niet bijzonder, als onmisbare aanvulling.
VERTALING: J.F. VOGELAAR

8
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Klaus Heinrich
Excursie over Odysseus en Meneer K.
Bij Klaus Heinrich Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen.
Klaus Heinrich doceerde van 1971 tot 1995 godsdienstfilosofie aan de Freie
Universität Berlin, waarvan hij in 1948 een van de oprichters was geweest. Zijn
leerstoel had in plaats van ‘Godsdienstwetenschap’ ook ‘Alles met een vraagteken’
kunnen heten. Zijn (niet-gepubliceerde) dissertatie (1952) had als titel: Versuch über
das Fragen und die Frage. In het nawoord bij zijn boek met de bijna
spreekwoordelijke titel Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen (vorig jaar
werd in Zürich bij de honderdste geboortedag van Adorno een groot congres
gehouden onder die titel, maar dan zonder ‘Versuch über’) vraagt Heinrich expliciet
wat aan de splitsing van wetenschap in vakgebieden, denkrichtingen en disciplines
ten grondslag ligt, een ‘ontmenging’ waar hij in publicaties over de universiteit vaak
tegen geschreven heeft. ‘Waarop zijn [die indelingen] een antwoord? Wat brengen
ze aan het licht? Waartegen beschermen ze ons? Wat zou er gebeuren als ze er
niet zijn?’ In dat nawoord verdedigt hij zich tegen het verwijt dat hij disciplines
vermengt: poëzie, logica, psychoanalyse; ontologie en ethiek; godsdienstwetenschap
en cultuurkritiek.
Als er één formule voor het boek te vinden is dan is dat de beginzin: Neezeggen
is de uitdrukkingsvorm van pro- test. Protest van wie en tegen wie? In het boek van
Heinrich, dat in zekere zin een vervolg was op zijn Habilitationsschrift, Parmenides
und Jona (1966, Vier studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie),
vat hij kort samen waartegen het nee gericht is: de angst voor de zinloosheid, waarin
hij drie stadia onderscheidt, die hij ontleende aan de godsdienstfilosoof Paul Tillich:
de dreiging van identiteitsverlies, de dreiging dat destructieve krachten de mens
sprakeloos maken, en de dreiging dat angst voor identiteitsverlies en sprakeloosheid
tot zelfvernietiging leidt. Zo ongeveer luiden ook de hoofdstuktitels van het boek
over het nee. Het boek is dan inderdaad een poging te laten zien wat voor
moeilijkheden nee-zeggen inhoudt: in een wereld die tot protest aanleiding geeft,
schijnt het niet overbodig te zijn die uitdrukkingsvorm aan een onderzoek te
onderwerpen, ‘maar de moeilijkheid waarop dat onderzoek stuit,’ aldus Heinrich,
‘zijn vermoedelijk de moeilijkheden van het nee-zeggen zelf.’ Dat is de duivelskring
van het neen. Het grote gevaar van het nee is dat men zijn toevlucht zoekt in datgene
waarvoor men vlucht - de zelfvernietiging die in het protest schuilgaat. Die analyse
maakte indertijd Heinrich tot een allerminst onkritische commentator van de
protestgeneratie. Enigszins cryptisch gaat daarover een van de excursies in het
boek, over Odysseus en meneer K.
Klaus Heinrich heeft mondjesmaat gepubliceerd, maar alles bij elkaar is dat toch
niet weinig. Sporen van zijn denkwerk zijn bij vele, beroemdere theoretici aan te
treffen, zoals bijvoorbeeld bij Peter Sloterdijk, die op Hein-
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richs onderscheid tussen antieke cynici en modern cynisme is doorgegaan. In een
Festschrift als dat bij zijn vijftigste verjaardag in 1979, Aufmerksamkeit, stonden
bijdragen van mensen uit alle mogelijke kunsten en wetenschappen. (JFV)
De list van Odysseus in de grot van Polyfemus reikt niet ver. Hij is niet aanspreekbaar
zolang hij onder de buik van een ram hangt. Hij kan niet eens verraden worden,
want: ‘Niemand wurgt me, vrienden, arglistig! En niemand gebruikt geweld’. Maar
hij kan het niet aan om niemand te zijn. Het verblinde monster moet zijn roem
verkondigen, en het scheelde weinig of het individu, dat door het noemen van zijn
naam zichzelf verraadt, had zijn onvermogen om in naamloosheid terug te vallen
met de dood betaald. Andere helden hebben de mensen geleerd te doden en te
sterven. Odysseus leert ze de dood te weerstaan en identiek te zijn met zichzelf.
Misschien was zijn zwerftocht er een door het dodenrijk, zoals identiteit het leven
tegen de dood beschermt - Odysseus is de held van het overleven. Hij heeft de
monsters niet verslagen, hij heeft hun ban niet gebroken, hij is er alleen doorheen
geglipt en aan ze ontkomen. Aan geen van de ruimtes, die hem stuk voor stuk
dreigen uit te wissen en te verslinden, valt hij ten prooi. De betoverende eilanden,
die hem een geluk door vergeten beloven, houden hem niet vast. Tijd die niet
stilstaat, redt hem van de monsters: als degene die steeds alleen maar vertrekt
(voorloper van de reiziger die het nergens uithoudt) is hij de blijvende, die zijn
identiteit bewaart. Maar hij moet die bewijzen. De passages waarin hem dat lukt als schipbreukeling, als bedelaar, als teruggekeerde - zijn de hoogtepunten van de
vertelling. Hoe slaagt het bewijs? Herinnering is het verband dat de etappes van de
reis bijeenhoudt. Herinnering behoedt hem ervoor dat hij zichzelf vergeet of vergeten
wordt. Pas wanneer herinnering hem overmant, wordt hij kenbaar. De identiteit van
Odysseus is die van het herinnerde lijden, maar ze beperkt zich niet tot herinnering
en lijden. Het is zijn bestemming, naar huis terug te keren. Hij heeft een doel: dat
is er niet een waarmee een nieuw bestaan begint, zoals eens zijn navolger en
tegenspeler Aeneas, maar een die de terugkeer van het oude inhoudt. De
thuiskomende herstelt de oude orde. Voor de door de godin verjongde, aan de zijde
van een leeftijdloze vrouw, wordt de zwerftocht nu een tussenspel, zoals voor de
zwervende alle eerdere etappes. De tijd die niet stil leek te staan, is in zichzelf
teruggekeerd en staat stil. De verwachting zelf is tot herinnering geworden. Het is
of de identiteit van Odysseus nooit in gevaar is geweest. Hoezeer ze ook bedreigd
leek, hij kon de bedreigde identiteit niet verliezen: zij was hem opgelegd. Orakels
hebben hem gewaarschuwd, orakels hebben beide dingen voorzegd: lijden en
thuiskomst. Zoals het orakel de reeds herinnering geworden toekomst is, niet een
van het moment zelf, is hij al de op-drift-geraakte nog voordat hij op
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drift raakt. Hij leert niet en hij vergeet niet. Kenmerkend zijn twee latere verhalen:
een over het begin van zijn zwerftocht, en een over zijn dood. De op-drift-geraakte,
die zich aan de tocht naar Troje wil onttrekken, kan zich niet onttrekken aan het
op-drift-raken. Zijn list - verder zo koppig als het offerbedrog van Prometheus - kent
twee grenzen: hij mag noch zijn naam, noch zijn zoon offeren. Waanzin simulerend
- de donkere holte onder het identieke zelf - wilde hij al eens ‘niemand’ zijn, zoals
later in de grot van de cycloop. Maar de list mislukt. De zorg om zijn zoon verraadt
hem. Zoals daar de roem - de ware onsterfelijkheid van de zich boven de kringloop
van de tijd verheffende identiteit - zo mag hij hier de onmondige zoon niet verliezen:
de drager van de natuurlijke identiteit in de kringloop van de tijd. In beide gevallen
zou het niet meer het opgeven van het deel voor het geheel zijn (zoals elk offer een
aanbetaling is, zo is elke list een losgeld voor de dood), maar die van het geheel
zelf: de dood. - Gedenkwaardig is ook zijn einde: Telegonos, de zoon van Odysseus
en Kirke, doodt de door hem gezochte, maar niet herkende, met de stekel van een
rog. Het lijkt een passend einde. Het kon de lijdende niet lukken ‘niemand’ te zijn.
Degene die zijn identiteit behoudt, sterft aan een mislukkende identificatie. Heeft hij
ten slotte zijn identiteit toch verloren? - Het zijn allebei verhalen waarin een zoon
de ondergang van zijn vader wordt: Telemachos voor degene die wil blijven,
Telegonos voor degene die allang thuis is gekomen. Maar beide zonen nemen op
een heel ouderwetse wijze de plaats van hun vader in en identificeren zich zo met
hem: Telemachos als echtgenoot van Kirke, Telegonos als die van Penelope. Zoals
de zwerftocht tot tussenspel was geworden, wordt nu de dood van Odysseus tot
een natuurlijk overleven. Onze vertellingen hebben ons geleerd hoe de door
vernietiging en zelfvernietiging bedreigde identiteit op verschillende manieren
overleeft. Naast de list van de man die zich onkenbaar maakt, komen twee andere
te staan, die hem onsterfelijkheid verschaffen: de natuurlijke van het overleven in
het kind en aan de natuur ontsnappende van het overleven in de roem, de herinnering
aan de niet-Niemand; de ene is het antwoord dat de mysteriecultus, de andere het
antwoord dat het epos geeft.

II
Meneer K., de Odysseusfiguur van Brecht, draagt de ‘Niemand’ in zijn naam. K staat
voor Keuner. Het is een sprekende naam: een die onverschilligheid voor de methode
van overleven betekent. Maar meneer K. is helemaal niet onverschillig. Hij laakt de
methode van Socrates als onverschillig (had hij iets bestudeerd, dan had hij iets
geweten), hij is voor
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rechtvaardigheid (zijn behuizing moet meerdere uitgangen hebben) en roemt de
olifant: die paart list aan kracht, kan treurig en boos zijn, is niet eetbaar en kan goed
werken. Hij is onopvallend grijs en valt alleen op door zijn massa. Hij sterft in het
struikgewas. De schildering van het lievelingsdier is die van het imago van Keuner.
Meneer Keuner is niet Niemand. Wat betekent het dat hij deze naam draagt? Een
klein verhaaltje verduidelijkt zijn moeilijkheden. - ‘Een man die meneer K. lang niet
gezien had, begroette hem met de woorden: “U bent helemaal niet veranderd.”
“Oh,”, zei meneer K., en verbleekte.’ Meneer K. 's ‘Oh’ is het ‘Oh’ van de betrapte:
de betrapte verbleekt. Waarom voelt meneer K. zich betrapt? - De idealistische
versie dat hij stil was blijven staan, niet verder gegroeid, niet ‘gerijpt’ was, gaat niet
op. Dan zou meneer K. blozen en zich schamen. Maar ook de realistische duiding
gaat niet op: hij zou betrapt zijn als degene die hij is, de man zonder eigenschappen,
een ‘Keuner’. Dan zou hij niet verbleken en niet blozen, dan zou hij er vrolijk mee
instemmen, hij zou niet in tegenspraak zijn met zichzelf. Verbleken kan hij alleen
als iemand die niet instemt met zijn rol. Hij is betrapt als niet- Niemand. Hij draagt
zijn identiteit als een last met zich mee en kan er niet van af komen: ze heeft hem
verraden. Dus is het alleen een nieuwe versie van de moeilijkheid van Odysseus
in het hol van de Cycloop? - Odysseus is bang voor het Niemand-zijn. Hij kruipt niet
zomaar in een rol. Zonder zijn naam zou hij niemand zijn. Dat is zijn angst. - Meneer
K. heeft zijn naam prijsgegeven. Er wordt niet vermeld of hij nog een geheime naam
draagt, zoals de onderaardsen in het sprookje. Hij is de omkering van Repelsteeltje.
‘Wat fijn dat iedereen weet dat ik meneer Keuner heet,’ zou hij kunnen zeggen. Wat
betekent dat? - Zijn naam prijsgeven is zichzelf prijsgeven. De naam schept geen
orde, maar tovert tevoorschijn en houdt vast. De sprekende naam is al een uitwijken
voor de naam: hij kent, en laat het gekende door zich heen glippen. Namen zijn wat
Kant niet aan de ‘begrifflose Anschauungen’ durfde toeschrijven: ze zijn blind en
toch treffend. De sprekende naam als eigennaam is reeds de poging er doorheen
te glippen. Juist op die poging is meneer K. betrapt: hij draagt de naam Keuner en
is toch niet niemand. Waar Odysseus bang voor was, dat kan hem niet lukken.Bovendien is meneer K. niet zomaar iemand. Hij houdt lezingen. Hij is nuttig (ook
de olifant is nuttig: hij doet wat voor de kunst, hij produceert ivoor); hij kan zelfs
protesteren. Een keer spreekt hij zich in het openbaar uit tegen geweld. Dan ziet hij
hoe de mensen terugdeinzen, hij draait zich om en ziet achter zich staan: het Geweld.
En antwoordt op haar vraag: ik sprak me uit voor het geweld. Zijn leerlingen vragen
hem waarom hij geen ruggengraat heeft. En meneer K. vertelt ze een verhaal over
meneer Egge (Ecke met een zachte g-klank waaraan niemand zich kan stoten kan).
Ten tijde van de illegaliteit werd een agent bij
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hem ingekwartierd, die hem vroeg: wil je mij dienen? Meneer Egge dient hem zeven
jaar zonder een woord te zeggen, tot de agent dik geworden is van het vele slapen,
eten en bevelen, en sterft. Dan sleept hij hem zijn huis uit, maakt zijn woning schoon
en zegt opgelucht: ‘nee’, Meneer Keuner verklaart: juist ik mag geen ruggengraat
hebben. Ik moet langer leven dan het geweld. - Vragen dringen zich op: had meneer
Egge de agent kunnen bekeren? Meneer Egge niet. Was het toeval dat hij in leven
bleef? Het was toeval. Was het stomme protest dan tenminste effectief? Heeft
iemand het als protest begrepen? Meneer Keuner wel. Waartegen verzetten zich
deze twee, meneer Egge en meneer Keuner? - Ze verzetten zich, zelfs wanneer ze
lezingen houden (bijv. tegen het geweld), niet tegen het geweld, maar tegen het
zich verstrikken in taal. Zonder de roem van het overleven in de zang zou Odysseus
niemand zijn. Als Meneer Keuner niet in de naamloosheid zou zijn afgedaald zou
hij niemand zijn, meneer Egge zou niemand geweest zijn als de verstomming hem
niet had gered. Hij zou nu pas echt op de Niemandsnaam zijn betrapt. Is het dus
alleen maar een vlucht voor het Niemand-zijn in het Niemand-zijn? - Brecht,die de
onkenbaarheid een leven lang heeft aanbevolen (ik zeg je: wis de sporen uit), die
het struikgewas waarin de olifant sterft heeft beschreven als het stedelijk struikgewas
waarin we leven, heeft de bedreigde identiteit in het centrum van zijn werken
geplaatst. De identiteit van zijn figuren is even ‘beschadigd’ als de identiteit van hun
wereld. - Die van de inpakker Galy Gay is zo intact dat ze moeiteloos omgebouwd
kan worden: alleen wie zijn identiteit verbergt, kan haar behouden. Die van de
neergestorte monteurs in het Badener Lehrstück vom Einverständnis moet opgeofferd
worden: pas de opgeofferde identiteit kan van nut zijn voor de maatschappij. Die
van Shen-Te, van de goede en de slechte mensen van Sezuan, is niet meer dan
de realiteit van de gespletenheid. De pijnloze van meneer Schmitt in de schrikbarende
clownsscène die op Beckett en Ionesco vooruitloopt, is die van de volledige
demontage. Ze is een nieuwe naam voor geluk, want je kunt niet alles tegelijk
hebben. Die van Galilei is voor zijn leerlingen zo twijfelachtig als die van meneer
Keuner voor zichzelf. We staken de opsomming. Wat doen de figuren? - Galy Gay
protesteert niet en blijft niet Galy Gay. De monteurs leren en schrikken (het gaat
hun even gemakkelijk af als de jonge kameraad in ‘Der Massnahme’, die zich niet
wil overgeven. Ze gaan rond de ‘Vlieger’ staan, die zijn identiteit niet wilde verliezen
en moet erkennen dat hij er geen bezat buiten die welke hem door de anderen werd
toegekend, en zetten het ‘Völlig unkenntlich’ in. Shen-Tze wringt zich de handen
van pijn: hulpeloosheid is hun protest. Meneer Schmitt, die de pijn niet verdragen
kon en verslaafd was aan geluk, wordt weggevaagd - alleen de mannen van
Mahagonny zeggen een ondubbelzinnig Nee; al is het een Nee tegen
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de mars naar de hel. Daar zijn ze al, niemand kan ze er meer heen sturen. Maar
Galilei en meneer K.? Zij hebben opdrachten. Hebben zij een nee? - Brecht aarzelt.
Hij weet: alleen ‘in de minimale grootte’ overwint ‘de denkende’ de storm. Kennen
voor een betere wereld is een mooie opdracht. Maar overwinteren (meneer K.
noemde het nog overleven) is vaak de enige, buitengewoon inspannende opdracht
die overblijft. De vernieuwing van het leven uit chaos en slijk (de vroege waterlijken
van Brecht zwemmen nog de genade in) maakt geen kans meer in de maatschappij.
De geweldloosheid van Lao-Tze, nagebootst in de weke g van meneer Egge, brengt
alleen de luie agenten om. Het alternatief voor blijven en kenbaar-zijn, springen en
zich-onkenbaar-maken, is aangewezen op de reserves die de springende heeft: de
‘gummimens’ in de ‘Ballade auf vielen Schiffen’ stapt nog grijnzend van het ene op
het andere over (Becketts Niemanden slepen zich met krukken over de vloer of
liggen met vuilnis in het ruim van een schip, dat op het droge ligt). De vluchteling
die ‘van landen verwisselt als van schoenen’ heeft die kracht niet meer. En meneer
Schmitt, de door enen en tweeën gedemonteerde man, moet voordien nog alles
meemaken: als laatste stuk wordt hem het hoofd afgeschroefd. De vroege, heroïsche
Niemand-figuren, de Protos en Lafcadio van Gide, genoten het
niet-aanspreekbaar-zijn nog als een zweven. Zij stelden zich tegenover de
schaaldieren, de in hun identiteit verstarde burgers, op als de subtielen (zoals
tegenwoordig de hippies tegenover de squares) en proberen elkaar in het zweven
te overtreffen. De tegenwoordige Niemand-figuren willen een holle ruimte zijn:
werkelijk een niets. Maar zoals de figuren van Robbe-Grillet laten zien: juist de holle
ruimte, het negatief, is aanspreekbaar. Meneer K. heeft de moeilijkheden van
Niemand niet opgelost. Hij heeft ze verhelderd en zich daardoor kenbaar gemaakt
als identiteit. Het is zeer de vraag of hij al ‘de denkende’ was, die ‘in zijn minimale
grootte’ de storm overleeft.
Uit: Klaus Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen, 1964
VERTALING: PIET MEEUSE
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Nee-zeggen
Maarten van Buuren
‘Daarom loochenen wij’
Over Toergenjew en nee-zeggen
Ik kan me niet herinneren ooit een radicaler nee-zegger te zijn tegengekomen dan
Jewgeni Wasilowitsj Bazarow in Vaders en Zonen van Iwan Toergenjew. Bazarow
ontkent alles wat zijn tijdgenoten aan dierbare overtuigingen hebben en hij doet dat
op een koele, neerbuigende manier, die zijn gesprekspartners achterlaat in een
mengsel van razernij en vernedering. ‘Op het ogenblik is het nuttig om alles te
loochenen - en daarom loochenen wij. - U loochent alles? - Alles. - Wat? niet alleen
de kunst, de poëzie... maar ook... ik waag het niet uit te spreken... - Alles, herhaalde
Bazarow doodkalm’.
Bazarow is de zoon van een gepensioneerde regimentsarts, hij studeert natuuren scheikunde en hij is bevriend met de goeiige Arkadi Kirsanow, hoewel, bevriend.
Arkadi zou hun band zeker zo aanduiden en Bazarow zijn boezemvriend noemen.
Maar Bazarows gedrag ten opzichte van Arkadi getuigt minder van genegenheid
dan van een gevoel van superioriteit; hij laat zich de bewondering van zijn vriend
aanleunen, maar geeft er nergens blijk van hem een warm hart toe te dragen,
integendeel zelfs. Bazarow wantrouwt gevoelens, zeker als het Grote Gevoelens
betreft. Komen die ter sprake, dan prikt hij ze met een venijnig prikje lek, zoals in
het eerste deel van de roman, als Bazarow na lang aandringen van Arkadi toestemt
om een vakantie door te brengen op het landgoed van Arkadi's vader. Deze heeft
uitgezien naar de komst van Arkadi's vriend van wie hij al zoveel heeft gehoord; hij
begroet de gast dan ook allerhartelijkst en ‘drukte stevig de blote rode hand die hem
niet dadelijk werd toegestoken’. Meesterlijk, zoals Toergenjew zijn personage met
een nonchalante bepaling (‘niet dadelijk’) neerzet. Vader Kirsanow woont samen
met zijn broer, Pawel Petrowitsj, een zeer gecultiveerd en zeer hoffelijk man, met
enigszins ouderwetse denkbeelden. Bazarow komt volledig uit de verf in de
gesprekken met deze oom Pawel, wiens wereld aan het wankelen wordt gebracht
als Bazarow al zijn heilige huis-
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jes omverschopt. Bazarow bestaat het zelfs om het Drama in twijfel te trekken dat
oom Pawels leven heeft ontwricht: zijn onbeantwoorde liefde tot Vorstin R*** , wier
betoverende blik hem na de afwijzing niet meer heeft losgelaten, reden waarom hij
zich op het landgoed van zijn broer heeft teruggetrokken. Bazarow moet erom
lachen; als Arkadi en hij zich op hun kamer hebben teruggetrokken zegt hij: ‘Je moet
de anatomie van het oog maar eens gaan bestuderen: waar blijft dan wat jij noemt
die geheimzinnige blik? Dat is allemaal romantiek, onzin, verrotting, artistenpraat.
Laten we liever mijn kever gaan bekijken’. Jewgeni vangt namelijk kevers en kikkers
om ze te ontleden en er een machinerie van bloot te leggen die in niets van de
menselijke verschilt. Eigenlijk is hij een naturalist of fysioloog (‘Wij fysiologen’, zegt
hij van zichzelf en zijn soortgenoten) die alleen gelooft in de resultaten van zijn
anatomisch onderzoek. Hij behoort tot de grote familie van anatomen die de
realistische literatuur van de tweede helft van de XIXe eeuw bevolkt en die, in de
romans van Emile Zola, de gebroeders Goncourt, Joris Karl Huysmans, August
Strindberg en bij ons Arnold Aletrino worden getoond terwijl ze bezig zijn lichamen
open te snijden. Dat motief heeft bij hen dezelfde strekking als bij Toergenjew: door
het blootleggen van de ontluisterende werkelijkheid korte metten te maken met alle
romantische en metafysische fabeltjes. Snijden is in Vaders en Zonen dan ook een
leidmotief. Bazarow is er voortdurend mee bezig. Het is zelfs de oorzaak van zijn
dood als hij, na teruggekeerd te zijn op het dorp van zijn vader, bij de sectie op een
tyfuspatiënt in zijn vinger snijdt en zich besmet. Bazarow, zo blijkt uit zijn gedrag,
uit zijn gesprekken met oom Pawel, met de geëmancipeerde mevrouw Koeksjina
en met zijn eigen vader, is een nihilist. Toergenjew wilde in Vaders en Zonen het
portret schilderen van deze figuur die in de loop van de jaren '50 van de XIXe eeuw
populair was geworden in Rusland, onder meer door publikatie van Friedrich
Büchners Kraft und Stoff, het boek waar Bazarow voortdurend aan refereert en dat
ik zijn Bijbel zou noemen als dat niet geheel misplaatst was. En daarmee is de vinger
gelegd op de enige zwakke plek in Bazarows voor de rest perfecte ‘cool’: hij laat
zich het nihilisme zo makkelijk aanleunen, hij verdedigt het met zoveel flair en
enthousiasme, dat je je niet aan de indruk kunt onttrekken dat hij er een beetje mee
koketteert. Hij geniet ervan om de burger te epateren, om de Kirsanows, de Arkadi's
en de Pawels van zijn tijd te choqueren met heiligschennende opmerkingen, die er
overigens niet minder gemeend om zijn, want Bazarow speelt geen toneel, hij meent
wat hij zegt, alleen dikt hij zijn overtuiging graag wat aan.
Bazarows levensvisie komt frappant overeen met opmerkingen die Friedrich
Nietzsche een paar decennia later over het nihilisme maakte. Als die overeenkomst
je eenmaal opvalt, springen ook andere Nietzsche-
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aanse trekjes in het oog. In de discussie met Arkadi over oom Pawels ongelukkige
levensloop, reageert Bazarow minachtend dat ‘zo iemand geen man is, geen
mannetjesdier’. Bazarow, zo blijkt uit deze en andere passages, verheerlijkt het
dierlijke, instinctieve handelen, ik zou bijna zeggen de ‘wil tot macht’, die hij stelt
tegenover oom Pawels door en door decadente hoofse onderworpenheid aan de
geliefde. Hij vindt dat een echte man ‘wild’ moet zijn en hij brengt die regel in praktijk
door vrouwen als oud vuil te behandelen. ‘Een flinke vent is iemand die men moet
gehoorzamen of haten.- Vreemd! ik haat niemand, zei Arkadi nadenkend. - Ik haat
er zo veel. Jij bent een tere ziel, een slappeling, wat valt er te haten voor jou!’ ‘Dus
jij en ik zijn goden? Dat wil zeggen jij bent een god en ik ben zeker een sufferd? Ja, herhaalde Bazarow somber, jij bent nog dom’.
De roman maakt een ironische wending als Bazarow nog tijdens zijn verblijf op
het landgoed van Arkadi's vader verliefd wordt op Anna Sergejewna. Die durft om
allerlei redenen niet op zijn avances in te gaan en de belangrijkste is (o, ironie) dat
zij bang is voor het ‘roofdier’ Bazarow, zoals haar zuster Katja het uitdrukt.
Toergenjew bedoelde zijn wending ongetwijfeld om de feitelijke zwakheid van
Bazarow bloot te leggen en zo via een aantal inderdaad prachtige scènes te schetsen
hoe de Uebermensch Bazarow voor de bijl gaat. Maar de strekking van de wending
gaat verder. De onzekerheid en angst waarin Bazarow verkeert als hij Anna zijn
liefde verklaart, de desillusie en terneergeslagenheid waarin hij komt te verkeren
als zij hem afwijst, betekenen een nihilisme in de tweede graad. Wat in die
aandoenlijke scènes vernietigd wordt is Bazarows ‘cool’, zijn onverstoorbaarheid,
zijn wetenschappelijk-morele overwicht. Wat vernietigd wordt is zijn nihilisme als
houding, als waarde, als stereotyp waaraan hij zich had geconformeerd. Wat overblijft
is een woestijnlege verlatenheid, die des te bitterder is, omdat Bazarow dacht elke
illusie (zeker die van het romantische soort) achter zich te hebben gelaten, en juist
deze overtuiging een illusie blijkt te zijn. Het echte nihilisme is niet, zoals hij bemerkt,
een laatdunkende destructieve houding ten opzichte van het geloof dat anderen
koesteren over van alles en nog wat, maar een ontdaan worden, een uitgekleed
worden van elke pretentie, elke zekerheid, en een confrontatie met een angst en
verlatenheid van Kierkegaard-achtige dimensie. De wending berust kort gezegd
daarop dat Bazarows nihilisme als een agressieve vorm van loochening aan het
wankelen raakt door een onbeantwoord verlangen dat juist doordat het onbeantwoord
blijft, kan uitgroeien tot de sentimentele klip waarop zijn leven schipbreuk lijdt, en
zijn lot op een buitengewoon ironische manier dat van oom Pawel gaat
weerspiegelen. De wending berust erop dat de actieve nee-zegger tot passiviteit
wordt gereduceerd als er nee tegen hem wordt gezegd.
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Ik gebruik die termen actief en passief opzettelijk, omdat Nietzsche ze hanteert in
Der Wille zur Macht. Nietzsche brengt daar het nihilisme herhaaldelijk ter sprake,
maar hij is verre van consistent. De enige grote lijn die je in zijn opmerkingen kunt
ontdekken is dat hij het nihilisme aanvankelijk afdoet als een verwerpelijke en
decadente geesteshouding, maar het in latere passages juist begroet als de houding
waarmee de mens alle bijgeloof van zich afwerpt, God doodt en in de leemte die
God achterlaat de Uebermensch plaatst. Onder het passieve nihilisme verstond
Nietzsche het boeddhisme en het door het boeddhisme gepredikte afstand doen
van de menselijke wil. Ik denk dat Nietzsches verzet daartegen zo ongewoon heftig
is, omdat Schopenhauer alle ellende toeschreef aan de menselijke wil en levensdrift
en Nietzsche wilde laten weten hoe radicaal hij het daarmee oneens was. Hoe het
zij: met name in Zarathustra keert Nietzsche het passieve nihilisme via een soort
Umwertung aller Werte om tot een vorm van actief nihilisme. Als je nu met dit
onderscheid in het achterhoofd terugkeert naar Vaders en Zonen, dan zie je dat
Bazarow de beide varianten in omgekeerde volgorde doorloopt, van een trots, actief,
naar een nederig en passief nihilisme. Je kunt Nietzsches nihilistische dialektiek
ook als vraag richten aan de filosofie van de twintigste eeuw. Heeft die filosofie
Nietzsche's keuze voor het actieve nihilisme onderschreven? Daarop kan het
antwoord alleen maar ontkennend zijn. Iemand als Heidegger erkende het grote
belang van Nietzsche, maar hij omschreef het nihilisme zelf als een situatie waarin
de mens in een confrontatie met het ‘Niets’ alle zekerheden verliest en in een peilloze
angst komt te verkeren (waarbij hij aan Kierkegaard refereert). Deze Angst
onderscheidt hij van de Furcht. Furcht heeft de mens voor aanwijsbare dingen die
hem bedreigen; Angst daarentegen is een situatie waarin ‘...alles Zuhandene und
Vorhandene einem slechthin nichts mehr “sagt”. Es hat mit dem umweltlichen
Seienden keine Bewandtnis mehr. Die Welt, worin ich existiere, ist zur
Unbedeutsamkeit herabgesunken’. Heidegger noemde de Angst een
‘grondstemming’, omdat het Niets zich erin openbaart. Het lijkt er dan ook op dat
Heidegger zich veel meer herkende in Nietzsche's passieve, dan in zijn actieve
nihilisme, maar die conclusie moet ik direct nuanceren als ik zie welke functie
Heidegger verder aan het nihilisme toekent. Eerst merkt hij op dat de mens door
het nihilisme als het ware uit het zijn wordt geworpen. Dit leidt tot een ‘Hinaussein’
(door Heidegger transcendentie genoemd) dat de mens losrukt uit de zijnsgrond.
Gewoonlijk probeert de mens om in zo'n situatie zo snel mogelijk grond onder de
voeten terug te krijgen, zich opnieuw ‘te verliezen in het zijnde’, zo snel mogelijk
terug te vluchten naar de gangbare meningen van het ‘men’ die misschien wel
clichématig zijn, maar o zo knus en veilig. Maar, zegt Heidegger dan, dat is niet de
reactie van de ‘Entschlos-
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sene’. Deze durft de confrontatie met het Niets aan, en gebruikt de ‘transcendentie’
die hem van het ‘zijnde’ heeft onthecht, om afstand te nemen van alle stereotypen
en clichés waarin hij tot dan verkeerde om, op de puinhopen van ‘das Gerede’ (het
gebabbel), zichzelf ‘authenticiteit’ te verschaffen. De confrontatie met het Niets is
voor die authenticiteit onontbeerlijk. Zonder de openbaring van het Niets ‘kein
Selbstsein und keine Freiheit’. ‘Der Entschlossene... versteht... die Möglichkeit der
Angst als der Stimmung, die ihn nicht hemmt und verwirrt. Sie befreit von ‘nichtigen’
Möglichkeiten und lässt freiwerden für eigentliche’. Het passieve nihilisme is met
andere woorden voor Heidegger aanleiding en voorwaarde om op een actieve
manier het zijn te bemachtigen. Ook hij verbindt dialectisch Nietzsches tegengestelde
nihilisme-opvattingen en toont ze als opeenvolgende en noodzakelijke fasen in een
proces van ‘zijnsbemachtiging’, of om het met Nietzsche te zeggen een proces van
ontwikkeling tot Uebermensch. Later trekt Sartre deze lijn door en fundeert hij zijn
denken eveneens op de relatie tussen Het Zijn en het Niets, zoals zijn hoofdwerk
heet.
En Bazarow? Je kunt moeilijk volhouden dat zijn ongelukkige ervaring ertoe leidt
dat hij beseft hoe ‘onecht’ zijn houding als nihilist was (hoezeer doortrokken van
kwade trouw zou Sartre zeggen) en dat hij zijn bittere vernedering kan gebruiken
om zich ten opzichte van de mensen ‘authentieker’ op te stellen. Als Sartre een
bewerking van Toergenjews roman had gemaakt (hij heeft diverse bewerkingen van
vooral klassieke tragedies gemaakt) zou hij die ongetwijfeld op zo'n ‘inzicht’ en
‘katharsis’ hebben laten uitlopen. Maar Toergenjew is (gelukkig) geen Sartre, hij
laat zijn held gedeukt en gedemoraliseerd achter; het ongeluk met de tyfuslijder
riekt zo niet naar opzet van de kant van Bazarow, dan toch in elk geval naar
nonchalance, en onverschilligheid ten aanzien van de dood.
Toergenjew wordt vaak aangewezen als de uitvinder van de term ‘nihilisme’:
overzichtswerken en artikelen over nihilisme beginnen met Vaders en Zonen. Dat
is onjuist; de term bestond ruim voordat Toergenjew zijn roman (1862) schreef; het
is juist een van de clou's van Vaders en Zonen dat Toergenjew er het stereotyp in
vastlegde waaraan zijn held zich conformeert en dat door de tijdgenoten als stereotyp
werd herkend. Als je nu in vogelvlucht de betekenis van dat begrip voor het moderne
denken overziet (Nietzsche, Heidegger, Sartre) en dan naar Vaders en Zonen
terugkeert, blijkt hoe profetisch de schepping van Bazarow was. Ik beschik hier niet
over de ruimte om alle voorbeelden en argumenten aan te voeren, maar laat ik
kortweg stellen dat Toergenjew in de figuur van Bazarow de ruimte afbakent waarin
de hele moderne literatuur zich ontwikkelde.
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Hedda Martens
Postbode
De landstreek heeft een zodanige ligging dat wie op weg gaat er maar zelden
aankomt; men raakt verzeild in regionen die belendend of naburig zouden kunnen
zijn, historisch, cultureel of anderszins verbonden, maar ze zijn dat niet; of men weet
het niet. Opvallend is dat de aangesprokenen bij hun antwoord nooit blijk geven van
enig nadenken, niemand die zich achter het oor krabt, de wenkbrauwen fronst, tijd
nodig heeft om zijn geheugen te raadplegen; niemand ook die de naam van de
streek opnieuw wil horen of anderszins twijfel toont bij dit ene, enkelvoudige
antwoord: Nee.
Niet ‘geen idee’ of ‘ik denk van niet’ of ‘misschien kunt U verderop eens vragen’
geen enkel houvast, geen enkele belangstelling trouwens ook, zelfs niet wanneer
de vrager zijn wegenkaart breed uitvouwt, met zijn vinger wijst waar wij ons bevinden
en dan naar de landstreek; de vinger veegt heen en weer, de rug van de hand komt
met een klap op de kaart terecht - hier moet het toch zijn, deze afslag, die brug daar,
bijna loopafstand, kijkt U toch ...‘Nee’, klinkt het nu al voor de zevende, zeventigste
keer; als een reusachtige, echoënde stolp staat het woord over de onvindbare
landstreek.
Toch moet het er wonderbaarlijk mooi zijn, anders zou men er niet met zoveel
hardnekkigheid naar zoeken; om er in zeldzame gevallen wel degelijk te belanden.
En dan is ook niets heerlijkers denkbaar; glorieus schijnt de zon, watervallen storten
zich in peilloze diepten, bomen, struiken, zelfs cactussen bloeien in overvloed, en
de veelgeroemde, rijke hoofdstad met haar glazen poorten en pinakels troont stralend
op de allerhoogste berg, waar bloemen omheen groeien in brede spiralen. Zo
aanlokkelijk moet die stad zijn, zo muzikaal en veelkleurig, dat het onmogelijk is er
niet dadelijk heen te willen; maar opnieuw geeft geen toeristengids, wegenkaart of
voorbijganger een bruikbare routebeschrijving. Zelfs bewoners die er, gezien hun
kleding en nummerbord, zichtbaar vandaan komen weten van niets: kan men de
stad bezoeken, is er een weg die er rechtstreeks naartoe leidt, kunt U mij erheen
brengen?
-Nee.
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Alleen een zeldzaam toeval brengt een enkeling, niet eens de hardnekkigste, aan
de hoge poorten. Meestal is zo iemand nadenkend van aard en ook kan men jong
zijn, pasgetrouwd zelfs; er zijn altijd huizen beschikbaar waar nieuwkomers voor
onbepaalde tijd kunnen logeren.
Het is niet druk in de smalle straten, die in kringen rondlopen met op willekeurige
plekken een doorgang naar een iets lager gelegen cirkel, op weg naar het historische
centrum dat sinds heugenis onder water staat: een glasheldere diepte met vissen
en uitwaaierend groen tussen huizen die eeuwen oud moeten zijn, voorzien van
sierlijke gevels en houtsnijwerk dat merkwaardig intact is gebleven. In de avond
ontmoet men elkaar rondom deze verzonken kom, er zijn klank- en lichtspelen en
kinderen leren er zwemmen, het is water waarin je niet kunt zinken.
In de hoger gelegen stad staan diverse musea die prachtige collecties tonen: elk
nieuw beeld of schilderij wordt door de bewoners zelf uitgekozen, waarna de directie
op pad gaat om het stuk te verwerven. Vaak leidt zo 'n tocht tot ver buiten de
landstreek zodat de terugweg opnieuw aan het toeval is overgelaten; met als gevolg
dat nieuwe aanwinsten schaars zijn, en een directeur, weinig kans heeft langer dan
een paar maanden aan te blijven.
Eén van de musea is onder geen voorwaarde te betreden, maar de collectie is altijd
en voor iedereen te zien omdat de muren zijn opgetrokken uit zeer dun, kogelvrij
glas. Ook vermaarde kunstwerken die al lang geleden verdwenen zijn, onvindbaar
na diefstal, oorlog, brand of vernieling, zou men hier bij hoge uitzondering kunnen
waarnemen; het gaat dan om tijdstippen met een heel specifieke weersgesteldheid,
waarbij het licht binnenin het glazen gebouw zich zodanig vermengt met de
schemering buiten dat wanden opdoemen die voordien onzichtbaar waren: diagonaal
geplaatst zijn ze voorzien van een spiegeling die in een uiterst verfijnde, ragdunne
spanning tevoorschijn brengt wat verloren ging.
Dat de mogelijkheid om dit bij te wonen eveneens ontkend wordt is dan allang
geen verrassing meer, en gezegd moet worden dat ook de kwaliteit van het oog en
de gemoedsgesteldheid van de toeschouwer een zodanige rol spelen dat de
gewaarwording van deze schuine, onthullende glaswanden ook voor insiders een
zeldzame gebeurtenis is. Al blijft het merkwaardig dat de ontkenning ook bij deze
bekende en buitengewone attractie zo volledig, stellig en kaal haar beslag krijgt:
hebt u enig idee van de beste omstandigheid, kent u iemand die het meemaakte,
hebt u gehoord van die keer dat een wonderbaarlijk paneel van Giotto verscheen,
in geen zeshonderd jaar...
‘Nee.’
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Terwijl toch op ruimere schaal niets geheim wordt gehouden; reisgidsen weiden
breed uit over de landstreek, de stad, de vruchtbare heuvels, en in encyclopedieën
staan geschiedenis en handel, cultuur en plantengroei deskundig besproken.
Speciale aandacht krijgt altijd het bloeiende bioscoopwezen waar de bewoners
bijzonder aan hechten: films worden uitgebracht in drie, soms zelfs vier dimensies,
en als het 's winters te koud is om buiten te zitten, bij de vijver of rondom het
museum, vindt men elkaar in de filmzalen terug: niet alleen bij de comfortabele
leunstoelen die vaak als zitjes zijn opgesteld, maar ook kalm rondkuierend tussen
de acteurs die, al naar het scenario, door straten rennen, hun hart verliezen,
aanspoelen op een tropisch eiland.
Met die filmsterren is men bijna even vertrouwd als met eigen vrienden of
kennissen, temeer daar sommige films maanden achtereen blijven draaien, of op
aandrang van het publiek steeds opnieuw in roulatie komen; in dat laatste geval is
het weerzien tussen spelers en publiek zo hartelijk dat de voorstelling soms een vol
uur uitloopt. Ook is er een vast repertoire dat op traditionele feestdagen speelt, films
waarin veel zang en dans voorkomt, en uitbundige maaltijden waarbij ieder kan
aanschuiven; en bij al te slecht weer duurt het nooit lang of een deel van het
filmaanbod speelt zich af in tropische wouden of aan een azuren kust: in
zomerkostuum doolt de bioscoopbezoeker tussen plankwortels, palmen en lianen,
of hij drijft met gesloten ogen op een kleurig luchtbed terwijl de held in een speedboot
achter de rotsen verdwijnt.
Wie zou hier nog weg willen, eenmaal deze weelde gewend? Misschien is er een
enkeling die vasthoudt aan bepaalde herinneringen, naaste familieleden terug wil
zien of goede vrienden uit het bestaan dat hij leidde alvorens door de stad te zijn
opgenomen; maar niemand zal de landstreek graag verlaten, gegeven het risico
haar nooit weer te vinden.
Bovendien blijft correspondentie altijd mogelijk, zo lang en zo vaak als men wil;
een speciale postbode brengt brieven en foto's van elders op ieder gewenst adres
en hij doet dat met toewijding, dag en nacht: het rode achterlicht van zijn fiets is
zelfs tot in de filmzalen te zien. - De postpakketten die hij daar aflevert wisselen al
in zijn fietstas voortdurend van vorm, ze brengen geluiden voort, dijen uit, geven
licht: ze bevatten het type beeldband dat in de bioscoop kan worden afgespeeld in
alle dimensies, compleet met stemmen, liedjes door kinderen bij de piano gezongen,
de bevende tekst van een grootmoeder die, in het licht van een schemerlamp, haar
tranen niet kan tegenhouden.
Wie door de zaal naar haar toe holt, haar omhelst en haar natte wangen kust,
proeft hij het zout van haar tranen?
- Jazeker.
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En zij, voelt ze zijn armen, hoort ze zijn stem, kan ze nog eenmaal zijn nabijheid
beleven?
- Nee.
Wie deze stad al langer bewoont en gewend is zijn avonden door te brengen in een
filmzaal, bij de centrale vijver waar veelkleurige wieren tussen de huizen zweven,
of rond het glazen museum waar stemming en lichtval het beeld op den duur steeds
nabijer brengen - zo iemand zal uit zichzelf al zwijgzaam worden over de kans er
te komen, of weg te gaan. Men leeft immers zeer volledig hier, het ontbreekt aan
niets, zeker wanneer, op den duur, de postbode minder en minder langskomt; zijn
pakketten bevatten dan hooguit een verouderd horloge, een trouwring, een stapeltje
brieven die retour zijn gezonden.
Zelden of nooit ook zal een vriend of verwant tot degenen behoren die de stad
bereikt, en zelfs als dat zou gebeuren zou niemand het weten: rond vragen naar
herkomst of verblijfplaats sluit zich dezelfde cirkel van ontkenningen als, gaandeweg,
rondom de geest van elke bewoner afzonderlijk, zodat ieders nee zuiver op waarheid
berust. -Waarom zou men ook zulke dingen onthouden? Elke dag, elk uur biedt
andere kansen, in meer varianten dan je in duizend jaar beleven kan.
Ook is er passend werk voor wie dat maar wil, al zit niemand verlegen om voedsel
of voorwerpen: er zijn grondstoffen genoeg in de voorraadschuren, en een speciale
bioscoopketen vertoont driemaal daags films die naam maakten door de maaltijden
die erin worden opgediend. Zo kan ieder die niet thuis wil eten zijn ontbijt gebruiken
aan een Franse tuintafel in de ochtendzon, of dineren in een Zweedse eetkamer
met kroonluchters, servetten en steile bediendes.
Al zijn er die daar, 's avonds, onrustig worden, ze staan op, ze gaan dolen. Het is
niet duidelijk waarom ze gekomen zijn want ze hebben geen honger, praten met
niemand, en als een bediende hun stoel achteruitschuift komen ze traag overeind
en excuseren zich voor hun vertrek - waar naartoe? Vermoedelijk is er een deur die
open staat maar die op dit moment niet in beeld is, zoals ook de hall, gang of trap
daar weer achter niet in beeld is; niet op dit moment.
Meestal zijn het volwassenen die zulk gedrag vertonen, heel soms ook een kind;
maar nooit een van de filmsterren of figuranten, zodat bij de volgende voorstelling
niets ontbreekt. Behalve misschien een damasten servet, een wijnglas dat halfvol
is meegenomen... komen ze terug voordat de film is afgelopen, vertellen ze ons van
hun belevenissen?
Iemand die een stadgenoot ongewoon lang niet te zien kreeg zou een be-
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richt kunnen rondsturen waarin hij daar kennis van geeft; maar de postbode is er
de man niet naar om zulk nieuws te verspreiden. Bovendien, hoe langer een
vermoeden voort kan leven hoe minder het aanricht: men raakt gewend, op den
duur. Is het immers niet aan de orde van de dag dat wie hier een reis onderneemt
de weg terug niet meer vindt? En navraag is zinloos, iedereen kent het
monosyllabische antwoord.
*
Hoe langer men deze stad bewoont, hoe meer men zichzelf voldoende is, besloten
in het prismatische licht dat door de hoge stadspoorten wordt opgedeeld. Buiten
die poorten splitst de schittering zich in talloze banen over de landstreek, en elke
kruising van lichtstroken vormt nu eens het tafereel van een legendarische
gebeurtenis, dan van een gigantische kas voor groenten en bloemen, een dierentuin,
stuwmeer, een waterval. Of het licht keert naar binnen in linten van kleur die zich
hoog door de hele stad heen vlechten, filters weven tussen de huizen, het water in
de centrale vijver verwarmen of ook diagonale vlakken vormen, rondglijdend door
het glazen museum.
Pas laat in de avond zal het vervagen, het trekt zich terug in de bioscopen, die
pas dan kunnen instaan voor hun meest volmaakte voorstellingen. Er spelen zich
levensechte veldslagen af, eeuwenoude muziekuitvoeringen, sprookjes waar de
kinderen voor op mogen blijven; of men vindt zich terug bij een gloeiende vulkaan,
in onderaardse grotten waar het water tinkelend naar beneden drupt met een echo
die ook in de volste zaal feilloos te horen is. Maar het meest gewild zijn de knappe
montages, elke week anders, van de honderden banden die de postbode aanbracht
en waar talloze verledens in samenkomen, voor altijd intact.

Beitske Bouwman
Kippenveren
Een brave burger eet zijn eten en daarmee basta!
Robert Walser
Het ligt daar en doet niets. Het is aan mij. Ik heb mijn handen losjes op tafel gelegd.
De handpalmen richting mijn bord gedraaid. De vingers in een licht ontspannen
houding, alsof ik in een restaurant zit en de ober net een bord voor me heeft
neergezet en mij met een hoofdknik weer alleen heeft gelaten. Mijn rug is recht.
Mijn hoofd lichtjes naar beneden gebogen zodat ik het kan zien liggen. Het ligt stil.
Volkomen stil. Het is aan mij.
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Mijn grootmoeder liep altijd rustig en beheerst de kippenren in. Ze wist altijd al welke
kip het werd. De keuze was de avond daarvoor bij het voeren gemaakt. Het moest
een goede kip zijn. Niet te jong, niet te oud, geen legkip en overal een beetje rond.
Bij het voeren aaide ze alle kippen over de veren. In die aai voelde zij het vlees aan
de botten en besloot ze welke kip de volgende ochtend uit de ren gehaald zou
worden. Als ze de volgende morgen de kip van haar keuze zag, riep ze haar zachtjes
met kirrende geluiden. De kip liep liefelijk waggelend in haar geopende armen. Mijn
grootmoeder tilde haar met beide armen op en nam haar mee. Vlak voor ze de bijl
op de nek liet neerkomen, streelde ze liefkozend de veren. De kip pikte haar niets
vermoedend zachtjes in de hand.
Mijn kip heeft de hele dag ingepakt op het keukenblad gelegen. Pas aan het einde
van de dag durfde ik de tas voorzichtig te openen. Ik heb zachtjes aan de koude
klauwtjes getrokken totdat ik de kip, hangend met zijn kop naar beneden, in mijn
rechterhand had. Koude kip. Mijn grootmoeder had warme kip. Ook als de kop eraf
was, bleef de kip warm. Ze hield de kop altijd in haar handen, sloot de kleine
kraaloogjes met haar wijsvinger en liet het bloed uit de nek weglopen in een emaillen,
van te voren schoongemaakte kom. Als het bloeden gestopt was, nam ze kop en
kip mee naar binnen. Daar plukte ze de kip kaal. Veer voor veer. Koude naakte kip.
Die moed had ik wel. De klauwen stijf en koud in mijn hand. Nog even wachten. Ik
legde haar, de kop bungelde heen en weer, op het aanrecht en ging op een stoel
zitten. Het beest staarde me met open snavel in volle naaktheid aan.
‘Houd jij de kop even vast?’ vraagt ze.
Ik deins achteruit.
‘Hier is ze,’ mijn grootmoeder steekt haar hand naar voren met daarin de
kippenkop. De snavel staat wijd open. ‘Mooi kopje toch? Toe, houd maar vast. Ze
pikt niet meer,’ en ze streelt met haar wijsvinger over het kopje.
Ik doe nog een pas achteruit.
‘Durf je niet?’
Ik schud mijn hoofd.
‘Het was zo'n lief kipje. Ze draaide altijd even om mijn benen als ik het voer in de
bak schudde,’ ze trekt haar arm terug, sluit de oogjes en staat op. Daar gaat ze.
Schuur uit, keuken in. Kop en kip in haar warme armen. In de avond stopt ze me
onder de wol, streelt liefkozend mijn haren, kust mijn voorhoofd en fluistert in mijn
oor: ‘Morgen, kippensoep.’ De volgende dag eet ik niets. Ik zie alleen maar ontelbare
kippenkoppen in de soep drijven die alle hun snavels op en neer laten gaan zoekend
naar haar warme handen.
Kale kip op het aanrecht. Zwarte kraaloogjes die mij afwachtend aan-
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staarden. De snavel open. De klauwen stijf. Niet te lang wachten. Ik stond op,
spoelde mijn handen onder stromend water, sloot de oogjes en legde de kip op de
snijplank. Daar hakte ik met een groot keukenmes de kop eraf. Het bloed stroomde
niet meer. Ik nam kip en kop in mijn handen. Het was koud en nat. Grote pan met
water. Kippenkop erin. Dan het lijf met het witte kippenvel. Ik aarzelde nog even
maar sneed toch de buik open en haalde de ingewanden eruit. Ik bestrooide haar
met wat zout en peper en nam de braadpan uit de kast. Boter in de pan. Eerst nog
de klauwtjes eraf. Die kunnen bij de kop.
‘Het is soep van kop en klauwtjes. Dat lust je wel.’
Ik schud mijn hoofd.
‘Ach toe, probeer een beetje. Een klein beetje soep. De kip pikt je niet,’ en ze
lacht zachtjes.
Ik schud opnieuw mijn hoofd.
‘Toe maar, een klein beetje om te proeven,’ en ze zweeft met de soeplepel voor
mijn neus.
Ik houd mijn lippen stijf op elkaar en schud mijn hoofd.
Ze lacht nogmaals en zet dan haar eigen bord bij de pan.
‘Ik neem wel.’
Mijn grootmoeder schept haar hele bord vol met heldere kippenbouillon. Ze slurpt
de soep smakelijk naar binnen. Ik kijk toe en zie hoe bij haar lippen spartelende
kippenpootjes vanuit haar mond naar buiten willen rennen, terug naar de kippenren,
terug naar de kip met kop en veren.
De soep op het vuur. De kip in de braadpan. Ik op de keukenstoel.
Ik was tien jaar toen ik een donzen kussen kreeg van mijn grootmoeder. Een
groot donzen kussen in een rode hoes.
‘Van de kippen die je niet eet,’ zei ze met een glimlach en kuste mijn wang.
De volgende dag sneed ik het kussen met mijn zakmes open. Achter het huis bij
de kippenren gooide ik alle veren de lucht in. Ze dwarrelden om me heen en lieten
een bruinwitte deken achter. Ik heb de veren net zo lang in de lucht laten vliegen
totdat ze niet meer tot een berg dons terug te herleiden waren en je zou kunnen
denken dat een kat twee kippen gevangen had.
Het ligt stil. Het verroert zich niet. Het is aan mij. Bruin glanzend kippenvel om
het witte kippenvlees. Zij zou als ze tegenover me gezeten had, glimlachend naar
me hebben geknikt en hebben gezegd: ‘Toe probeer het dan. Deze kip is echt de
moeite waard. Hij pikte me nog even in de hand voordat ik zijn kop afsneed.’
Mes en vork ter hand nemen. Lippen alvast een beetje openen.
Gevulde kip met druiven, kipfilet met boontjes, kippenborst met tomaten, gestoofde
kip in witte wijn, kippenpootjes gemarineerd met tijm, kip
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op brood... iedere avond bij het naar bed gaan kreeg ik te horen wat mij de volgende
dag te wachten stond. ‘Er is hier nog nooit iemand de deur uit gegaan zonder
kippenvlees,’ ze lachte maar dwong me met haar ogen, zachte ogen die mij
verlangend aankeken, die iedere keer weer hoopten dat ik mes en vork op zou
pakken en haar kip zou snijden, een aai over mijn haren, nachtkus op mijn voorhoofd,
en dan fluisterend in mijn oor: ‘Morgen, toch?’
Een varken eet ik met smaak op. Een konijn kluif ik kaal van de botjes. Als het
moet slacht ik zelfs een konijn. Zijn achterpoten in de lucht en dan met vlakke hand
in de nek een ferme klap uitdelen. Zijn nek breekt en het konijn kan, alsof het in een
diepe slaap verzonken is, gevild worden. Maar als ze mij verteld had dat ik later een
dode kip zou kopen en haar zou bereiden zoals zij het voorschrijft zou ik haar in
haar gezicht hebben uitgelachen. Nu is zij het die mij uitlacht. Als de doden tenminste
de levenden kunnen zien. Maar ook al heb ik de kip bereid, ik heb haar nog niet in
mijn mond gebracht.
Ik als toeschouwer aan tafel. Ik kijk toe hoe zij haar kip eet. Hoe zij het bruine vel
doorsnijdt, het witte vlees ontbloot en zowel vel als vlees aan de vork rijgt. ‘Waarom
eet je haar in godsnaam niet?’ sist ze me eenmaal toe als ik opnieuw met stijf op
elkaar geperste lippen aan tafel zit en zij met haar vork voor mijn mond zweeft. Ik
haal zwijgend mijn schouders op.
Het ligt stil en doet niets. Mes en vork omhoog brengen, lippen nog wat verder
openen en dan de vork richting vlees.
Als ik na twee weken logeren wegga, lopen er kuikens in de ren. Ik sta met mijn
koffer bij de buitendeur te wachten als mijn moeder het erf oprijdt. Ik zwaai niet als
ze de auto uitstapt. Mijn grootmoeder legt een hand op mijn hoofd en duwt mij
zachtjes naar voren.
‘En?’ vraagt mijn moeder.
Mijn grootmoeder schudt langzaam haar hoofd: ‘Nee.’
Het is aan mij. Ik steek de vork in het vlees, breng mijn mes naar het vlees en
snijd langzaam een stukje vlees af. Het sap druipt op mijn bord. Het vlees is mooi
wit. Mals en gaar. Ik breng de vork naar mijn mond. Ik kijk nog even naar het sappige
witte vlees en sluit dan mijn ogen. Kaken uiteenbrengen, tanden van elkaar. De vork
naar voren. Toe dan, toe maar, ik heb de mooiste voor je uitgekozen. Alleen bij mij
krijg je het zo mals en gaar. Kauw maar zachtjes. Bedenk hoe mals het is onder die
veren. Hoe het gerijpt heeft. Hoe het in de pan gelegen heeft. Of vergeet. Vergeet
de tokkende kip en de kriebelende snavel. Mond sluiten. Kauwen. Denk aan een
gebraden konijn. Een varkenshaasje. Desnoods aan appeltaart. Open die mond.
Eet! Je kan het niet maken dit te laten staan. Ach, dan zoek je het zelf maar uit. Ik
stuur je naar je grootmoeder. Zij zal het je leren. En?
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Nee. En? Nee. Ik geef het op. Waarom dan niet? Vertel me, wat is er mis met deze
kip? Wil je een andere? Je kan de bouillon toch drinken? Dan laat je de stukjes
vlees liggen. Toe maar. Morgen. Toch? Morgen. Toch? Het sap op mijn tong.
Kauwen. Nee. Ja. Kauw! En dan, net als ik mijn tanden in het vlees wil zetten, zie
ik honderden kippen wild fladderen, de kraaloogjes schitteren, de poten klauwen in
het gras, de kopjes schudden en tokken en de veren overal veren, overal waar ik
maar kijken kan, vallen veren uit de lucht en bedekken de grond met een dikke laag
dons. Terug! Vork op tafel. Vlees op het bord. Ik sta op, loop naar de buitendeur en
werp het stuk gebraden kippenvlees de lucht in. Vliegen. Vliegen zal ze!

Patricia de Groot
Frau Traut, Miss Treat en derde
Al de avond ervoor had ze haar kleren keurig op een stoel in de slaapkamer gelegd
en de kledingstukken die dat nodig hadden aan een knaapje gehangen, zodat ze
de volgende ochtend bij het opstaan niet lang na hoefde te denken en direct in haar
outfit kon stappen. Dat was: een mantelpakje waarin zij serieus en tegelijk zakelijk
maar vooral charmant overkwam tussen al de bepakte heren op het symposium.
Frau Traut was geen zakenvrouw van het harde kaliber. Zij was juist degene die
op het hoofdkantoor een menselijke sfeer wilde creëren, zoals ze het noemde, en
daarom steevast zorg droeg voor elke vorm van gezelligheid. In haar ogen waren
dat bloemen, een praatje hier en daar, zingen als er iemand jarig was. Af en toe
gruwde zij ervan dat haar overwegend mannelijke collega's zich zo onpersoonlijk
opstelden en nooit eens interesse in andermans privé-leven toonden, of haar eens
bedankten voor haar inbreng, maar aan de andere kant wist ze ook dat ze niet het
onmogelijke moest verwachten en complimenteerde ze zichzelf omdat er tenminste
iemand was die weet wat knus is. Ja, dat was het woord. Als het maar knus was,
dan was Frau Traut dik tevree.
Miss Treat was net bij de negenenveertigste keer opdrukken beland toen ze hoorde
dat het centrifugeren van de wasmachine ophield. Snel en daarom halfslachtig
werkte ze de vijftigste af, schortte de buikspieroefeningen tot later op, want de was
moest zo snel mogelijk drogen. Dat was: het nodige ondergoed en bloezen voor
onder het pak, dat gelukkig al in vijfvoud gestoomd klaar hing in de kast. Security,
het bedrijf waarvoor zij werkzaam was, zorgde daar wekelijks voor.
Ze hing de bloezen te drogen en hoopte dat er morgenvroeg eentje droog zou
zijn, opdat ze op en top verzorgd haar uren bij de ingang kon
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draaien. Er zou wat dat betreft niets op haar aan te merken mogen zijn. Een goed
verzorgd uiterlijk dwong respect af. Dat was les één geweest. Zorg voor een strak
kapsel, een gestreken bloes, een in de vouw zittend pak, een onberispelijk
voorkomen kortom. Het feit dat ze zich bepaald niet vrouwelijk voelde in het
donkerblauwe uniform maakte haar sterker.
Frau Traut, jong getrouwd, vroeg oud, hield niet van uitgesproken zaken. Ze neigde
naar de romantische aanpak, waarbij het omfloersen hoger aangeschreven stond
dan het klip en klare. Liever iets gedaan krijgen via een omweggetje dan recht door
zee je gelijk binnen halen, en daarbij de kans lopen iemand voor het hoofd te stoten.
Toen haar onlangs gevraagd werd of zij naar het internationale congres wilde
gaan om het bedrijf te vertegenwoordigen, maar zij daar helemaal geen zin in had,
heeft ze geen nee gezegd. Ze durfde niet. Ze wilde niet. En eigenlijk kon ze ook
niet in die week wegens andere belangrijke afspraken, en toch hield ze dat voor
zich. Maar wie niet rechtstreeks weet te weigeren, wordt sluw. Ze dacht, misschien
kan ik mijn werk daar op een voorzichtige manier in de soep laten lopen, zodat ze
me daar nooit meer voor zullen vragen. En als ze me daar nooit meer voor vragen,
hoef ik daarop ook nooit meer nee te zeggen.
Het leek haar een gouden vondst. Voortaan zou haar nee bij de ander al in de
oren klinken nog voordat haar iets gevraagd werd! Een negatio praecox. Het
beleefdste nee ooit. Argumenten en andere draaikonterij uit angst, onwil of tijdgebrek
hoefden niet eens boven tafel te komen. En wat niet boven tafel kwam, bleef
ongezegd. En wat ongezegd bleef, was ongevaarlijk. Aldus Frau Traut.
Miss Treat daarentegen vond omwegen tijdverlies. Waar een wil is, is een weg, en
meer was er niet nodig. Voor hetzelfde geld had ze met die instelling bij de politie
ingetekend: zij vuurde nog eerder een kogel af dan een vraag.
Een haatdragend leven had zij achter zich, die Miss Treat. Al vroeg mepte ze er
graag op los of kneep klasgenootjes stiekem in de billen. Maar dat was pas nadat
zij had afgeleerd anderen hard uit te schelden of in het gezicht te spugen. Ze hield
het in, maar ook dat is een omweg en leidt tot tijdverlies, dus die opgekropte nijd
kwam in latere jaren regelrecht naar boven en uitte zich in een naar sarcasme, met
extreme neigingen naar het sadisme. Dat was: de diagnose. Na enkele lange jaren
van gedragstherapie die de scherpe randjes er wist af te slijpen, kreeg Miss Treat
een vaste baan als bewakingsagente van grote-zalencomplexen. Het was haar op
het lijf geschreven.
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De volgende ochtend stapte Frau Traut enigszins aarzelend in haar reeds klaar
liggend mantelpak. Om nooit meer voor het blok gezet te worden, om nooit meer
gedwongen te worden een resoluut nee te moeten zeggen, om in de toekomst onder
dergelijke confrontaties uit te kunnen, kwam het er nu op aan. Ja, zo voelde het,
met haar snode plannetje op zak. Ze nam zich voor onvergetelijke blunders te
maken, ontelbare vergissingen, zogenaamd onbedoeld er een warboel van te maken.
Ze deed haar halfhoge pumps aan, sloeg de regenjas over haar arm en trok de
deur zachtjes achter zich dicht.
Al enkele uren eerder was Miss Treat opgestaan na een goede nachtrust. Ze
herinnerde zich een aantal kleurrijke dromen waarin zij de grote held was. Spannend
speurwerk, heftige achtervolgingen, wildwestscènes, alle daders en dieven was ze
te snel af geweest. De beelden stonden haar zo helder voor ogen dat ze zich
onoverwinnelijk voelde. Ze kon de hele wereld aan.
Ze pakte een bloes van de lijn, helemaal droog, streek hem, nam efficiënt eerst
een boterham en een kop koffie tot zich, trok daarna pas bloes en uniform aan zodat
er geen vlekken op konden komen. Kordaat stapte ze de deur uit, naar haar werk.
Daar aangekomen neemt ze positie in.
Op dat moment bevond er zich een derde persoon binnen in het congrescentrum.
Derde was daar al lekker vroeg aan het schooien geweest, maar helaas op heterdaad
betrapt toen hij zijn hand in de jaszak van een oplettende bezoeker had gestoken
om diens portemonnee te jatten. Hij zette het op een rennen, zag in de verte al de
uitgang naar buiten, die kant moest hij op. Botsend tegen mensen aan, een standaard
omver lopend, half struikelend en dan weer opkrabbelend rende hij door de meute.
Hij had al zicht op de draaideur, nog even en hij kon zich door de draaideur naar
buiten duwen, hij voelde de zachte mat onder zijn voeten, zijn hand tegen het koude
glas, langzaam, veel te langzaam kwam het in beweging.
Keurig op tijd staat Frau Traut voor de ingang van het congresgebouw. De grote
neonletters op de gevel hadden haar naar de juiste ingang geleid. Achter een pilaar
verscholen kijkt ze nog snel even in haar zakspiegeltje en werkt haar lippen bij. Ze
strijkt haar haar recht, dat door de war was gewaaid, wil haar spullen weer opbergen,
maar het make-uptasje valt op de grond. Alles rolt weg, het meeste vindt ze terug.
Eens even kijken, nee, de lippenstift niet. Ze kijkt nog eens goed, maar die is kennelijk
weg gerold. Met onuitgesproken tegenzin besluit ze dat ze nu echt naar binnen
moet gaan. Ze trekt haar rok vanachteren recht. Dat ding blijft maar omhoog kruipen.
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Miss Treat, in gedachten nog nagenietend van haar nachtelijke heldhaftigheden,
wordt opgeschrikt door een vreselijk tumult in de gang. ‘Houdt de dief’ wordt er
geroepen en het volgende moment al ziet ze Derde voor haar neus de draaideur in
glippen. Ze had haar arm nog wel uitgestoken, maar door zijn vaart had ze hem niet
te pakken gekregen. In een split second ziet ze zich de man achtervolgen op straat,
loeiende sirenes, gierende remmen. Ze stapt de draaideur in, komt terecht in het
compartiment direct na de man, die nog net niet buiten is... en opeens zit alles
muurvast. Ze duwt verder, maar er is geen beweging in te krijgen. Terug ook niet.
Derde, die nog maar één stap van de vrije buitenwereld verwijderd is, klapt met heel
zijn lijf tegen de glazen deur. Het stokt! Snel kijkt hij achter zich, je hebt dat wel eens
dat de draai even onderbroken wordt, als iemand klem dreigt te komen zitten, maar
dit duurt nu al langer. Hij zit vast. Godverdomme, ze hebben de deur natuurlijk van
de stroom gehaald of iets laten blokkeren, zodat hij daar vast kwam te zitten. Waarom
had hij zich niet aan zijn belofte gehouden nooit meer te stelen? Ach, het was
makkelijker gezegd dan gedaan. En daar stond hij nu... Wat te doen? Ze draaien
dadelijk vast de deur terug of vooruit, maar waar hij er ook uitkomt, ze nemen hem
gevangen. Geen ontsnapping mogelijk. Maar wat is dat? Die bewakingsagente staat
er ook in vast! Zij staat te trekken en te duwen in het compartiment naast hem. Moet
je die kwade kop van haar zien. Wat kan daar de bedoeling van zijn?
Frau Traut loopt naar de draaideur en wordt getuige van een merkwaardig spektakel.
Ze ziet er een man en even verder een vrouw in vast staan. Ze hoort hen niet, maar
ze lijken hard te roepen en werpen zich tegen de wanden aan. De draaideur zit vast!
Maar wat een oploop veroorzaakt dat, denkt Frau Traut. Als ze goed kijkt, langs die
man en beveiligingsagente heen, ziet ze daarachter een hele horde druk gebarende
mensen. Iedereen is in rep en roer. Er komen nu ook bewakers rondom haar staan.
Wat is er toch loos? Proberen ze haar duidelijk te maken dat zij weg moet gaan?
Staan ze daarom zo te zwaaien?
Miss Treat wordt kwader en kwader. Voor het oog van iedereen gaat ze enorm te
keer. De drift kookt in haar. Met haar vuisten ramt ze tegen het glas, ze schopt tegen
de deur. Wat een blamage hoe ze hier vast staat, nog geen meter van de dader
verwijderd, en ze kan niets doen.
Ook Derde krijgt het steeds benauwder. Alsof hij tussen twee vuren in staat. Hij
weet niet wie van de twee vrouwen hij in de gaten moet houden, de furieuze Miss
Treat achter hem of de vragende Frau Traut voor zich. Als een opgesloten roofdier
blijft hij alle kanten op kijken. Vaag hoort hij
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een keihard ‘NEE!’ en als hij omkijkt, ziet hij Miss Treats hoofd als een
verboden-in-te-rijdenbord: knalrood met tanden als witte streep horizontaal
erdoorheen. Snel peilt hij de vrouw vóór zich, maar die bukt zich net.
Frau Traut buigt diep voorover, daar ligt haar lippenstift op de grond klem tussen
de draaideur! Ze raapt hem op, ze hoeft niet eens kracht te zetten want zo vast zat
het nou ook weer niet, en daarmee treedt het mechaniek weer in werking. Zich van
geen kwaad of goede daad bewust gaat ze naar binnen, waardoor Derde naar buiten
draait en daar in de boeien wordt geslagen.
‘No! No!’ klaagzong Miss Treat op repeat, die als mosterd na de maaltijd naar buiten
keerde en die haar hele reputatie naar de haaien zag gaan. Zij was zo graag de
grote held geweest, maar meisjes die daarom vragen worden altijd overgeslagen.
‘Nein!’ riep Frau Traut laut, die er onopgemerkt binnen een mislukking van had willen
maken, maar die in plaats daarvan alle aandacht op zich gericht wist. Zij werd
beloond voor haar succesvolle en daadkrachtige optreden, ze had er een stokje
voor gestoken en over dat stokje was de dief gestruikeld.
Het ‘Nee, nooit meer’ van de draaideurcrimineel gonsde daar nog lang rond.

Sasja Janssen
De liefde voor Maschenka
1.
Olaf Berger werd in een zomerduistere kamer geboren op het langgerekte ‘nee’ van
Katie, een nee dat hem zijn leven lang zou vergezellen. Het meisje stond het kindje
af aan haar oudere zus, dat was zo afgesproken, en verborg zich jammerend in de
kelder. De mensen zeiden dat zij haar verstand had verloren, omdat ze, toen haar
zus kleine Olaf wilde teruggeven, niets meer van het mannetje wilde weten, sterker
nog: zich zelfs niet meer scheen te herinneren dat hij het was die uit haar, volgens
een onzinnige, ouderwetse methode gladgeschoren vulva was gekropen. Je kon
die jonge meid die zich had laten bezwangeren door een vreemde uit de stad, een
staalarbeider, toch niet achterlaten met zo'n tere baby? Zo werd Katie zijn tante, de
beste oplossing die voor handen was.
Katie en Olaf leken erg op elkaar, met hun blanke huid, hun kraaizwarte
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ogen, hun brede lippen die negroïde krulden als zij aten of spraken, het dikke,
donkere haar, hun slimheid, hun voorkeur voor de zomer, hun minachting voor alles
wat anders was dan zij, maar bovenal hadden zij hun eigenzinnig gebrek aan
meegaandheid gemeen. Een kind behoort geen nee te zeggen, en iedereen
behandelde Katie en haar kleine Olaf als kinderen, ongehoorzaam in de kiem. Ooit
zou Katie ontsnappen aan de gruwelijke, kleinzielige gemeenschap waarin ze leefde,
als ze maar genoeg geld voor haar jongen had verdiend in het naaiatelier waar ze
te werk was gesteld door haar oudere zus.
Olafs slimheid werd op prijs gesteld, ja zelfs gestimuleerd; het was een
aandoenlijke, onschadelijke vorm van wijsheid. Ze voorspelden hem een grote
toekomst, en aangestoken door het hem omringende enthousiasme, dat volgens
Katie stonk, verveelde hij iedereen die maar wilde luisteren met zijn intelligentie. Zo
had je, grinnikte hij op zesjarige leeftijd, met dobbelen maar zestien procent kans
om een zes te gooien, en wist u dat sommige mensen het presteerden in hun hele
leven geen enkele zes te gooien? Met welke willekeurige steen dan ook? Hij kreeg
geld voor zijn weetjes, dat hij oppotte. Soms leende hij Katie geld voor sigaretten,
een drankje in de stad met de een of andere kerel, of een kleine bijdrage voor nieuwe
panty's. Nooit zou hij Katie iets weigeren. Zijn tante, zijn liefste.
Jaren later dacht Olaf over deze tijd als een sprookje, waarvan de moraal hem
ontging. Katie was dood, en lag op een onooglijke begraafplaats. Vlak voor haar
dood, Olaf was net veertig, had zij hem verklapt zijn moeder te zijn, alsof ze vader
en moedertje speelden, net als vroeger. Om die grap had hij gelachen tot hij haar
geloofde. Hij kocht voor haar een eeuwigdurende mis voor op de vroege
zaterdagavond, en het bedrag dat hij daarvoor elk kwartaal op tafel moest leggen
was geen kattenpis. Maar de zaken gingen goed. De zaken gingen steeds beter.
Hij was onderdirecteur van een grote bank, en dagelijks sneed hij zich aan het verse
geld dat door zijn handen ging.

2.
Olaf was dol op geld. Geregeld wees hij leningen af, aangevraagd door jonge
stelletjes voor God weet wat voor onzin (een nieuwe keuken, badkamer, auto, boot).
Ze gingen hem goed af, die weigeringen, hij wist waar hij voor stond, hij was één
met de bank. Hij ging gekleed in de kleuren van het bedrijf (donkerblauw en bruin),
al zou hij die zelf niet kiezen, en wilde het binnen vijf jaar tot directeur schoppen.
Op een dag in de volle zomer was zij daar opeens. Van Russische afkomst, dacht
hij, met kort ravenzwart haar en een blik die hem elektriseerde. Ja, hij gaf het niet
graag toe (had een broertje dood aan psycholo-
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gie), maar ze deed hem op een aangename manier aan zijn dode moeder denken.
‘Laat mij maar,’ zei hij tegen het mollige meisje achter de balie, ‘neem jij maar even
pauze.’
‘Ik kom voor een lening,’ zei de Russische onomwonden, en sloeg haar bedauwde
wimpers naar hem op, ‘ik heb snel veel geld nodig.’ Het donkerblauw van haar ogen
was als, ja als...
‘Natuurlijk,’ antwoordde hij, en om zichzelf te corrigeren: ‘Laten we even gaan
zitten, dan laat ik u zien wat de mogelijkheden zijn.’
Toen ze eenmaal in een kleine spreekkamer zaten, beschenen door kunstlicht,
rolden de woorden hem uit de mond. ‘U maakt een kredietwaardige indruk op me,
ik zal niet vragen naar het waarom van uw nood,’ (klootzak, zei hij tegen zichzelf),
‘ik kan u een lening verstrekken tegen een gunstige rente, maar mag ik iets meer
weten over uw inkomsten en uitgaven, dan weet ik of ik op het goede spoor zit.’ Dat
laatste mompelde hij, meer om zichzelf gerust te stellen dan om haar aan de tand
te voelen.
‘Goed,’ zei ze monter (het zachte vocht was van haar wimpers verdwenen), ‘met
u kan ik tenminste zaken doen.’
Die zin had hem moeten waarschuwen, hij impliceerde dat ze door andere
bankinstellingen was afgewezen, maar verlamd werkte hij zijn liefdesact af.
Hij gaf haar een lening tegen een zeer lage rente, voor de volle som van dertig
duizend euro. De Russische ondertekende met een sierlijke uithaal die de helft van
het papier besloeg. Halleluja, zei hij bij zichzelf, gaf haar zijn kaartje, en liet haar
uit.
De volgende ochtend vond hij een memo van zijn baas, waarin hij gesommeerd
werd de lening voor de vrouw onmiddellijk te beëindigen, omdat zij op de zwarte
lijst stond. Het valt me van je tegen, stond er in een harkerig handschrift onder. Olaf
keek naar de betonnen, droogstaande vijver buiten en negeerde het nee dat in hem
begon te galmen. Hij belde de Russische, die Maschenka bleek te heten. Haar stem
klonk zoet, maar licht verwijtend, alsof hij haar stoorde. Ze voelde zich zwakjes, en
vroeg hem bij haar thuis te komen. Olaf hoorde haar snotteren. Hij liet de twee
afspraken die in zijn agenda stonden door zijn secretaresse afzeggen, en fietste
naar huis om zijn zilverviskleurige Mercedes uit de garage te halen. Ze konden
misschien samen een ritje maken.
Maschenka woonde in een rijke buitenwijk. Ze deed open in een cocktailjurk,
glanzend rood als een klaproos. Ze was onopgemaakt, zag inderdaad bleekjes, met
donkere wallen onder haar ogen. Ze kneep in zijn uitgestrekte hand, nam hem aan
de hand mee door de gang naar de woonkamer. Overal hingen schilderijen, lagen
tapijtjes, zag hij glazen, roemers,
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Venetiaans glas, bronzen beeldjes. Maschenka liet zich in een oorfauteuil zakken,
haar rug nauwelijks gebogen, haar benen als een pop uit elkaar, alsof ze in een
etalage moest worden opgesteld. Zijn keel leek gezwollen, zijn tong dik, onwillig.
‘Het spijt me u te moeten teleurstellen,’ fluisterde hij, ‘de lening is ontbonden, we
kunnen u, we mogen u, ik kan u niet...’
‘Nee,’ zei ze luid, en sprong uit de stoel. ‘Natuurlijk, meneer Berger, het was dom
van mij, ik had u niet in de verleiding moeten brengen.’
‘Juist,’ glimlachte hij, en keek naar zijn schoenen, die hij nodig eens moest poetsen.
Zijn blik ging over het dikke tapijt, observeerde de afzonderlijke lusjes (wonderlijk
dat je daar oog voor had, in zo'n kamer, bij zo'n vrouw, dacht hij geamuseerd), en
werd opgeschrikt door haar gehuil.
Stram stond hij voor haar. ‘Ssjjtt, niet huilen, toe.’
Er was weer dauw op haar wimpers. Maschenka ging op de grond zitten, tegen
de oorfauteuil en klapte met haar hand op de zitting. Hij nam plaats. Zij begon zijn
benen te strelen, eerst over zijn broek, algauw eronder. Zijn kruin tintelde. Maschenka
sprak, gehaast. Ze had geld nodig, haar man (haar ogen schichtten naar de gang,
terwijl haar handen rustig verder aaiden) zat in de problemen, nee, ze kon niet
zeggen wat, maar hij zat in de val, afpersing, en zij nu ook, door wie kon ze
onmogelijk uit de doeken doen, maar die man die vorige week was omgelegd, nog
geen tien stappen van haar deur, dat had hij vast in de krant gelezen, die man, dat
was een zakenpartner van Andrej, meer kon ze er niet over zeggen, straks zat hij
in hetzelfde schuitje, en dat wilde hij niet (hier tuitte zij haar lippen), maar als hij haar
het geld kon geven, niet van de bank, liever niet eigenlijk, dan zorgde ze ervoor dat
zij het binnen een maand-, en wat was nou een maand, hij had toch zeker een
salaris, misschien een vrouw die geld binnenbracht? (hij schudde zijn hoofd), en
geen akelige schulden zoals zij, met de dreiging te worden neergestoken, want
meneer Olaf (hij smolt bij het horen van zijn naam), zij zou hem de dingen eens
onomwonden vertellen, dat was waarom het ging, en hij zag haar toch niet graag
dood, nee, dat zag ze wel aan hem, ze hadden iets bijzonders, niet? Ze wiegde met
haar borsten, pakte zijn linkerhand en bracht hem naar haar boezem. Heel even
voelde hij haar warmte, toen stond ze op, smakte met haar lippen als na het eten
van een bonbon, stond op en schonk hem ongevraagd een goudgelig drankje in.
‘Geen wodka,’ lachte ze, ‘dat ben ik meer dan spuugzat, dat drinkt Andrej de hele
dag, maar Brandy, Spaanse.’

3.
Na het drankje nodigde hij haar uit in zijn Mercedes. Ze zat erin alsof ze
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dikwijls al op de witleren bekleding had gezeten. Om te voorkomen dat zij over geld
zou gaan praten, vertelde hij haar over zijn moeder. Ze raakte erdoor ontroerd, dat
zag hij, geestdriftig vertelde hij hoe zij op hem leek, waarna ze hem weer begon te
strelen, zomaar over zijn geslacht.
Op een kleine, achter struiken en bomen verborgen parkeerplaats, bedreven zij
de liefde. Toen hij in haar gleed, wist hij dat hij nooit meer van haar af zou komen.
Hij was wel zo tegenwoordig van geest te beseffen dat zo'n vrouw veel geld zou
kosten, veel meer dan zijn moeder hem ooit had gekost, maar zij was de vrouw van
wie hij altijd had gedroomd, in zijn lelijke kamer bij de bank. Bij die ruwe kerel zou
hij haar vandaan proberen te houden.
Na de daad legde zij haar hoofd op zijn borst. Gelukzalig reed hij haar naar huis.
Ze vroeg hem haar een paar straten voor haar woning af te zetten, Andrej kon wel
eens thuis zijn. Hij beloofde haar de volgende dag te zullen berichten over een
persoonlijke lening, onder de smoes dat hij moest nakijken hoe zijn eigen bankzaken
ervoor stonden, en zij knikte hem loom en begrijpend toe.
Hij belde de bank dat hij die dag niet meer terugkwam, en at in een koffiehuis
zalmfilet met dille en room, op geroosterd brood met een glas champagne, maar
die nacht sliep hij slecht. Het ijle maanlicht irriteerde hem, de warmte was verstikkend,
de satijnen lakens waren hem te zacht en gleden onder en over hem weg, het bed
te hard. Hij stond op en zocht een foto van zijn moeder. Vlak nadat het buiten vier
uur had geslagen, ging de bel. Maschenka! Hij liep naar de intercom. Zij was het
inderdaad. Ze sprak schor. Of hij naar beneden wilde komen. Of hij alvast wat geld
voor haar had. Plotseling hoorde hij niets meer. Hij zei haar naam een paar keer
(stelde zich voor hoe haar naam klonk in de lege nacht), deed een kamerjas aan
en nam de lift naar beneden. Zonder het geld. Bovendien had hij maar een paar
duizend in de kast liggen. Eerst zou hij haar naar binnen tronen. Niets voor niets,
hij was weer helemaal zichzelf, dacht hij tevreden, niet iemand met wie je solt.
Hij werd opgewacht door een grote man, met bloeddoorlopen lichtblauwe ogen,
vlassig blond haar en vierkante kaken. Maschenka zag hij niet. In ruil voor zijn vrouw
eiste de man geen dertig, maar vijftig duizend euro. Olaf wist uit te brengen dat hij
dat niet in huis had. ‘Geen probleem,’ zei de man, ‘ik kom morgen terug, met Masja.
Dan doe je maar met haar wat je wil.’
Olaf zei niets, en schudde zijn hoofd.
‘Durven we te weigeren, pas maar op, bankmannetje, ik weet je te vinden, je
familie,’ en hij toonde een mes dat schitterde in het maanlicht. ‘Morgen, zelfde tijd,
dan sta ik hier weer.’ Een donkere auto kwam de hoek omrijden, Maschenka achter
het stuur. Ze parkeerde, stapte uit, liep
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op hen af. Andrej leek haar iets te bevelen in het Russisch. Ze kuste Olaf teder, en
vertrok met Andrej.
De dag erop meldde hij zich ziek. Hij overwoog de politie in te schakelen, maar
draalde over de rode vloeren van zijn huis. Toen de bel ging, zakte hij op de grond
ineen. De bel bleef maar gaan, hij begon mee te joelen met het geluid, net als het
rood van de vloer alomtegenwoordig. Hij stond op, ze mochten hem hebben, was
hij blij met zijn leven? Nee? Nou dan. In de hoorn van zijn intercom hoorde hij de
stem van Maschenka. Ze was alleen, wilde naar boven komen, hij hoefde zich geen
zorgen te maken, ze was alleen.
Na het minnen gaf hij haar de duizenden, en hij beloofde haar diezelfde dag de
rest te zullen geven. Zij kwamen overeen dat zij hem elke dag na zijn werk opzocht,
en altijd na de daad, die hem nog nooit zo goed had gesmaakt, gaf hij haar geld.
Hij wist niets van de onderwereld, maar begreep dat Maschenka niet bij haar man
weg kon. Ze leek van Olaf te houden, schreef hem zoete briefjes, en slikte zijn zaad.
Meer kon hij zich niet wensen, toch?
Maanden later,- Andrej had zich nog maar een paar keer dreigend laten zien,kwam zij huilend vertellen dat zij zwanger was van hem, en dat Andrej het wilde
aborteren, tenzij hij met meer geld op de proppen zou komen. Smekend viel zij hem
in de armen. ‘Natuurlijk, natuurlijk,’ suste hij, ‘hoe kun je denken van niet?’
Toen het jongetje geboren werd, wankelde de wereld van Olaf Berger. Hij wilde
niets weten van dit blonde kind, met zijn glasblauwe blik, en liet hun in de steek.
Maar al snel kreeg hij berouw, en ging hij op zoek. De woning van Maschenka was
inmiddels bewoond door een jong stel, hij mocht wel even naar binnen als hij wilde...
Verdwaasd ging hij naar zijn werk en sloot zich op in zijn kamer. Daar braakte hij
‘nee’ tot zijn keel het begaf.

Toon Tellegen
Njet
‘In Rusland gebeurt alles vijftig jaar later of vijftig jaar eerder, honderd procent anders
en meestal niet,’ zei mijn grootvader eens, ik herinner het me nog goed, toen hij
vertelde over de golf zelfmoorden in Rusland in het midden van de negentiende
eeuw, in een late navolging van de Werther van Goethe.
Vooral jongemannen pleegden zelfmoord. Maar zij gebruikten zelden een van de
gebruikelijke methodes daartoe.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

53
De een wierp zich in de Imatra watervallen en werd zodanig versplinterd dat er geen
spoor meer van zijn stoffelijk overschot werd teruggevonden. Op zijn tafel vond men
soms nog een briefje waarin stond: ‘Misschien ben ik wel niet dood.’
Een ander sprong op de eerste mooie dag van het jaar om precies twaalf uur van
het torentje van de Stadsdoema in de Nevski Prospekt naar beneden, tussen de
tevreden slenterende voorbijgangers in.
Weer een ander trok de bossen in en zocht een beer op, of hakte op zes januari
een gat in het ijs van het Ladogameer, liet zich daar tot zijn middel in zakken en
verroerde zich niet meer.
Het treurige was dat dit soort zelfmoordenaar nooit kon genieten van de
bewondering van zijn kameraden, maar zich wel kon schamen voor hun hoon als
zijn poging mislukte.
Ik moest denken aan het spreekwoord dat mijn grootvader vaak gebruikte: ‘Geef
de Rus een vinger en hij grijpt naar zijn hoofd’, waarvan ik nooit helemaal zeker wist
wat het betekende.
In diezelfde tijd, kort na de troonsbestijging van tsaar Alexander II, was het onrustig
in Rusland.
Na de kilte van het regime van Nicolaas I leek de lente aangebroken: de sneeuw
smolt, het ijs brak. De lijfeigenschap werd afgeschaft en de gevangenissen raakten
leger.
Maar de autoriteit van de tsaar bleef onaangetast, en in de Kaukasus woedde
altijd oorlog. Jonge officieren sneuvelden daar of verloren hun illusies.
In 1861 of 1862 vormde een aantal studenten in St. Petersburg een geheim
gezelschap, dat zich ‘Njet’ noemde. ‘Nee.’ Het wilde het regime van Alexander II
omverwerpen en alle macht aan het volk geven. Het bestond uit maar vier of vijf
jonge studenten uit welgestelde families. Er was een Tolstoj bij, en een Joesoepof.
Zij lazen gretig het Rusland binnengesmokkelde tijdschrift ‘Kolokol’ van Alexander
Herzen, maar bewonderden bovenal de schrijver Nicolaj Tsjernysjevski, die zich fel
tegen de tsaar en zijn autocratische regime keerde.
Eén van die studenten was Alexander Malinkin. Zoals de meeste Russen die
Alexander heten was zijn roepnaam Sasja. Zijn vrienden noemden hem echter
Smertja, omdat hij over niets liever sprak dan over de dood. Hij studeerde
geschiedenis, vanwege, zoals hij zei, de grote rol die de dood in de geschiedenis
speelt. Hij verzamelde boeken over de dood, prenten van executies, schedels en
oude kanonskogels. Hij wist alles van de doodstraf en kon bijvoorbeeld uitleggen
waarom het bewustzijn van een man na een onthoofding tien seconden langer intact
blijft dan dat van een vrouw. ‘Als vrouw zou ik wel onthoofd willen worden,’ zei hij.
‘Als man niet.’ Hij vertelde met een zekere gretigheid op welke manieren hij
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een eind aan zijn leven zou willen maken, en op welke manieren niet. Hij bezat een
stuk touw waaraan, volgens hem, Poegatsjov door de straten van Moskou was
gesleept. En hij kende de Werther van Goethe uit zijn hoofd.
Hij kwam uit een vooraanstaande familie. Een oudoom van hem was generaal
geweest in de slag bij Borodino, waar hij de gevleugelde woorden had gesproken,
die sindsdien iedereen kende: ‘Jullie mogen sterven, maar jullie mogen niet verliezen.’
Zijn portret hangt in de beroemde portrettengalerij in de Hermitage.
De bijeenkomsten van ‘Njet’ bestonden uit geschreeuw en steeds wildere plannen,
maar niet uit iets concreets. ‘Onze tijd komt nog,’ zeiden de leden plechtig tegen
elkaar, aan het eind van elke bijeenkomst, en spraken vervolgens af wanneer zij
elkaar weer zouden ontmoeten en wat elk van hen dan diende te hebben uitgezocht.
Op een dag zei Malinkin de groep, volkomen onverwacht, vaarwel. ‘Ik wil jullie
nooit meer zien,’ zei hij. ‘Dat kan niet anders.’
De anderen begrepen er niets van, probeerden hem over te halen bij hen te
blijven, smeekten hem hen niet te verraden. Maar Malinkin sprak hen niet meer en
wendde zijn gezicht af als hij een van hen tegenkwam. En overal, in gezelschap,
sprak hij vol eerbied over de tsaar en het Heilige Rusland.
Hij gaf zijn studie op en werd officier.
Wegens zijn voorbeeldige gedrag, de roem van zijn oudoom, zijn charme en zijn
eruditie werd hij benoemd tot gardeofficier, en diende hij als lijfwacht van de tsaar.
Tsaar Alexander II hield van de jonge officier en onderhield zich vaak met hem
over het Rusland van Vladimir Monomach en Alexander Nevski, over Stenka Razin
en de Tijd der Troebelen. En zij spraken natuurlijk ook over de slag bij Borodino.
De tsaar roemde de rol van Malinkins oudoom daarin.
Vaak liepen ze samen, met één andere gardeofficier, door de keizerlijke tuinen.
Tot op een ochtend, in april 1865, tussen de nog kale rozenhagen en onder de
dunne, kale berken, Malinkin plotseling zijn geweer op de tsaar richtte.
Hij zei geen woord.
‘Sasja!’ schreeuwde de andere officier. ‘Wat doe je nou? Je bent gek geworden!
Doe dat geweer weg!’
De tsaar leek wel verlamd, keek met grote ogen naar Malinkin en zei niets.
Malinkin ontgrendelde zijn geweer, legde zijn wang op de loop, keek naar de tsaar
en zei: ‘Njet.’
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Er weerklonk één schot, dat weerkaatst werd door de hoge muren van het paleis.
Eén man viel. Alexander Malinkin. De andere gardeofficier had hem in zijn hart
geraakt.
De tsaar, zo wit als een mens maar kan zijn, boog zich over Malinkin heen. Hij
was dood. Zijn geweer lag naast hem, op het grindpad. Het was ongeladen.
Die dag kregen zijn vroegere vrienden uit ‘Njet’ een brief, waarin alleen stond:
Ik heb Nee gezegd.
Nu Rusland nog.
Smertja
In zijn kamer werd een nauwkeurig verslag van zijn voorbereidingen op deze aanslag,
die geen aanslag was, gevonden.
De hele episode werd streng geheim gehouden en is zelfs tot nu toe vrijwel
onbekend gebleven.
Toen hij zover met zijn verhaal gekomen was, zuchtte mijn grootvader en plukte
aan zijn baard.
‘Macht kan zó vernederend zijn...’ zei hij.
Vanaf die dag haatte tsaar Alexander II zijn macht en heeft niemand hem ooit
meer zien glimlachen.
Er werden nog drie aanslagen op hem gepleegd. De derde slaagde. Op zondag
13 maart 1881 werd de tsaar vermoord, in een park, dichtbij het Winterpaleis. Mijn
grootvader was zes. Hij hoorde de schoten. Hij wandelde daar met een kindermeisje.
Volgens sommigen was het ‘Njet’ van Alexander Malinkin de eerste stap op weg
naar het einde, in 1917, het allerprilste begin van het effectieve communisme, zoals
men dat later noemde.
Maar volgens mijn grootvader was het een zelfmoord, in de geest van Werther,
zo briljant en zo precies uitgevoerd als de vlo van de smid van Toela was gesmeed.

Charlotte Mutsaers
Goed gezeept is half geschoren
Moet je als schrijver per se nee tegen het leven zeggen als je ja wilt zeggen tegen
de literatuur? En moet je per se ja tegen de literatuur zeggen om te excelleren in je
vak? Nee natuurlijk. Proust zegt nee tegen het leven en ja tegen de literatuur, en is
en blijft een proppenschieter. Hij is in elk
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geval niet in staat de voetjes van de lezer ook maar even van de vloer te krijgen,
laat staan dat hij hem onderuithaalt of ontwortelt. Maar laten we het liever over
kanonnen hebben. Die schieten tenminste de poten onder hun lezers uit.
Arnon Grunberg zegt nee tegen het leven en ja tegen de literatuur. Hij is een kanon
in optima forma.
Francis Ponge zegt ja tegen het leven en nee tegen de literatuur. Hij is een kanon
in optima forma.
Gerrit Krol zegt nee tegen het leven en nee tegen de literatuur. Hij is een kanon in
optima forma.
Guido Gezelle zegt ja tegen het leven en ja tegen de literatuur. Hij is een kanon in
optima forma.
Het kan dus allemaal. Leve de diversiteit zou ik zeggen. Zoveel kanonnen zijn er
niet. Gun ze toch vooral hun eigen deuntje.
Ik ga niet uitleggen wat ja zeggen tegen het leven precies inhoudt, dat weet iedereen.
Ik ga evenmin uitleggen wat nee zeggen tegen het leven inhoudt, dat weet ook
iedereen. Eén avondje met iemand uit en je bent er al achter. Persoonlijk verkeer
ik liever met een Lebensbejaher dan met een kankerpit maar dit terzijde. Het gaat
nu om de kwaliteiten van het schrijverschap. Daar hebben levensattitudes weinig
mee te maken. Een schrijvend kanon wordt men krachtens talent, inzet, techniek
en vitaliteit, hier helpt geen moedertje lief aan. Misschien dat nee zeggen tegen het
leven wat diepzinniger overkomt maar dat is louter schijn. Een vrolijk klinkend kanon
schiet niet minder raak. Een vrolijk klinkend kanon keilt ons even goed de dieperik
in. De kogel telt, niet het apparaat.
De begrippen ja zeggen tegen de literatuur en nee zeggen tegen de literatuur
behoeven misschien wel enige toelichting. Met een schrijver die ja zegt tegen de
literatuur bedoel ik een schrijver die zich al schrijvend almachtig voelt omdat hij
onvoorwaardelijk gelooft in zijn medium. Is dat dan niet normaal? Ach, wat is normaal.
Gelukzalig is het voor de betreffende ongetwijfeld, maar normaal? Getuige
bovenstaand lijstje komt het ook anders voor. Hoe paradoxaal het ook klinkt, het
komt voor dat iemand die zich overtuigend dat wil zeggen met hart en ziel op het
schrijven werpt, met datzelfde hart en diezelfde ziel nee zegt tegen de literatuur.
Omdat hij twijfelt aan de mogelijkheden van het gekozen medium. Omdat hij woorden
wantrouwt als de ziekte, zelfs als hij ze aan zijn wil
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onderwerpt. Is dat niet hetzelfde als een breiende kwezel die argwaan koestert
tegen de wol en na gedane arbeid afgeeft op de handgebreide trui? Nee, dat is
volstrekt niet hetzelfde. Woorden zijn iets anders dan wollen draadjes. Hoe dan ook
geeft een wollen trui altijd warmte af. Maar maken woorden dan niet hoe dan ook
muziek? Ja, dat zal wel maar niet elke muziek is een genot voor de oren. En ook al
klotsen ze nog zo verrukkelijk om het zachtkens glijdend bootje heen, dat geklots
heeft vaak bitter weinig met de kostbare lading uit te staan. Als je dat beseft, dan
glijdt dat bootje niet zo zachtkens meer, neem dat van mij aan. Kijk anders maar in
het rond en lach je krom om het zogenaamde waarheidsgehalte van woorden als
mens, dier, vrijheid of terrorisme. Nee, lach je liever krom om de krankjorume inhoud
van het hele woordenboek. Het is dus bepaald zo raar niet als een schrijver een
gezonde dosis argwaan en wantrouwen aan de dag legt jegens het gehanteerde
medium. Het is uiteraard geen noodzaak maar verdenk hem niet te snel van
interessantdoenerij of moordend masochisme. Hij wil schrijven, punt uit. Daar heeft
hij voor gekozen. Hij beseft dat hij zichzelf daardoor tot het woord veroordeeld heeft
maar dat vormt nu net zijn uitdaging. Vergelijk hem met een leeuwentemmer in een
circus die gevaarlijke dieren naar zijn hand wil zetten. Nee, ik heb de pest aan
dierenkwellers. Vergelijk hem liever met de bestuurder van het genoemde bootje,
die bang voor water is en toch kiest voor storm op zee. Dat lijkt misschien ongerijmd
maar je drive is je drive, wat doe je eraan.
En dan beland ik nu bij Ilja Pfeijffer. Ilja Pfeijffer, wat een prachtnaam! Ongetwijfeld
is hij ook een kanon in optima forma, daar gaat geen biet vanaf. Zelfs een kanon
van de geestigste soort en die zijn zeldzaam. Of hij ja tegen het leven zegt, betwijfel
ik. Wie ja zegt tegen het leven koestert niet alleen de hoer maar ook de freule, en
dat doet hij niet. Ik vermoed dat hij het leven ongeveer zoals Astrid Lampe ziet ‘als
ordinaire kermisattractie’.
Ja tegen de literatuur zegt hij in elk geval wel, en hij doet dat met verve. Als op
het Nederlandse proza een temperament van dezelfde orde zou worden losgelaten,
zou dat echt een zegen wezen. Maar hoe kan het dat hij ten aanzien van Gerrit Krol
de plank zo jammerlijk heeft misgeslagen? Ook Krol is een kanon en eveneens een
van de geestigste soort. Je zou toch verwachten dat het ene geestige kanon het
andere herkent. Nee dus. Dit begrijp ik niet. Heeft Pfeijffer zich niet voldoende in
hem willen verdiepen? Zou hij met zijn benijdenswaardige haardos bang zijn voor
het gemillimeterde hoofd? Vindt hij soms dat Krol door de verkeerde mensen omhoog
wordt gestoken? Of komt het gewoon doordat het kanon Krol het woord wantrouwt
(‘Het was tijdens het schrijven van Het gemil-
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limeterde hoofd een hele opluchting te ontdekken dat de structuren die mij voor
ogen stonden rechtstreeks, zonder tussenkomst van woorden, op papier konden
worden gezet.’) en het leven beschouwt als fileren.
Gerrit Krol dicht:
Daar zetten wij het mes in, dat is wat leven is.
Niet het mes, maar de vork.
Niet het mes, noch de vork, maar het lege bord.

Intrigerende regels, zelfs buiten hun context, maar die herhaalde autocorrectie daar
kan Ilja Pfeijffer niet goed tegen. Hij vergelijkt het met vrouwen die eerst zeggen dat
ze naar het strand willen en als ze dan eenmaal op het strand zijn aangeland, zeggen
dat ze toch liever thuis waren gebleven. Vol ongeduld roept hij: ‘Wat is het nou, een
vork of een leeg bord? Make je mind up, jongen! Zo schieten we niet op.’ Geef toe,
dit is dolzinnig komisch, om je dood te lachen. Ik kan me de ergernis over die
vrouwen ook levendig voorstellen. Maar zelfs de waarachtig geestige heeft niet altijd
het gelijk aan zijn kant. Krol gaat weliswaar zeer zorgvuldig te werk maar hij is
allesbehalve een weifelkont. Hij wil voortdurend naar het strand en zodra hij zich
daar bevindt is hij altijd dik tevreden. Het zou me niet verbazen als hij aan het eind
van zijn leven zelfs zonder op of om te kijken de zee in loopt. Daarom wordt het
minder komisch als Pfeijffer hem van een trucje verdenkt want daar is het de man
niet naar. Wat Krol hier en elders in het klein doet, is wat Ponge constant in het
groot doet: reculer pour mieux sauter, steeds opnieuw. Pure nauwkeurigheid. Ook
in dat geval is het natuurlijk je goed recht om je geduld te verliezen en te kraaien:
‘Spring dan voor de duivel, ik wacht!’ Maar dat berust dan wel op een gigantisch
misverstand. Het betreft hier bepaald geen ostentatief terugkrabbelen en evenmin
een afgezaagde opvatting over het ‘onzegbare’. En het betreft hier zeker geen trucje.
Het woord trucje kan trouwens beter in de vuilnisbak. Ten eerste is de hele literatuur
in zekere zin een trucje. Ten tweede wordt dit woord helaas altijd gebezigd als
schrijvers eens iets anders proberen. Zo worden de drie puntjes van Céline ook
altijd afgedaan als trucje. Zo werd heel het literaire tijdschrift Raster vroeger afgedaan
als trukendoos (ik wou dat het in dezelfde vorm nog bestond!). Terwijl ik in verband
met al die recht-op-en-neer-romans nog nooit heb horen reppen van trucjes. Moet
ook de literatuur dan maar weer koekoek éénzang zijn? Je zou het haast geloven.
Maar ik weet wel zeker dat Ilja Pfeijffer dat juist niét gelooft.
Ilja, volgens mij heb jij Zeep van Francis Ponge nooit gelezen. Dat is nog eens
andere koek dan die oude meepse barg waar jij zo idolaat van bent (rare woorden
opzoeken in het woordenboek en ze vervolgens op el-
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kaar stapelen tot een gedicht is dát trouwens geen trucje?) en bovendien een stuk
frisser. Herlees en herlees hoe Ponge telkens weer nee zegt tegen zijn eigen
woorden, wees er getuige van hoe een wonderbaarlijk stuk zeep onder je ogen
gestalte krijgt, hoe een tekst geboren wordt, hoe het schuimt, hoe het klotst hoe het
leeft! En laat je de oren wassen. Poëzie!

Kees 't Hart
Nee
Nee tegen de briefkaart
Nee tegen de uitwedstrijd
Nee tegen de woordspeling
Nee tegen het behang
Nee tegen de bijlage
Nee tegen de krukas
Nee tegen de tuinslang
Nee tegen de verfspuit
Nee tegen de pluspunten
Nee tegen de zon
Nee tegen de zeeanemoon
Nee tegen het apenpak
Nee tegen de dadels
Nee tegen het pitriet
Nee tegen de dorst
Nee tegen matglas
Nee tegen het toetsbereik
Nee tegen de lengte
Nee tegen het bewakingscircuit
Nee tegen de tweede keeper
Nee tegen spoorloosheid
Nee tegen de coulissen
Nee tegen het rouwstempel
Nee tegen de ijspegel
Nee tegen de schemering
Nee tegen de rubbercultuur
Nee tegen de schoffel
Nee tegen de krekel
Nee tegen de nasleep
Nee tegen de registers
Nee tegen het onweer
Nee tegen de poolvos
Nee tegen de schrapper
Nee tegen de poederdoos
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Nee tegen de blaasbalg
Nee tegen de mengkraan
Nee tegen de kappersstoel
Nee tegen het kastekort
Nee tegen de grijpstuiver
Nee tegen afval en soep
Nee tegen de eerlijke vinder
Nee tegen de koevoet
Nee tegen de hand op het hart
Nee tegen de tabulator
Nee tegen de uitweg
Nee tegen de bezemsteel
Nee tegen slow motion
Nee tegen de botervloot
Nee tegen het hekwerk
Nee tegen de beelden
Nee tegen het draaiboek
Nee tegen blessuretijd
Nee tegen de waterleiding
Nee tegen de situatie
Nee tegen het knikkerverdriet
Nee tegen deltavliegers
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Nee tegen het einde
Nee tegen de Bosatlas
Nee tegen de confetti
Nee tegen de emmer
Nee tegen de tentpaal
Nee tegen de voorbeelden
Nee tegen het dropshot
Nee tegen de ophaalbrug
Nee tegen de consumptiebon
Nee tegen de koektrommel
Nee tegen de vaargeul
Nee tegen de Prittstift
Nee tegen het script
Nee tegen de bevrijding
Nee tegen de verbetering
Nee tegen schrijfverlangen
Nee tegen het programmaboekje
Nee tegen de begroeting
Nee tegen de laatste seconde
Nee tegen de uitgestoken hand
Nee tegen de afronding
Nee tegen de spijtbetuiging
Nee tegen de gieter
Nee tegen het trottoir
Nee tegen de c
Nee tegen de overtocht
Nee tegen stofgeld
Nee tegen de tafel als tafel
Nee tegen de laatstejaars
Nee tegen de toneelknecht
Nee tegen het afscheid
Nee tegen de aansluitset
Nee tegen de geeuwhonger
Nee tegen de perswee
Nee tegen het middenrif
Nee tegen de eerste blik
Nee tegen het verrassingsmenu
Nee tegen de wachtende vrouw
Nee tegen de tuinman
Nee tegen de vork en de maan
Nee tegen de blote kont van de kip
Nee tegen drankverlies
Nee tegen de dubbele tong
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Nee tegen de context
Nee tegen de hoedenspeld
Nee tegen de lievelingsdroom
Nee tegen de innerlijke reis
Nee tegen Salade Niçoise
Nee tegen de weegschaal
Nee tegen het biscuitblik
Nee tegen de condoleance
Nee tegen de afvallende bal
Nee tegen de terugblik
Nee tegen de binnenkomst
Nee tegen de schroefdraad
Nee tegen de oogverklaring
Nee tegen de windmachine
Nee tegen tomatenketchup
Nee tegen de witte walvis
Nee tegen de postzegel
Nee tegen de rietkraag
Nee tegen de gladiator
Nee tegen de souffleur
Nee tegen het witste wit
Nee tegen het neen
Nee tegen de toelichting
Nee tegen de paperclip
Nee tegen de krijsende meeuw
Nee tegen de zeepbak
Nee tegen de oorvijg
Nee tegen de plint
Nee tegen het binnenschip
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Nee tegen het titelverhaal
Nee tegen woordverlies
Nee tegen de buitenspelval
Nee tegen de matroos
Nee tegen de lettergreep
Nee tegen de vitrine
Nee tegen de doorloper
Nee tegen de soortgenoot
Nee tegen de sympathisant
Nee tegen de afloop
Nee tegen de beeldengalerij
Nee tegen voederverbod
Nee tegen huishoudgeld
Nee tegen de lupine
Nee tegen de spijker
Nee tegen de komma
Nee tegen de schrijfarm
Nee tegen de sofa
Nee tegen de timmerdoos
Nee tegen het bestek
(met dank aan Arjen Duinker)

Dirk van Weelden
In het Portugese restaurant
Kijk, daar zit ze. Met de parelmoeren oorbellen en het glas witte wijn. Het vierde.
Bij dit gelige kaarslicht werkt het zweetlaagje over haar gezicht, haar armen en
schouders schilderachtig. Wat in de supermarkt opvalt als een haakneus, is vanavond
een prikkelende bijzonderheid, een exotisch detail. Waarschijnlijk mede dankzij haar
goed gekapte, loshangende haren en de slag die daar inzit. Zie je hoe recht ze zit
met die pezige rug? Zelfs als ze naar de asbak reikt om haar as af te tippen lees je
aan haar houding de kracht van een danseres of turnster af. De blote avondjurk
kadreert de rug voorbeeldig. Dezelfde ontspannen kracht spreekt uit haar gestifte
mond. Niet rood, maar een koperen herfstoranje dat zo goed gekozen is, dat ze
ermee geboren lijkt.
Ze knikt en in de bijbehorende glimlach mengen zich bliksemsnel de glimlach van
een zus, van een flirt en van een samenzweerder. Zonder te weten waarop het een
reactie is, durf ik te zeggen: dat is een overdosis instemming. Zoals toen ze jaren
geleden feestelijk ging samenwonen met Henry, een Franse telecom-jongen. Hij
was overdonderd door haar plotselinge romantische ja. Mij viel het al snel op dat
als ik een van hun belde, ik haar minder vaak 's avonds thuis trof, dan hem. Zij nam
al na een paar maanden haar tijdschriften en werkspullen mee naar een stil café.
Zat hij thuis plaatjes te draaien bij tennis of voetbalwedstrijden zonder geluid. Toen
het over was liet Henry zich in een dronken bui ontvallen dat het hem nooit gelukt
was om haar tijdens het vrijen aan te kijken. 'Ik zat er wel in, en ze zei van ja, en
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zin meer in had.' Volgens hem hield zij tot het bittere einde vol dat hij zich dit pijnlijke
gevoel verbeeldde. Ze vond hem juist een geweldige minnaar. Zij wilde niet van
hem af, hij was wanhopig.
Nu praat ze met een voormalig werkgever. Een gebruinde man op leeftijd met
grijze krullen en gouden tanden in een eeuwige grijns. Een lange, hammige man,
die haar meenam om langs de zonnige kust van Kroatië en Slovenië luxe
golf-vakantie-oorden te ontwikkelen. Haar kennis van het Servo-Kroatisch en haar
efficiency kwalificeerden haar. Iedereen dacht dat ze een verhouding met hem had.
Maar als homo van het oude stempel was hij alleen buiten haar waarneming
eenzaam, geil of jaloers. Altijd hoffelijk, vrolijk, gezellig. Na een maand of acht
ontsloeg hij haar. Ze huilde en huilde en smeekte hem te geloven dat ze echt graag
doorging en heus geen heimwee had, dat ze geloofde in de onderneming. Hij werd
door die heftige reactie aan het twijfelen gebracht. Hij dacht juist dat ze het ontslag
als een opluchting zou ervaren. Maandenlang had hij sterk de indruk dat ze slordig,
afwezig en lusteloos was uit heimwee. Sterker, dat ze de zaken doelbewust
saboteerde en traineerde om op een debacle en een thuisreis aan te sturen. Een
verklaring voor haar stommiteiten en nalatigheden kon ze niet geven. Ze vond het
werk spannend, ze hield van het land en beschouwde hem als een ideale baas. Hij
ontsloeg haar toch, met pijn in het hart. Maar zaken zijn zaken, ook als het hart voor
raadsels staat. Wat er mis was met haar begreep hij niet.
Nu lam je zien dat hij echt om haar geeft. Het is geen medelijden of schuldgevoel
waaruit hij nu aandacht aan haar schenkt. Hij zegt dat hij het betreurt dat het
misgelopen is; wat had hij graag met haar het succes gevierd dat zijn zaken daar
geworden zijn. Nu moest hij het glas heffen met een humorloze Zeeuwse blondine,
altijd vrolijk, maar koud als een vis en bovendien betweterig. Ze zei alleen ja tegen
haar werk. Tegen de rest van het leven, zelfs tegen wijn en het plezier van het
Mediterrane eten, zei ze nee. Ze weigerde zelfs te zwemmen en te dansen. Maar
de Joegoslavische zakenmannen werden radeloos van opwinding als ze verscheen.
Dat had de zaken beslist niet tegengewerkt, dat gaf hij toe. Bovendien was het een
rustig idee dat zij toch nergens op in ging.
Ze knikt weer en schenkt een vijfde glas in. Als hij haar nu zou vragen om bij hem
in dienst te treden zou ze weer ja zeggen. Zoals ze ja heeft gezegd tegen alle dingen
die onder haar handen zijn vastgelopen, gebroken, doodgegaan. Toen het tweede
konijn overleed, na de mysterieuze dood van een kanarie, zei haar moeder dat het
geen toeval kon zijn; er was niets te bewijzen, maar hoe kon een meisje van tien
zoveel pech hebben. Niemand, ook haar moeder niet, twijfelde aan de oprechtheid
van haar verdriet. Nergens was een aanleiding te vermoeden dat ze iets tegen de
dieren gehad zou hebben.
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Ze begint wel moe te worden, dat zie je aan de ooghoeken die lichtjes zakken. Haar
gebaren worden met het zesde glas wijn stijver, ingehoudener. Haar hele lijf weet
hoe ze zich schrap moet zetten tegen de alcohol. Haar zus ziet dat ook. Dat is die
magere in de hoek, met het rode overhemd en korte zwarte haar. Moeilijk te geloven
dat ze dezelfde vader en moeder hebben. Kijk naar die dunne, spottende lippen en
de ogen. Daarin straalt een zelfverzekerde afstand tot de wereld als een vorm van
genot. Zo romantisch en gevoelig als haar zuster overkomt, met haar golvende haar,
haar uitnodigende geknik en haar ontspannen mond, zo door de wol geverfd en
ongrijpbaar is de indruk die deze vrouw maakt. Na het laatste glas zal ze haar zuster
naar huis brengen. Om ervoor te zorgen dat ze haar bed veilig bereikt. Wat een
heerlijke avond zal de vrouw zeggen, met haar ogen dicht, languit op het matras
dat net tussen de vuilnisbak en de balkondeur past. En haar spichtige zuster zal
weten dat dit weer een avond is die nergens goed voor was, die nergens toe leidt,
en toch zal ze de kleren van haar zuster uittrekken of aannemen en wegbergen. Ze
zal kruidenthee maken die de vrouw onaangeroerd zal laten op het nachtkastje.
Omdat ze al slaapt voordat haar zuster de her en der achtergelaten borden met
etensresten heeft verzameld en op de met plastic beplakte werkbank heeft gezet,
die dienstdoet als keukenblad. Haar zus ligt in foetushouding en al hangt haar mond
een beetje open, er is een vage glimlach op haar nog altijd voorbeeldig gestifte
lippen. De donkere zus doet haar jas aan en draait nog een keer om, op weg naar
de deur. Ze gooit de opengeritste slaapzak over het slapende lichaam heen. Het is
menselijk om ja te denken en ja te zeggen en nee te doen. De zus dooft de
bureaulamp, die aan de muur naast de deur geschroefd zit en stapt de gang op. Ze
vindt het akelig stil in deze oude machinefabriek. Het geluid van haar voetstappen
ketst terug uit alle richtingen. Als ze op de auto afstapt aan de rand van de gebarsten
betonnen vlakte die het binnenterrein van de fabriek is, keert ze zich om. Niets van
te zien, denkt ze. Dat mijn oudere zus daarbinnen ligt te slapen als een onnozel
kind. Niets van te zien dat ze gestudeerd heeft, vertaalster was, een kind gebaard
heeft dat in Engeland woont bij haar vader. Als je haar ziet zitten bij kaarslicht in
een Portugees restaurant is er niets te zien, omdat ze knikt en ja zegt, en oprecht
lijkt te willen leven.

Maarten Pieters
Ja dankzij nee
Terwijl het heelal langzaam maar onafwendbaar de thermodynamische dood
tegemoet gaat, waarin materie en energie verspreid, verdund en afgekoeld de ruimte
zullen vullen, leven wij onze verfijnde mensenlevens.
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Wij eten, drinken, beminnen en kwellen, wij genieten daarvan of treuren daarover,
wij schrijven of bellen daarover, vast of mobiel. Dat ontkennen van de natuurlijke
neergang, dat hoog oppieken in onze cel van ruimte en tijd, dat heet leven. En we
danken dat aan 3500 miljoen jaar nee zeggen.
Dat de mensen er als soort zijn, komt door alle nee's in de evolutie.
Dat we als individu in leven zijn in plaats van dood, komt door alle nee's die we,
met hulp van de Zon, op de omgeving afwentelen.
En als we superieure individuen zijn, dan komt dat doordat we tegen andere
individuen nee hebben kunnen zeggen.
3500 miljoen jaar geleden, in een oersoep die er ook anders uit had kunnen zien,
kreeg het begrip nee zin. Er ontstonden moleculen die zichzelf konden repliceren,
daarin ontstonden kleine variaties, een paar van die mutaties konden doorleven in
het milieu waarin ze ontstaan waren, de meeste redden het niet. Als de omgevingen
er anders hadden uitgezien, waren andere mutaties doorgegaan en ook andere
uitgestorven. Dat wij er zijn, komt doordat het zo gelopen is en niet anders. De
mutanten die het neewoord kregen van hun omgeving liggen op het kerkhof van de
evolutie. Waren zij onmisbaar? Voor ons wel, want zonder mutaties en selectie
waren wij er niet geweest, zo werkt het nou eenmaal. Zelfs waar Michelangelo hakte
vielen spaanders, en als hij zijn David niet gehakt maar kant-en-klaar in de bergen
gevonden heeft, dan nog heeft hij daarbij vele andere stukken marmer afgewezen:
no.
Zonder nee geen ja in de evolutie.
En nu leven we dan. Dat is op zichzelf onnatuurlijk. De moleculen waaruit we zijn
samengesteld, de schikking op hun beurt van die moleculen, het is allemaal
voorbestemd om uiteen te vallen, te vergaan tot kleinere moleculen, onder het
afstaan van energie aan de omgeving. Vervallen, vergaan, wederkeren tot stof,
koolstofdioxide en water: dat zijn de spontane processen, dat is wat er gebeurt als
het lichaam ja zegt tegen de omgeving. Het thermodynamische jawoord betekent
afbraak en oxidatie. Het intreden van de dood is dat jawoord, althans voor de
overledene, want er staan andere organismen klaar om zich binnen te dringen in
die keten van verval, en nog een graantje energie en daarmee ordening mee te
pikken. De aaseters, de beesten die de aaseters eten, de micro-organismen die de
dode roofdieren eten, Het Leven kan er nog een hele tijd mee voort. Alleen een
crematie sluit dit alles kort, en wijst de rest van de voedselketen met een kort en
gloeiend nee de deur. Wie dat onethisch zou vinden moet even doordenken, want
er zijn levensvormen die de koolstofdioxide, het water, en het handjevol mineralen
die elke voedsel-
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keten uiteindelijk oplevert, ook na een crematie, weer opwerken tot koolhydraten
en aminozuren. Dat zijn de groene planten, zij starten weer nieuwe voedselketens
van gras, koeien, mensen en wormen. De planten leveren die prestatie in chemische
reactorvaatjes in hun cellen, waarin lichtdeeltjes de energie leveren die de
kwaliteitssprong omhoog mogelijk maakt. De planten maken nieuw leven mogelijk,
het lijkt of zij ja uit nee scheppen. Maar nee, ook zij sturen de rekening naar een
ander, in dit geval de Zon. De ordening van materie en energie waarmee een nieuwe
cascade van leven mogelijk is, danken we aan fotonen die de Zon hierheen stuurt,
een geste waarmee de Zon aan zijn eigen ondergang bijdraagt. En aan die van ons,
sorry dat ik het zeggen moet: over zo'n vijf miljard jaar zal de Zon leeggestraald zijn
tot het stadium van rode reus, een lobbes die alleen nog maar blozend nee verkoopt
aan het leven. Hij is dan zó groot dat hij de Aarde is gaan omvatten en alles erop
heeft verbrand.
Voor het zover is, danken wij het contra-intuïtieve vierdimensionale klontje in de
tijdruimte (afmetingen bijvoorbeeld 1,80 meter x 0,50 meter x 0,30 meter x 82 jaar)
dat we ons leven noemen, aan de voortdurende afwenteling van stervensprocessen
op onze omgeving. Niet wij gaan dood, maar de planten en dieren die wij eten. Niet
onze moleculen doen wat ze spontaan zouden doen, maar in de cellen van ons
lichaam laten we andermans moleculen degraderen, pikken hun energie op, en
bouwen daar iets verderop inde cellen weer eiwitten mee op volgens het bouwplan
dat in ons DNA gecodeerd is. Dat het daar goed gecodeerd is, danken we aan de
selectie die we in ons perspectief evolutie hebben genoemd, en die, zoals gezegd,
voor 99,99% uit nee bestaat.
Waarom gaan we eigenlijk dood? Onze lichamen kunnen toch zo doorgaan? Waarom
veroudering? Kunnen we dan niet tenminste zelf het eeuwige ja behouden?
Natuurlijk, gaat uw gang, probeer het, pas uw genen aan. Maar verbaas u niet als
uw soort van langlevende individuen verdrongen wordt door soorten van korter
levende individuen. Zij hoeven niet de zorg voor die talloze ouder-dan-honderdjarigen
te leveren.
De etende helft van de voedselkringloop, die begint met de groene planten als
voedsel, ordent zijn energie en materie dankzij de toename van wanorde elders in
de wereld. De thermodynamica gebruikt er het woord entropie voor, een maat voor
de wanorde in een systeem. Spontaan vervalt orde naar wanorde, maar met
hulpmiddelen zoals stoommachines of mitochondriën kan orde toenemen, mits
elders de wanorde toeneemt met een groter bedrag. Dit klinkt abstract en veilig,
maar in het verschijnsel leven is de een zijn brood de ander zijn dood. Ooit, bij mijn
weten zo'n dertig jaar geleden, door Han Peters geformuleerd als de Wet van Be-
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houd van Ellende. In dit verhaal verschijnt zij als de Wet van Behoud van Nee.
De niet-etende helft van de kringloop werkt dankzij de fotosynthese in
plantencellen. Dat gaat op kosten van de Zon, van binnen een fusiereactor die
waterstof in helium omzet en zeer hoogwaardige energie naar zijn buitenrand stuurt,
waar de al wat minder hoogwaardige fotonen ontstaan die onder meer onze groene
algen en grazige weiden bereiken. Ook hier leert onze behoudswet dat we niet van
het nee afkomen: de Zon koerst langzaam maar zeker op de koele afgrond af.
Verdient al wat afgewezen is ons medeleven? Ik weet dat het antwoord van de
wetenschapper nee moet zijn. De nee's van thermodynamica en evolutie zijn
wetmatig onderdeel van het bestaande en kunnen hooguit fascinerend zijn, maar
niet betreurenswaardig of bejubelenswaardig. Maar mijn persoonlijke antwoord is:
ja, wat nee gezegd kreeg, verdient medelijden. Ik benader het eens van de andere
kant, het sociaal-darwinistische spelletje dat Idols heet. Daarin kunnen amateurs
op de tv hun zangkunsten vertonen, en het officiële doel is, de beste eruit te
selecteren en te promoten en de harten van de wereld te doen veroveren. Voor de
nummers 2 tot en met 5 is hun verlies nog wel logisch en netjes: er kan er maar één
winnen als dat de spelregel is. Maar de diepere lol van Idols is dat er nog een paar
meer jongelui zeer nadrukkelijk gaan verliezen. De juryleden, hun professionaliteit
etalerend en hun durf om de dingen bij de naam te noemen, boren sommige jongens
en meisjes de grond in, allereerst door ze publiekelijk vals te laten zingen, vervolgens
door ze daar publiekelijk op te wijzen, en ten slotte door ze publiekelijk met de
camera te laten achtervolgen als ze huilend in de coulissen verdwijnen. Waarmee
de superioriteit van de winnaar en de juryleden nog eens bevestigd is. En waarmee
de sterke kanten van de prooimensen ondergeschoffeld zijn, hun namen uitgegumd.
Ik leef mee met de slachtoffers van sociaal-darwinistische spelletjes. Ik leef mee
met de naamloze impala's met hun fluwelen ogen, die morgen of overmorgen
opengescheurd tussen de luie leeuwen liggen. Ik leef mee met de dinosauriërs wier
uitsterven het paardenmiddel was waardoor de zoogdieren een kans kregen. En
daarmee kregen wij een kans, en daarmee kreeg ik een kans, en daarmee dit stukje.
Dit stukje is gegroeid op een universum van nee. Uit medeleven en eerbied leg ik
mijn pen neer.
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D. Hooijer
‘Adieu Martijn.’
‘Eh ja zeg, adieu.’
Hij was al halfzijdig verlamd maar ik verstond hem goed. Dit was ons laatste gesprek.
Tot op het bot ontleden kan ik hem niet omdat hij mijn vriend was. Bovendien leken
we een beetje op elkaar en zoals ik blind ben voor mijn eigen fouten was ik blind
voor diezelfde fouten in hem. Kort voor zijn dood heb ik nog iets van hem
overgenomen: spreek als je nee zegt met twee of meer woorden. Dat ketst niet zo.
Spreek met losse kaak alsof het weigeren je geen moeite kost. Zo deed Martijn het
de laatste keer dat ik met hem uit eten ging.
Ober: ‘We hebben voor het eerst in dit seizoen weer onze foie gras, en door de
warme zomer zijn er volop cuisses de grenouilles van eigen bodem. Zal ik u anders
van allebei een kleine hoeveelheid geven met de dressing apart?’
Martijn: ‘Welnee man hoe kom je erbij.’
Deze harde taal werkte verzachtend. Martijn zag er in die tijd al breekbaar uit en
zelfs als hij was gaan vloeken en tieren zou de ober begrijpend geknikt hebben. En
wat als hij in de bloei van zijn leven zo flink gesproken had terwijl hij niet flink was?
Had hij een kikker gered, was het serpent in de huishoudelijke dienst goed gaan
dweilen inplaats van met klodders?
De ober knikte vertederd en vroeg of zijn klant vegetariër was en Martijn herhaalde
de zin van daarnet.
Is de opvoeding nog een betrouwbare schuldige? Zijn vader werd immers gek van
hem en zijn broers. Hij was verbaasd, stomverbaasd over zijn kindertal. Hij gaf zijn
zoon zo weinig zakgeld dat die heel snel als stoffeerder begon zonder iets van het
vak te weten. Maar hij werkte goed, elke lastige klus werd voor hem. Op een dag
ontmoette hij een vaderlijke man met een schuwe dochter. Het vaderlijke deed
Martijn smelten, deed hem zijn verstand verliezen, daar had je het lek in Martijn. Hij
trouwde zelfs met de dochter omdat die vaderlijke man dat stimuleerde. Ze was
mooi. Martijn zag het steeds meer, hij keek graag naar haar als ze bezig was. Dat
kon toch een teken van liefde zijn. Rank was ze ook en ze bewoog traag. De echte
liefde zou komen. Hij zou haar trouw worden, rustig, rustig. Langzaam bouwde hij
zijn vriendinnen af; zoiets wilde hij voorbereiden in twee of drie sessies. Nee, de
opvoeding was het niet.
Martijn was geliefd. Op zijn werk was men blij met zijn spieren en rechte rug, goed
te zien in zijn T-shirts, maar je moest gauw zijn want hij werd dik. Iedereen het hij
begaan dus ook zichzelf. Op zijn verjaardagen
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stond het vol mensen die spontaan gekomen waren. Maar wat een schorem, wat
een soort liet hij op ons los. Hij zat natuurlijk zelf het langst met de mensen die uit
zichzelf gekomen waren, die kwamen als paarden en gingen als slakken.
Na vijf jaar begon zijn vrouw aan een ongrijpbare studie die haar verhief boven
zaken als ontrouw. Er werd gezegd dat ze kon opstijgen na lang mediteren. Ze
haatte mij maar dat wist ik niet. Dat werd mij na zijn dood pas gezegd. Dat kwam
omdat Martijn vaker zei dat hij naar mij toe ging dan dat hij bij mij aankwam. Hij reed
de grote weg op die naar mij ging maar ook naar tachtig procent van de meisjes.
Dat Martijn geen nee kon zeggen en ook geen ja omdat hij een man zou zijn die
nergens voor stond, was niet helemaal waar. Als hij deed wat gevraagd werd, was
hij sneller klaar dan wanneer hij omstandig weigerde of bedenktijd vroeg. In de liefde
ging het anders. De vrouwen raakten gewend aan zijn dienstbaarheid en vroegen
steeds meer. Martijn was zo aardig, voorzichtig, draaierig in de liefde dat het op
onverschilligheid leek. Ook ik vind dat je over huwelijk en liefde niet altijd rechtlijnig
kan zijn. En ík ben nauwkeurig opgevoed. Híj zag zijn broers en zusters al de liefde
bedrijven of naspelen toen hij zelf nog niets kon. Er waren bij hem thuis voor de
kinderen twee slaapkamers met brede bedden. De meisjes sliepen voor en de
jongens sliepen achter. Meters tussenruimte. Er stond nog een kast in de weg op
het overloopje maar een brede rivier had het moeten zijn in het geval van die grote
jongens en meisjes. Slaap hadden ze nooit, veel te vroeg moesten ze naar bed, ze
giechelden en stoeiden en verwisselden van zuster of broer tot het vrijen werd.
‘Wacht maar jongen, haast je niet.’
Zijn oudste broer zei dat toen hij hem op de platte plaats van zijn gulp klopte.
Martijn keek eerst neer op zijn fokkende broers en zusters. Toen, heel kort, leed hij
aan angst dat hij het nooit zou kunnen en opeens deed hij mee onder gejuich. Wie
hem ontmaagd had wist hij me niet te vertellen. In de aanlooptijd had hij al zoveel
met zijn zusters geprobeerd dat hij niet wist waar het moment lag. De ouders waren
gereformeerd maar de kinderen geloofden geen pest. Ze luisterden liever naar
elkaar en rolden in de bedden rond van het lachen om wat er mocht in de bijbel. De
uitgeputte moeder en vader sliepen zo vast, het leek wel verlegenheid maar het
kwam door de lange werkdagen.
‘Wie was het eerste meisje waar je verliefd op was?’
Martijn dacht na en mompelde een onverstaanbare naam. Hij wilde zich niet
verduidelijken.
In de zevende winter van zijn huwelijk ontmoette hij iemand die meer voor hem
betekende dan alle anderen. Ze schaatste op het ijs achter zijn huis. Sommige
meisjes worden bleek op het ijs, ze beven en krijgen blau-
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we lippen maar deze kreeg stralende ogen. Renee Woudenberg, ik hoorde de naam
steeds terug, zou de vrouw van zijn leven kunnen worden. Lange tijd zag ik hem
niet, altijd een goed teken. Maar Renee Woudenberg verloor haar greep. Het gewone
leven kon ze niet met hem delen en de verveling kwam zo gemeen snel opzetten
omdat hun ontmoetingen bijzonder moesten zijn. Zijn werk was zwaar in die tijd en
zijn vrouw kon winnen omdat ze voor hem zorgde. Renee Woudenberg belde nog
wel eens midden in de nacht op. Dan moest hij komen en dan ging hij ook. Hij sprong
niet meer uit bed maar kroop. Met koude handen startte hij zijn auto en reed de
lege, grote weg op.
Ik vond hem witjes toen hij me dit kwam vertellen. Hij klaagde niet want dan zou
ik erop springen met preken dat hij sterker moest zijn, elke dag, ieder kwartier moest
hij klaar staan met het woord ‘nee’.
De woorden ja, of fantastisch, waren hem ook te direct. In zijn angst voor
overstatements noemde hij zijn zoon: ‘Zo langzamerhand een beetje een pechvogel’,
terwijl hij toch met ‘uilskuiken’ genoeg kon verhullen dat het joch een kip zonder kop
was.
Hij ging niet failliet in de jaren dat kleine zaken kapot gingen. Hij werkte voor zich
uit alsof hij geen inzicht had. Maar hij had wel inzicht. Zijn goede ideeën werkte hij
in stilte uit, zonder commentaar van anderen. Toen de tijden beter gingen werd hij
uitgesproken rijk en toch kwam hij op een ochtend langs met de vraag of hij ‘iets’
lenen kon, een groot bedrag.
Het was voor zijn zoon, beeldhouwer de laatste tijd. Hij kon een voorname
tentoonstelling krijgen maar het inschrijfgeld was erg hoog. Zijn vrouw mocht dit niet
weten, die dacht dat haar zoon daar gratis terecht kon. Op kantoor zou hij het bedrag
wel kunnen vrijmaken maar in april zou de boekhouder het zien en om uitleg vragen.
Dat was een man met commentaar. Hij had het geld al aan een van zijn neven
gevraagd maar die had geweigerd. En ik, al net zo ziek als Martijn, gaf hem het geld
direct. Wel stak er een weerzin op in mijn lijf, een gevoel dat sneller dan mijn verstand
tot de conclusie kwam dat ik dit niet wilde. Blij toe dat ik niet naar mijn gevoel
geluisterd heb want mijn gevoelens over geld komen voor mij op en niet voor een
ander.
‘Waarom weigerde je neef?’
‘Hij vond me niet kordaat genoeg.’
‘Wat een lul hè?’
Martijn bloosde.
‘Wie van ons de grootste eh lul is weet ik niet. Mijn zoon of ik of jij of mijn neef.
Hij is nog maar kort zo flink.’
Ook ik was knalrood. We keken elkaar aan met onze rode hoofden en
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lachten ondeugend, nee alsof we niet deugden. Misschien was er niets met hem
aan de hand, leefde hij beter dan een ander. Wat is er heerlijker dan anderen niets
weigeren en wat is er spannender dan dat eeuwige gesodemieter met vrouwen?
(Ik had het eenvoudiger, ik had mijn uiterlijk niet mee, er werd niet om mij gevochten,
ik was dankbaar voor het geduld van mijn vrouw.)
Na de lening bleef hij een tijd weg, een teken dat hij bezig was met het laten lukken
van een plan. Toen hij me kwam terugbetalen reed hij in een auto met een kar
erachter. Dat hij als halve directeur met een bakkie rondreed omdat zijn klusjesman
een tijd ziek zou blijven en omdat hij zijn zoon steeds moest verhuizen en ook de
vrienden van zijn zoon, die waanzin viel hem niet op. Hij was deze keer dringender
dan anders op zoek naar een vrouw die alles voor hem zou zijn. Al hield hij vol dat
het leven mooi was, hij leek me te moe om te genieten. Eindelijk was hij zover dat
hij kon weigeren in twee woorden of meer: ‘ik dacht het niet’ of ‘ja daag’.
Zijn zoon was nu in de muziek. Wat ik ervan meegemaakt heb was intens. Een
openbrekend scheurend geluid van zijn trompet, daarna uitgekreten tekst. Er was
een geit aan een touw die voor een sfeer van verwildering moest zorgen. Er was
een clown. Pas toen die man opkwam zag ik dat het Martijn was. Een clown rust
op het cliché van Lachen und Weinen zur jeglicher Stunde, dat kan je goed doen
of slecht, maar ik had nog nooit zo'n goede clown gezien als toen daar mijn vriend.
Hij kreeg het voor elkaar om elke stap in elke richting te laten misgaan zonder dat
het verveelde. Hij wilde naar de piano en daarna naar de bar, hij wilde een goed
gesprek met het mooie meisje uit het publiek en hij ging aan het eind van de
voorstelling op weg naar de toekomst en nergens kwam hij aan. De geit kon je
vervangen en de zoon zeker ook maar Martijn kon je niet vervangen. Hij wist hoe
je moest falen en je gezicht verliezen opdat men lacht inplaats van huilt. Al had ik
me vaak aan hem geërgerd, ik voelde tranen opkomen toen ik hem daar zag
schitteren. Wat een gedénk voor hij iets fout deed, wat een rimpels kon hij maken
bij een fout die kwam door een fout van een fout. Het leek of hij zijn leven lang
geoefend had. Oefende hij nog steeds, bijvoorbeeld op mij als hij me thuis door zijn
vingers aankeek? Hoe een clown moest, wist hij akelig goed.
‘Je was perfect. Is dit stiekem je levenswerk?’
Hij was weer eens bij me langs, hij was niet dik meer, zijn haar was afgeschoren..
‘... Integendeel. Zo'n type is techniek.’
‘Ga daar mee door, het is prachtig.’
‘... Nou, mijn zoon speelt niet meer.’
‘Je kan toch zonder je zoon?’
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‘... Eh, je weet, wat een clown op zijn brood heeft?’
‘Zeker weer récht op zijn brood en twee paar schone sokken per week.’
‘Maar dan geen sokken. Is het je wel eens opgevallen dat een goede clown geen
sokken heeft? Ik kreeg blaren. En dat tranenwater in die zakjes dat je uit je ogen
moet laten sproeien dat kwam op mijn lenzen. Nou dan huil je echt.’
‘Doe dan wél sokken aan, sokophouders dat is toch leuk? Doe je lenzen dan uit
man!’
‘... Jij begrijpt me tegenwoordig ook al...sorry...niet.’
Hij begon opnieuw.
‘Laat ik het zo zeggen, ik sterf van de zenuwen als ik moet optreden. Ik kan van
tevoren niet eten. Aan mijn zoon heb ik een beetje weinig. Goed hij is
arbeidsongeschikt nu. Ik doe het niet meer, ik ben ziek van mezelf. Ik wou dat er
weer eens iemand in mijn leven kon komen.’
Een vrouw moest hem beminnen terwijl hij rondjakkerde met zware meubels op
momenten dat hij vergaderen moest, terwijl hij met zo'n handige dweilstok de vloer
deed om geen schoonmaakster te hoeven ontslaan, beminnen moest ze hem terwijl
hij al zijn vriendinnen aanhield. Zijn aanpak scheelde tijd, geld en ruzie.
‘En die oude vriendinnen dan, die begrijpen je toch? Waarom dan nieuwe?’
‘Dat zijn de goeie niet.’
Er volgden wat namen van vrouwen die van hem hielden zonder dat hij ooit echt
.... Maar als hij ziek was kwamen ze langs, als hij honger had kreeg hij te eten,
waardevol.
‘Het geaarzel heeft je geen windeieren gelegd.’
‘Dat woord zocht ik’, zei Martijn zonder het woord te herhalen. ‘Juist wel! Dat is
het wat het me gelegd heeft.’

Lars Forssell
Gedicht
Ik wilde schrijven maar
Waarom moet je alles organiseren
Zo nauw nemen
Het luistert niet zo nauw
De weg van de inktpot naar het papier
is veel te lang en bo-
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vendien moet ik mijn pen op een bepaalde manier
vasthouden zoals toen ik zes was en
mijn tong hoe was het ook weer in mijn linker mondhoek zat
toen ik alles wat was het ook weer leerde
wat ik leerde
Nu heb ik iets anders geleerd
Ik giet de inktpot over het papier leeg
Dat geeft een beeld van wat ik zeggen wil
Dat geeft een volkomen helder beeld
van alles wat ik heb geleerd

VERTALING: RITA VERSCHUUR

Esther Gerritsen
Mijn angst voor nee is de schuld van Jezus
Mijn angst voor nee is de schuld van Jezus. Jezus nam alle schulden op zich dus
ook deze. Het is niet genoeg om te zeggen dat de angst voor nee de angst is om
mensen teleur te stellen of de angst is om iets te missen. De angst is niet zo relatief.
De angst is niet weg te redeneren door te vragen: maar wat is het ergste wat er kan
gebeuren als je nee zegt tegen de vraag om dit verhaal te schrijven? Als je vanavond
niet naar het theater gaat? De angst verdwijnt niet als de concrete consequenties
van dat nee zeggen te overzien blijken te zijn. Dat komt omdat de angst voor nee
niets te maken heeft met concrete consequenties. De angst om nee te zeggen is
niets minder dan de angst om uitgesloten te worden van het hemelse koninkrijk. De
angst waar het nieuwe testament op zinspeelt als Mattheüs Jezus laat zeggen: ‘Wie
met Mij niet is, die is tegen Mij;’ (Mattheüs 12:30). Of zoals de bekende Bijbeluitlegger
J.A. Bengel zei: ‘Voor neutraliteit is geen plaats in het Rijk Gods.’ De angst die
president Bush heel goed begreep toen hij zonder bronvermelding de zoon van God
citeerde om de mensen op te roepen mee te doen in zijn strijd tegen de krachten
van het kwaad.
De angst voor nee is geen angst voor consequenties in de werkelijkheid. De angst
voor nee is de angst dat mijn nee veel meer betekent. Dat elke nee die ik uitspreek
een teken is, een bewijs. Een bewijs van, noem het maar gerust ‘mijn slechtheid’,
een teken dat ik uitgesloten ben van het hemelse koninkrijk. Een Jehovagetuige
verwoordde het ooit heel treffend. Ze keek me aan en zei: ‘Als ik naar de hemel ga,
doet Jezus voor mij een
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stapje naar voren,’ toen wees ze naar mij, ‘en voor jou niet.’ Het klonk te absurd
voor woorden maar het raakte me toch. Het is als wanneer een vreemde gek op
straat tegen me zegt: ‘Wat heb jij een rotkop’, het verpest toch mijn dag. Of baby's
die gaan huilen als ze mij zien. Het raakt me allemaal, hoe absurd, onredelijk,
onverdedigbaar of onbenullig de aanval ook lijkt. Het raakt, omdat het mijn diepste
angst weerspiegelt, de angst aan de verkeerde kant te staan. Het is een Robert
Long angst. Ik weet niet óf hij het zong maar hij zou het gezongen kunnen hebben:
‘Aan welke kant zou jij hebben gestaan in de oorlog?’ De angst om fout te zijn. Niet
de angst om foute keuzes te maken maar de angst dat een foute keuze het bewijs
blijkt te zijn voor mijn fout-zijn. De voorbije oorlogen worden graag als slagveld
tussen goed en kwaad gezien, de ontmaskering van de mensen. Er van uitgaand
dat we een kern hebben en dat die deugt...of niet. De scheiding wordt er gemaakt.
De scheiding die Jezus ook bedoelde toen hij zei: ‘Meent gij, dat Ik gekomen ben
om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. (Lucas
12:51). ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ (Mattheüs
10:34). Jezus voltrok scheidingen. Niet hij besliste, maar het was onmogelijk om
geen beslissing te nemen wanneer je tegenover hem stond. Neutraliteit was geen
optie. ‘Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der
samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der
overleggingen des harten.’(Hebreeën 4:12).
Een bloedige oorlog en een goddelijke verlosser die dezelfde scheiding der
geesten teweeg brengen...
Anders uitgelegd:
Stel je voor dat je met een sprookje opgroeit. Van hoe er ooit iemand was die het
allerbelangrijkste was. Iemand die zorgde voor jouw eeuwige geluk en jouw schulden
op zich nam. En dat diegene een beetje een zonderling was en dat mensen hem
dus niet wilden geloven. Dat ze hem niet goed zagen en hem veroordeelden, ja
zelfs vermoordden! En dat ze tegen je zeggen dat die persoon op een dag zal
terugkeren. En dat we niet weten in welke gedaante hij zal terugkeren. Hoe kun je
dan nog ooit nee zeggen tegen een smerige angstaanjagende gek op straat die je
om je geld vraagt? Laatst hoorde ik mijzelf tegen een bedelaar zeggen: ‘Nee, dank
U.’ Een man vroeg mij om geld en ik antwoordde: ‘Nee dank U.’ Alsof de man mij
iets aanbood. Iets dat ik heel vriendelijk vond maar waar ik toch geen gebruik van
wenste te maken. Wat natuurlijk een leugen was. Een nee-invermomming. Alles
om niet geconfronteerd te worden met mijn neeangst.
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In het Nieuwe Testament komen deze beleefde neezeggers niet voor. Er zijn mensen
die Jezus afwijzen en mensen die hem volgen. Maar er is niemand aan wie hij het
geloof aanbiedt en die hem vriendelijk zegt: ‘Nee, dank U.’ Omdat volgens de
overlevering zo een neutraliteit niet mogelijk was. Het verklaart mijn buikpijn bij het
lezen van de bijbel. Ik red het steeds weer niet. Het doet lichamelijk pijn om erin te
lezen. Omdat elke afwijzing die ik voel me tegelijkertijd angst bezorgt. Ik probeer
rustig door te lezen maar dat voorkomt niet dat ik me erger en ook die ergernis
bezorgt angst want ik lees: ‘En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.’!
(Mattheüs 11:6). En dan kan ik die bijbel ook niet eens zomaar terzijde schuiven.
Want de bijbel terzijde schuiven is in de logica van de bijbel geen neutrale actie. Ik
kan er niet meer betekenisloos van afkomen. Een terzijde schuiven van de bijbel is
altijd symbolisch. Het is haast te vergelijken met de moderne kettingbrief waarin je
eeuwig geluk wordt beloofd bij deelname en vreselijke rampspoed als je ‘de ketting
verbreekt’. Dat symbolische denken is bij mij naar binnen gekropen en wil niet meer
weg. Het zorgt ervoor dat ik bij elke uitgesproken nee van mezelf een lichte
gemoedsonrust ervaar. Gemoedsonrust als ik ergens niet naar binnen wens te gaan,
als ik een ervaring weiger.
Ik schuif de bijbel netjes terug in de kast, aan het eind van de verzameling fictie,
naast de verzamelbundels. Ik doe dat heel rustig en teder om te laten merken dat
ik hem heus niet definitief opberg maar gewoon even terugzet om later verder te
lezen. Ik wil niet dat de bijbel doorheeft dat ik bang voor hem ben. Ik zie die vrouw
voor me, op televisie, die bij de televisiepsycholoog zat, dokter Phil. Ze deed mee
aan zijn afvaldieet maar ze moest bekennen dat ze zijn boek over afvallen niet had
uitgelezen. Het publiek was geschokt, maar ze kwam ermee weg door te zeggen:
‘Pas als ik elk stapje dat ik lees begrepen heb en onder de knie heb, wil ik verder
lezen.’ Ze mocht het boek niet afwijzen. Het boek afwijzen is erkennen dat je niet
van goede wil bent. Zelfs om andere redenen het boek niet uitlezen is een symbool,
een symbool van een zwakke wil.
Ik twijfel aan mijn goede wil. Aan mijn interesse voor mijn medemens. Aan mijn
betrokkenheid bij deze wereld. Aan mijn tolerante geest die voor alles open staat.
Ik zou graag en vaak nee willen zeggen. Er is veel dat ik niet wil doen en niet wil
zien, niet wil weten. Maar er is dus een angst die dat tegenhoudt. Een angst die
echter ook niet rechtstreeks leidt naar een volmondig ja, waarmee ik mij in de wereld
en mijn medemensen stort, waarmee ik elk evangelie blijmoedig uitlees. Als dat wel
zo was waren we snel uitgesproken, halleluja prijs de heer! Maar al kun je dan
misschien mijn goede wil in twijfel trekken, dat mijn wil zwak is, kan niemand
beweren. Ik heb alles uitgezocht en begrepen.
Zo kan ik je vertellen hoe onze hersenen verhalen maken en structuren
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zoeken om een bedreigende en chaotische wereld te ordenen en te bezweren. Ik
kan je zeggen dat we zoiets wel de ‘cognitieve imperatief’ noemen, de functie van
de hersenen om onze wereld bijna automatisch te ordenen, om zo gevaren te
bezweren. Ik kan je vertellen dat onze grootste angst de angst voor de dood is. Het
grootste gevaar dat we uiteindelijk niet kunnen ontlopen. Maar dat we ook voor die
angst een oplossing hebben gezocht. Want zolang er vrees is, zal de cognitieve
imperatief het analytisch vermogen van de geest blijven inschakelen. En voor het
bevechten van zulke abstracte angsten als die voor de dood, moeten er mythes
worden gecreëerd. Die altijd kunnen worden teruggebracht tot een eenvoudig
raamwerk. De concentratie op een levensvraag. Hoe ontstond de wereld? Waar
komt het kwaad vandaan? En de verwoording van die vraag in de vorm van twee
onverzoenbare tegenpolen: helden en monsters, goden en mensen, hemel en hel,
leven en dood. En dan natuurlijk toch de verzoening van die twee tegenpolen. Zoals
Jezus Christus, toen hij op aarde kwam, een zondige mensheid verzoende met een
verlaten verre en goede god. Als je ja tegen hem zei.
Volgens de wetenschap is dat niet Jezus' schuld. Volgens de wetenschap is het
de schuld van de evolutie. Want volgens de wetenschap bestaat er ook zoiets als
‘de binaire operator’. Die ‘is niet louter ingesteld op het waarnemen en herkennen
van tegenstellingen, maar ook, heel concreet, op het creëren ervan en wel niet een
evolutionair doel. Om ons vol vertrouwen in onze omgeving te kunnen bewegen,
moeten we ruimte en tijd op een andere manier kunnen opsplitsen in bevattelijker
eenheden.’
Jezus is een binaire operator. Een tweesnijdend zwaard. Jezus de binaire operator
zorgt ervoor dat ik in symbolische tegenstellingen denk.
Ik lees: ‘Dus wanneer de cognitieve imperatief door toedoen van een bepaalde
existentiële angst de binaire functie aanzet tot het begrijpelijk maken van het
metafysisch landschap, geeft deze functie daar gehoor aan door opsplitsing van
dat existentiële probleem en een herordening in paren van onverzoenlijke tegenpolen
die de belangrijkste elementen van de mythe worden: hemel en hel, feestelijkheid
en tragiek, geboorte, dood en wedergeboorte, isolement en verbinding.’ Ja en nee?
Er is dus een angst. Mijn angst. Onze angst. Het Nieuwe Testament geeft verhalen
aan die angst. Zodat die angst ineens bestaansrecht lijkt te hebben én een oplossing
heeft: Geloven in het hemelse koninkrijk. Eén grote bezwering. Zo een grote
bezwering dat hij werkelijk werkt, beter werkt dan wat voor manoeuvres ook die ik
zelf kan verzinnen. En ik vraag mij vaak af, welk belang heb ik in godsnaam om niet
meer, niet meer zoals ik dat als kind deed, in dat hemelse koninkrijk te geloven?
Welk belang?
Ik heb het niet voor niets vooral over het Nieuwe Testament. Het Nieu-
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we Testament waar ik in een katholieke jeugd mee ben opgegroeid. Het testament
waarvan de kruisgang, als stripverhaal verbeeld, in de kerk om ons heen hing. Als
ik tijdens een mis leek af te dwalen, als ik onrustig om mij heen leek te kijken, dan
was dat alleen maar om te proberen vanuit mijn zitplaats elke afbeelding van de
kruisgang te kunnen zien.
Mijn angst voor nee lijkt ‘gewoon’ een uiting van het katholieke thema van de
goddelijke genade.
Als de hersenonderzoeker Dick Swaab wordt gevraagd of het mogelijk is om als
gelovige van het geloof te vallen zegt hij: ‘Jawel, maar niet zonder heel veel moeite.
Men blijft er vaak nog lang mee bezig. Het is net als met eetstoornissen, patiënten
die eraan lijden kunnen op een gegeven moment zeggen dat ze genezen zijn, maar
ze zijn nog steeds de hele dag met hun dieet bezig. Of neem de alcoholist die zegt
van de drank af te zijn, maar zich bij de AA toch terecht een alcoholist blijft noemen.
Zo is het ook met de gelovige die op een gegeven moment van zijn geloof valt: hij
blijft trillen.’
Toch denkt hij dat geloof op den duur zal verdwijnen. ‘Ik ben daar redelijk
optimistisch over: religie verliest steeds meer zijn evolutionaire voordeel. Religieuze
verbondenheid zit mensen op dit moment eerder in de weg. Hetzelfde geldt voor
agressie en oorlog voeren, dat heeft ook geen evolutionair voordeel meer.’
Maar ondertussen blijf ik trillen en wordt er in deze wereld nog steeds met bijbelse
overtuiging tegen de krachten van het kwaad gevochten.
Anders uitgelegd:
Ik las het boek niet maar zag de serie - Brideshead Revisited naar de roman van
Evelyn Waugh - en ik herinner me de kijkervaring bij de scène waarin lord Marchmain,
de vader van de familie, op sterven ligt. De vader is een afvallige katholiek. De
priester staat te popelen om de man op zijn sterfbed te bezoeken. Om hem absolutie
te schenken en hem zo in vrede te laten sterven. De oude man geeft zijn familie te
verstaan dat de priester buiten de deur moet worden gehouden. Ik als kijker ben
trots op zijn vastberadenheid in deze moeilijke uren. Maar terwijl hij zwakker en
zwakker wordt voel ik aankomen hoe hij overstag zal gaan en ik denk: Doe het niet!
Zoals wanneer in een thriller het slachtoffer rechtstreeks in de handen van de
moordenaar loopt roep ik: ‘Doe het niet, niet die kant op, nee!’ Maar toch... als hij
dan in zijn allerlaatste uren het bewustzijn lijkt te verliezen en de familie de priester
binnenlaat en deze hem zalft en hem absolutie schenkt en als ik zit te wachten op
een teken van de oude man, een teken van afwijzing, maar hij in plaats daarvan
met de laatste kracht die hij heeft een kruis slaat, weet ik het niet meer. Of ik deze
toe-
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gift moet veroordelen of toejuichen. Uiteindelijk durft hij geen nee te zeggen. Dat
snap ik. En ik vraag me af of ik niet opgelucht moet zijn. Omdat de man zich
overgeeft. Overgave die lijkt op vrede, op berusting. En daar in die vrede, zit mijn
twijfel. Want er is iets waar ik zielsgraag in wil geloven, misschien wel ten koste van
alles, in dat het mogelijk is om rustig te sterven.
Geciteerd uit: Waarom god niet verdwijnt van Andrew Newberg, Eugene D'Aquili
en Vince Rause en Leven zonder God van Harm Visser Elf interviews over ongeloof.

Atte Jongstra
Nee, liever over stooktomaten
Op de zolder van de woning waar ik kantoor houd staat een archiefkast vol
hangmappen, waarin ik mijn correspondentie bewaar. In die kast ben ik de laatste
dagen aan het pootjebaden, anders kan ik het niet uitdrukken. Je kunt je eigen
geschiedenis slechts met mate aan, als je iemand bent als ik. Natuurlijk zijn er
stukken die je eigen glorie oppoetsen, maar je komt ook kwesties tegen, briefjes
van mensen (vrouwen) die terecht hun woede op papier hebben gesmeten omdat
1
je soms een klootzak bent als iedereen.
Schaamte, vandaar dat pootjebaden. Teen, bal, hiel, in een drieste bui tot de
enkel.
In een van de mappen vond ik een razend briefje terug van B. Ik was haar op een
voorleesavond tegen het lijf gelopen en we hadden na mijn optreden een uurtje
gepraat en gedronken. Ze had weliswaar lange benen en grote borsten, maar werkte
daar niet mee - ze had aan haar verstand genoeg. Al zal ze heus wel hebben gezien
dat ik haar nauwkeurig opgenomen heb. Avond afgelopen, we zochten naar papier
en pen, noteerden email, telefoon.
2
Ik was met een vriendin in die dagen. Samenwonen. De burger in mijzelf stond
koffiedrinken met vreemde vrouwen toe (eeuwig maar weer koffiedrinken, ik was
niet gelukkig met mijn vriendin maar kreeg mezelf niet los van haar), ik dus 's
ochtends om een uur of elf afgesproken met B.

1

2

Vergeet niet dat je een toneelspeler bent in het stuk waarvan de schrijver de plot heeft bedacht.
Hij bepaalt de lange of korte duur van je optreden en als hij wil dat je een arme sloeber speelt,
heb jij maar te zorgen dat je zo'n figuur met verve uitbeeldt. (Epiktetos)
De morele loopbaan van een mens lijkt op zijn fysieke, die nergens anders uit bestaat dan
uit een voortdurende val. (Jean Paul)
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Ze droeg een rok die onhandig om haar heupen plooide, alsof ze elkaar nog moesten
leren kennen, die rok en zij. Zo onwennig was ook ik. Zenuwen, stijf ervan. Maar
één ding in mijn hoofd, terwijl we keken wat we zonder drank elkaar te zeggen
hadden - naar haar huis, die rok afleggen, al het andere ook, en naar liefde zoeken.
Het gesprek ging intussen keurig hoor!
De burger in mijzelf stond dus koffiedrinken met vreemde vrouwen toe, en het bleef
er ook nooit bij - een week later zat ik naast haar op een tweezitsbank in haar huis,
ver na koffietijd iets minder stijf een lang verhaal te vertellen (zolang ik praat loopt
alles op rolletjes) waarbij zij zweeg. Toen ik eindelijk was uitgesproken, zweeg zij
nog steeds, in de paniek die toen volgde wist ik niets anders te doen dan haar te
kussen.
‘Eindelijk gaat het ergens over,’ zei ze en ontdeed zich van haar jurk (die haar
ditmaal als gegoten had gezeten). Mijn adem stokte, ze was heel mooi. Haar ene
borst iets kleiner dan de ander maar beide groot, de welving van haar buik,
schaamhaar weggeschoren tot een verticale, zwarte streep, daaronder haar geslacht
dat open was gebloeid - ik had haar daar nog niet eens beroerd.
‘Lik me,’ zei ze. ‘Genoeg gepraat.’
Dat ik op de knieën zonk en mijn tong in haar heerlijk geurend heupgerbied bewoog
(als ik haar voor mij zie ruik ik rozen, oranjebloesem, hyacint en anjelier), langzaam
3
naar het midden, toe. Dat ik toen mijn mond om haar lippen stulpte en zachtjes
zoog en schrok van wat ik proefde.
Bitter, zoutzuur. Ik kon het niet verbergen, ze voelde het meteen.
‘Je vindt me niet lekker,’ zei ze.
Ik wist niet wat te zeggen, mompelde dat ik haar prachtig vond.
‘Maar niet lekker...’
Ik rees overeind en nam haar in mijn armen (‘Komkom, nunu, ik vind je lief’) en
wist haar te kalmeren, wat mij wel verbaasde. Waar ik de woorden vandaan haalde
(uit een boek waarschijnlijk, ik studeer al jaren op de vrouw):
‘Jij kunt daar ook niks aan doen, heus, over een paar dagen smaak je weer zoals
je ruikt, kwestie van hormonen, eisprong, of de ongesteldheid nadert, ik weet het
niet precies, maar dáár komt het van.’
‘Denk je?’ vroeg ze onzeker.
‘Wéét ik.’
Nu gingen we weer zoenen, ik likte nog haar borsten, keek toen op de klok (ik
moest terug naar huis). Geen afspraak gemaakt, we belden nog.
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Wilt gij, die zich nooit op deze zeeën waagde/ weten waar dit eiland ligt, laat loods Liefde aan
de helmstok staan,/ en varen op de ogen van Chloë. (Soame Jenyns)
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Hoe het dan raakt opgekweekt. Zoeken naar gaten in de agenda (uren waarnaar
mijn woonvriendin niet vroeg, in de dag, in de avond, na een feest heel laat). En in
die gaten, daar was zij. Soms belde ik aan als zij al sliep, zij deed open, ging terug
naar bed waar ik dan naast haar schoof en een uurtje naast haar lag haar geuren
in te snuiven, en zachtjes strelen.
Maar er barstte niks in mij, niks brak los in al die maanden dat ik haar bezocht.
Alles rustig, alles kalm, heerlijk zo - mijn goede leven kon mijn goede leven blijven.
B. had echter andere wensen, wilde reisjes maken, wandelen, een heel bestaan
met mij. Het had gekund, was aangenaam geweest.
Ik zat jarenlang helaas teveel op slot denk ik, tot ik mijn vrouw van nu ontmoette
4
en als bij donderslag: sluizen braken, alles stroomde .
Toen begonnen de moeilijkheden. Ik verkeerde met een vrouw, dan was B. er nog,
gebroken sluizen. De medemens (meer dan één) deed hier en nu een beroep op
mijn kwetsbaar neevermogen.
Waar ik B. aanvankelijk te vinden wist (ik kwam vanzelf, zij hoefde niets te
ondernemen), zo meed ik haar voortaan. Ik probeerde me met ere (zachte wonden,
dokter!) vrij te maken (stinken!), ging nog één keer langs, verzeilde toch weer in
haar armen, maar wou niet verder meer. Ze belde, schreef, stond op de stoep, eiste
luid dat ik haar neuken ging (ten afscheid, 't blijft bij deze ene keer), maar hier moest
het afgelopen zijn vond ik.
Ik wilde bassen.
‘Nee!’
Het kwam er piepend uit, werkzaam desondanks, schuldbesef meteen bij mij en
ik probeerde dus meteen alsnog mijn eer te redden door een briefje in haar bus te
doen, dat lafjes kool én geit én veerman spaarde:
Er was iets moois in ons afscheid. Naast de trieste ondertoon die er ook was. Ik
weet niet of dit heel romantisch klinkt, maar ik voelde 't nu eenmaal zo.
Tot mijn verbijstering las ik in mijn brief, die ik ook terugvond - kennelijk heb ik een
kopie gemaakt - dat ik het afscheid van B. verklaarde door bij mijn vriendin te willen
5
blijven. Dat was een leugen. Schijnheilig ook, daar moet ik beslist over nadenken.
Ik bleek verder in vage woorden te

4
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En de wolken wachtten op elkaar en kropen in en op elkaar om samen één ding te worden:
een zware hemel. (Peer Wittenbols)
Ik heb me gedurende het neerschrijven van dit verhaal onophoudelijk geschaamd, dit is dus
geen literatuur meer, maar een tuchtiging. Want een lang verhaal over de wijze waarop ik
door een zedelijke verwording in het duister mijn leven verknoeide, is bij God niet
belangwekkend. Hier zijn opzettelijk alle eigenschappen van een anti-held bijeengegaard en
dit alles laat voornamelijk een onaangename indruk achter, omdat we allen van het leven
vervreemd zijn, omdat we allen mank zijn, de een wat meer, de ander wat minder. (Dostojevski)
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hebben geschreven over een dramatische verliefdheid (mijn huidige vrouw), de
woonvriendin en zij ‘die er dus intussen ook nog enkele maanden was’.
Het bleek een jaar te zijn geweest, blijkens haar antwoord. Oei.
In haar laatste briefje verweet B. me oneerlijkheid, terecht zeg ik, nu het niet meer
hoeft. ‘Je bent me erg dierbaar geworden,’ dat was waar. Verkeerde boodschap
echter, fout moment:
‘Dierbaar?’ hoonde ze in haar briefje: ‘Een gotspe uit een dood, leeg hart.’
Ik moet in het voorjaar en de vroege zomer van 1995 misschien toch hele rare
6
sprongen hebben gemaakt voor ik eindelijk ‘Ja!’ kon zeggen.
Om dat na te kijken moest ik de mappen verder door, waartoe ik mij inderdaad wist
te brengen - met angst en beven. Tussen inkomend en uitgaand vond ik de verlossing
die ik zocht. Tussen brieven, kaartjes, notulen et cetera stuitte ik op een los vel,
bedrukt met tien stellingen die bij een proefschrift uit 1955 van ene K. Verkerk. Het
7
ging over tomaten , kennelijk had ik het bewaard in verband met mijn roman Groente.
Het proefschrift zelf heb ik nooit gezien. Raadselachtige, spreuken, zonder
begeleidende tekst, maar was er erg blij mee: zo kon ik even weg van mijn gebrekkig
nee-vermogen in '95.
‘Het verdient aanbeveling het woord vernalisatie slechts dan te gebruiken, als
een duidelijke omschrijving van de betekenis wordt toegevoegd.’
Stelling twee. Geen overbodig advies inderdaad. Enthousiast zocht ik meteen in
het woordenboek ‘vernalisatie’ op. Het bleek ook ‘schieterinductie’ te heten (nu had
ik twee woorden die ik niet kende) oftewel ‘jarovisatie’ (dat waren er drie), en te
verwijzen naar zaadbehandeling (blootstellen aan lage temperaturen) met het oog
op het verkorten van de groeitijd. Mooi. Stelling vijf:
‘Bij een hygiënische bedrijfsvoering is de tomatenkanker van weinig betekenis.’
Prachtig. Stelling tien:
‘Bij ruimere handelsmogelijkheden en bij verbetering van vervoersmogelijkheden
zal de teelt van stooktomaten in Nederland verdwijnen.’

6
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Maar ach! Wie spreekt hier? Ik! Ik, die my-zelv’ beschuldig./ Ja, 'k doe my-zelven recht, daar
ik de waarheid huldig./ 'k Heb meê my-zelven, ja, verwaarloosd en gehaat. (Bilderdijk)
Anton Michajlovitsj spuwde, zei ‘ech’, spuwde weer, zei weer ‘ech’, spuwde weer, zei weer
‘ech’ en liep weg. God zij met hem. Ik vertel liever over Ilja Pavlovitsj. (Daniil Charms)
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Die mogelijkheden zullen sinds 1955 wel zijn verruimd en verbeterd, dacht ik. En
zou hij nog bestaan: de stooktomaat? In 1973 nog wel, getuige een aflevering in de
reeks ‘Bodemkundige studies’: Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij
asperges, appels en stooktomaten. Misschien worden ze nog steeds gekweekt, ik
kon op Internet geen vermelding meer vinden. Het kan ook zijn dat het
bodemgeschiktheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem voor die tomaten
dus ongeschikt geworden was.
Genoeg afleiding om bij te komen. Ik sloeg map '95 dicht. Opgelucht, met daaronder
iets dat zeurt en klopt. Misstap, schuld. Als ik er aan denk, breekt het me rood uit.
8
Misschien had ik toch stooktomatenkweker moeten worden.

Stijn van der Loo
Geluidloos, gewichtloos
Het is alweer september. Ik heb mij verschanst. Of nou ja, laat ik niet dramatisch
doen, ik lig gewoon een boekje te lezen in bed en ik neem de telefoon niet op. Ik
ben er niet, dus. Geluidloos, gewichtloos, in bed liggen en een boekje lezen. Niet
dat er op dit moment een telefoon gaat, dat zou absurd zijn, om half vier 's nachts.
Maar het antwoordapparaat staat evengoed van voor tot achter volgekakeld, met
steeds dezelfde stem in steeds dwingender berichten, ze wil overduidelijk tot me
doordringen, het valt niet langer te ontkennen. Het is begonnen sinds ze terug is
van vakantie. Maar op dit moment heb ik daar dus weinig last van, ik bedoel, ik lig
in bed, ik lees mijn boekje en mijn neurotisch knipperend antwoordapparaat is vanaf
hier niet te zien. Veel vervelender zijn de muggen, met hun nazomerse opleving,
waarvan ik er eerder deze nacht drie heb platgeslagen. Twee hadden al wat van
mij gegeten zag ik aan de bloedvlekken op mijn boek. Later in het donker bleken
er nog een paar rond te vliegen, minstens twee, zo te horen aan het
toonhoogteverschil in hun toerental. Ik lig op hun aanvliegroute. Dus knipte ik het
licht weer aan en pakte mijn boek. Of nou ja, mijn boek... Het is van de Openbare
Bibliotheek. Het heeft een heerlijk gladde, harde kaft, maar aan lezen kom ik zo
natuurlijk niet toe. Bovendien ben ik moe.
Ik heb een speciaal plekje in haar hart, weet ik. Dat heeft ze mij zelf
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Roem Rome, prijs Parijs, kraai Kaïro 's heerlijkheid, Wie schriklijkst van mij zwijgt, heeft
allerbest gezeid. (Constantijn Huygens)
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verteld. Ik vind ‘een plekje in je hart’ net zo klinken als ‘een vlekje op je long’, maar
ze bedoelde het natuurlijk positief. Tenminste, dat hoop ik. ‘Zeg, ben je verstoppertje
aan het spelen?’ Dat was haar laatste bericht, heel wat bitser dan de eerste vijf,
zes, er heeft zich duidelijk een temperatuurswisseling in haar stem voltrokken. Haar
eerste boodschap was nog vol geluk, het straalde door het antwoordapparaat heen,
ik kreeg het er vanzelf warm van. ‘Jammer dat je er niet bent. Ik heb zo'n geweldige
vakantie gehad. Ben zielsgelukkig. En jij? Is het nog gelukt? Met die cd's?’ Mijn
motto: ja zeggen. Glimlachen. Geen problemen maken. Zo'n aardige meid. Daar
zou ik niet graag problemen mee hebben. Als ze me iets vraagt zeg ik gewoon:
‘Jazeker. Doe ik voor je.’ Het maakt niet uit wat het is. Het kan van alles zijn. Een
cassette kopiëren op cd, bijvoorbeeld. ‘Maak je geen zorgen. Komt voor mekaar.’
Binnenzweven en gewichtloos neerdalen. Een warm lichaam. Zoet bloed. Alles in
de glimlach.
Ik heb haar al een tijdje niet gezien, sinds ze aankondigde op vakantie te zullen
gaan met een vriend, in diens auto. Heb haar nog wel uitgezwaaid, zeg, die dag,
heel vriendelijk van mij, mijn mond in zijn natste glimlach geplooid, een glimmende
naaktslak, gedienstig over mijn gezicht gevlijd. Ze heeft er een handje van om haar
aanbidders voor haar karretje te spannen. Het is een aardkwestie. Je moet erop
bedacht zijn, want voor je het weet eindig je, om maar iets te noemen, als kopieerder
van cassettes op cd, aan haar opgestuurd door weer een andere slijmbal, van
helemaal overzee, bandjes vol driftig gegitaar, opgenomen ergens in een nacht in
een flatje in New York, denkend aan haar, volgens de vooraf gemompelde
spreektekst. Ik glimlach. ‘Hij heeft nog gewerkt met Jeff Buckley, hoor,’ waarschuwt
ze me. Aanbidders genoeg dus, ook in artistieke hoek. Thinking-of-you. Graag drie
kopieën. Ze voelt zich overigens snel in de steek gelaten. Die egoïsten die haar
laten barsten! Net haar vader, destijds! Zoiets is niet makkelijk te compenseren. Op
het laatst loop je met zakken potgrond achter haar aan door de straten van haar
wijk. Dat is als ze een balkontuin gaat maken. Geen balkontuin zonder aanbidder,
althans niet in aanleg. (‘Aha!’ roept de winkelier als we binnenstappen. ‘Eindelijk
eentje gevonden om te sjouwen...’) Een winkelier doet zijn bek pas open als hij er
wat van verwacht, een winstje of twee, dus ik haalde mijn schouders op en lachte
maar wat. Drie zakken had-ie voor haar, voor de halve prijs! Die kon ze niet laten
staan. Vijftien kilo. Ik droeg ze naar haar huis en ook nog de trap op, goed voor een
kusje op mijn mond en, eerlijk is eerlijk, ik zweefde vervuld van een beter ik die trap
weer af, een en al liefde en geluk. Stralend stond ik daarna op straat, genaaid,
foeterend. De volgende reed al voor in zijn vakantietaxi.
Natuurlijk had ze alles prima uitgelegd, een paar dagen eerder, haar pluizige
glimlach voorop. ‘Ik hou van je, maar niet op die manier.’ Een
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plekje in haar hart, had ik. Weerzinwekkende woorden, waardoor ik onmiddellijk zin
kreeg in van alles wat ik hier niet durf te noemen, hupsakee, je bent een vriendelijke
man of je bent het niet, dus ik glimlachte zo beminnelijk als ik kon in deze volslagen
afgang. Het is net als zo vaak met opgewonden plannen, een borrelend lichaam
vol, ze blijven bij een aanvechting, een oprisping. En dat is misschien maar goed
ook. Afijn... Je kucht eens in je hand - ‘excuseer’, en je staat op. Ze begeleidde me
naar de deur, duwde me die teepjes in de hand en kuste me op mijn mond. ‘Kijk
maar, als je tijd hebt.’ Zinderend, brandend, vuurspugend stond ik buiten, de deur
klikte droog in zijn slot.
Dat er een aanslag zou zijn geweest. Gaten in het asfalt, een uitgebrand gebouw
staart uit lege oogkassen verwezen de straat in. Steen heeft glas gebraakt, stof
hangt grauw boven het puin. De geur van verbrand rubber, metaal, van een lijk,
inderhaast aan de kant van de weg getrokken, half onder een stuk landbouwplastic,
in afwachting van het Rode Kruis of een geïrriteerde buurtbewoner om het te
begraven of in de fik te steken, na het eerst tot op de stifttanden te hebben
kaalgeroofd, een meter verder vanwaar schielijk over straat wordt gegaan, gebukt
langs provisorische schuttingen, geplaatst voor de gaten in het gebit van de stad,
tegen de kogels van de scherpschutters verderop, die naar men zegt hun intrek
hebben genomen in het hotel, of de Hogeschool, of de luxe appartementen van de
koopflat.
In zo'n tijd wil ik uitgaan, na de avondklok, in de duisternis, en mij over de brokken
trottoir spoeden, langs het lijk, bukkend, rennend voorbij de schuttingen, helemaal
naar jouw wijk, naar jouw voordeur, waar ik mij met een trap ertegen toegang zal
verschaffen, want het slot is kapotgeschoten of opengewrikt, of door een ontploffing
verderop, vlakbij, uit zijn voegen geslagen. Daar, op één hoog, vind ik jou, in angstig
duister, waarna we ons snel en zwijgend aan elkaar geven.
Het wordt al licht. In de verte hoor ik een nieuwe mug naderen op
verkenningsvlucht. Ik houd mijn boekje in de aanslag. Dat de aanblik van de lijken
van je familie je mogen verteren van angst, vermetele! Maar die fanatieke
bloedzuigster ronkt onverstoord verder, kleine terroriste, in haar blinde duister, in
steeds kleinere cirkels. Als ze vlak bij me is zal ze exploderen, onder de kaft van
mijn boek, mijn bloed vermengd met het hare.
Maar kom, niet dramatiseren nu. Het is gewoon halfvijf en ik lig een beetje wakker.
Misschien moest ik haar maar beter verpletteren, voor de laatste anderhalf uur rust,
maar ik ben te moe. Te moe voor de jacht. Even. Straks breekt voor het
antwoordapparaat ook weer een nieuwe dag aan. Laat mij nu nog maar even lezen.
Ik blader wat door de pagina's. Van Analoog tot Digitaal. Wel een grappige titel.
Afgelopen middag heb ik het uit de bibliotheek gehaald, ik geef toe: in lichte paniek.
Een cd ko-
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piëren op cassette is namelijk ontzettend gemakkelijk, iedereen kan het! Je draait
er je hand niet voor om, die mogelijkheden schijnen allemaal in die apparaten te
zijn ingebouwd. Veel meer dan een paar knoppen gelijktijdig indrukken is het niet.
Eenvoudige consumentenintelligentie. Maar wie denkt dat het andersom net zo
makkelijk is: niet dus. Ineens heet het ‘digitaliseren’ en ‘dat relatief nieuw procédé’
(bestaat er ook nieuw dat niet ‘relatief nieuw’ is?) schijnt de verouderde cd-speler
‘niet te kennen’ of zoiets. Bovendien is dat boekje meer politiek dan praktisch, blijkt.
Bladzijden lang gaat het over de voordelen versus de gevaren van het digitaliseren
in het licht van de tijdbom die onze wereld is... ‘Wat als er een aanslag komt. Kunnen
we dan nog bij onze archieven?’ Dat soort retoriek. Voor vragen in de serie
hoe-een-cassette-te-kopiëren-op-cd is geen aandacht. In de handleiding van mijn
blijkbaar verouderde cd-speler staat er ook niks over. Vervolgens blijkt dat apparaat
inderdaad alleen maar een uitgang te hebben. Geen ingang. Zo ken ik er nog een.
‘Denk je wel dat je het redt? Heb je het niet te druk?’
‘Ik doe het in een daluurtje.’
’Geef het me maar na mijn vakantie.’
‘Tuurlijk. Prima. Komt voor mekaar. Ik geef het je zogauw je thuis bent.’
‘Je bent lief.’ (Kus)
Het punt met dat enthousiaste vertrouwenwekkende jazeggen van mij is dat ik
niet goed naar de vragen luister. Woorden zeggen me nou eenmaal niks, vooral
niet in haar omgeving. Ik glimlach en let op andere dingen. Een ademhaling, een
oogopslag, de stilte rond een woord, de warmte van een nabij lichaam. Dat is meer
de richting waarop ik koers. Geluidloos binnenzweven, gewichtloos neerdalen.
Maar ondertussen weet ik heus wel dat ik niet met lege handen en een verliefd
smoesje hoef aan te komen, sommige dingen worden ongezegd geweten, nietwaar?
Bij haar voel je dat direct aan, daar heb je geen technische knobbel voor nodig. Ik
denk dus dat het uit is met die zuinige mondkusjes en het lichthoofdig trap-af-zweven.
Waarom heeft die gitarist dan ook niet zelf een cd-opname-apparaat? Daar in zijn
digitale New York? Laat-ie zijn erupties maar eigenhandig digitaliseren, als-ie zo
weg van je is. Klote-Amerikanen. Met hun herrie, overal ter wereld. Of hij komt het
je ‘live’ voorspelen. Op de rand van je kuise poppenbedje? Ik vind het best. Ik kom
wel zwaaien, of klappen. Kan-ie meteen een paar zakken potgrond naar boven
sjouwen.
Een mug heeft toch nog vederlicht op mij weten te landen. Een druppel bloed,
meer niet, haar buikje rond. Eigenlijk ben ik een heel vriendelijk man. Lief. Sta snel
klaar. Te paaien met een kusje. Zouden die muggen bijvoorbeeld niet zo
oorverdovend aan komen ronken dan sloeg ik er niet
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een dood, dan mochten ze er best wat van hebben, van dat bloed van mij, echt
waar! Ik betoonde mij genereus als een sinaasappelboom. Pluk maar, ik heb zat!
Ik ruk die tape in een paar flinke halen helemaal uit zijn bandschelp. Een
meterslange sliert magnetisch archief, vol Amerikaans gehengst. Een analoge
aanslag. Niks van over. Een berg bandsla, een onherstelbaar vernietigd authentiek
archiefstuk. Thinking-of-you. Een man moet weten wanneer het spel is gespeeld,
wanneer hij heeft verloren. Ik smijt die rommel van mijn bed en kijk op de klok. Half
zes. Nog net tijd voor een half uurtje slaap. Met één druk op de knop van mijn
antwoordapparaat (digitaal!) wis ik alle vijftien boodschappen. Twee piepjes en het
is volbracht.
Een andere tijd... Een tijd van verbijstering, kapotgeslagen asfalt, uitgebrande
gebouwen, gesmolten computers, verpulverde archieven... En dan dat verwarde
duister inzweven... Eindelijk bevrijd van mijn geweldige glimlachende lafheid, mijn
complete cultuur... Afgeworpen!... Recht door jouw ontwrichte voordeur binnengaan
en op je neerdalen, gewichtloos, geluidloos, scrupuleloos... Zonder gedienstig gezeul
met potgrond, cassettes of beleefde gezichtsuitdrukkingen, zonder dat beschaafde
inhouden van mij, dat walgelijke glimlachen, dat laffe ge-ja, ja, ja!
Ik heb trouwens lang geleden eens een meisje gekend dat ja riep. Alsmaar,
halfzuchtend, jammerend. Schitterend, maar meteen daarna verdween ze en jaren
later maakte ze me verwijten. Jarenlang heb ik met haar stem in mijn kop
rondgelopen. Ja, ja, ja... die onduidelijke bevestiging.
Bats. Met een geweldige smak sla ik die laatste schijtmug uit elkaar, midden op
de witte muur, tijdens haar tussenstop. Morgen even het boekje schoonspoelen
onder de kraan. Dat kan goed met zo'n kaft, geen toekomstige lezer die er iets van
merkt. Vijf muggenlijken. Een beetje DNA van mij. Ik kruip in bed.

Tomas Lieske
Van de slavernij en de vrijheid
Hij overviel haar terwijl ze aan niets kon denken
anders dan aan haar eigen man. En dat een god haar nam
was nooit bij haar opgekomen. Tot dan. Maar die ochtend
had zij geen zin; haar hoofd stond dwars; haar lichaam
voelde slak; zij was onzeker en brak hem onnadenkend af.
De woede die zij zag, was nieuw en terwijl hij haar jurk
en ondergoed met rukken van haar lichaam trok

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

86
en tot haar verbijstering en angst een masker
wegschoof en liet zien dat hij met enig geweld
zeker haar mensenlichaam binnendringen kon,
liet hij haar tegen haar zin en wil haar benen
spreiden, haar borsten reiken; hij overtuigde haar
hoe goddelijk hij was. Met een stem
die wind werd en die het zand opblies,
verweet hij haar dat hij als god nog nooit
geweigerd was, dat al het stralend blauw
dat zij aan de hemel zag, voor altijd van haar
had kunnen zijn als zij hem toegelaten had.
En smeltend, verbrandend, krimpend tot een insect
beloofde hij haar dat zij de macht zou krijgen,
zij, samen met haar echtgenoot, om nee te zeggen.
Dat dat tevens haar veroordeling en straf zou zijn.
het was een god met grote spijt die heenging.
Terwijl zij weggetrokken hun leven verder leefden, zij,
die een god geweigerd had, en haar man, van wie
masker en gestalte ooit door een god waren geleend
om zijn liefste te verleiden, overdachten zij
de straf. En op een dag die zijn laatste dag
had moeten zijn, toen hij de scherpe steken
voelde en zijn hart in ademnood het al begaf,
zag hij de dood.
Niet onaantrekkelijk.
Er leek vrede vanuit te gaan en golfslag.
Het had te maken met al het stralend blauw
dat in haar jeugd aan haar beloofd was.
De dood in de gedaante van een jonge verpleegster,
met de geur van een regenwolk, het geluid van
wiskundige seinen. De dood spon hem in
met kleurige oscillaties, met kleine lichten
aan zijn vingers. Het kostte moeite, maar nee.
Het was hun triomf, dit nee tegen de dood.
Zoals zij de god, had hij de dood geweigerd.
Maar wat moesten zij met al dat andere nee,
dat hen steeds vaker overviel. Zij overleefden
zichzelf, maar hoe te leven met het vonnis,
het weigeren van alles om hen heen.
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Een nee tegen de rivier maakte het water dikker,
het zilveren licht zakte smeltend de modder in.
Nee tegen een storm die met een woedend oog
aanzwol tot orkaan. Nee toen ze uitgenodigd werden,
maar tijdens het feest werd alles in goud veranderd en het geluk
werd uitgedeeld. Nee tegen een kleur die zich prompt overal
uit terugtrok. Nee tegen het pizzicato op een cello.
Nee tegen een bospad met de afdruk van een hoef.
Nee tegen een cipres die zich in verdriet ontvouwde,
nee tegen een jonge vrouw die door de knieën ging.
Nee tegen de kleine warme broden.
Nee tegen de vuurmaand oktober.
Nee tegen de bittere waarzeggers.
Nee tegen de luimige linkerkant.
Nee tegen de troost van het ei.
Nee tegen de intieme heupen.
Nee tegen alle jankende liefkozing.
Nee tegen het bezopen hart.

René Boomkens
Mister Jones: portret van een ontkenner
1. De mystificatie
De vroegste foto toont een joch met het babyvet nog op de wangen, zwarte
ribfluwelen pet, een suède jas met de bontkraag opgestoken, de handen losjes om
de steel van zijn gitaar gevouwen. Hij heeft lang stil moeten zitten voor de fotograaf,
het poseren ging hem nog slecht af. Hij kijkt met half geloken ogen in de lens van
de camera, met een blik die het midden houdt tussen verlegenheid en lichte spot.
Twee jaar later verschijnt de meest markante foto die ooit van hem werd gemaakt.
Een prachtig beeld, het joch is volwassen geworden, maar ziet er jonger uit. Hij
draagt een goedkoop overhemd, het bovenste knoopje los, de kraag wijd vallend
rond een daardoor nog slanker lijkende nek. Daarboven het licht scheef gehouden
hoofd, kort borstelig haar, het gelaat tanig, bijna ingevallen, de lippen licht getuit,
als teken van wantrouwen of terughoudendheid, de blik ditmaal niet op de lens maar
scheef omlaag gericht, schattend, peinzend. De hoge jukbeenderen en de
toegeknepen ogen verlenen hem een haast Aziatisch voorkomen, hij had een
Vietnamees geweest kunnen zijn. En de Vietnamoorlog was net zo'n beetje
begonnen. Het is 1964. Het begin van veertig jaar mystificaties en ontkenningen,
waaraan in het
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najaar van 2004 een einde leek te komen. Voor de zoveelste keer werd de publicatie
van zijn autobiografie aangekondigd, voor de zoveelste keer zou de
verschijningsdatum weer worden opgeschoven. De bij perspresentaties
aangekondigde ‘grote onthullingen’ leken steeds te wijzen op de afsluiting van het
tijdperk van mysteries, ontwijkende antwoorden, negatie en weigering ook maar
iets bloot te geven van zijn identiteit. Maar er is een gerede kans dat ook deze
‘onthullingen’ slechts aanleiding zullen geven tot de schepping van een nieuw
geheim, een weer even hopeloos onontcijferbare code, iets dat onweerstaanbaar
in de richting van de definitieve identificatie, ontmaskering mogen we wel zeggen,
wijst, maar op het laatste moment toch op een blinde muur doodloopt. Dead end
street.
Het meest belangrijke ingrediënt van de permanente mystificatie wordt niet
gevormd door de raadselachtige portretten, maar door de stem van het joch met
het babyvet uit 1962. Muziekcriticus Bert van de Kamp beschreef die stem ooit als
het geluid van een oude man. Niet alleen het timbre, en de kenmerkende
kraaienkraak klonken oud, maar vooral ook de manier van zingen, vol gelatenheid
en melancholie of krampachtig ingehouden woede. De onderwerpen: al even oud:
Een blues over de naderende dood, een dringend geformuleerd en dreigend klinkend
lied met het verzoek zijn graf goed te onderhouden. Another po'boy 's dead and
gone.

2. Stem op de vlucht
Binnen twee jaar was de oude man met de babyface ‘de stem van een generatie’,
‘profeet’ en ‘protestzanger’. Drie jaar daarvoor speelde hij nog piano in de groep
van tieneridool Bobby Vee, en op de middelbare school had hij een rockband, The
Golden Chords. Hij gaat letteren studeren in Minneapolis, maar wijkt al gauw uit
naar New York waar hij als folkzanger een paar centen verdient in het clubcircuit
van Greenwich Village. De mythe wil dat hij de stervende Woody Guthrie, de koning
van folk en politiek geëngageerde liederen, in het ziekenhuis bezoekt: het
apostelschap is veiliggesteld. ‘Song to Woody’, de eerste eigen compositie die op
plaat verschijnt, is daarvan het onweerlegbare bewijs. Het lijkt haast een
identiteitsbewijs. Twee langspeelplaten lang zegt de oude man met de babyface
‘nee’ tegen de oorlog, tegen segregatie, tegen racisme en corruptie, en zingt hij met
het bezorgde gezicht van een Vietnamees het volkslied van de opstand: de tijden
veranderen! De Stem valt in handen van de Serieuze Kunstpers, er is niets aan te
doen. Wel valt op dat hij tijdens interviews steeds vaker wartaal uitslaat of
ontwijkende opmerkingen maakt. Hij Die Als Geen Ander Nee Zei, Inbegriff van
protest, afwijzing en ontkenning, begint al snel zichzelf te ontkennen, beter: uit de
weg te gaan.

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

89
‘Laat het aan de politie over onze identiteit vast te stellen’, zei de Franse filosoof
Michel Foucault in 1968, min of meer als antwoord op de vraag of hij nu wel of niet
een structuralist was. Dat werd meer en meer ook de houding van de oude man
met de babyface. Tijdens een radio-interview in Zweden antwoordde hij op de vraag
of hij een politieke boodschap had, dat hij eigenlijk ‘zuiver wiskundige muziek’
maakte. Op de hoezen van zijn langspeelplaten laat hij dichterlijk aandoende teksten
afdrukken waarin regelmatig sprake is van vluchtpogingen. Als Stem van een
Generatie is deze zanger na drie jaar nog steeds anoniemer dan John D. Salinger.
Op zijn platenhoezen wordt hij keer op keer markant uitgebeeld, de ene keer in
artistiek zwart-wit, de volgende keer onscherp in sombere bruin-geel tinten, altijd
weer serieus wegstarend of verstrooid in de camera blikkend. Tussen 1965 en 1968
ontkent de zanger elke poging hem te identificeren als een man met een belangrijke
boodschap, als verzetsheld, als stem van de nieuwe generatie. Maar in feite ontkent
hij - beter: weigert hij de rol van publieke persoonlijkheid (in Nederland zou hij BN-er,
Bekende Nederlander heten) met een representatieve rol. Hij groeit tegelijkertijd in
zijn rol als verdwijningskunstenaar. Er is één platenhoes waarop de zanger zijn
publiek glimlachend tegemoet treedt, terwijl hij op het punt lijkt te staan zijn hoed
voor ons af te nemen. Dat is een lp vol zoetgevooisde countryballades inclusief een
duet met Johnny Cash. Voor zijn hooggeschoolde en kritische publiek had de zanger
met deze plaat vol sentiment en oppervlakkige vrolijkheid definitief afgedaan: hij
had zichzelf weggecijferd. De Stem was zijn eigen publiek ontvlucht. Hij bevestigde
deze geslaagde ontsnapping in een interview waarin hij verklaarde dat hij Smokey
Robinson beschouwde als de belangrijkste Amerikaanse componist, een uitspraak
die werd uitgelegd als de definitieve capitulatie van de Profeet voor de Verlokkingen
van de Markt. Robinson was componist van lekker klinkende en dansbare liedjes
als Tears of A Clown.

3. De valse beschaving
De oude man met de babyface bleef ontsnappingskunstenaar. Hij speelde geen
postmodern spelletje met identiteiten, zoals David Bowie of Madonna, die zich om
het even in wie of wat dan ook konden en kunnen verplaatsen zonder te verbazen,
de oude man was serieus op de vlucht. Verhalen over hem riepen het beeld op van
een soort Citizen Kane, opgesloten in kitschpaleizen, elk spoor bijster. Inderdaad:
eind jaren zeventig bekeerde De Stem zich tot een niet nader gedefinieerd soort
christendom, waarmee de geschiedenis leek te zijn afgesloten. Maar even verrassend
ging ook dat weer ‘over’. De intellectuele fans waren intussen definitief afgehaakt de oude man met de babyface was sowieso vrijwel al zijn
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fans kwijt. Tien jaar lang speelde hij de rol van gevestigde rocker (niemand zag hem
staan), zoals alle muzikale helden van de sixties in de jaren tachtig inspiratieloos
wegzakten in een secundair circuit van goedbetalende stadionacts. Niet de tijden
waren veranderd, wel de helden van weleer - van de tijden die veranderden, de
tijden van de grote negatie, de kritiek en het protest. De Stem had uiteindelijk bereikt
wat hij in de gloriedagen zo dringend wenste: een ander te worden, anders dan wat
Het Publiek in hem zag. Hij had plezier, deed waar hij zin in had, het waren niet
voor niets de jaren tachtig, less than zero, what the heck? Wil je hard rock? Dan
geef ik je hard rock! Vraag en Aanbod definieerden als nooit tevoren de identiteit
van de artiest, zozeer zelfs dat de oude man zich liet verleiden een strofe mee te
zingen in de Grote Leugen ‘We Are The World’ van Michael Jackson, bedoeld om
geld in te zamelen voor hongerende Afrikanen. Voor het eerst werd De Stem
zichtbaar als ‘bekende persoonlijkheid’ - en verschenen er scheuren in het pantser
van de ontkenning.
Begin jaren negentig volgde een nieuwe omslag. De rocker werd weer bard - of
hoe je het ook zou willen noemen. Akoestisch vertolkte liederen, stuk voor stuk
‘traditionals’ - de oude man met de babyface keert terug naar de oorsprongsmythe
van zijn publieke bestaan - de apostel van Woody Guthrie. Maar dat blijkt al snel
een vergissing.
De oude man lijkt eindelijk samen te zijn gevallen met zijn leeftijd- hij is de bejaarde
geworden die hij in zijn liederen altijd al was. Hij buigt zich over zijn eigen verleden
en blikt terug. Identificatie eindelijk voltooid? ‘I can't be good no more, honey,‘cause
the world's gone wrong.’ Niet dus? De zanger lijkt zijn plek te hebben gevonden,
maar die plek lijkt meer dan ooit op de ziekenhuiskamer in New York, waar Woody
Guthrie zijn laatste dagen doorbracht. De zanger is thuis, maar meer dan ooit tevoren
is zijn huis de wereld zelf geworden. Veertig jaar pogingen te ontsnappen aan ‘de
publiciteit’, veertig jaar pogingen niet te voldoen aan alle verzoeken om transparantie,
inzicht, duidelijkheid en eenduidigheid, liepen uiteindelijk uit op ‘a world gone wrong’,
eent valse beschaving. De wereld als het ziekbed van Woody. Ik kan geen goed
meer doen, want de wereld blijkt fout te zijn. De grote protestzanger koppelt zijn
eigen morele onvermogen aan de verkeerde loop der dingen: zijn eigen (on)bestaan
heeft alles te maken met de reddeloze conditie van de wereld als zodanig! Dat lijkt
in eerste instantie op narcisme of op de één of andere betrekkingswaan, maar bij
nader inzien valt het kwartje wel degelijk: de oude man begrijpt dat hij niet afhankelijk
is van de intellectuele oordelen van ‘kunstzinnige’ critici, en evenmin van het ‘oordeel
van de markt’ (de populaire smaak). Los van die oordelen staat hij nu naakt tegenover
de
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erfenis van twee millennia beschaving, en hij kan zonder te blozen zingen dat ‘world's
gone wrong’. Hij heeft heel nadrukkelijk het gevoel dat het met die hele beschaving
mis is gelopen, maar het ontbreekt hem vooralsnog aan het vocabulaire om dat
hard te maken. Hebben protest en kritiek weer een stem gekregen? Of is aan de
vlucht van de Stem voor zichzelf, dat wil zeggen: voor de pogingen hem definitief
te identificeren, een einde gekomen?

4. A Never Ending Tour
The world's gone wrong. Maar dat is vooral ‘a manner of speaking’, een bluescliché.
Je wordt wakker, en de plek naast je in bed is leeg... empty bed blues, the world's
gone wrong. Het regent katten en honden, the sky is crying, and it's raining in my
heart. Je staat op de Crossroads - en beseft dat je de keuze hebt tussen hel en
hades. The world's gone wrong. Maar de oude man blijkt niet op te hebben gegeven.
Hij is bij nader inzien niet teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke status als
protestzanger, maar heeft zichzelf als ambachtsman herontdekt, als ‘song and dance
man’ die vooral Amerikaanse liederen wil zingen, blues, worksongs, urban legends
over Stack A Lee, half moordenaar, half verzetsheld, of over Little Maggie, of Black
Jack Davey. De atmosfeer is er een van melancholie, maar niet van machteloosheid.
De Stem is definitief door zijn muziek verzwolgen, onidentificeerbaar achter de
rijkdom van zijn songbook verdwenen. Het oeuvre heeft de auteur in de schaduw
gesteld en zijn persoonlijkheid definitief verdonkeremaand. Niet zomaar ging de
zanger in 1988 op wat zijn Never Ending Tour werd genoemd, een wereldtournee
die nog steeds niet is afgesloten. De man die geen protestzanger wilde zijn, en geen
‘stem van een generatie’, en vervolgens keer op keer elke hem opgedrongen identiteit
bleef weigeren, is er na veertig jaar in geslaagd die weigering waar te maken. Niet
zijn inhoudelijke protest tegen de ‘Masters of War’, niet zijn bijtend kritische evocatie
van ‘The Lonesome Death of Hattie Carroll’, noch het profetische en apocalyptische
‘A Hard Rain's A-Gonna Fall’ vormen de kern van zijn vermogen ‘nee’ te zeggen
tegen de status quo, de bestaande orde te weigeren. Zijn grote Nee, zijn meest
principiële weigering is zijn consequente en uiteindelijk geslaagde ontsnapping aan
identificatie als ‘talking head’ in de massamedia, als ‘personality’ in de schijnwerpers
van spelletjesprogramma's, talkshows en ‘de glossies’. De oude man heeft geen
meningen, levert geen soundbites, doet geen bekentenissen, hij prevelt een
schietgebedje en zingt zijn liedjes. In de film ‘Pat Garrett and Billy the Kid’ van Sam
Peckinpah speelde hij een gluiperige messenwerper die ‘Alias’ heette. Die naam is
nu op het bordje naast zijn voordeur gebeiteld. De oude man is werkelijk ontsnapt
aan de communicatiedwang van de wereld van de
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media, die de publieke sfeer hebben gekoloniseerd en gereduceerd tot een
wonderland van eeuwige consumptie en permanente geborgenheid. Hij, Robert
Allan Zimmerman, 63 jaar oud, heeft van zwijgen en miscommunicatie een nieuwe
kunst van het nee-zeggen gemaakt, van het weigeren van opgelegde en voorspelbare
identiteiten, van het openhouden van speelruimte voor onverwachte muzikale invallen
en vreemde lyrische associaties, voor een melancholie die ons zo nu en dan weet
te bevrijden uit het eeuwige heden van het breaking news. Hij heeft ontdekt dat
protest en kritiek tegenwoordig vooral gebaat zijn bij het niet-actuele, bij een minzaam
en ironisch zwijgen, of bij een serieuze belangstelling voor bijzaken. Want we zijn
allemaal stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again, en most likely you
go your way and I'll go mine. En de oude man mompelt: ‘You know something's
happening, but you don't know what it is, do you, Mister Jones?’
En uit het publiek klinkt een schrille kreet: ‘Judas!' Het is geregistreerd. ‘I don't
believe you', riposteerde de oude man, ‘you're a liar!’ Even was hij zichtbaar, maar
de eerste tonen van de elektrische gitaar die het volgende lied inluidden, maakten
een einde aan de communicatie.

Anne Vegter
Kikkers en kampioenen
Alle jonge kikkermeiden waren gek op een zekere kikker,
Hij was in alles hun kampioen.
Iedereen die hem zag wilde onmiddellijk met hem trouwen
Wanneer hij in lange sprongen voorbij kwam werd het doodstil.
Want deze kikker sprong verder dan een haas.
Hij was groener dan het gras.
Hijk rook sterker dan augurk.
De kikkermeiden hielden hun adem in.
Wat de kikker ook deed, iedereen vond het enorm
Op een dag smikkelde de kikker van een bord kevers toen hij ogen voelde prikken
in zijn rug.
Hij keek om.
Daar stonden de kikkermeiden.
Vol bewondering keken zij naar zijn bek.
Af en toe viel eentje achterover in de bosjes.
‘Is er iets?’ vroeg de kikker met volle mond.
‘We willen allemaal met je trouwen,’ zeiden de kikkermeiden.
De kikker slikte de kevers door en zei verlegen: ‘Kom morgen maar

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

93
terug. Ik kan nu niet goed kiezen tussen kikkers en kevers.’
De volgende dag groef de kikker een enorme kuil in de modder.
Razendsnel groef hij er een kuil naast.
Daarnaast groef hij nog een kuil.
Tevreden leunde hij op zijn schep en dacht na over dingen die vanzelf gaan.
De zon komt vanzelf op, dacht hij.
Ik word 's morgens vanzelf wakker.
Kuilen graven gaat ook haast vanzelf.
Toen hoorde hij het zachte schrapen van kelen.
Hij draaide zich om en keek de kikkermeiden aan.
De meiden konden weer geen woord uitbrengen.
‘Is er iets?’ vroeg hij.
‘Onze afspraak,’ stamelde eentje, ‘weet je nog?’
‘Oja,’ zei de kikker, ‘maar nu kan ik weer niet kiezen tussen kikkers en kuilen.’
‘Kan je niet gewoon zeggen of je het wilt?’ vroeg een ander.
‘Wat?’ zei de kikker.
‘Of je ons wilt,’ zei een derde.
‘Kom morgen maar terug,’ zei de kikker.
De volgende dag deed de kikker een springwedstrijdje met andere kikkers.
Hij wilde zeker weten of hij nog de beste was.
De kikkermeiden stonden aan de kant en juichten.
Iedereen was voor de kikker.
Kwam het daardoor of kwam het door iets anders?
De wedstrijd begon als altijd erg goed voor de kikker.
Met lange sprongen lag hij op kop.
Hij veerde over de takken.
Hij schoot als een komeet door de grassen.
Misschien scheen de zon in zijn ogen.
Misschien keek hij toch even naar de meiden.
Hij struikelde.
De kikker had geen evenwicht meer.
De kikker leek wel dronken.
Hij viel.
De andere kikkers stormden hem zo voorbij.
De winnaar was een lelijke gespikkelde kikker.
De kikkermeiden werden woedend.
Hun kikker had de race verloren.
Nu moest hij maar laten zien dat hij wel het hoogst kon springen.
Het spande tussen hem en de gespikkelde kikker.
Toen ging er weer iets mis.
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De kikker en de gespikkelde sprongen tegelijk en niet eens even hoog.
De kikker sprong zo hoog dat hij met zijn kop tegen een tak sloeg.
Hij draaide als een tol naar beneden.
De gespikkelde die niet half zo hoog sprong was allang beneden.
Hij werd benoemd tot kampioen.
De kikkermeiden waren woedend.
Hun kikker lag plat op zijn bek.
‘Waar ben jij mee bezig,’ stommerd, scholden zij.
‘Is er iets?’ vroeg de kikker zwak.
Toen de kikker overeind kwam en kreunde zei eentje:
‘Wij hebben nagedacht, kikker.’
‘Waarover eigenlijk,’.
‘Jij wilt toch niet kiezen,’ zei een kikkermeid.
‘Nu even niet, ‘ zei de kikker.
‘Daarom kiezen wij zelf,’ zeiden de meiden.
‘Wij kunnen heel goed kiezen tussen kikkers en kampioenen.’
Ze gaven de gespikkelde een arm en liepen vrolijk zwaaiend voor altijd
het verhaal uit.
De kikker kroop langzaamnaar een van zijn kuilen.
Hij liet zich op de bodem zakken.
Hij strekte zich uit en dacht aan dingen die soms vanzelf gaan.

H. Brandt Corstius
Neenenneentig neens
1.1 - Dus je stuurt ons binnen drie weken een stuk over nee?
-Neen.
1.2 - Maar je klaagde net dat je bij elk Raster-nummer denkt: ‘daar had ik over willen
schrijven’, wat het onderwerp ook is?
-Neen.
1.3 - Heb je altijd die behoefte gehad om bij alles wat je leest of hoort het tegendeel te
gaan beweren?
-Neen.
1.4 - Is alles wat jij schrijft niet altijd de ontkenning van een artikel dat iemand anders
schreef?
-Neen.
1.5 - Of bedoeld om een ander te verlokken een stuk te schrijven dat tegen het jouwe nee
zegt?
-Neen.
1.6 - Maar je hoopt toch dat je de lezer van zijn eigen overtuiging af kan helpen?
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Neen.
1.7 - Je weet toch dat je wel degelijk die indruk vestigt van geest die steeds verneent?
-Neen.
1.8 - Of wil je dat we deze conversatie stoppen?
-Neen.
1.9 - Is het de bedoeling dat ik jouw stuk schrijf door je steeds de juiste vragen te stellen,
terwijl ik al weet dat jouw antwoord neen zal zijn?
-Neen.
2.1 - Is het niet zo dat elke religie altijd alleen de vragen stelt waarop geen antwoord
mogelijk is?
-Neen.
2.2 - En is het niet zo dat elke wetenschap het alleen heeft over vragen waarop wel
antwoorden bestaan?
-Neen.
2.3 - Ja en nee zijn niet complementair zoals groen en rood, leven en dood, klein en groot.
-Neen.
2.4 - Ja is een vuurpijl midden in de roos, nee is alles buiten de roos. Neem eens iemand
in je gedachten.
-Neen.
2.5 - Nee, dat begrijp ik, want met dat raadspelletje zeg je vele keren nee, maar het eindigt
altijd met een ja.
-Neen.
2.6 - Jij denkt aan ‘De koning van Frankrijk’. De koning van Frankrijk is kaal.
-Neen
2.7 - Maar misschien dacht ik aan koning Karel de Kale, of aan de kale Chirac.
-Neen.
2.8 - ‘De Koning van Kokanje is kattig’, snap je die?
-Neen.
2.9 - Dat is een versregel, waarvan de waarheid er dus niet toe doet, zoals ‘De patriarch
van Papoea is poezelig’, ‘De baas van Babylon is byzantijns’, moet ik er nog meer
maken?
-Neen.
3.1 - Begint het je niet te vervelen om op elke vraag van mij steeds weer hetzelfde antwoord
neen te geven?
-Neen.
3.2 - Mag ik dat als een compliment opvatten?
-Neen.
3.3 - Weet je wie de grote neen-zegger in de Nederlandse literatuur is?
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-Neen.
3.4 - Dat is Bilderdijk. ‘Neen, leer het hol gejoel van 't domme graauw verachten’, ‘Neen,
uwe eenvoudigheid doet ieder met u gekken’, ‘Neen, godslasterlijke snooden!’, dat zijn
drie versregels van Lijkbidder uit deel G van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, in de artikels Gejoel, Gekken, Godslasterlijk. Wat denk je dat in de honderdduizend
citaten meer voorkomt, ja of nee?
-Neen.
3.5 - Nee! Nee(n) komt in 2600 artikels voor, maar ja in 5200, twee keer zoveel.
-Neen.
3.6 - Jawel! Ja wordt eindeloos herhaald, maar er is maar één auteur, Robbers, die drie
nee's achter elkaar zet. In het artikel Nijdas laat hij Riene ‘Nee, nee, nee’ nijdassen,
terwijl diezelfde zin in het artikel Welnu als ‘Neen, nee, nee’ aangehaald wordt. Wist
je dat?
-Neen.
3.7 - Weet je aan welk nee in de literatuur ik mij dooderger?
-Neen.
3.8 - Aan het nee, - waarmee een schrijver een eerder gekozen woord of zinswending
door een andere, betere vervangt, alsof hij geen vlakgom, doorkras-pen of delete-knop
bezit. Snap je wat ik bedoel?
-Neen.
3.9 - Kneppelhout: ‘de oude heer was een beschonken, nee bezopen vent geworden’.
Couperus: ‘Een maitresse femme? Neen, erger: een feeks’. Dat is van die Knuppelhoet,
nee Kneppelhout, en Coupures, neen erger: Coupeurs, toch de lezer voor de gek
houden?
-Neen.
4.1 - Sprkwviki drpjfea zwgnoöpuusti, tjalak?
-Neen.
4.2 - Juist. Is er een vraag te verzinnen waarop je antwoord géén neen zou zijn ?
-Neen.
4.3 - Laten we de zaak eens van de andere kant bekijken.
-Neen.
4.4 - Aha, dus je geeft toe dat er een kwestie is en dat je die van twee kanten kunt bekijken.
-Neen.
4.5 - Weet je waar ik me bij dit gesprek het meest over verwonder?
-Neen.
4.6 - Ik verbaas mij er steeds weer over dat ik bij elk van je neens werkelijk denk dat jij dat
neen echt meent. Je bent toch een stotteraar?
-Neen.
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4.7 - Ik heb je inderdaad nog niet lezen stotteren. Is het waar dat elke stotteraar, als hij
alleen is en niemand hem kan horen, ook niet via telefoon of opname, in staat is om
vlot en vlekkeloos alles te zeggen wat hij wil?
-Neen.
4.8 - Dat heb ik je wel eens horen beweren.
-Neen.
4.9 - Misschien moeten we deze dialoog eens op het toneel gaan uitvoeren.
-Neen.
5.1 - Je hebt in je boek Opperlans (2002) 676 manieren om ja te zeggen opgesomd, van
‘zeker weten’ tot ‘ís goed’. Bestaan er evenveel manieren om neen te zeggen?
-Neen.
5.2 - Zijn het er minder dan 676?
-Neen.
5.3 - Dus er zijn meer manieren om neen te zeggen dan om ja te zeggen?
-Neen.
5.4 - Zo schieten we niet op. Vind je ook niet?
-Neen.
5.5 - Je hebt gelijk, we zijn immers al op de helft van onze tweespraak?
-Neen.
5.6 - Ik mocht je negen keer negen vragen stellen, en we zijn nu op de helft.
-Neen.
5.7 - Op mijn brievenbus staat JA NEE. Op jouw brievenbus staat NEE NEE. Nu verstopt de
krant een advertentiefolder in de krant. Heb jij een krant?
-Neen.
5.8 - O, jij leest ze op internet - nee, je hoeft geen nee te zeggen. Weet je hoeveel keer
Google een citaat met nee geeft en hoe vaak metja?
-Neen.
5.9 - Nee komt 1,3 miljoen keer in de wereldschrijverij voor, maar ja 13 miljoen keer (op
deze zaterdag 9 oktober 2004), tien keer zoveel. Ik geef toe dat ja ook Duits is voor ja
en Fins voor en. Ja is overal en altijd meer aanwezig dan nee.
-Neen.
6.1 - Schrijf jij om aanzien of inkomen te verkrijgen, of om aan inzicht te winnen, of om een
andere vorm van geluk te bereiken?
-Neen.
6.2 - Is het je wel eens opgevallen dat op de vraag ‘Ga je niet mee?’ het antwoord altijd
‘nee’ is, met nota bene de betekenis: ‘Ja, ik ga inderdaad zoals jij zegt niet mee’.
-Neen.
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6.3 - Toch is het zo. Op een ontkennende vraag kun je alleen toegevend, in de ontkennende
vorm, antwoorden.
-Neen.
6.4 - Of je moet de stelster van de vraag op ruwe wijze duidelijk maken dat haar vraag
idioot is. Dus als je wèl mee wil gaan, dan moet je op de vraag ‘Ga je niet mee?’
antwoorden: ‘Hoe kom je daarbij? Ik wou wel degelijk meegaan. Maar als jij denkt van
niet, dan ga ik net zo hef niet mee, slijmbal’.
-Neen.
6.5 - Waarop zegje nu eigenlijk neen? Bevalt het woord slijmbal je niet?
-Neen.
6.6 - Dus dat woord bevalt je niet. Het is op de een of andere manier inderdaad ongeschikt
om tegen een vrouw te gebruiken. Weet jij een geschikter scheldwoord?
-Neen.
6.7 - Nog even over ja en nee op internet. Ze komen daar in eindeloze reeksen voor, uit
tabellen. Zo is er de tabel kip - rund - varken - paard. Bij elk eetsel staat welke dieren
er in zitten. Weet je welk voedsel maar één nee heeft?
-Neen.
6.8 - De frikandel, daar zit alleen geen rund in, wel kip, varken, paard. Weet je welk dier
maar in één soort hapje zit?
-Neen.
6.9 - Het paard, want die zit alleen maar in de frikandel. Dat had je toch zelf kunnen afleiden
uit mijn mededeling dat in de frikandel paard zit?
-Neen.
7.1 - Kun je je een taal voorstellen waarin ontkennende woorden als niet en nee niet
voorkomen?
-Neen.
7.2 - Toch bestaan zulke talen. Nog afgezien van het feit dat bijvoorbeeld in het Indonesisch
het antwoord neen zeer onbeleefd is, en je een ontkenning moet inkleden als ‘Ja, daar
heeft u groot gelijk in, hij is zo plat als een sawah-veld. Maar u weet natuurlijk wel dat
aan de andere kant de aarde soms op een bol lijkt’. Snap je?
-Neen.
7.3 - In het middeleeuws Japans had je negen maal negen manieren om nee uit te drukken,
want ieder persoon hoorde tot een van negen standen, en voor elk tweetal standen
bestond er een aparte formulering van de ontkenning. Trouwens, jij spreekt toch ook
Fins?
-Neen.
7.4 - In het Fins bestaat een ontkennend werkwoord.
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-Neen.
7.5 - Je hebt gelijk, er zijn in het Fins twéé zulke werkwoorden. Als je nee wil zeggen moet
je het werkwoord van de zin vervoegen met het juiste hulpwerkwoord van ontkenning.
Dus, bijvoorbeeld, de passieve, verleden tijd van de potentialis van zeggen(sanoa),
‘Het is niet waarschijnlijk dat er gezegd is’, zegt een Fin zo: ‘ei liene sanottu’, waarin
ei de derde persoon enkelvoud van het ontkennend werkwoord is. Ymmärtät?
-Neen.
7.6 - De Romeinen hadden nescio en nolo, werkwoorden met ingebouwd nee: ‘ik weet
niet’ en ‘ik wil niet’. Neederlands weet dat niet en wil dat niet.
-Neen.
7.7 - Okee, wij zeggen willens nillens, maar dat is potjeslatijn
-Neen.
7.8 - Kunnen dieren nee zeggen?
-Neen.
7.9 - Toch kan een dier door zijn gedrag tonen dat hij geen zin heeft om dat te doen wat
een mens van hem wil. Maar is er ooit een dier geweest dat duidelijk maakte dat hij
niet in een frikandel wil?
-Neen.
8.1 - Heb je zin om met mij de liefde te bedrijven?
-Neen.
8.2 - Zal ik je een enorme pets om je oren geven?
-Neen.
8.3 - Dus jij vindt ook dat de essentiële dingen tussen twee mensen niet hardop gezegd
moeten worden?
-Neen.
8.4 - Of vind je die constatering zelf al zulk een essentieel feit in de verhouding tussen
twee mensen, dattie dus niet uitgesproken moet worden en zei je daarom neen?
-Neen.
8.5 - Je weet wat Wittgenstein zei?
-Neen.
8.6 - Wittgenstein zei dat je moest zwijgen over dingen waarover niets te zeggen valt.
-Neen.
8.7 - Jawel, dat zeidie wel. Maar had hij over dat feit niet ook zijn mond moeten houden?
-Neen.
8.7 - Want nu zegt hij tóch iets over die dingen, al is het maar dat je er over moet zwijgen.
Jij bent eigenlijk de ideale Wittengeest, want jij zegt niks.
-Neen.
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8.8 - Goed, je zegt neen. Is neen zeggen niet niks zeggen?
-Neen.
8.9 - Je hebt gelijk. Laten we het over iets anders hebben.
-Neen.
9.1 - Ken je het fraaie boekje Le non de l'homme van Gaston Bachelard?
-Neen.
9.2 - Toch las je daar vorige week in dat God als hij tot de mens spreekt, onhoorbaar is,
uit angst dat de mens neen zal antwoorden.
-Neen.
9.3 - En dat andersom de mens als hij zich tot God richt, dit honderdvoudig dreinerig
herhaalt uit angst dat God het verkeerd verstaat en neen zal zeggen.
-Neen.
9.4 - Geloofje in de evolutietheorie?
-Neen.
9.5 - Geloofje in een Schepper?
-Neen.
9.6 - Geloofje dan in een derde verklaring waarom de natuur is zoals zij is?
-Neen.
9.7 - Is dit de neenenneenste keer dat ik iets vraag en heb je nu neen maal neen maal
neen gezegd?
-Neen.
9.8 - Heb je werkelijk vanaf het begin van onze conversatie geteld hoe vaak ik iets vroeg
en hoe vaak jij dan neen zei?
-Neen.
9.9 - Dan is dit mijn neeneneenste vraag. Ik dank je hartelijk voor de samenwerking en
hoop dat jij het ook interessant vond.
-Neen.

Bei Dao
Nee
het antwoord zal spoedig bekend zijn
de kalender, dat leugenachtig licht
breekt al op zijn gezicht
nabij vergeten nabij
de figurant in de velden
nabij het moederland dat woord
en alzijn wanhoop
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graankorrels volgroeid
o rijpe snikken
getrouwe eenzaamheid
wijst hem vannacht de weg
tegen alle dagen, netjes
in de rij met hun gekwebbel
zegt hij nee

VERTALING: MAGHIEL VAN CREVEL

Kees Nieuwenhuijzen
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Redactie
Günther Anders, de onverdraagzame
Zouden we het omvangrijke en veelzijdige werk van de schrijver-filosoof Günther
Anders echt recht willen doen, dan was er een heel boek nodig geweest, en dat
had alleen zin gehad als er voldoende van hem vertaald en gekend zou zijn. Wat
hier volgt is een portret: een kennismaking met een manier van denken, een houding,
een stijl. Dat het grotendeels een zelfportret is geworden is in de geest van Anders,
die was wat hij schreef en zichzelf zag als permanent explicateur van de geschiedenis
van zijn tijd. Met zijn ongevraagde - en vaak ongewenste en als onmogelijk ervaren
- commentaren op de wereld om zich heen was hij de intellectueel in optima forma,
je zou ook kunnen zeggen: publicist, als dat woord multifunctioneel genoeg is om
zowel de filosoof, de krantenman, de media- en taalcriticus, de fabelverteller, de
satiricus, dichter en denker te dekken. Om zijn theoretische positie aan te geven,
gebruikte Anders ooit de term ‘Diskrepanzphilosophie’, en dat slaat op het
uitgangspunt van al zijn analyses: de discrepantie tussen de verschillende vermogens
van een mens, dat we meer kunnen maken dan verbeelden, materieel meer kunnen
dan we mentaal aankunnen. De ondertitel van Lieben gestern houdt een heel
onderzoeksprogramma in: Notizen zur Geschichte des Fühlens.
In de volgende bijdragen is Anders aan het werk te zien. Als hij een geboren
neezegger is, kan hij wellicht zelf het beste zeggen wat het gerichte nee uit zijn pen
inhoudt: een vorm van protest.
In Ketzereien, een boek met glossen, dat hij in het voorwoord uiteraard begint
met van het woord ketterij dat oorspronkelijk in het Grieks (airesis) keuze, dus
zelfstandigheid, betekent, een erenaam te maken, staat een niet uitgezonden deel
van een radiogesprek. Het waarschijnlijk fictieve vervolg op het publieke interview
gaat over hem zelf, en daarin antwoordt hij op de verbaasde opmerking van de
radioman dat hij zich in het gesprek heeft laten kennen als een buitengewoon
positieve en weldenkende, milde persoon, terwijl hij toch te boek staat als een
fanatieke, sombere, intolerante man die de intolerantie zelfs predikte: ‘Gepredikt
heb ik nooit: Misschien in mijn manifesten tegen de atoombewapening. En als ik
intolerantie aan de dag gelegd of geëist heb, dan meestal intolerantie tegenover
intolerantie. Wat mijn ‘fanatisme’ aangaat, dat is een ongelukkige uitdrukking, want
zelotendom vereist geloof en een enge blik - en met beide kan ik niets. ‘Versomberd’, ja, dat geef ik toe. Maar ik zou analoog aan de beroemde uitspraak
van Lessing: ‘wie niet af en toe zijn verstand verliest, heeft er geen dat hij kán
verliezen’ zeggen: ‘wie niet af en toe of zelfs voorgoed de hoop verliest, heeft geen
hoop die hij had kunnen verliezen’ Mijn ‘versombering’ die met het begin van het
nationaal-socialisme begon, ongeveer in 1927, nadat ik Hitlers boek gelezen had,
en die inderdaad vele van mijn persoonlijke betrekkingen totaal vergiftigd heeft, ook
die met de mensen die mij toen het meest na stonden en voor mij het belangrijkste
waren. Deze ver-
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sombering is niet alleen geen ziekte geweest, maar de passende, om niet te zeggen
gezonde reactie op de duidelijke nadering en opkomst van het nationaalsocialisme.
Dat ik als iemand die in gelukkige omstandigheden geboren ben op deze ontwikkeling
met grotere ontzetting gereageerd heb dan anderen, is geen wonder geweest.’
Daarop volgt een uitleg, waarom zijn eerste boek, Die molussische Katakombe,
niet academisch maar Swiftiaans was, een beschrijving van het mechanisme van
de leugen. De ondertitel van het boek met politieke parabels was dan ook: Leerboek
van de leugen.
Günther Anders, geboren als Günther Stern in Breslau 1902, studeerde filosofie en
promoveerde in 1923 bij Husserl met een anti-Husserl-dissertatie over logica. Daarna
schreef hij journalistiek, literair en filosofisch werk in Parijs en Berlijn. Van i932-'38
werkte hij aan de utopische roman Die molussische Katakombe over het
leugenmechanisme van het fascisme. Emigreerde in 1933 naar Parijs, in 1936 naar
Amerika. In de VS had hij allerlei baantjes, als arbeider en als leraar (waarover hij
in Lieben gestern geschreven heeft). Vanaf 1945 hield hij zich met de atoombom
bezig; hij was initiator van de internationale anti-atoombeweging. In 1950 keerde
Anders naar Europa terug en ging in Wenen wonen. Bezocht in 1958 Hirosjima en
voerde een briefwisseling met de Hirosjima-piloot Claude Eatherly (in 1961 gaf
Robert Jungk de briefwisseling uit, die in het Nederlands vertaald is als Toegang
voor het geweten). Een dagboek over Hirosjima en Nagasaki werd in 1965 vertaald:
De man op de brug, en afgezien van een selectie ‘dagboekaantekeningen uit het
atoomtijdperk’, die Lou Brouwers in 1988 maakte onder de titel Vanaf de toren
gezien, is er nauwelijks iets van Günther Anders vertaald.
In 1956 verscheen het eerste deel van zijn hoofdwerk Die Antiquiertheit des
Menschen, waarvan in 1980 het tweede deel uitkwam. Verder schreef hij over Kafka,
George Grosz, Bertolt Brecht, Eichmann, Vietnam, Heidegger, en publiceerde hij
boeken als Philosophische Stenogramme (1965), Die Schrift an der Wand (1967,
dagboekaantekeningen 1941-1966), Kosmologische Humoreske (1978), Ketzereien
(1982), Mensch ohne Welt. Schriften zur Kunst und Literatur (1984), Lieben gestern.
Notizen zur Geschichte des Fühlens (1986), dagboekaantekeningen uit de
Amerikaanse tijd; en in 1985 Tagebücher und Gedichte.
In 1988 verscheen een studie over Anders van Paul van Dijk: Antropologie in het
tijdperk van de techniek.
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Wim Notenboom
Gesprek met Günther Anders
Op 4 mei 1979 zond de NOS naar aanleiding van de dodenherdenking een
documentaire uit waarin ‘gewone’ mensen commentaar gaven op filmbeelden uit
de recente geschiedenis.
Zij zagen bijvoorbeeld een lorrie voorbijrijden met een bom erop en op de bom
stond met krijtletters geschreven: This is only the beginning. De bom had ook een
naam: Little Boy. Little Boy is als atoombom op Hirosjima de geschiedenis ingegaan.
Zij reageerden op het verhaal van een Vietnam-veteraan: Totdat ik hersens uit
een schedel zag komen, dacht ik mee te doen aan een televisiefilm en dat alle
neergeschoten mensen gewoon weer zouden opstaan en weglopen.
Zij reageerden ook op een oude man die vertelt dat hij in 1944 op zijn vingers is
gaan tellen toen hij, als vluchteling in de Verenigde Staten, de eerste berichten
kreeg over de crematoria in Polen. Toen merkte ik dat niet ons verstand, maar onze
fantasie werkelijk te beperkt is om dit alles voor te kunnen stellen. Want bij tien was
het beeld een getal en bij honderd een krantenbericht.
Deze man was de Duits-joodse filosoof en schrijver Günther Anders (pseudoniem
van Günther Stern). Hij werd in 1902 in Breslau geboren als zoon van de filosoof
en psycholoog William Stern en de pedagoge Clara Stern. Hij promoveerde op jonge
leeftijd bij Husserl en verkeerde in de jaren '20 en '30 in een intellectuele kring
waartoe ook Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Walter Benjamin (wiens neef hij was) en
Hannah Arendt (met wie hij getrouwd is geweest) behoorden. In 1933 vluchtte hij
via Frankrijk naar de Verenigde Staten; in 1950 keerde hij terug naar Europa. Tot
zijn dood woonde hij in Wenen.
Binnen de intellectuele emigratie die na de oorlog naar Duitsland of Oostenrijk
terugkeerde nam Anders een excentrische positie in. Een leerstoel heeft hij nooit
bekleed, ook al is hem die wel aangeboden. Grote werken, zoals die van Adorno
en Horkheimer, staan niet op zijn naam. Met uitzondering van een grotere
verhandeling over de invloed van technologie op het menselijke gevoelsleven, zijn
zijn wapens het kleine ge-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

105
schut gebleven, waarmee ooit ook de Verlichting haar bewegingsoorlog voerde: het
essay, aforismen, de openbare briefwisseling, de fabel en het politiek-filosofische
dagboek. Hij is moralist in de oude betekenis van het woord: hekelaar, geen
zedenmeester. Met Bertrand Russell leidde hij in de jaren '50 de Europese
anti-atoombeweging en hij werd ook in Nederland in kleine, pacifistische, kring
bekend door zijn briefwisseling met een van de bemanningsleden van het eskader
dat de bommen op Japan wierp.

Günther Anders: ‘Ik ben mijn denken en mijn schrijven gaan veranderen toen ik
merkte dat Hitler een werkelijk gevaar was. Dat was rond 1926/27. Waar ik minstens
evenzeer van onder de indruk raakte was de argeloosheid en naïviteit van mensen
die zijn tegenstanders en potentiële slachtoffers waren. Mensen die nooit geloofden
dat hij aan de macht zou kunnen komen en toen dat wel gebeurde volhielden dat
hij binnen de kortste keren “abgewirtschaftet” zou zijn, vervolgens niet wilden geloven
dat hij werkelijk een oorlog zou durven beginnen en toen hij de oorlog verklaarde
ervan overtuigd waren dat hij hem binnen de kortste tijd zou moeten verliezen. Nog
herinner ik mij de opgetrokken wenkbrauwen van politiek toch wel uitgeslapen
intellectuelen toen ik niet lang na het verschijnen van Mein Kampf een seminar
organiseerde om dat geschrift aan een taalanalyse te onderwerpen. “Hoe kon je je
in alle ernst met die kolder bezighouden.” Ach, mijn vader die ik in 1931 in Berlijn
naar de trein bracht en tegen wie ik bij het wegrijden zei:“Tot ziens in Amsterdam
in de emigratie!” Hij bracht zijn hand naar zijn mond en vroeg: “Welke emigratie?”
De profetische gave van de Duitse joden was veel en veel minder dan die van de
Oostenrijkse, misschien wel doordat zij in een meer protestantse dan katholieke
cultuur woonden.’
Wim Notenboom: Er is vaak gezegd dat traditionele criminologische en
psychologische begrippen tekort schieten bij het peilen van de beweegredenen van
grote oorlogsmisdadigers. Met name tijdens het proces tegen Adolf Eichmann in
1961/62 werden waarnemers getroffen door diens ambtelijke nietszeggendheid:
antisemitisme bleek niet eens nodig om toch een genocide te organiseren. Is die
vorm van gewetenloosheid karakteristiekvoor onze tijd?
Günther Anders: ‘Een man als Eichmann is geen geïsoleerd verschijnsel. De
neiging hem toch buiten de tijd te plaatsen komt natuurlijk door de onvoorstelbaarheid
van zijn daden en de onvoorstelbaarheid van zijn motieven, die grauw en miezerig
waren. Maar in die grauwheid is hij verbonden met onze tijd. De banaliteit, die de
man inderdaad kenmerkte, en die hem blijkens zijn laatste woorden ook tot het laatst
toe is bijgebleven
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- ‘Heren, tot over een poosje in het hiernamaals. Ik heb als godvruchtig mens geleefd
en zal als godvruchtig mens sterven.’ -, deze bodemloze banaliteit is wijd verspreid
en wordt daardoor ook niet zo snel waargenomen. Dat maakt het verschijnsel nog
onvatbaarder.
Veel mensen zijn bovendien te integer om zich dat werkelijk te kunnen voorstellen.
Tijdens de gruwelen in Vietnam stond in een Amerikaanse krant het verslag van
het vertrek van de komiek Bob Hope naar Vietnam. President Johnson was erbij
om er een nationaal evenement van te maken. Met de hem typerende mengeling
van gemoedelijkheid en idiotie merkte hij zonder een spoor van ironie op: ‘No war
is a real war without the jokes of Bob Hope’. Ik gaf deze uitlating aan een goede
kennis van mij te lezen, die er ook sprakeloos van was, maar niet lang daarna moeite
had hem weer in herinnering te brengen. Oppervlakkigheid? Hij was gewoon te
fatsoenlijk om die vulgariteit echt in zich te kunnen opnemen. Maar hier ligt ook een
gevaar, want wat men niet kan bevatten, daar kan men ook niet over nadenken. En
waarover niet meer gedacht wordt, dat bestaat op den duur ook niet. Als men de
fantasieloosheid definieert als het onvermogen en de onwil om de drijfveren en
effecten van het eigen handelen te overdenken, dan kan dat zijn tegenhanger hebben
in een ander gebrek aan verbeeldingskracht, namelijk om de oorzaken en gevolgen
van de werkelijke fantasieloosheid te overzien.’

U heeft zelfs beweerd dat Auschwitz als zodanig nooit begrepen kan worden als
het niet gezien zou worden in z'n alledaagsheid...
‘Hoe gruwelijk het ook klinkt: ja. Ook Auschwitz blijft een te isoleren en daardoor
te neutraliseren tijdsverschijnsel als het met al zijn verschrikking wordt opgesloten
in het verschijnsel nazisme en Derde Rijk. Voor hen die er omkwamen en het
overleefden was Auschwitz een hel en is het ook gebleven. Maar voor hen die de
hel bouwden en er hun taken uitvoerden was het gewoon een fabriek met boven
de poort een arbeidsmoraal waarop zij zich later beriepen om zich te
verontschuldigen. Ik denk dat men die spreuk Arbeit macht frei goed moet lezen
om te weten te komen welke moderne tendens in Auschwitz naar boven kwam. Men
moet er dan wel bij lezen wat er is weggelaten: arbeid maakt vrij, inderdaad, van
geweten. Auschwitz is het echec van een arbeidsmoraal en een ethiek die diep in
de westerse traditie wortelen, en misschien nog het best door Luther is verwoord
als hij schrijft: ‘De werken van uw handen zijn dode dingen, kunnen God loven noch
eren’.
Wat betekent dat? Dat arbeid tot moreel neutraal gebied is verklaard en ethische
aansprakelijkheid zich volledig beperkt tot de sfeer waarin een mens niet werkt maar
gewoon handelt, het innerlijke en particuliere leven. Noch de reden noch het
arbeidsdoel hebben enige consequentie voor
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de morele status van degene die werkt. En omdat arbeid als zodanig positief wordt
gewaardeerd, zie spreuk, kan hij doen wat hij wil. Als een dergelijke arbeidsmoraal
zich gaat verstrengelen met een moderne industriële ontwikkeling waarin gaandeweg
alle menselijke handelen het stempel krijgt opgedrukt van arbeid, kortom van een
activiteit die moreel anoniem blijft, dan geeft Auschwitz de uiterste consequentie
daarvan te zien.’

U heeft tijdens de emigratie regelmatig gesprekken gevoerd met Brecht over de
grenzen van de traditionele moraal en de verhouding tussen politiek en moraal.
Brecht stond op het standpunt dat moraal zonder politiek vernuft vastloopt in blind
conformisme. U had uw twijfels. Waar lagen de geschilpunten?
‘Ik zou zeggen bij de maatstaven voor dat politieke vernuft. Een van de kwesties
in onze gesprekken was de vraag of de scheiding tussen politiek en moraal viel op
te heffen door er simpelweg overheen te stappen. Het antwoord is: neen. Beide
domeinen worden tegen elkaar ingewisseld maar blijven verder los van elkaar staan.
Ethiek wordt ingeruild voor tactiek en omgekeerd. Brechts afkeer van de traditionele
moraal was echter zo groot dat hij voor gerechtvaardigde filosofische vragen niet
toegankelijk was. Hij behielp zich dan met een huisbakken pragmatisme. Zo had
hij de woorden goed en kwaad ostentatief uit zijn woordenschat verwijderd en
vervangen door praktisch en onpraktisch. Op dit punt begon mijn kritiek. Een
dergelijke ambachtelijke terminologie maakt blind voor die hele problematiek van
de omzetting van menselijk handelen in arbeid. Daarbij komt dat niet alleen
individueel handelen in arbeid wordt omgezet. Hetzelfde gebeurt ook, zoals gezegd,
op politiek niveau, waar politiek opgaat in technocratische processen. Dat betekent
dat de realiteit zich niet alleen moreel maar ook politiek aan een oordeel onttrekt.
Het onderscheid tussen moraal en politiek is daarmee een hersenspinsel geworden.’
U bent na de Tweede Wereldoorlog een van de eersten geweest die zich met de
politieke en morele implicaties van de atoombom bezighielden. Uw standpunt was
dat met de bommen op Japan een nieuw tijdperk was begonnen, maar dat men
zich daar nauwelijks van bewust was. Hoe staat u daar nu tegenover?
‘Geenszins anders. Als men let op uitspraken en betogen van belanghebbenden
in de huidige discussie over kernenergie en atoombewapening, dan word ik althans
getroffen door de wijze waarop dat denken gedicteerd wordt door regels van militaire
en economische concurrentie. Het is het atoomtijdperk waargenomen vanuit het
perspectief van gisteren.
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Wij leven echter niet in de wereld van gisteren aangevuld met wat atoomwapens
en kernreactoren. Met Hirosjima en Nagasaki is inderdaad een ander tijdperk
begonnen. De namen van deze steden vormen werkelijk een breuk in de
wereldgeschiedenis. En hoe ontzettend het is om te zeggen: de geschiedenis is
pas echt wereldgeschiedenis geworden op het moment dat zij thermo-nucleair
vernietigd kon worden. Dat houdt in dat wij in een volstrekt andere politieke en
morele constellatie leven. Gold vroeger nog dat vele mensen tegelijk gedood konden
worden, dan geldt nu dat de mensheid als zodanig op ieder moment kan worden
weggevaagd. De primaire vraag waarop vroeger elke sociale theorie of moraalleer
een antwoord moest geven, namelijk hoe wij mensen hebben samen te leven, is
daarmee radicaal verdrongen door een andere vraag: óf wij mensen wel zullen
leven.
Dit ongehoorde feit dwingt ons niet alleen ons ruimtelijke bewustzijn te vergroten,
omdat alles wat wij met kernenergie ondernemen iedereen op de aardbol raakt,
maar ook ons tijdsbewustzijn. De consequenties van onze handelingen reiken al
tot de zoveelste generatie na ons. Er is een Internationale of Broederschap der
generaties noodzakelijk geworden, omdat iedere generatie na ons voor precies
dezelfde taak zal staan als de mijne en de uwe: verhoeden dat de apocalyps
werkelijkheid wordt.
Wij moeten dus niet deze of gene vijand bestrijden, maar al die factoren die een
nuchter historisch bewustzijn vertroebelen, vertragen of in de weg staan. Ik zou zelf
denken aan het technisch vooruitgangsgeloof in de eerste plaats, en wel vanwege
de daarin besloten blindheid voor de toekomst. Het klinkt vreemd van
toekomstblindheid te spreken bij een geloof dat zozeer op de toekomst lijkt gericht.
Maar dat is het niet als men bedenkt dat de toekomst in het vooruitgangsgeloof,
ondanks de ontwikkeling van de planologie de laatste decennia, altijd in de
toekomstige tijd wordt gedacht. De toekomst komt echter niet meer, hij is al gemaakt,
en wat het kernafval betreft met gevolgen die verder gaan dan ons tijdsbewustzijn
kan bevatten.
Twee andere aspecten. Er is al dikwijls gezegd dat het vooruitgangsgeloof niet
meer is dan een geseculariseerde versie van het christelijk geloof in de
voorzienigheid. Ik zou zeggen dat dat op één karakteristiek punt aan de dag treedt:
het onvermogen het kwaad werkelijk te denken en daarmee het einde van de historie.
Het kwaad komt in het vooruitgangsgeloof alleen voor in zijn gepositiveerde
gedaante; daarvoor geldt wat Goethe over Mefistofeles laat zeggen: hij is de geest
die het kwade wil, maar het goede schept. Kortom: het kwaad is de vroedvrouw van
het goede. Een echo van dit cliché hoor je na elke bijna-ramp: het ongeluk was wel
erg maar de technologie heeft ervan geleerd.
Dezelfde gedachtengang ligt ten grondslag aan de gewenningsproce-
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dures om atoomwapens toch nog in het rijk der toelaatbare middelen te doen
inburgeren. Daar begint de propaganda een overheersende rol te spelen met zijn
bagatelliseringen en dramatiseringen, zijn verhullingen en onthullingen.
Gebagatelliseerd wordt natuurlijk het werkelijke gevaar, gedramatiseerd de
bedoelingen van de tegenstander. Het hypnotische effect dat door de koppeling van
deze twee strategieën ontstaat, is funest. Terwijl in werkelijkheid het gevaar groeit,
daalt omgekeerd de waakzaamheid en neemt de bereidheid toe om het toch maar
eens te proberen met atoomwapens. In dat kader passen ook de verfijningen en
verbeteringen van atoomwapens om ze te ‘conventionaliseren’. Het monstrueuze
feit doet zich voor dat het atoomwapen de maatstaf is geworden voor wat menselijk
genoemd mag worden op het gebied van wapenproductie. Hoe menselijk dat kan
zijn, heeft de Vietnamese bevolking ervaren.’

Veel van uw analyses behandelen weliswaar een historisch gegeven, maar zijn in
essentie antropologisch van aard. Is dat niet met elkaar in tegenspraak?
'Ik zal proberen daar een historisch antwoord op te geven. Ik behoor niet tot
degenen die de technologie alleen maar voor een middel houden dat ten goede of
ten kwade kan worden gebruikt. Dat stadium zijn we voorbij. Wij brengen ons leven
allengs meer door in een technische kosmos die beheerst wordt door zijn eigen
eisen en wetmatigheden, en ik zou haast zeggen: met zijn eigen mythologieën en
animismen. We beseffen het pas als er iets misgaat, zoals het uitvallen van de
elektriciteit in New York.
Verder is het niet alleen zo, dat wij mensen deze technologie hebben
voortgebracht, maar is het ook zo dat de technologie ons máákt, in die zin dat zij
ons denk- en gevoelsleven en ook onze taal in verregaande mate bepaalt.
Ten slotte ben ik sinds Auschwitz en Hirosjima tot de overtuiging gekomen dat er
werkelijkheden bestaan die wij ons absoluut niet kunnen voorstellen, ook al zijn het
realiteiten die wij zelf scheppen of geschapen hebben. De psycholoog Fechner heeft
ooit de gedachte gelanceerd van prikkels of stimuli die zo klein zijn dat zij subliminaal
blijven, niet door het bewustzijn worden geregistreerd omdat zij onder de drempel
van de waarneming blijven. Ik geloof dat het goed is om ook aan het
tegenovergestelde te denken, namelijk dat er prikkels zijn die absoluut te groot zijn
om door onze waarneming en ons voorstellingsvermogen te kunnen worden
opgenomen. Prikkels die als het ware superliminaal zijn. Als dat zo is, dan heeft dat
gevolgen voor ons gedrag zowel in de actieve als in de passieve zin.
In de passieve zin: dat als wij ons iets niet kunnen voorstellen, het ons
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ook emotioneel niet meer raakt. Of maar half, of averechts. Het gevolg is dat onze
reacties het laten afweten, dat wij indolent blijven tegenover iets wat ons wel op een
verpletterende wijze bedreigt. Dat is onze atoomsituatie.
In de actieve zin geldt het omgekeerde, namelijk dat als wij over een macht
beschikken waarvan wij ons de gevolgen in het geheel niet kunnen voorstellen, er
alleen maar rationeel weet van hebben, dit een catastrofale ontremming in ons
handelen kan veroorzaken. Ook dat is onze atoomsituatie.
Omdat een atoomramp een zelfgemaakte apocalyps zal zijn waarin de slachtoffers
weliswaar niet de daders zijn maar de daders in ieder geval ook slachtoffers, kortom
de actieve en de passieve rol gaan samenvallen, moeten wij de onderlinge
verhouding tussen onze emotionele vermogens en onze intellectuele capaciteiten
nader bekijken.
Is daarin iets veranderd? Ik geloof dat tussen onze vermogens als denken, voelen
en fantaseren aan de ene kant, en iets kunnen maken aan de andere kant, altijd al
een zekere onevenwichtigheid heeft bestaan. Maar door de grote ontwikkeling van
de technologie is deze verhouding volledig scheefgetrokken. Er is een situatie
ontstaan waarin wij, bij wijze van spreken, kleiner zijn dan wijzelf, meer kunnen dan
wij in staat zijn ons voor te stellen, meer kunnen weten dan wij werkelijk begrijpen.
Met één handgreep valt een stad van duizenden inwoners te vernietigen. Voorstellen
kunnen wij ons slechts misschien tien van hen, rouwen en verdriet hebben om één
of twee, die wij toevalligerwijs gekend hebben. Eén mens lichamelijk doden, iemand
die je recht in de ogen kijkt, dat raakt de zwaarste taboes. Tien anonieme mensen
van een toren gaat al veel gemakkelijker. Miljoenen op duizenden kilometers afstand
doden vanachter een hygiënisch paneel kan zonder enige emotie.’

Toch wil ik mijn vraag in andere vorm herhalen. Wat blijft in deze situatie voor ons
nog over? Antropologische berusting?
‘Verre van dat. Allereerst zullen wij moeten streven naar rechtsstatelijke beginselen
over de hele wereld, inclusief de democratische fundamenten ervan. Tribale
frivoliteiten kunnen wij ons niet meer veroorloven. Daarnaast wil ik ervoor pleiten in
de opvoeding iets op te nemen dat ik alleen maar een paradoxale naam kan geven:
training in morele en sociale fantasie. Onderzoek voortdurend waar de grenzen van
je fantasie liggen en houd scherp in het oog waar remmingen en ontremmingen
optreden. Een dergelijk opvoedingselement zou een tegenwicht kunnen bieden
tegen de gebruikelijke human engineering die juist gericht is op een aanpassing
van ons voelen en denken aan de ratio en moraal van onze apparaten.
Kant heeft ooit met zijn Kritik der reinen Vernunft een onderzoek ge-
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daan naar de grenzen van de menselijke rede. Misschien moeten wij iets soortgelijks
doen met de grenzen en vermogens van onze emotionaliteit. Hoe beperkt is zij, hoe
elastisch, wat kan zij aan en wat niet?
In het verlengde hiervan wil ik ook pleiten voor iets waarvoor ik wederom alleen
maar een paradoxale term heb, namelijk een morele kentheorie.
Alvorens te oordelen of een bepaalde daad goed of slecht is, moeten we
onderzoeken of de situatie waarin we ons bevinden moreel verantwoord handelen
toestaat. Of mensen iets tot zich laten doordringen hangt in eerste en laatste instantie
af van de morele situatie waarin zij zich bevinden: eigendomsverhoudingen,
arbeidsdeling, groepsconformisme, gewetensdwang en politiek geweld bepalen
zo'n situatie. Er bestaat het gezegde: wat niet weet, dat niet deert. In dezelfde lijn
zou je kunnen zeggen: wat ik niet kan, gaat mij niets aan.
Bedenk tenslotte dat wie zich in onze atoomsituatie uitsluitend beroept op
technische bevoegdheid niet automatisch moreel bevoegd is. De tovenaars van het
vroegere volksgeloof baseerden hun machtspositie op technische kennis van kruiden
en dergelijke. Maar zij deelden het volksgeloof, sterker nog: zij waren er de theologen
van, zij rationaliseerden het. Maar het atoomtijdperk is té belangrijk om het aan
technici en politici over te laten.
Het gesprek met Günther Anders werd gevoerd in juli 1977 bij gelegenheid van zijn
vijfenzeventigste verjaardag. De tekst is een bewerkte versie van een eerdere
publicatie in De Groene Amsterdammer van 9 mei 1979.
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Günther Anders
Dagboekaantekeningen
Wenen, oktober 1950
Uitgenodigd bij de T.'s - daar was ook L., architect, joods, heeft zijn familie verloren
in Auschwitz. Na tien jaar, eerst in kampen en daarna als rondzwervend emigrant
te hebben doorgebracht, is hij in 1948 hier teruggekeerd. Hij geldt nu als expert op
het gebied van alle mogelijke problemen met verblijfsvergunningen, inreis- en
uitreisvisa. Hij vertelt:
‘Drie weken geleden komt Huber in mijn kantoor, een van mijn tekenaars, een
betrouwbare man, midden dertig, dacht ik, en vraagt of ik een paar minuten tijd voor
hem heb. Hij zou met een groep Oostenrijkse technici emigreren, naar Australië,
waar hij kon meewerken aan een groot nieuwbouwproject. ‘Gefeliciteerd,’ zeg ik,
‘U komt dus afscheid nemen?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik dacht dat u me misschien raad zou kunnen
geven.’
‘Zeg het maar.’
Hij weet niet meteen wat hij moet zeggen. Dan: ‘Ik krijg namelijk geen uitreisvisum.’
‘En waarom niet?’
Weer aarzelt hij. Deze keer zelfs nog wat langer. Dan slikt hij en zegt: ‘Ik ben
namelijk in '46 veroordeeld.’
Pauze.
‘U moet weten,’ wendt de architect zich tot ons,’ dat indertijd alleen maar heel
fanatieke nazi's veroordeeld werden. Criminelen. Ik schrok dus. Hoe dom het van
deze Huber was om zich juist tot mij te wenden, en hoe schaamteloos, hoe oneindig
schaamteloos, dat kwam in dat eerste moment niet eens in me op. Dus ook niet de
gedachte hem eruit te gooien.
De man ziet dat ik schrik. En omdat hij niet bepaald overgevoelig is, geeft hem
dat moed. Op welwillende toon, ja, op zijn manier goedmoedig, zegt hij namelijk: ‘Ik
zal u niet opvreten, hoor meneer.’ En dan, langs zijn neus weg: ‘Ik hoorde toevallig
alleen maar bij zo'n bepaalde groep.’ Notabene, ‘toevallig’ zei hij, en ‘alleen maar’.
En toen, bijna opgewekt: ‘En toen hebben we gewoon een joodse villa leeggeruimd.’
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‘Gewoon!’ herhaalde een van ons.
‘U moet bedenken,’ ging hij verder, ‘dat de man twee jaar bij mij gewerkt had.
Heel bruikbaar. Een helder verstand, vaardig aan de tekentafel, een grote vent,
knokig, met het gezicht van een theologiestudent van het platteland. Hij sleepte een
beetje met zijn linkervoet. Ook dat had me vertrouwen ingeboezemd. Ik weet niet
waarom. Hij was mij dus niet onsympathiek geweest en soms vertelden we elkaar
moppen. - En nu was hij dus opeens een van hen. En altijd al geweest.
En daar stond hij dus, en zag dat ik een beetje aanmoediging nodig had. ‘Maar
meneer,’ zei hij bemoedigend, ‘dat deden we natuurlijk alleen maar op bevel. Dus.’
Hij wachtte.
Hij wachtte vrij lang. Maar toen hij merkte dat zijn wachten niet zou helpen, deed
hij alsof ik ‘Oh’ had gezegd. ‘En omdat ik nu eenmaal een pechvogel ben,’ besloot
hij namelijk, ‘was ik toevallig de enige die ze nadien herkenden. Aan dit hier.’ Hij
wees op een litteken op zijn voorhoofd. Toen pakte hij, om de zaak helemaal te
bagatelliseren, een stoel, vroeg: ‘Mag ik?’ en ging zitten.
Nu was ik in elk geval zover dat ik kon denken. Of ik gooi hem eruit, dacht ik, en
wel meteen; of we gaan praten. Ik deed het tweede.
‘ En ik moet u raadgeven?’ zei ik, meen ik, heel vlak, ‘Uitgerekend ik?’
‘Als u zo vriendelijk wilt zijn.’ - Jazeker, ‘vriendelijk’ zei hij, en het woord kwam
zonder probleem uit zijn mond.
‘Ik neem aan,’ zei ik verder, ‘dat u weet dat ik een jood ben.’
‘Dat weet ik.’ - Daarna schudde hij zijn hoofd, als om te zeggen: voor mij maakt
dat echt niks uit. En toen ging hij verder: ‘Men zegt dat u behoorlijk veel rondgereisd
heeft, meneer. Dus ik dacht...’
‘Rondgereisd’ herhaalde ik.
‘Daarom vermoedde ik dat u verstand heeft van... dus tot wie je je in zulke gevallen
wenden kunt. En daarom ben ik zo vrij geweest...’
‘Zeker,’ onderbrak ik hem, ‘Van zulke zaken heb ik verstand.’
‘Dat dacht ik ook.’
‘Dankzij u.’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Dankzij u, zei ik. - Want wie heeft wie op reis gestuurd?’ Ik geloof werkelijk niet
dat Huber deze retorische vraag meteen begreep. Hij fronste ten slotte zijn
wenkbrauwen.
‘U begrijpt me uitstekend,’ zei ik, ‘Daar heeft u mijn hulp niet bij nodig.’
Hij wees vragend met zijn duim op zijn borst.
‘En wat u mij in tien jaar tijd gedwongen hebt moeizaam te leren,’ ging ik verder,
‘dat moet ik u nu in een stoomcursus bijbrengen.’

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

114
Bij deze woorden begon hij langzaam zijn hoofd te schudden. ‘U denkt dus echt,
dat ik het geweest ben?’
‘Wie anders?’
‘Degene die u indertijd weggejaagd heeft?’
Dat was me te direct. Ik gaf geen antwoord. En we zaten een paar seconden
tegenover elkaar zonder een woord te zeggen. U denkt misschien dat ik niets zei
om hem door mijn zwijgen murw te maken. Of omdat ik hoopte hem er op deze
manier uiteindelijk toch uit te kunnen gooien. Ik weet het niet. Ik denk dat ik eenvoudig
niet tegen de situatie opgewassen was. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen.
Maar wat hem betreft - met Huber gebeurde er blijkbaar iets. Opeens was zijn
gezicht hulpeloos, wat helemaal niet paste bij die grofgebouwde, knokige kerel. Hij
schudde zijn hoofd weer, maar deze keer niet om iets te ontkennen, maar omdat
hij iets niet kon geloven. Wat, dat wist ik niet. Meerdere keren probeerde hij iets te
zeggen, met een smekend, vertwijfeld gezicht.
‘Maar meneer!’ riep hij uiteindelijk, en hij veegde met de rug van zijn grote hand
over zijn voorhoofd, ‘ik was destijds nog maar zeventien!’
*
Dr. L. keek ons aan. ‘Zeventien,’ herhaalde hij, als om het ons in te prenten. Blijkbaar
was het ook hem nog niet gelukt, dit woord te verwerken. Want hij stond op, liep
een paar passen en bleef toen, steunend op de leuning van zijn stoel, staan.
‘Voordat die Huber dit woordje “zeventien” had uitgesproken, had ik dus niets
menselijks voor hem gevoeld. Hij was nu eenmaal ‘degene die’ - ook nu nog. Ik had
hem er wel niet uitgegooid, maar eigenlijk toch alleen maar niet omdat ik van schrik
geen kracht in mijn leden voelde. Dat woordje ‘zeventien’ gaf me natuurlijk ook geen
kracht. In tegendeel: ik schrok er opnieuw van. Want ‘zeventien’, daar had ik niet
aan gedacht. Maar de ontzetting dat ik tegenover een SA-man zat, die verdween
nu. Ik keek op. Graag had ik de zeventienjarige in hem gezien. Ik weet niet waarom,
maar waarschijnlijk verwachtte ik daardoor ook zijn onschuld beter te kunnen
begrijpen. Natuurlijk vond ik geen spoor van de zeventienjarige. In tegendeel. Wat
ziet hij er oud uit, dacht ik. Zo versleten. Minstens achter in de dertig. Maar dat kan
niet. Ik begon te rekenen.
‘Waarom kijkt u me zo aan?’ vroeg hij.
‘Zeventien dus,’ zei ik. ‘Dan bent u nu dertig.’
‘Negenentwintig.’
‘Bedoelt u dat er intussen veel gebeurd is, tussen zeventien en negenentwintig?’
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Hij knikte.
Ik duidde met mijn hoofd op zijn voet. ‘Stalingrad of zo?’
‘Tobroek.’
‘Maakt niet uit. Ook een gevolg daarvan.’
‘Van toen?’
‘Van toen u zeventien was.’
‘Ook dat was een gevolg, ja.’
‘En bent u nog altijd die jongen?’
‘De zeventienjarige?’
Ik knikte.
Hij haalde zijn schouders op.
‘U weet het dus niet zo precies?’
‘Maar u ziet toch dat het niet aan mij ligt. En dat het mij nog achtervolgt. Ook u
schuift het mij toch weer in de schoenen.’
Een beetje gelijk had hij misschien wel.
‘En u vindt ook dat zo'n geruïneerde negentwintigjarige er voortaan steeds voor
moet boeten. Voor de dingen die een zeventienjarige heeft uitgevreten. En dan ook
nog op bevel.’
Plotseling was hij dus twee personen. Maar misschien waren dat er werkelijk
twee, de zeventienjarige en die van nu. Ik gaf geen antwoord.
‘Vindt u dat echt?’
‘Daar kan ik niet zomaar “nee” op zeggen.’ zei ik bangelijk. ‘Te veel mensen
hebben geboet. Als je dat boeten kunt noemen. Ik bedoel namelijk de volledig
onschuldigen. Mijn zusters bijvoorbeeld. Die jullie op je geweten hebben. - Maar
jullie moet men behandelen alsof er niets is gebeurd. Bij hen valt er niets meer goed
te maken.’
Hij keek me vragend aan.
‘Auschwitz bijvoorbeeld,’ zei ik.
‘Oh ja.’
‘En nu komt u en u vindt dat alles allang weer in orde zou moeten zijn. En u
verwacht absolutie... nee, het gaat u helemaal niet om absolutie, die heeft u helemaal
niet nodig. Maar u vraagt bijvoorbeeld om raad, Huber.’
Ja, ik noemde hem plotseling bij zijn naam. Zonder ‘meneer’. Hoe ik daartoe kwam
kan ik niet verklaren. Ik herinner me dat ik me daar meteen over verbaasde, omdat
ik hem vroeger nooit zo genoemd had. Iemand de les lezen brengt je nader tot
elkaar. Daar doe je niets aan. Het was beter geweest als ik hem allang de deur had
gewezen. Zulke thema's zijn nu eenmaal te hachelijk. En het woord Auschwitz had
ik nooit in zijn tegenwoordigheid mogen uitspreken, in elk geval niet zo. Op het
moment dat mij zijn naam ontglipt was, was ik er ook werkelijk van overtuigd dat hij
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van deze intimiteit meteen gebruik zou maken en met een ‘Ziet u wel’ of iets dergelijks
zou reageren. Maar hij was ofwel niet ad rem genoeg, ofwel, weet ik veel, was het
toch een restje fatsoen in hem. Ik zou het echt niet durven zeggen.
‘Meneer,’ zei hij in plaats daarvan op een toon die ik moeilijk kon wantrouwen, ‘ik
wil heel eerlijk zijn. Die zeventienjarige dus. Die was al helemaal verdwenen toen
het proces indertijd begon. Ik heb niet zo heel lang gezeten. En ook toen ik zat,
kwam hij niet terug. Ik bedoel de zeventienjarige. Ik kon daar tenslotte niet steeds
maar aan die zevenjarige denken. Dat was veel te ver weg. Ik bedoel de samenhang
tussen toen en de... nou ja de straf, die kun je niet voortdurend voelen. Ik had
intussen ook veel ergere dingen gezien. In de oorlog. Dingen die niet werden bestraft.
Goed. Het is voorbij. En toen ik weer vrij was, bleef de zeventienjarige verder ook
weg.’ Hij wees op zijn borst. ‘Hier heb ik in elk geval nooit meer iets van hem gemerkt,
als u begrijpt wat ik bedoel.’
Ik knikte.
‘Tot de jacht op die papieren begon. En ik van het kastje naar de muur rende om
die Australiëplannen op de rails te zetten. Toen kwam de zeventienjarige opeens
weer uit zijn huisje.’
Dat begreep ik niet.
‘Zodadelijk begrijpt u het wel. Toen ik namelijk tot de hoogste instantie was
doorgedrongen, groef men de zeventienjarige opeens weer op.’
‘Ik begrijp het nog steeds niet.’
‘Nou meneer, ik word vanwege dat uitreisvisum van de ene instantie naar de
andere gestuurd. En wie zit daar als laatste?’
Ik had geen idee.
‘Iemand van toen. Van '38 bedoel ik.’ - En omdat ik het nog altijd niet begreep:
‘Mijn commandant van toen dus. Een hoge SA-officier.’ Hij trok een beetje verachtelijk
gezicht. Ik zweeg.
*
‘Dus jullie hebben je werk niet echt goed gedaan,’ ging Huber na een poosje verder,
‘toen jullie hem achter dat bureau installeerden.’ Met ‘jullie’ bedoelde hij ons allemaal,
die Hitler bestreden en overwonnen hadden, maar die de zege uit handen hadden
laten glippen. Ook mij. En zijn globale hoon gold ons allemaal samen.
‘Het invullen van vacatures is niet mijn afdeling,’ merkte ik zo droog mogelijk op.
‘Maar waarom beklaagt u zich? U kon toch waarschijnlijk niets beters overkomen
dan zo iemand te treffen?’
‘Dat dacht ik ook. Maar de tijden zijn toch een beetje veranderd.’
‘O ja?’
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‘Want die man behoort toch niet meer tot de oude garde... in ieder geval niet in
bepaalde gevallen. In het mijne bijvoorbeeld. - Ik kom dus zijn kantoor binnen, en
daar zit een heel vreedzaam en eerzaam uitziende man over zijn papieren gebogen,
met bakkebaarden als de oude Franz-Joseph. Maar van dichterbij komt meneer de
ambtenaar mij bekend voor, en nog voor ik precies weet wie ik herken, voel ik een
onaangename schok, bijna strek ik mijn arm uit voor een Hitlergroet en daaruit maak
ik op waarvan ik hem ken, en dan weet ik ook ineens wie hij is. Ik voel dezelfde
angst als toen, want hij ging toen verdomd pittig met ons om; en pas toen kwam
dezelfde gedachte bij me op als die u zojuist had: ‘beter had ik het toch niet kunnen
treffen’ en ‘we zijn nu toch oude kameraden’ en ‘dit geren van het ene loket naar
het andere heeft ook lang genoeg geduurd.’ Ik sta daar en grijns triomfantelijk, maar
het lachen vergaat me meteen al want hij kijkt op, hij is een beetje grijs geworden,
zoals gezegd, een ambtelijke variant van de man van toen, maar verder de oude,
precies de oude, dezelfde oogopslag als toen, geen wimpers en geen blik, eigenlijk
is zijn oog alleen een ding, het lijkt of hij er niets mee ziet, hij kijkt hoogstens door
je heen. En ik merk: hij kent mij, waarschijnlijk wist hij het al voor ik binnenkwam,
op grond van de aanmelding... maar hij wil het niet weten, hij is vastbesloten zichzelf
te verloochenen en zoals gezegd, mijn triomf is naar de maan. Misschien was ik
niet het eerste geval van deze soort. Misschien heeft hij dagelijks van die gevallen.
In elk geval kijkt ie dwars door me heen, ondervraagt me, naam, geboortebewijs
enzovoort, als een wildvreemde, en hij hoopt misschien dat ik, als hij doet alsof hij
me niet kent, ook zal denken dat ik me vergist heb. Een fantastische landgenoot.’
*
Zo vertelde Huber. Toen wachtte hij, vermoedelijk om uit mijn mond ook een
afkeurende opmerking over zijn gemeenheid of over het ‘verraad’ te horen. Maar
mij was het wel voldoende dat hij, een ex-nazi, een andere ex-nazi voor mij, een
jood, afkamde; ik ging dus niet in op die smakeloze uitnodiging om hem nu bij te
vallen. Overigens voelde ik ook helemaal geen verontwaardiging over het gebrek
aan solidariteit van de ambtenaar. Ik spaar mijn emoties voor betere zaken. Ik ben
nog wel altijd in staat tot morele opwinding, hoewel ik eigenlijk de portie die van mij
verwacht kan worden allang meer dan gehad heb, en ik zou graag eens met rust
gelaten worden; maar zoals gezegd, die opwinding haal ik uit andere bronnen. Ik
paste er dus voor om met hem mee te denken en vroeg alleen: ‘En u heeft het er
bij laten zitten en zijn spel meegespeeld?’
‘Eerst wel ja. Hij stelde zijn vragen zo snel achter elkaar dat het volsla-
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gen onmogelijk was, ertussen te komen. Net als toen. Alleen in de woordkeus was
hij ambtelijker. Na vijf minuten, juist toen ik dacht: nu begint het beraad, schoof hij
zijn stoel achteruit en zei: een proces, u weet wel waar ik het over heb. Het spijt me.
Daar valt niets aan te doen. U kunt de rechterdeur nemen. En toen riep hij: De
volgende!’
‘En daarmee was de zaak beslist?’
‘Ja, daarmee was de zaak beslist,’ antwoordde Huber. ‘Natuurlijk was ik hem nu
het liefst naar de strot gevlogen. Maar je wordt ook een dagje ouder.’
‘U heeft helemaal niets gezegd?’
‘Na afloop, ja. Toen ik de trap afliep. En op straat. Toen heb ik geen blad voor de
mond genomen. Alleen was ie daar niet bij. Meneer de ambtenaar, schreeuwde ik
tegen hem, indertijd, in '38, voerde u een andere titel dan nu, een flinkere. Weet u
hoe oud ik toen was? Zeventien. En u? Veertig waarschijnlijk. Of vijfenveertig. Een
behoorlijk volwassen man dus. Wie heeft destijds wie de SA ingeloodst? Kom, geef
antwoord! Wie heeft wie dingen voorgelogen? Wie heeft wie gecommandeerd? Ik
u? Of u mij? Waardoor heb ik mijn proces gekregen? En door wie? Nou, ziet u wel...
Maar nu zegt u: Het spijt me, er valt niets aan te doen. - Zo, of ongeveer zo, heb ik
dus met hem gepraat of geschreeuwd en geen blad voor mijn mond genomen maar toch pas op straat, zoals gezegd... en uiteindelijk merkte ik dat de mensen
naar me keken en toen ben ik meteen opgehouden en heb ik bij mezelf gezegd:
afgelopen. Het is afgelopen met ons-kent-ons, afgelopen met het vertrek, afgelopen
met Australië. En toen ben ik naar u toe gekomen.’
*
De architect zweeg en wiste zijn voorhoofd af. ‘Nou, wat zeggen jullie daarvan?’
vroeg hij ons ten slotte. ‘Het was natuurlijk een dwaas idee dat juist ik hem zou
kunnen helpen. Maar stelt u zich eens voor dat er morgen een ander naar me toe
komt, ook zo een die dergelijke dingen als zeventienjarige gedaan heeft, een Huber
II - maar deze keer met een verzoek waaraan ik wel zou kunnen voldoen. Wat moet
je dan? Helpen? Mag dat? Of zou ik het moeten doen? Wat je ook zou doen - het
verkeerd zijn. Wat je ook zou nalaten - het zou verkeerd zijn. Of niet?’ Niemand in
de kring antwoordde iets.
Toen schreeuwde hij plotseling: ‘Weet u wat? Ik heb er genoeg van! Jazeker,
schoon genoeg! Het is meer dan ik verdragen kan. Ik denk waarachtig dat ik weer
wegga! Jawel, nog een keer emigreren! Heel ver weg van hier. Waar zoiets je niet
kan overkomen! En als het moet naar Australië!’
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Ik geloof niet dat Huber een cynicus is. Gewoon een doorsneemens, die in de
wereldgeschiedenis terecht is gekomen en die, zoals iedereen wanneer zijn
eigenbelang op het spel staat, niet te kieskeurig is. Toen hij bij de jood raad kwam
vragen, was dat ook niet gemeen, maar gewoon een morele smakeloosheid. Ook
zijn uitbarstingen, die begrijpelijk genoeg wantrouwen wekken, waren denk ik eerlijk.
Middelmatigheid beschermt niet tegen vertwijfeling, en gebrek aan niveau is nog
geen bewijs van oneerlijkheid. Verder was de aanleiding tot Hubers vertwijfeling
volkomen terecht. De vraag of een dertigjarige moet lijden onder de gevolgen van
wat hij als zeventienjarige, onder druk, gedaan heeft, blijft overeind, ongeacht hoe
hoog of laag we het ‘slachtoffer’ aanslaan.
Natuurlijk is Hubers vraag niet beantwoord. Net zo min als de morele vraag van
de teruggekeerde, waarmee deze ‘scène’ besluit. Wat ik opschreef, is niet meer
dan een afschrift van wat hij vertelde. Maar zelfs dit afschrift lijkt me van belang,
omdat morgen, of overmorgen, de monsterachtige absurditeiten die uit de huidige
situatie zijn voortgekomen, al vergeten zullen zijn of ontkend zullen worden.

Wenen, oktober
Ieder ogenblik loop je het gevaar het te vergeten, en geen ogenblik mag je het
vergeten.
Maar als je bedenkt dat de huidige bevolking bestaat uit de daders van gisteren
en de slachtoffers van gisteren, zonder dat men het het individu kan aanzien tot
welke van de twee groepen hij heeft behoord; dat ze in de tram naast elkaar zitten
of zelfs opstaan voor elkaar; dat de voormalige SA-man, nu kellner, tegen de
concentratiekampgevangene van gisteren, nu gast, ‘Ik dank u zeer, meneer’ zegt;
dat de afgeroste de kassa beheert van degene die hem heeft afgerost; en dat, als
bij geheime afspraak, in het dagelijks verkeer geen mens tegenover een ander rept
van die kritische jaren, want joost mag weten wat er dan aan het licht zou komen dus als je dat alles bedenkt, dan word je daar hondsberoerd van. Maar zoals gezegd,
geen ogenblik mag je het vergeten: de huidige toestand is een aanfluiting van de
bloedige ernst van die voorbije twaalf jaren, maakt ze ongeldig en degradeert ze
tot een toneelstuk; en het toneelstuk is gewoon geschrapt, omdat er nu een ander
stuk op de planken staat.
Bovendien mag je niemand nu verwijten maken over deze stand van zaken. Als
de mensen verder moeten leven, is deze toestand vermoedelijk onvermijdelijk.
Misschien zouden er meteen na de catastrofe mogelijkheden geweest zijn. Maar
nu is het te laat. Dat twee voetbalelftallen, nadat ze elkaar op het scherp van de snede bestreden
hebben, zich na de wedstrijd met elkaar vermengen is nog begrijpelijk. Maar wat
zich hier heeft afgespeeld is toch tenslotte niet de

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

120
vermenging van mannen die elkaar slechts als sportlieden bestreden hebben. Steeds weer doet me dat denken aan de oude legende over Lucifer, die een ogenblik
van goddelijke onachtzaamheid benut om op de laatste bazuin te laten blazen; en
hoe dan, opgewekt door het geschal van de Jongste Dag, de op kerkhoven en
slagvelden kriskras door elkaar begravenen, de goeden zowel als de kwaden,
haastig uit hun duister oprijzen; hoe ze zich in rijen beginnen op te stellen: hier de
rangen van de martelaars, daar de rangen van de zondaars; hoe Lucifer de
toeschouwer speelt en daar ruim de tijd voor neemt... tot hij hoort hoe God zich
roert; hoe hij dan de repetitie vol leedvermaak laat afblazen en hoe allen, goeden
en kwaden, zonder een woord van protest zich weer terugspoeden in hun duisternis;
en hoe ze nu weer voor een paar duizend jaar kriskras door elkaar liggen in hun
kerkhoven en hun slagvelden, alsof er niets was gebeurd.
Ja, alsof er niets was gebeurd. Alleen gaat het hier niet om doden, maar om
levenden; en de levenden zijn er waarschijnlijk van overtuigd dat het in wezen bij
zulke generale repetities zal blijven en dat werkelijke uitvoeringen nooit plaats zullen
hebben.
Wenen, oktober
Alweer wilde iemand - deze keer was het een kelner - mij wijsmaken dat het nu
vrede is en dat men elkaar eindelijk eens moet vergeven... wat niet alleen geklets
is, maar schaamteloos: want wat ‘elkaar’ vergeven zou moeten worden na de
misdaden waaraan alleen de ene partij zich schuldig heeft gemaakt, is onbegrijpelijk.
Feitelijk is hier van ‘vergeving’ ook nooit sprake geweest. Alleen van amnestieën.
En dat is een ander verhaal. Een ambtelijk verhaal.
Wat bedoelen ze toch met ‘vergeving’? Voor vergeving zijn er toch twee nodig:
de berouwvolle en de vergevende.
In de omgang van mens tot mens is het een menselijk iemand misschien mogelijk
om de niet-berouwvolle te vergeven, om hem te behandelen als iemand die zijn
daad nooit gedaan zou kunnen hebben, want dat betekent vergeven misschien. En
soms is die bereidheid misschien zelfs niet alleen mogelijk, maar ook succesvol: ze
kan assisteren bij de geboorte van het berouw in de ander. In de omgang van mens
tot mens.
Maar op collectief niveau bestaat zoiets niet. Geen situatie is onbenulliger dan
die waarin de ene groep de andere, die zijn eigen onrecht ontkent, vergeving
aanbiedt. Alleen al wie eigenlijk de partners zijn in zo'n transactie, blijft duister. Een
pardon in meervoud is een onding. Net zomin als er een collectief berouw bestaat,
bestaat er een collectieve vergiffenis... om maar helemaal te zwijgen van een
collectieve vergiffenis waarbij de berouwvolle partner ontbreekt. Nee, in deze situatie,
waarin
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miljoenen zich medeschuldig gemaakt hebben door mee te doen, zijn er maar twee
uitwegen. Opvoeding en vergeten. Maar omdat de tweede weg de makkelijkste is,
die men niet eens hoeft te gaan omdat men zich kan ‘laten gaan’, is dat de weg die
men is ingeslagen: die leidt tot de tegenwoordige situatie.
Wenen, oktober
In een tijdschrift wordt het probleem van de vergeving behandeld, en wel op een
tegelijk zalvende en achterbakse manier. Wat een mengsel! Sommige mensen,
heet het daar, zouden de christelijke deugd van de vergeving nooit geleerd hebben;
ja, hun is daarvan blijkbaar nooit iets ter ore gekomen. Als de auteur van dit artikel
de booswicht niet noemt, dan is dat omdat hij weet dat niemand de ‘niet-christen’
voorgezegd hoeft te krijgen, dat ieder alleen maar kan roepen: ‘Houdt de jood!’
Met andere woorden: zelfs na het vermoorden van zes miljoen joden durft men,
en zelfs in de discussie over vergeving, de jood weer tot zondebok te maken; deze
keer de toevallig overgebleven, de toevallig niet uitgeroeide jood. Niet de dader is
schuldig - die herinnert zich zijn moorden vermoedelijk echt niet meer - maar het
slachtoffer, omdat hij de slachting, de beul en het slachtoffer niet kan vergeten.
Wenen, oktober
Dacht verder na over het probleem van gisteren, en nu langs een heel andere
kant, en ik vind nu de vraag of men al of niet dient te vergeven overbodig. Alleen al
omdat de proporties van de misdaden in kwestie alle voorstellingsvermogen te
boven gaan, ook het morele voorstellingsvermogen van een heilige te boven zouden
gaan. Ik betwijfel of er een menselijk hart bestaat dat in staat zou zijn een paar
miljoen vergasten ook maar te ‘bevatten’. Maar wat men niet kan ‘bevatten’, kan
men ook niet vergeven. En wel daarom niet, omdat degene die vergeeft de daad
(om die niet als ‘niet gebeurd’ overboord te werpen) om te beginnen uit de handen
van de dader moet ontvangen, op z'n minst moet overnemen. Want vergeving is
niets anders dan het mede-overnemen, wat in woorden uitgedrukt, zou luiden: ‘Wat
jij als mens gedaan hebt, dat had ik als mens ook kunnen doen.’ Vergeving is
identificatie in de aanvoegende wijs. Zonder deze identificatie in de aanvoegende
wijs is vergeving onwerkelijk. Maar ik weiger mij met wat gebeurd is zelfs maar in
de aanvoegende wijs te identificeren. En zelfs als ik het niet zou weigeren: de
miljoenen vermoorden kan ik alleen maar uitspreken, niet bevatten. Ja, vaak kan ik
het gebeurde niet eens verafschuwen, omdat ik het niet vatten kan. En ik vrees dat
het om deze reden ook algemeen vergeten zal worden. Begraven onder zijn eigen
onvoorstelbare proporties.
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Wenen, november
Las K. het gisteren geschrevene voor. K. heeft, voor zover dat kon als je hier
bleef, schone handen gehouden. Hij zei:
‘Ook de daders hebben niet kunnen vatten wat ze aanrichtten; de bergen van
door hen vermoorden konden ze niet overzien; dus “wisten ze niet wat ze deden”.
En dat “ze weten niet wat ze doen” is nog altijd reden tot vergeving geweest.’
Ik gaf toe dat wat ze aangericht hadden ook voor hen niet te overzien was geweest
en was gebleven. ‘Maar,’ ging ik verder, ‘die onoverzienbaarheid was hun niet
onwelgevallig; ze kwam hun zelfs goed uit. Bewust hebben ze haar als middel
gebruikt om hun scrupules tot zwijgen te brengen. Wie dertig mensen in een schuur
opsluit om ze te verbranden, die stuurt er ook rustig nog twintig meer achteraan.
‘Wat maakt het uit?’ denkt hij, ‘laten we het karwei afmaken.’ Zelfs voor een virtuoos
in het berouw zou het geen verschil maken of hij er dertig op zijn geweten had, of
vijftig. Want het geweten kent geen sommetjes, het kan niet tellen. Het maximum
van de schuld is snel bereikt wanneer er nog veel werk te doen blijft. Men kan dus,
als men eenmaal een slecht geweten heeft, er ‘met een gerust geweten’ nog wel
een paar misdaden aan toevoegen; verder dan hij al uitgeslagen is, kan de morele
seismograaf toch niet meer uitslaan. Juist omdat de schuld niet groter leek te worden,
had men een vrijbrief voor de opeenstapeling van misdaden. En ziedaar: het
schuldgevoel bleef niet alleen gelijk naarmate men meer moordde; in tegendeel:
hoe groter het aantal doden, hoe duidelijker de moord het karakter van moord
verloor; het werd ‘werk’, dat men hoogstens schuwde omdat het nu eenmaal werk,
en zelfs smerig werk was.
De moord op een enkeling (als er geen andere gevolgd was) zou iedere dader
waarschijnlijk gekweld hebben, ook twee moorden nog. Maar honderd vermoorden
kan men niet berouwen; en hoe groter het aantal, des te beter men zich weer gaat
voelen; en de massamoordenaar is al bijna weer een goeie kerel, die hard ploetert
in het zweet zijns aanschijns.’
Uit Die Schrift an der Wand
VERTALING: PIET MEEUSE
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Günther Anders
Waarschuwingsbeelden
‘Jij? Jij houdt dagboek?’, vroeg een vriend ongelovig toen ik hem terloops iets over
mijn aantekeningen had verteld. Hij kende mij al jaren en stond toch verbaasd. ‘Jij?
En jij hebt mij altijd wijsgemaakt dat je een toonbeeld van extravertie bent. En maar
voor één ding leeft: voor de bestrijding van het atoomgevaar; en voor een wereld
waarin het niet meer kan gebeuren dat we in oncontroleerbare apparaten
terechtkomen en deelnemers of slachtoffers van Auschwitz- of Hirosjima-toestanden
worden. Vandaag zwerf je rond in Japan en morgen in Mexico. Daar leef je voor,
dacht ik. En dat jij helemaal geen belangstelling hebt voor je zogenaamde innerlijke
leven en voor jezelf helemaal geen tijd hebt.’
‘Heb ik ook niet,’ bevestigde ik.
‘En niettemin heb je er plezier in het kleinkind van Strindberg uit te hangen en in
de caviteiten van je ego rond te wroeten?’
‘Of ik zulke caviteiten heb,’ antwoordde ik, ‘dat weet ik niet. En van “plezier” is
nauwelijks sprake.’
‘Wees toch niet zo'n woordenzifter! Je houdt toch maar een dagboek.’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Niet toch, maar juist daarom.’
‘Begrijp ik niet. Waarom houd je dan een dagboek?’
‘Niet zo snel!’ zei ik. ‘Want of je de uitdrukking dagboek in mijn geval wel kunt
toepassen, dat staat nog helemaal niet vast. Ten eerste is mijn convoluut - het woord
komt van mijn gestorven vriend Berthold Viertel - een “nachtboek”, geen dagboek
- want wie komt overdag aan afrekenen toe? En ten tweede hoef je niet te denken
dat ik zomaar dag in dag uit aantekeningen maak. Vaak weken achtereen niet, soms
jarenlang niet. Noem je zoiets een dagboek?’
Hij knikte.
‘Goed. Dan kun je vragen: Waarom?’
‘Waarom houden mensen als wij dagboek?’
Eerst maar negatief: niet uit belangstelling voor de eigen persoon. En ook niet
om een gelegenheid te creëren terugblikkend de continuïteit van onze eigen
levensweg voor ons te zien, om in academische termen uitgedrukt een
samenhangend beeld van onszelf als biografisch een geheel

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

124
vormende persoonlijkheden te krijgen. Wie zou daar iets aan hebben? Nee, alleen
dat de dingen die we beleven (en daarmee bedoel ik niet alleen alles wat ons
overkomt, maar ook hoe wij op hetgeen ons overkomt reageren of niet reageren)
kenmerkend zijn voor datgene wat er met mensen nu in het algemeen kan gebeuren.
Wat ons, ieder van ons, nu kan overkomen is bijvoorbeeld dat je van je recht
beroofd wordt. Dat hebben miljoenen tijdgenoten op de gruwelijkste manier, deels
mee-doend, deels mee-lijdend, moeten doormaken; en ik ben in dezen als verdreven
jood niet helemaal onkundig. Daarover bijvoorbeeld heb ik in mijn dagboek
geschreven. - Of ons kan bijvoorbeeld gebeuren (‘kunnen’ is wel een bescheiden
uitdrukking, want het gebeurt ons allemaal elk ogenblik) dat gebeurtenissen die
iedereen zouden moeten treffen, omdat ze inderdaad iedereen kunnen betreffen je ziet, ik heb het alweer over Auschwitz en Hirosjima -, ons onverschillig laten;
omdat ze zich namelijk te ver weg van ons afspelen, buiten de periferie van onze
eigenlijke levenssfeer; of omdat ze eenvoudig te groot zijn om ze te kunnen vatten,
om erop te kunnen reageren of ze in de herinnering te bewaren. En over deze
desinteresse, die voor de mens van tegenwoordig niet alleen buitengewoon typerend
maar domweg fataal is, en waarvan wel nauwelijks één tijdgenoot zou mogen zeggen
dat hij er niets mee te maken heeft - over dit tekort heb ik in mijn dagboeken
herhaaldelijk aantekeningen gemaakt. Begrijp me goed: in zulke notities heb ik dus
juist niet vastgelegd wat ik beleefd heb; maar omgekeerd - ik zou het zonder meer
een negatief dagboek kunnen noemen - datgene wat ik niet beleefd heb; het
schandaal dat dingen geen belevenissen geworden zijn, niet konden worden; het
schandaal dat ik met honderden miljoenen tijdgenoten heb gedeeld en deel en dat
aanzienlijk belangrijker is dan al mijn werkelijke belevenissen, hoe interessant of
origineel die ook mogen wezen. Interessant of origineel doet er hier niet toe,
beslissend is wat nu alledaags is - maar dan wel het alledaagse waar we vanuit een
onalledaags perspectief tegenaan kijken; het alledaagse waarmee we ons, ofschoon
wij er ook aan deelnemen, toch niet identificeren zodat we het kunnen opschrijven
en aan de kaak kunnen stellen.’
Mijn vriend krabde op zijn hoofd.
‘Wat is er?’ vroeg ik.
‘Dat zal geen bestseller worden,’ dacht hij.
‘Daar heb je volkomen gelijk in. Wat iedereen interesseert is altijd alleen maar
het meest persoonlijke. En dat ontbreekt. Naar mededelingen als dat ik in december
wanneer het vriest dat het kraakt een zwoel augustusgedicht heb gemaakt, of dat
ik tot mijn ontzetting vaststel hoe diepgaand ook nu nog mijn erotische smaak door
het eerste bloot dat ik vijftig jaar geleden op een achterplaats in Breslau heb gezien
gevormd is - naar

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

125
dergelijke privézaken, die nog helemaal niet zo lang geleden rustig in dagboeken
mochten staan, zul je vergeefs zoeken. Maar zulke dingen op te dissen of zelfs
maar een publiek voor te zetten, zou mij tegen de achtergrond van de dingen die
op dit moment ertoe doen: van Auschwitz en Hiroshima, niet alleen onbenullig lijken
maar zelfs onfatsoenlijk; en niet onfatsoenlijk omdat het om seksuele zaken gaat,
maar omdat het privéaangelegenheden betreft, omdat het namelijk schaamteloos
is in een apocalyptische tijd eigen privézaken, ook al zijn ze nog zo kuis, voor
anderen als iets belangrijks te etaleren. - Kortom: wat mij interesseerde en wat mij
niet schaamteloos maar legitiem leek om op te schrijven zijn de belevenissen en
ervaringen die hoewel ze de mijne zijn niet alleen de mijne zijn. Wanneer ik belang
in deze belevenissen stel en op de belangstelling van anderen reken, dan is dat
omdat ik net als ieder ander een barometer ben, waarop ik, en wel voortdurend, de
weersgesteldheid van de tijd kan aflezen. Ik herhaal: iedereen is zo'n barometer.
Ipso facto heeft iedereen met zijn eigen leven een stuk hedendaagse wereld bij
zich, oftewel hem kostenloos ter beschikking gesteld materiaal waaruit hij te allen
tijde kan putten, niet zozeer om zichzelf maar om de wereld en tijdgenoten van nu
te leren kennen en te informeren: namelijk zich zelf. - Er is een uitspraak die
Diogenes in de mond is gelegd: Omnia mea mecum porto, Alles wat van mij is draag
ik bij me. Misschien kun je naast deze grootse autarkiespreuk een andere leggen,
de spreuk Omnia vestra mecum porto, dat wil zeggen: Alles wat u toebehoort, alles
wat u kan gebeuren, kan ook mij gebeuren; al uw mogelijke reacties of
reactiegebreken kunnen ook aan mij worden vastgesteld -kortom: wie bij zichzelf
naarbinnen kijkt vindt ook de anderen en ook de wereld; wie over zichzelf rekenschap
aflegt, legt daarmee ook over de anderen rekenschap af; en misschien mag hij er
zelfs op hopen dat hij daarmee ook voor anderen rekenschap aflegt als hij daarmee
anderen helpt. Deze spreuk kan natuurlijk alleen iemand hanteren die zich ondanks
zijn zelfbeschouwing niet voor een uitzonderlijk wezen houdt of zelfs voor het
middelpunt van de aarde - waartoe het schrijven van een dagboek verdomd
gemakkelijk kan verleiden. Zulke waarnemers moeten alleen in zoverre
uitzonderingen zijn dat ze nu juist in plaats van alleen maar te ‘beleven’ proberen
zich op de hoogte te stellen van hun (en eveneens door anderen opgedane)
ervaringen en die vastleggen. Spiegels worden geen speciale apparaten door
datgene wat ze weerspiegelen maar alleen door het feit dat ze de wereld
weerspiegelen.
‘Jouw dagboeken gaan dus helemaal niet over jou?!
‘Te eenvoudig,’ antwoordde ik. ‘Ze zijn wel van mij maar niet over mij. En alleen
de aantekeningen die niet alleen over mij gaan en niet alleen over mij zelf iets zeggen
vind ik gerechtvaardigd. Dat is warempel geen paradoxie. Je hoeft alleen maar aan
de experimenten te denken die
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bepaalde artsen aan hun eigen lijf uitvoeren. Wanneer zij hun reacties op niet eerder
geteste middelen observeren en registreren, dan doen zij dat nooit omdat zij in
zichzelf of in hun individueel-psyschologische reacties geïnteresseerd zijn; maar
alleen omdat ze weten dat ze ‘omnia vestra’ met zich meedragen; dat dus datgene
wat ze bij zichzelf vaststellen ook voor anderen kan gelden en zodoende misschien
ook voor anderen nuttig kan worden.En nu nog een laatste opmerking over datgene wat mijn dagboekaantekeningen
niet zijn: nooit zit daar de bedoeling of zelfs maar de hoop achter wat ik beleefd heb
(en dat wil altijd zeggen: wat geweest is) van z'n geweestzijn en vergankelijkheid
te ontdoen en het op die manier te vereeuwigen. Dat moet ik er nadrukkelijk
bijzeggen, omdat achter de meeste dagboekbladzijden van de wereldliteratuur net
als achter de meeste historische beschrijvingen, monumenten of foto's de hoop
schuilgaat, wat geweest is in het heden te behouden, het op die manier te redden.
Voor mij speelt dat ‘reddingsmotief’ geen enkele rol. Integendeel: in de meeste
gevallen heb ik duizend keer liever dat ik voorzover het in mijn macht ligt het voorbije
door het vast te leggen weer als niet gebeurd laat verschijnen, het dus in plaats van
te redden weg kan denken. Aangezien dat niet kan, moet het opschrijven er op z'n
minst toe bijdragen dat het toekomstige ongedaan gemaakt wordt, dat het
toekomstige gered wordt: om te voorkomen dat de dingen die ik beschrijf zich
herhalen. Bijna elk ‘Zo was het’, bijna elk ‘Dit heeft zich zo en zo afgespeeld’ betekent
uiteindelijk: ‘Zo of zo mag het niet nog eens gebeuren. Niet nog eens.’- De beelden
die ik op papier zet zijn dus niet bedoeld om iets in ere te houden of eerbiedig te
memoreren; ze lijken eerder op de afbeeldingen van ongelukken die hier en daar
langs de snelweg gezet worden als waarschuwing. Mijn beelden dienen ook ter
waarschuwing. Voor zwartomfloerste opnames van mijn ach alreeds voorbije of echt
al totaal verzonken verleden is in mijn levensruimte geen plaats. Want de wanden
zijn tot in het kleinste hoekje met zulke waarschuwingsbeelden beplakt; en sommige
ervan heb ik zelfs al over elkaar heen moeten plakken.’
En nu een stuk uit mijn dagboeken.

Mei 1950
‘Park van Schönbrunn. - Op een bank gesprek met een lagere ambtenaar N.,
ongeveer veertig, oude stempel, hogere middenstand, gymnasiumopleiding. - Toen
hij merkte dat ik niet van hier ben begon hij ongevraagd te vertellen. En hoewel hij
tussendoor herhaaldelijk vroeg of hij mijn tijd in beslag nam, werd hij van zin tot zin
wijdlopiger. In drie zinnen de feiten:
Tijdens de beschieting verloor hij ook nog zijn oude moeder. Aan ou-
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derdom bezweken. Op een paardenkar liet hij het lijk de stad uit rijden en haar buiten
begraven.
In die drie zinnen kan zijn wijdlopige vertelling worden samengevat. Er moet nog
wel aan worden toegevoegd dat de dood van zijn moeder hem in een uiterst
vervelende situatie bracht: vanaf de dag van de begrafenis hebben zijn buren hem
namelijk uitgescholden en als een stuk vuil behandeld. En dat doen ze kennelijk
nog steeds.
Waarom en uit wat voor gevoelens zal ik zometeen onderzoeken. Eerst nog alleen
dit: het oordeel dat hij zich ergens aan schuldig heeft gemaakt wees N. zelf niet
helemaal van de hand, zoals hij helemaal een onzeker iemand leek te zijn, een
persoon in wiens ogen het oordeel van anderen alleen al door zijn bestaan
gerechtvaardigd is. Anderzijds had ik de indruk dat hij mij als buitenstaander de
zaak alleen maar daarom zo breed uit de doeken deed omdat hij uit mijn mond iets
van lof hoopte te horen, althans een andersluidend oordeel. Nu het probleem, waarom zijn buren hem voor rotte vis hebben uitgemaakt.
1. De oorspronkelijke animositeit betrof vermoedelijk helemaal niet hem maar zijn
moeder. Waarschijnlijk namen zij de oude vrouw kwalijk dat zij überhaupt bestond.
Het heeft er alle schijn van dat de akelige nazidoctrine, die verkondigt dat mensen
die economisch niet meer rendabel zijn het leven niet waard zijn, juist in zulke
wanhopige situaties als de belegering haar laatste triomfen heeft gevierd. De oude
vrouw was voorheen niets meer dan ‘een extra eter’, dus een belasting.
2. Tegelijk vonden zijn buren het vermoedelijk belachelijk dat een volwassen man
in zulke benarde dagen nog een moeder had. N. was niet getrouwd, stond in de
buurt misschien als moederszoontje bekend. Het idee dat hij tijdens het
bombardement of de beschieting zijn moeder om raad vroeg of zelfs bescherming
bij haar zocht, moet iets onverdraaglijks voor hen zijn geweest.
3. Levend was de vrouw hun dus al een doorn in het oog. Maar meer dan dat ze
bestond, meer dan dat N. haar nog had, verdroot het de buren ook nog dat zij een
natuurlijke dood stierf, dat zij de onbeschaamdheid had dood te gaan. Bij haar zelf
konden ze hun verbittering niet meer kwijt. Aangezien mensen niet alleen schuldig
zijn door wat ze doen, maar ook door wat hun overkomt, was hij nu schuldig. Dat
hij in de dagen van verminkte en onder het puin begraven mensen zich de luxe
permitteerde zijn moeder zoals in de dagen van de grootste vrede te laten ‘ontslapen’,
moest hen uitermate wantrouwend stemmen. Hetzelfde wantrouwen dat onze
buurman wekte toen hij in de hongertijd uit zijn keukenraam de geur van goelasj liet
opstijgen. Ergens, zo concludeerden zij met de logica van
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de harteloosheid, ergens moest N. onsolidair zijn; heimelijk iets hebben opgepot
wat zij niet hadden: bezat hij niet een vertrek dat hij hun nooit genoemd en nooit
getoond had, dat zo goed voor de hel was afgesloten dat het de gewelddadige dood
nog buitensloot en voor de natuurlijke dood nog als onderkomen kon dienen? 4. Meneer N. had, zoals gezegd, de zonder bloedvergieten gestorvene in een
door een knol getrokken kar laten weghalen. Het transport hadden ze met hun eigen
ogen gezien, in de pauzes tussen de beschietingen die ze gebruikten om snel hun
doden in hun tuin onder de grond te stoppen. - En dat hij niet hetzelfde deed; dat
hij zich daarvan afzonderde, dat hij in staat was in die dagen, waarop je de straat
nauwelijks kon oversteken, waarop karren niet bestonden, waarop paarden
mythologische wezens waren (van hulpkrachten maar helemaal te zwijgen) - dus
dat hij op zo'n dag een begrafenisplechtigheid had kunnen verzorgen, dat was de
onsolidariteit ten top. Vreselijk diepe wateren moesten dat zijn, hij had ongetwijfeld
buitengewone betrekkingen en beschikte over onuitputtelijke bronnen.
In ‘normale tijden’ is het idioot iemand erom te benijden dat hij zijn moeder kan
begraven. Maar meneer N. zal niet helemaal ongelijk gehad hebben toen hij de
reactie van zijn buren in de simpele formule samenvatte: ‘Niks als jaloersigheid.’
(Overigens voegde hij er ad hominem, om mijn instemming af te dwingen, aan toe:
‘Net zoals ze jaloers waren op de joden.’ En ik knikte om het niet nog ingewikkelder
te maken.)’
‘Dag daarna. - Eigenlijk schandalig dat de jaloezie op de begrafenis van zijn moeder
meneer N. helemaal niet verbaasde. Alsof het vanzelfsprekend was dat
gemoedsaandoeningen, niet in staat te veranderen, ook als alles in rep en roer is
dezelfde blijven als in het gewone leven. Maar waarschijnlijk heeft hij gelijk. En voor
de afgunst maakt het helemaal niet uit of ze op een doordeweekse dag of op een
apocalyps, op een boterham met kaas of de begrafenis van moeder betrekking
heeft.
Bestaat niet juist daarin, dus in de ontzettend wijde kloof tussen gebeurtenis en
gevoel, het helse van alle verschrikkelijke gebeurtenissen?’
‘Dag daarna. - De indruk die N.'s handelingen en motieven op mij maken bestaat
niet alleen maar uit bewondering. Maar voordat ik uitleg waarom, schrijf ik
ondubbelzinnig verder dat zijn zoektocht door de brandende stad naar paard en
wagen en koetsier niet alleen bewees dat hij onvermoeibaar was, niet alleen een
buitengewoon organisatievermogen bezat maar ook echte heldenmoed.
Maar waarom hij heldhaftig was, dat is een heel andere vraag. Wanneer het
eenvoudig om eerbied voor zijn moeder was gegaan of om respect voor een dode,
dan was kritiek natuurlijk misplaatst geweest. - Maar

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

129
wie hem zoals ik gezien heeft: de angstige en serviele man die aan een stuk door
groet en dank-u-wel zegt (zelfs al praenumerando, wanneer een kennis aan het
eind van de laan opduikt) en wiens verdraaide houding het vleesgeworden excuus
is, dan weet je dat dit geen afstammeling van het geslacht Antigone is. - Hoe
ongerijmd het ook klinkt: zijn heldhaftigheid was een soort lafheid, minstens een
soort onzelfstandigheid.Als hij voor de beschieting en het vuur onzettend bang was geweest, was dat
normaal geweest. En dat zou ik hem des te minder hebben kwalijk genomen omdat
ik zelf de beschieting niet heb meegemaakt en hij die angst immers overwonnen
heeft. Maar hij was voor iets anders veel banger, een angst waardoor hij de
doodsangst overwon: hij was bang om tegen een gebruik in te gaan. ‘Ja,’ zei hij
namelijk letterlijk, ‘als ik toentertijd geweten had hoe gebruikelijk het al was familieden
in je eigen tuin te begraven’- hij veegde zijn voorhoofd af - ‘wat had ik mij dan niet
allemaal kunnen besparen.’ (Gebaar van groot verlies.) ‘En,’ ging hij met nauwelijks
verholen spijt verder, - en opeens begreep ik waarom hij zijn buren niet helemaal
ongelijk gaf - ‘en nu zit ik ermee en kan ik het plafond in de muzieksalon niet laten
repareren. Wat ze daarvoor vragen.’Nee, hij was geen kleinkind van Antigone. Niet om zoals Antigone de doden de
laatste eer te bewijzen, niet om de beschaafde manieren te redden was hij van hot
naar her door brandende staten en over ontwortelde bomen gestruikeld; maar alleen
om zich aan het gebruik te houden. Als hij zich heldhaftig gedroeg dan omdat hij
star was, omdat hij domweg niet in staat was iets te laten wat men nu eenmaal
deed. (Helaas wist hij toen alleen maar niet dat men dat al niet meer deed.) Dat er
situaties zijn waarin gebruiken niet meer gelden was nog niet tot hem doorgedrongen.
“En stelt u zich eens voor, waarde doctor,” besloot hij plotseling alsof dat er
onmiddellijk op aansloot (en voor hem hoorde dat er ook onmiddellijk bij), “in het
begin van de belegering zat er in de eetkamer een scheur; en, waarde doctor, als
we geen boekenkamer hadden gehad, zouden we in de slaapkamer hebben moeten
eten.” En weer zijn voorhoofd afvegend: “Mensen als wij.” -’
‘Dag daarna.- Misschien kan ik toch proberen het geval iets geduldiger te
beoordelen. Misschien zijn de situaties waar mensen in geplaatst worden, onredelijke
eisen in absolute zin, gewoon te moeilijk dan dat de doorsneemens er psychisch
tegen opgewassen is. Zo gezien was meneer N. eenvoudig een Don Quichot.
Weliswaar een negatieve Don Quichot: hij vocht niet tegen windmolens alsof het
legers waren, maar tegen legers alsof het niet meer dan windmolens waren: brand
en bommen van de ineenstortende stad vatte hij op alsof het lastige alledaagse
dingen waren. Het enige wat voor hem waar en werkelijk was, was de wereld waarin
men dit en dat deed, nee: doet - daarmee vergeleken was de wereldge-
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schiedenis, zelfs de apocalyps, een niet geldig, ongeloofwaardig, onwerkelijk
intermezzo.
Voor hem was de wereld van gewoonten en gebruiken de enig werkelijke en
daarom ook de enige die voor iedereen gold; daarom kan hij het ‘intermezzo’, d.w.z.
de apocalyptische situatie waar hij in terechtkwam, uitsluitend als particuliere
gebeurtenis, bijna alleen maar als een onbetekenende droom opvatten; dus als
onderbreking van iets wat men aan zichzelf (“ons soort mensen”) en de gangbare
zeden en gewoonten verschuldigd is. Maar die onderbreking is ergerlijk en schandalig
omdat men het niet “verdiend” heeft, omdat men de wereld toch niets gedaan heeft.
De wereldgeschiedenis vat hij dus op als een unfaire partner bij een particulier
handeltje, een handeltje waar men zich uit voorzichtigheid helemaal niet mee had
ingelaten. “Dat het ons ook moest treffen,” klaagde hij hoofdschuddend, “terwijl we
ons toch altijd rustig gedragen hebben. En werkelijk niemand reden tot irritatie
gegeven hebben.” “En weet u nu,” vroeg ik bij het opstaan, “waar uw moeder ligt?”
“Dat is het nu net,” mopperde hij en boorde zijn stok diep in de kiezelgrond. “Maar
die hun mensen in hun tuin onder de grond hebben gestopt - die weten het, de
ploerten.”
Toen ging ik. Maar in mijn oren klonk nog: “Niks als jaloersigheid!”

Naschrift van de vertaler
Als bedaagdere en wijzere mannen dan ik in huis heb tot de slotsom komen dat zij
de tijd die hun rest wat lezen betreft liever besteden aan het herlezen van de
klassieken, pas ik. Wat literatuurgeschiedenis betreft, kom ik al vaak genoeg op de
koude koffie wanneer ik teksten herlees die ooit indruk op me maakten. Hoe pak je
in je eigen leesgeschiedenis een historische lectuur aan? Beginnen bij jezelf,
natuurlijk; een uitweg is ook: genieten van de gedateerdheid. Zo kun je ook je eigen
oude gedachten als document lezen; vraag alleen niet wat ze documenteren.
Günther Anders was in veel opzichten zijn tijd vooruit, spijtig voor hem is, dat toen
men hem kon lezen het meestal te laat was. Het is als met schoenen en bril, ook al
doe je aan geen enkele mode mee, op foto's zie je meteen in welk jaar het was. En
zo is het ook met dictie - die term gebruik ik maar bij gebrek aan beter voor de
combinatie van woordkeuze, zinsbouw, accenten, toonhoogte enzovoort. Waarom
is de tekst van Anders die ik hierboven vertaal zo definitief gedateerd? Waarom is
duidelijk, maar waar zit het 'm precies in? En waarom is de veel meer gedateerde
moraliteit uit 1950 die hij daarna als citaat uit zijn dagboek offreert beter te genieten?
En waarom vind ik die gedateerdheid bij het vertalen bijna pijnlijk? Er zijn zinnen
die ik in die tijd of ook later nog zelf heb gebruikt. Wanneer ik ze nu - al vertalend in de mond neem, zou ik ze willen inslikken. Is het al zover met de zelfcensuur? Dat
lijkt me ook al een te groot woord. En wellicht schuilt juist daarin de gedateerdheid:
in de grote woorden. Maar dat niet alleen. Een tijd terug was ik begonnen een aantal
glossen uit Minima moralia van Adorno te vertalen. Ik ben ermee opgehouden omdat
ik zelfs bij de gedachtengang waarvan ik dacht dat die nog hoogstactueel
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zou zijn, hele zinnen of zinswendingen, vaker bij- dan hoofdzinnen, als het mocht
weg had willen laten. Er bleef niet veel van over: enkele zinnen, spreuken.
Ik ga het niet analyseren, ik houd het er maar op dat het de explicietheid is die
mij nu stoort. Bij het lezen sla je over wat je kunt missen; als je vertaalt moet je elk
woord vertalen. Het attendeert mij er weer eens op dat er weinig teksten zijn die
echt van zin tot zin een gedachtengang ontvouwen - zelden dat je iemand tegenkomt
die hardop denkt - en de spiegelzijde daarvan is de lezer die in een essay, betoog
of zelfs wetenschappelijke tekst doorgaans zinnen van zijn gading bij elkaar sprokkelt;
dat is dan wel precies de definitie van lezen. Nog opvallender is het wanneer je
probeert na te gaan wat er van een spreker overkomt of liever overblijft, ik bedoel
van wat hij zegt want meestal onthoudt men zijn haarcoupe, de glimmende schoenen,
het gesnuif en een enkel bonmot - de rest is ruis.
De tekst van Anders over het dagboek vond ik in een oud boekje: Das Tagebuch
und der moderne Autor uit 1982, een pocketuitgave van een uitgave van 1965 waarin
auteurs als Heinrich Böll, Elias Canetti, Wolfgang Koeppen en Arno Schmidt over
het dagboek schreven, toen zeker voor moderne schrijvers beslist geen courant
genre. Vandaar de barse opening van Anders. Het typeert zijn dwarse instelling. Al
even kenmerkend is, wat de subjectieve aspecten van het genre aangaat, de harde
toon die hij aanslaat. Lichtheid is niet zijn fort, anderzijds - dat blijkt ook uit het
dagboekfragment - heeft hij een eigen gevoel voor humor; alleen wordt sarcasme
door weinig mensen leuk gevonden, zelfs niet als de hardhandige in eigen vlees
snijdt. Zoals hem de urgentie van de wereldproblemen ertoe brengt alles wat daartoe
niet bijdraagt opzij of naar later te schuiven, lijkt hij een moralist, zij het dat hij voor
zichzelf minstens zo streng is als voor anderen. Toen hij zich in de jaren '70 als
verdediger van de kitscherige televisieserie Holocaust opwierp, was dat niet omdat
hij dat echt een voorlichtingsfilm vond; hij had alleen nog meer de pest aan de
mensen die meteen vonden dat zoiets niet mocht en kon.
Het verschil in de dagboektekst tussen commentator en verteller heeft ook met
het expliciete te maken. Al te expliciet is ook de auteur die bij voorbaat denkt dat hij
zich voor elk woord moet verdedigen. Dat zegt tevens iets over die tijd en over
Anders die alles om zich heen, zichzelf incluis, als gevaar op de weg zag. Of Umberto
Eco aan Anders heeft gedacht toen hij in de jaren '70 zijn boutade ‘Apocalyptici en
aangepasten’ afstak, dat weet ik niet; Adorno is een van de weinige namen die hij
noemt. ‘Ons verwijt aan de apocalyptici is echter dat zij zich nooit wagen aan de
concrete bestudering van de produkten, en de manier waarop ze werkelijk worden
geconsumeerd.’ Die zin in elk geval is op Günther Anders helemaal niet van
toepassing, eerder vat Eco daarmee Anders'verwijten tegen de academische filosofen
samen. Maar een apocalypticus was hij, en in dat zwarte perspectief van en door
enkele monothematische onderwerpen bezeten. Wat heeft hij zich daarmee niet
allemaal ontzegd, ook aan onderwerpen? ‘Duizend keer liever,’ schreef hij aan een
vriend, ‘zou ik ook nu nog aan mijn oude voorkeur voor zwerven toegeven en in
allerlei vreemde plaatsen onderduiken; bijvoorbeeld uitzoeken hoe het met het
raadselachtige perspectief van de hedendaagse landschapsschilderkunst gesteld
is of met het irritante intervalsysteem van de Japanse muziek (...) Ik zou zelfs
toegeven dat het thema van mijn enkelsporige bezigheid weinig oplevert en iets
stompzinnigs heeft. (...) de apocalyps is ontegenzeggelijk heel vervelend.’ (JFV)
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Konrad Paul Liessmann
De heerschappij van de leugen
Bij Günther Anders' roman Die molussische Katakombe
Iedere lezer van de filosofische en politieke geschriften van Günther Anders kent
een van de raadselachtigste landen van de literatuur: Molussië. Verstrooid in zijn
theoretische analyses van de moderne industriële maatschappij, verstopt in zijn
reflecties over de atomaire dreiging, binnengesmokkeld in zijn techniekfilosofie tref
je bij Anders steeds weer spreekwoorden en kleine verhaaltjes, fictieve teksten en
gedichten uit dit nooit nader bepaalde land, alsof daarmee ernstig te nemen
bewijsplaatsen voor zijn thesen zouden zijn gevonden. Zo verwijst Anders in de
eerste band van zijn hoofdwerk Die Antiquiertheit des Menschen ter toelichting van
zijn begrip van de ‘Prometheïsche schaamte’, waarmee hij het feit aanduidt dat de
mens voor de volmaaktheid van zijn technische apparaten zou moeten blozen van
schaamte, naar een ‘Molussisch industrielied’: ‘Ach im Umkreis des Genauen / ziemt
uns kein erhobnes Haupt./Dingen nur is Selbstvertrauen/nur Geräte Stolz erlaubt.’
Als ‘bewijs’ voor deze bewijsplaats vermeldt een voetnoot ook nog: ‘An die Zahnräder.
1
Aus den Molussischen Industriehymnen. In het Duits vertaald door G.A.’ En in de
tweede band van Die Antiquiertheit... wordt ter ontmaskering van het mechanisme
van de consumptieterreur geciteerd uit een ‘fragmentarische hymne’ van de
Molussische industriëlen. De hymne van de ondernemer draagt de ironisch-macabere
titel ‘Kraft durch Freude’, en het refrein ervan luidt: ‘Unsre Kraft - durch ihre Freude...
2
Lob und Preis den Konsumenten / Unseren Geheimagenten.’ En niet zelden begint
of eindigt een hoofdstuk bij Anders met de wijsheid van een ‘Molussische
spreukendichter’: ‘Wantrouw de eerste. Want waar je twee mensen ziet rennen, is
degene die een voorsprong heeft gewoonlijk de dief, en degene die er achteraan
3
rent de bestolene.’
Wie alleen het literaire werk van Günther Anders kent - want deze meervoudig
begaafde zoon van de beroemde psycholoog William Stern wilde oorspronkelijk
schrijver worden en schreef ontelbare fabels, parabels, vertellingen en gedichten,
waarvan echter maar weinig gepubliceerd is - wie dus dit weinige kent, is Molussië
ook in allerlei gedaanten tegengekomen. Zo bevindt zich tussen de gedichten van
Günther Anders het lied van een ‘Molussische hofzangeres’, waarin het heet: ‘Ich
bin ein
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gut Molussisch Kind. / Nur dass meine Mutter trank, / nur dass wir eben Gesindel
4
sind, / nur dass ich abends als Findelkind / auszieh auf Männerfang.’ En de briljante
vertelling ‘Der Ahnenmord’ fingeert een etnologische verhandeling over Molussië
en citeert ongegeneerd uit Molussic Studies. A symposion, Princeton 1952 en ook
uit Molussic Proverbs, London 1949. In een voetnoot van deze verhandeling staat
‘Dat de Molussische taal voor liefhebben en bevestigen slechts een enkel werkwoord
kent, dat levert filosofisch meer op dan menige omvangrijke metafysica van de
5
liefde.’ Anders zelf heeft ook geen metafysica van de liefde geschreven, maar toch
over zijn desbetreffende observaties tijdens zijn Amerikaanse ballingschap
aantekeningen gemaakt, die onder de titel Lieben gestern verschenen zijn en waarin
6
heel veel van wat deze Molussische voetnoot aanduidt uitvoerig wordt overdacht.
Molussië - dat lijkt dus voor Günther Anders zoiets te zijn als een zelf ontworpen
privé-mythe, een magisch oriëntatiepunt van het denken, dat hem de mogelijkheid
biedt om waarnemingen, ideeën, inzichten en overdenkingen te formuleren op een
manier die zich onttrekt aan de regels van de wetenschappelijke verantwoording,
maar juist daarom kunnen ze een onverbloemder, directer, onmiddellijker effect
sorteren. Zo wordt het fictieve, slechts op het eerste gezicht archaïsche Molussië,
binnengesmokkeld in een filosofische verhandeling over de toestand van een
hoogtechnologische samenleving, een metaforisch gebaar, dat puntig en ironisch
verwijst naar die vrijwel onaanvaardbare waarheden, die nauwelijks nog rechtstreeks
benoembaar lijken. Maar achter Molussië steekt meer dan zo'n bitter-grappig
verstrooid spel met de waarheid. Molussië zelf heeft een geschiedenis die het haast
maakt tot zoiets als een treurig symbool van de waarheid van deze eeuw.
Want Günther Anders had Molussië, dit fictieve land, ontworpen als een poëtisch
beeld voor de ontzettende dreiging van het nationaal-socialisme. Aan het eind van
de twintiger jaren verbleef de jonge Günther Stern in Berlijn. Hij had een carrière
als filosoof voor ogen, verkeerde in de kring rond Brecht en schreef voor de Berliner
Börsen-Courier - steeds vaker ook onder de naam Anders. En hij is een van de
weinige kritische intellectuelen die Hitler al zeer vroeg serieus namen. In 1928 leest
hij Mein Kampf, reden voor zijn slimme vrienden, die Hitler ‘idioot genoeg slechts
den Anstreicher noemden’, om ‘de draak te steken’ met hem. Anders daarentegen
neemt zeer grondig kennis van dit ‘laaghartige, in haat zwelgende, tot haat
opzwepende, intellectueel ondermaatse, plechtige, retorisch meeslepende,
onbetwistbaar zeer intelligente boek.’ - ‘Toen wist ik dus,’ schreef Anders later, ‘dat
deze man zegt wat hij denkt, en hij denkt wat hij zegt. En hij zegt het zo vulgair dat
hij door dat vulgaire onweerstaanbaar zal zijn en zelfs niet-vulgaire mensen vulgair
zal maken
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en mee zal slepen.’ En op de vraag of er in zijn leven iets is waarvan hij vandaag
nog spijt heeft het niet gedaan te hebben, heeft Günther Anders dan ook eens
geantwoord: Ja - dat hij indertijd Hitler niet gedood had. Dit gevaar, dat hij zo duidelijk
als weinig anderen onderkende, probeerde hij evenwel nog op een heel andere
manier tegemoet te treden - met een roman.
In de jaren 1930 tot 1932 werkt Anders aan een omvangrijk episch werk, dat de
ideologische mechanismen van het nationaal-socialisme, zijn verblindingsstrategieën
en misleidingsmanoeuvres bloot moest leggen - het moest een ironisch, in
Swiftiaanse stijl geschreven ‘Leerboek van het liegen’ worden. De titel van deze
roman is Die Molussische Katakombe. Brecht zelf heeft het manuscript nog aan
Kiepenheuer Verlag toegespeeld, dat het accepteerde, maar niet meer kon
publiceren: de Nazi's waren sneller. Het viel in handen van de Gestapo, die het
echter aan de uitgeverij terugstuurde omdat men het aanzag voor een verzameling
Zuidzee-sprookjes: Kiepenheuer had het manuscript ingebonden in een oude
landkaart van Indonesïe, met een nieuw ingetekend eiland ‘Molussië’. Via Brecht
kreeg Anders het manuscript terug. Maar omdat hij wist dat zijn naam in Brechts
adresboekje stond, dat in handen gevallen was van de Gestapo, vluchtte hij naar
Parijs. Het manuscript durfde hij niet mee te nemen. Vrienden verstopten het,
gewikkeld in perkament, tussen gedroogde worsten en hammen in een
schoorsteenkanaal. Daar hing het maanden, tot Anders' toenmalige vrouw, de later
beroemd geworden filosofe Hannah Ahrendt, eveneens naar Parijs emigreerde. Zij
bracht de wonderlijk geurende roman mee, die nu een andere bestemming zou
krijgen: ‘Omdat we namelijk af en toe niet echt genoeg te eten hadden, benutte ik
het manuscript min of meer als geursaus. Ik rook eraan als ik mijn baguette at,’
8
vertelt Anders. Maar de poging om Die molussische Katakombe nu in Parijs te
publiceren strandde op de lector van de enige Duitstalige uitgeverij in Parijs die
ervoor in aanmerking gekomen zou zijn: een ‘zekere meneer Sperber’ had het
9
afgewezen met de woorden: ‘En dat vindt u trouw aan de partijlijn?’ . Manès Sperber,
toen nog een orthodoxe stalinist, had waarschijnlijk wel in de gaten dat het Anders
inderdaad niet om de partij, maar om de waarheid ging. Later, veel later, zei Anders
over het geval van deze intellectueel, die zich later als anticommunist zou laten
bejubelen: ‘Ik vind het moreel smakeloos als mannen (of vrouwen) zich laten prijzen
om het feit dat ze niet meer degenen zijn die ze ooit geweest zijn, alsof dat een
10
deugd is.’ Maar de roman, die een poëtisch sleutelwerk voor de analyse van het
fascisme had kunnen worden en mogelijk niet in de laatste plaats daarom een
stalinist moest mishagen, is zes decennia ongepubliceerd gebleven.
Maar waarover gaat dit boek? Wat heeft dat oer-Molussië te beteke-
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nen? Molussië - dat is een fictief, door een totalitair systeem beheerst land, archaïsch
en archetypisch, aan de vooravond van een revolutie. In de gevangenissen daar,
de catacomben, vertelt sinds generaties de oudere gevangene, die steeds de naam
Olo aanneemt, aan de jongere, de nieuwkomer, die altijd Yegussa genoemd wordt,
de ‘lessen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de vrijheidsstrijd’ in de vorm
van een reeks politieke parabels die de oudere zelf ooit van een Olo heeft gehoord;
Yegussa moet die uit zijn hoofd leren om ze door te geven voor het moment waarop
de waarheid weer aan het licht zal kunnen komen. Als in een estafette worden de
verhalen doorgegeven, de gevangenen zijn de ‘ordonnansen’ van de waarheid. En
zoals in Duizend en Een Nacht verandert het vertellen van de verhalen in de absolute
duisternis van de catacombe, waarin de gevangenen elkaar nooit zien en de waarheid
van de rede feitelijk alleen horen, in een methode om te overleven die pas aan het
einde, wanneer de werkelijkheid de keten van parabels inhaalt, overbodig wordt.
De laatste Yegussa namelijk die de lezer leert kennen, zal zijn leven voor de strijd
om de vrijheid offeren en daarmee een algemene staking en de zegevierende
revolutie ontketenen. Maar opgeschreven - en dit is een van de puntige constructies
in de roman - worden deze dialogen door de ‘functionarissen van de terreur: de
gevangenisverklikkers, die gedwongen waren om de woorden van de gevangenen
11
dag en nacht af te luisteren.’
De fictieve uitgever van deze gesprekken schrijft echter zelf in een tijd van
‘algemene bespotting van de geest’ en van ‘georganiseerde verdommingen’ - en
dat is wellicht meer dan alleen maar een duidelijke toespeling op het
nationaal-socialisme: het ging en gaat Anders tot op vandaag om de strijd ‘tegen
12
de leugen en voor de zaak van de rede’. Maar hoe gecompliceerd de verhouding
tussen leugen en waarheid is, daarvan wil deze roman getuigen. Want zijn stelling
is dat in een tijd waarin ‘elke leugen (schreeuwt): ook ik ben waar!’ de waarheid
alleen gehoor vindt wanneer ze zich als leugen presenteert. Dat dit ook na de
propagandamechanismen van het fascisme nog steeds geldig is, daar hoeft
nauwelijks op gewezen te worden bij een denker die als eerste de structurele
leugenachtigheid van de moderne mediatechnologieën analyseerde, en ten aanzien
van een maatschappij waarin onwaarachtigheid allang tot de goede toon van haar
hoogste representanten behoort.
De situatie van de gevangenen in de catacomben vormt het raam waarbinnen
het eigenlijke gebeuren van de roman, de fabel, zich afspeelt. Op een bepaalde
plaats becommentarieert Olo zelf de zin en het gebruik van de fabels: ‘Fabels zijn
geen afbeeldingen, maar apparaten’ houdt de oudere de jongere voor. Een apparaat
namelijk dat ‘recht zet en concreet zichtbaar maakt wat wij concreet willen
13
behandelen en bestrijden.’ De
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fabel werkt als een microscoop. Ze is daarom ook geen literaire vorm die een duiding
nodig zou hebben: ‘Het is pijnlijk om fabels of spreekwoorden te verklaren. Het zijn
zelf verklaringen. En een betere soort dan alle andere, want het zijn tegelijk
waarschuwingen. Als ze vertaald moeten worden dan bewijst dat hun slechte
14
kwaliteit. En als ze vertaald zijn, klinken ze gewoontjes en hebben ze geen effect.’
De fabel zelf wordt een wapen in de strijd: in de roman. Zo moet de scherpte van
de spot ook uitgestort worden over de kunst die in het ‘Museum voor Vrije Kunst’
staat opgesteld, en daar als de wegwijzer met het opschrift ‘Naar de gaarkeuken’
de hongerige net zo lang plaagt tot deze heeft begrepen dat kunst alleen iets is voor
15
verzadigden. De fabel moet direct effect hebben: een machine om de ogen te
openen. De fabel verbeeldt de dingen onverbloemd - vergroot ze misschien uit,
maar vertekent ze niet. De verhalen uit, rond en over Molussië worden fabelachtige
paradigma's van de wereldgeschiedenis, van de sociale stand van zaken, van de
politieke situatie. Het is de tot in het groteske doorgevoerde waarneming die in de
fabel de werkelijkheid aan het licht brengt. Wanneer Yegussa vertelt over de
gewoonte onder Molussische magnaten om er naast hun huisleraren, honden,
tuinlieden en musici ook eigen bedelaars op na te houden, ‘om zo hun sociale
plichten te vervullen en net als hun esthetische en geestelijke, ook hun psychische
en morele behoeften te bevredigen’, wat zover gaan kan dat sommige welgestelden
16
in hun parken hele pariawijken aanleggen , dan belicht dat drastisch een verband
tussen welstand en nood dat, haaks op elk moralisme, juist dit ontmaskert als het
eigenlijke cynisme.
Bij dit alles is de fabel echter vrij van die valse euforie die trouw aan de partijlijn
hun auteur waarschijnlijk had kunnen bezorgen. Nog voordat hij zijn leven voor een
revolutie zal hebben geofferd, weet Yegussa al: ‘Een revolutie is moeilijker dan ik
17
gedacht had, want zij begint de dag na de overwinning van de revolutie.’
Maar de radicaliteit van de fabel keert zich ook tegen de fabel zelf. Ergens vraagt
Yegussa aan de oudere: ‘Haal je je kracht alleen maar uit de vertwijfeling en helemaal
niet uit de hoop?’, om dan diens zwijgen te beantwoorden met de volgende woorden:
‘Ik geloof dat je verliefd bent op de grootte van je ongeluk. En dat je de welkome
18
afzwakkingen daarvan haat.’ Het is verbazend hoezeer al bij de jonge Günther
Anders het aarzelen tussen de productieve kracht van de vertwijfeling en de kritiek
op de hoop het denken bepaalt - en het behoort misschien tot de bitterste ervaringen
van deze eeuw dat Yegussa's vermoeden juist was en dat de redenen daarvoor
mettertijd steeds duidelijker geworden zijn.
Natuurlijk is Die Molussische Katakombe didactische literatuur. Maar wel een die
zich tot in de vorm door het principe ervan laat bepalen: de fa-
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bel beleert niet botweg de lezer, ze beleert de protagonist van de roman en wordt
het structuurprincipe ervan. Wat zich op die manier in de gesprekken van de beide
gevangenen in de Molussische catacombe uitkristalliseert, wat als kosmos van deze
fabels tevoorschijn komt, dat zijn de contouren van een imaginair land dat men zou
kunnen aanduiden als een omgekeerd Atlantis. Wat Anders probeerde ten aanzien
van het fascisme was niets minder dan een negatieve utopie van de totalitaire staat.
In deze keten van fabels betekenen heerschappij, uitbuiting en leugen, de
ingrediënten van de macht en de corrumpeerbaarheid van de intellectuelen, de
mechanismen van de infiltratie en de subtiliteiten van de controle iets meer dan een
satire op een historisch tijdperk. Want een negatieve utopie, dat is het niet-niet-oord
- dus toch weer de werkelijkheid.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Günther Anders
Twee fragmenten uit De Molussische katakombe
Bingo, of de dialectische carrière
's Morgens had Olo het gevoel dat hij Yegussa na de onredelijke eisen van de laatste
dagen een beetje verstrooiing verschuldigd was. ‘Als je zin hebt,’ zei hij, ‘kun je een
verhaal bij mij bestellen. Wat voor verhaal zou je willen?’
Yegussa was heel verbaasd. ‘Nou,’ zei hij bedachtzaam, en probeerde een recept
samen te stellen waartegen Olo zeker niet opgewassen zou zijn, ‘het verhaal moet
waar zijn, maar sprookjesachtig en griezelig, maar amusant. Ga je gang.’
‘Als dat alles is,’ vond Olo, en waarschijnlijk had hij nog geen idee wat hij vertellen
zou. ‘Dat is precies wat het verhaal van Bingo is, die in Usalië in een zilvermijn
werkte, die het leven bij de kladden greep en beweerde dat er geen moeilijkheden
in de wereld bestonden, die er altijd opgewekt en uitdagend uitzag en die bij zijn
bazen niet minder geliefd was dan bij zijn kameraden.’
Yegussa was verbluft over deze prompte reactie.
‘Helaas was Bingo bij zijn bazen zo geliefd,’ improviseerde Olo verder, ‘dat hij op
een dag stakingsbreker werd. En daarmee begint Bingo's ware, sprookjesachtige,
griezelige en amusante carrière.’ Hij laste een effectvolle pauze in.
Daar leek Yegussa niet van terug te hebben.
‘Toen zijn kameraden zagen,’ ging Olo zonder enige aarzeling voort, ‘dat het
breken van stakingen vaak profijtelijker is dan staken, sloten ze zich snel bij hem
aan, waar Bingo geen enkel bezwaar tegen had. Behalve dat hij van hen verlangde
de solidariteit boven alles te stellen en nooit op hun eentje, maar altijd samen met
hem, in gesloten gelid, stakingen te breken; want niemand van hen mocht zijn winst
voor zichzelf alleen hebben. Degenen die hij achter zich had, waren graag bereid
tot solidariteit. Of ze nu solidair waren met de groep van de stakers of met die van
de stakingsbrekers, solidariteit bleef solidariteit, en tenslotte werkten ook zij - dat
bewees de stakingsbrekerpremie - voor de verbetering van de levensstandaard van
de paria's. ‘Als beloning voor jullie solidariteit,’ verklaar-
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de Bingo hun toen hun aantal tot vijftien was gestegen, ‘verklaar ik onze lijst nu
gesloten. Wij hebben de stakers nodig. Zij zijn de voorwaarde voor het breken van
stakingen. Hoe meer personeelsleden zich bij ons aansluiten, hoe kleiner het bedrag
voor het breken van de staking wordt. Moet soms het hele personeel bij ons horen?
Weten jullie wat dat zou betekenen? Dat zou sabotage zijn, dat zou zelfmoord zijn.’
Zo bleven ze met hun vijftienen.
Deze exclusiviteit van de Bingogroep beviel het stakingscomité, dat hen in het
begin de Gelen had genoemd, buitengewoon. Het gevaar nog meer mensen aan
de stakingsbrekers te verliezen was op een verrassende manier bezworen. Zo kwam
het meer dan eens voor dat de stakers samen met de Bingogroep illegale
stakingsbrekers, de zogenaamde ‘zestienden’, weer tot rede brachten en tot
meestaken dwongen.
Maar Bingo's machtspositie werd het duidelijkst zichtbaar in zijn opstelling
tegenover de bedrijfsleiding. Of zijn groep meestaakte of niet, hing elke keer opnieuw
af van zijn eisen. Hij kon zonder problemen wapens verlangen: de leiding stond ze
hem toe. Speciale toelagen voor stakingsdagen: de leiding ging ermee akkoord.
Permanente loonsverhoging: de leiding betaalde. En zo was Bingo, hoewel officieel
nog arbeider, al na een half jaar een bedrijf in het bedrijf, een nieuwe macht die
noch aan de kant van de directie, want die werd geplunderd, noch aan de kant van
zijn kameraden stond, want die verried hij. ‘Je eigen man zijn’, was zijn devies, en
hij was zijn eigen man.
Na ongeveer een jaar, rond de eeuwwisseling, toen de grote stakingsgolf alle
Usalische bedrijven begon te overspoelen, riep Bingo zijn vijftien mannen bij elkaar.
‘Kameraden,’ zo sprak hij, ‘de tekenen des tijds zijn onmiskenbaar. Dit is het
moment om de kansen te grijpen die de nieuwe tijd ons biedt. Stakingen zijn nu een
openbare aangelegenheid geworden; dus moeten wij ook een openbaar instelling
worden.’
De meningen van de vijftien leken verdeeld te zijn.
‘Kameraden,’ ging hij verder, ‘wij zijn een klein, niet modern en onrendabel bedrijf,
betaald door een enkele ondernemer. Moeten wij ons door één ondernemer laten
betalen, als ze ons allemaal nodig hebben? En als ze van vandaag op morgen
allemaal bereid zijn ons ook te betalen?’
‘Nee!,’ riepen ze al eensgezind.
‘Kameraden! Jullie zijn mijn kerngroep. Ieder van jullie ken ik persoonlijk.’ Hij trok
een doosje uit zijn zak en van man tot man gaand speldde hij ieder een insigne op
de borst. ‘Vanaf vandaag zijn jullie lonen verdubbeld. Vanaf vandaag is ieder van
jullie officier, want vanaf morgen zullen we met 1500 man zijn, en elk van jullie zal
100 rekruten achter zich hebben. Wij zijn de stakingsbrekerbrigade voor algemeen
gebruik.
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Wie ons betaalt, is tegen stakingen beveiligd. Wie ons miskent zal er snel voor
moeten boeten. Onze naam is DE NOODTOESTAND. Overal heerst de noodtoestand.
Toen schreeuwden ze terug: ‘overal heerst de noodtoestand!’ en Bingo ging aan
het werk.
Toen na twee weken zo'n veertig ondernemers zich bij Bingo geabonneerd hadden,
moest ieder ander het ook doen, tenzij hij wilde riskeren dat hij in geval van nood
als enige blootgesteld zou worden aan een staking. De brigade had er de handen
vol aan, en de ondernemers waren tevreden, hoewel de abonnementsprijs aanzienlijk
hoger was dan de belastingafdracht. Maar het bedrag rees echt de pan uit toen
Bingo na een jaar de ondernemers een verfijning van zijn methode aankondigde.
Hij bepaalde namelijk dat de bijdragen voortaan uit twee verschillende posten zouden
zijn opgebouwd. De betaling van het bodembedrag, zoals tot dusver, sprak vanzelf.
Maar bovendien verlangde hij ook nog zogeheten ‘non-interventiequota’ op grond
waarvan hij zich verplichtte, stakingen bij de concurrent niet te breken. Ook dit
tweede bedrag werd natuurlijk door elke ondernemer opgebracht: zo had Bingo de
mogelijkheid de heren tegen elkaar uit te spelen en onbegrensd tegen elkaar op te
laten bieden. Slechts die ondernemers die meer betaald hadden dan hun
concurrenten konden rekenen op Bingo's hulp. Maar of ze meer hadden betaald,
wisten ze nooit van tevoren. Zo concurreerden ze door Bingo met sprookjesachtige
bedragen om te kopen, steeds in de hoop dat hun som hoger was dan die van hun
tegenstanders. En Bingo's bedrijf bloeide.
Nadat deze methode zijn waarde zo schitterend had bewezen, begon Bingo pas in
het vierde jaar bij wijze van proef eens personeel te chanteren. Ook van hen
verlangde hij een non-interventiequotum, op grond waarvan hij zich verplichtte tot
eerlijkheid en garandeerde, stakingen niet te zullen breken. Het personeel, wiens
stakingskas bij lange na niet toereikend gevuld was om deze som op te brengen,
wendde zich nog dezelfde dag tot de directie van het concurrerend bedrijf, dat
natuurlijk het grootste belang had bij het succes van hun staking; men kreeg het
bedrag per omgaande en Bingo, die de som reeds een uur later in handen had,
begon het principe dat zich bewezen had systematisch toe te passen.
Zo vloeide alles samen in de kas van Bingo. Bladen die hem gunstig gezind waren
en die mogelijk door hem gefinancierd werden, beweerden dat Bingo de enige
werkelijk neutrale instantie was tussen fabriekseigenaren en arbeiders. Hoe
belachelijk het ook mag klinken, in deze leugen stak inderdaad een korreltje
waarheid. Want Bingo was geen ondernemer in de gewone zin van het woord. Hij
was een veel modernere verschij-
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ning. Hij buitte het concurrentieprincipe van de uitbuiters zelf net zo uit als de
klassenstrijd van de arbeiders. Hij werd geen miljonair als lid van de heersende
klasse, maar floreerde op de tegenstrijdigheden van het heersende systeem. Ook
wat het type van zijn arbeid betreft, onderscheidde hij zich volledig van de grote
fabriekskoningen. Die moesten altijd nog werken. En hoe groter hun ondernemingen,
hoe zwaarder de lasten van hun arbeid werden. Bingo daarentegen deed minder
naarmate hij machtiger werd. Zijn inkomsten bestonden uit duizend fantastisch
betaalde non-interventies. En de leden van zijn stakingsbrekerbrigade, die vaak
maandenlang geen staking te breken hadden, zwierven door de straten van Usalië
als officieren in vredestijd: als toonbeelden van intimidatie, van prestige en decorum.
Zelfs de maanden van de grote Usalische stakingsgolven doorstond hij zonder
grote moeilijkheden. Weliswaar doken er toen drie concurrerende corpsen op, door
failliet gaande ondernemers onder vreemde namen opgericht als nabootsingen van
de Bingo-brigade (Gele Bingoïsten, zoals de arbeiders ze honend noemden), die
zich aanboden om voor een veel geringer bedrag dezelfde diensten te leveren als
het Bingo-corps, maar vooral om daar in te grijpen waar Bingo, duur betaald voor
zijn niet-ingrijpen, nu juist niet ingreep. Hun op zichzelf begrijpelijke hoop om met
deze business weer boven Jan te komen ging niet in vervulling. Bingo, die zijn
manschappen een veel hoger loon kon betalen dan de gele chefs de hunne, kocht
beide concurrerende corpsen zonder omhaal op, leidde ze op tot een speciaal corps
dat hij zwaar bewapende en beveiligde zich daarmee tegen elke eventueel volgende
oprichting van wilde, onder de prijs opererende stakingsbrekercorpsen.
De grootste ondernemers die door Bingo werden gechanteerd, waren al met al
niet zo ontevreden met deze oplossing. Weliswaar waren de meesten de weg
kwijtgeraakt in het door Bingo gesponnen net en wisten ze niet meer wie hun vijand
en wie hun vriend was, wie ze steunen en wie ze bestrijden moesten om er zelf van
te profiteren. Maar ze meenden door deze zege van Bingo in elk geval behoed te
zijn voor het gevaar, afhankelijk te worden van een tweede chantage-organisatie
en ze zouden het best gevonden hebben als zijn corps het regulier Usalische leger
was geworden, betaald van hun belastinggelden.
Bovendien was hun afhankelijkheid van Bingo al veel groter dan ze vermoedden.
Want Bingo had de monsterachtige sommen die hij aan hun had verdiend allang
door stromannen bij hun eigen bedrijven belegd, niet in de laatste plaats om ze
liquide middelen te verschaffen, zodat wat ze hem gaven zonder dat ze het
vermoedden in hun bedrijven verder werkte. Zij het nu dan als geld dat van Bingo
was. Maar deze methode van hem om zijn bazen langzaam de baas te worden,
onthulde Bingo voorlopig
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niet. Ja, hij ging in de versluiering van zijn tactiek zelfs zo ver dat hij een keer, in
het begin van het vijfde jaar van zijn carrière, vocht aan de kant van de arbeiders.
Ook dat was uiteindelijk echter consequent, want er waren in Usalië niet slechts
twee vijanden, werkgevers en werknemers, en niet slechts drie, aangezien de
concurrentie van de werkgevers niets anders dan doodsvijandschap was, maar
oneindig veel, en er kwam geen eind aan de vijandschappen. Op een dag dook in
ieder geval voor de derde keer een geel corps op, dat hem zijn monopolie probeerde
te betwisten. Toen dit corps een staking van textielarbeiders probeerde te breken,
waarvan hij een ongestoord verloop had toegezegd aan de directeur van de
concurrerende spinnerij, liet hij zijn speciale corps aanrukken. Zo kwam het gele
corps klem te zitten tussen de stakende arbeiders en Bingo's brigade, en werd
volkomen gedecimeerd. De vertegenwoordigers van het stakende personeel lieten
zich niet de kans ontgaan om Bingo in het openbaar te bedanken voor zijn hulp. En
ook zij propageerden nu de institutionalisering van zijn troepen tot staatsleger, omdat
zij als enigen in staat waren om te zorgen voor rust en orde en voor de veiligheid
van mensenlevens. Na deze gebeurtenis was hij de onbetwiste Leider van Usalië.’
Zo sprak Olo, ging liggen en sliep in.

Nacht
Olo bespreekt met Yegussa een paar geheimen van de dichtkunst
Olo had naar het verhaal geluisterd zonder Yegussa ook maar eenmaal te
onderbreken. ‘Dat verhaal verontrust me,’ zei hij ten slotte.
Yegussa vatte dat als lof op. ‘Ik wist wel dat het een goed verhaal was.’
‘Dat is nog helemaal de vraag,’ merkte Olo op. ‘Waarom zou verontrusting goed
zijn?’
Yegussa was licht beledigd. Hij vond zijn verhaal sensationeel.
‘Het kan zelfs een slecht teken zijn,’ meende Olo. ‘Een goede fabel verontrust
niet. Als die uit is dan weet je wat ze betekent en wat je doen moet. Maar jouw
verhaal - wat betekent dat nu?’
‘Nu verlang je teveel’, mokte Yegussa. ‘Het is een waar verhaal.’
Dat interesseerde Olo totaal niet.
‘En waarom verontrust het je zo?’
‘Dat kan ik je precies zeggen: omdat het de indruk geeft dat het op een of andere
manier ergens op wijst en iets te betekenen heeft; en omdat we geen ondubbelzinnig
antwoord kunnen geven wanneer we ons afvragen wat het betekent. Ofwel het doet
alsof, ofwel het is nog erg jong en nog niet volgroeid en pas op weg om iets bepaalds
te betekenen.’
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‘Op weg?’
‘Dat hoop ik,’ zei Olo. ‘Misschien dat het zich verdicht en vaste vorm aanneemt,
na drie of vier generaties ordonnansen. En een paar onderdelen afstoot. En een
paar ondubbelzinnige verhalen oplevert.’ Waarna hij zweeg. Waarschijnlijk probeerde
hij de betekenis van het verhaal op het spoor te komen.
‘Je verwijt raakt me helemaal niet,’ zei Yegussa na een poosje op een ongewoon
hoogmoedige toon.
‘En waarom niet?’ vroeg Olo, die van heel ver weg leek te komen.
‘Omdat het onze hele literatuur ook raakt. Al onze grote romans; al onze drama's,
al onze novellen. Ik verkeer in het beste gezelschap.’
‘Dat is waar,’ gaf Olo toe. ‘Maar daardoor wordt het verwijt niet ontkracht. Dat
maakt het alleen maar ernstiger.’
Dat stelde Yegussa gerust. ‘Dan vind je mijn verhaal dus niet speciaal slecht?’
‘Integendeel,’ verzekerde Olo. ‘Maar je zei immers dat het een waar verhaal was.
Wat er goed aan is, is dus niet jouw verdienste.’
‘Dat was een beetje overdreven,’ bekende Yegussa. ‘Zo waar is het nu ook weer
niet.’
‘En wat heb jij ermee gedaan?’
‘Ik heb het een beetje op poten gezet en er richting aan gegeven.’
‘En waar moest het heen?’
Toen zweeg Yegussa.
‘Zie je,’ zei Olo. ‘Jij zelf hebt het al op weg geholpen naar een betekenis. En alle
werken plegen onderweg geboren te worden. Maar de schrijvers laten ze liggen
waar ze geboren worden. Halverwege. En ze zijn er trots op dat ze nergens
aankomen, maar alleen de richting aangeven. En als je verder gaat in de richting
die ze aangeven, dan zeggen ze ofwel dat ze geen bedoeling hadden en dat het
verhaal alleen waar is; of ze houden je tegen en schreeuwen dat je de grenzen van
de kunst niet mag overschrijden; en dat zelfs de grens van hun kunstwerk heilig is.
Kortom, ik wil je een verhaal vertellen.”

De wegwijzer of wat is zuivere kunst
‘Toen ik op zoek was naar werk, en honger leed,’ vertelde Olo, ‘ging ik vaak naar
het Museum voor Vrije Kunst, om me op te warmen en in een van die rode fauteuils
op adem te komen. Op een dag, toen ik weer eens op adem kwam, viel me op dat
midden in de zaal een wegwijzer stond. Nogal onpraktisch was het opschrift
samengesteld uit zinloos met elkaar verstrengelde ijzeren krullen en nauwelijks te
ontcijferen. Maar omdat ik
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niets beters te doen had en mijn honger wilde vergeten, probeerde ik erachter te
komen waar het opschrift heenwees. Hoe groot was mijn verbazing toen ik de letters
NAAR DE GAARKEUKEN spelde.
Dat loont de moeite, zei ik tegen mezelf, stond op en klopte op de deur waar de
vinger van de wegwijzer ondubbelzinnig heen wees. Een meneer deed open.
“Neem me niet kwalijk,” vroeg ik, “is hier de gaarkeuken?”
De heer leek het niet goed gehoord te hebben.
“Ik bedoel,” herhaalde ik schuchter, “of hier de gaarkeuken is. Vanwege die
wegwijzer daar.”
“Oh die,” zei de heer, en zijn gezicht klaarde op. “Een mooi ding, nietwaar?” Mijn
vraag was hij blijkbaar vergeten.
Ik knikte bescheiden, om opnieuw naar de gaarkeuken te informeren.
“Er is hier geen gaarkeuken,” zei hij haastig, bekeek het werkstuk en wreef zich
in de handen.
“Dan hoort de wegwijzer dus helemaal niet hier?”
“Maar meneer, alstublieft!” antwoordde hij, “Ziet u dan het catalogusnummer niet?”
Het catalogusnummer maakte de zaak voor mij niet duidelijker.
“Maar waarom,” vroeg ik verder, “heeft men die wegwijzer dan weggehaald?”
“Weggehaald?” vroeg de heer, en nu bekeek hij mij van onder tot boven, “Waar
vandaan dan?”
“Hij moet toch in de buurt van een gaarkeuken gestaan hebben.”
“Bij mijn weten,” zei hij verstrooid, “zijn er in Molussië geen gaarkeukens. Het
opschrift is een sociaal thema.”
De zin van deze mededeling ontging me. “Ik moet zoveel rondlopen,” zei ik
schuchter, “dat ik niet helemaal op de hoogte ben.”
De heer, die ook van deze verklaring geen notitie had genomen, stond met zijn
hoofd scheef en hij leek zijn ogen niet van de wegwijzer los te kunnen maken. Maar
ik dacht verder na over de functie ervan.
“Als hij niets te maken heeft met een werkelijke gaarkeuken,” probeerde ik
aarzelend, “dan bedoelt hij misschien aan te zetten tot het oprichten van
gaarkeukens?” Ik voelde me slap worden; ik leunde tegen de muur.
“U bedoelt?” vroeg de heer. “We zijn toch in het museum voor vrije kunst!” En na
een pauze: “Kijkt u toch eens naar die vierde krul. Hoe die danst.”
“U bedoelt de G van Gaarkeuken?” vroeg ik en het danste werkelijk voor mijn
ogen. “Daarnet kon ik die nog heel goed herkennen.”
“Echt?” vroeg de heer op zijn beurt. Hij scheen blij verrast. “Ik dacht al dat u een
hopeloos geval was.”
“Echt,” zei ik zwakjes. De hele zaal deinde voor mijn ogen.
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“Vergeet u de werkelijkheid?”
“Ja,” fluisterde ik.
“Bent u nog uzelf?”
“Nee,” fluisterde ik.
“Geniet u van het zuivere ornament?”
“Ja,” fluisterde ik.
“Gefeliciteerd,” besloot hij, “dan bent u op de goede weg.” Daarop keek hij op zijn
horloge, schrok en verdween. Het was etenstijd.’

Het verhaal van de veelbetekenende tafel
‘Een poosje later,’ begon Olo, die zijn fabel nog niet toereikend vond, ‘toen ik een
baan had als handelsreiziger, moest ik Molussië kriskras doorkruisen. Op een dag,
toen ik voor het eerst op weg was naar Penx, gebeurde het dat ik urenlang
verdwaalde in de Penxer bossen. Want mijlenver in de omtrek was geen wegwijzer
te vinden geweest. Eindelijk hoorde ik stemmen en ik was blij dat ik in elk geval
ergens aangekomen was.
Daar zaten midden in het bos acht of negen mannen kletsend aan een lange tafel.
Ze aten en dronken bij het zwakke licht van een fakkel en nodigden me uit plaats
te nemen en toe te tasten. Ik was moe, sprak mijn dank uit en nam plaats. Maar ik
zat nauwelijks toen ik weer opsprong.
‘Wat is dat?’ riep ik, want de tafel was bedekt met geschilderde handen die op
verwarrende wijze naar en tegen elkaar in wezen en vol opschriften kriskras door
elkaar, en mijn glas stond op de tekst: ‘Naar Penx, 75 mijl.’
Het gezelschap barstte in lachen uit. ‘Hebt u ooit zoveel betekenissen bij elkaar
gezien?’ vroeg de man aan het hoofd van de tafel vol leedvermaak. ‘We hebben
hem net afgetimmerd. Lees dit eens en kijk dat eens! Bevat hij niet de hele streek?’
Die streek interesseerde me niet in het minst. Ik moest naar Penx. ‘Waar hebt u
dit bord vandaan?’ vroeg ik zo imponerend mogelijk en ik klopte op het opschrift
‘Naar Penx, 75 mijl’, dat in de tafel was verwerkt.
Het gezelschap barstte los in nog stormachtiger gelach. ‘Maar meneer!’ proestte
mijn buurman, ‘Hoe kunnen we ons de herkomst van elke afzonderlijke plank nu
herinneren? We plukken ze hier en we plukken ze daar, en stapelen ze op, en
gooien ze door elkaar en gebruiken nu eens de ene, dan de andere.’
‘U hebt in uw bos kennelijk niet genoeg hout om uw tafels te timmeren.’
Na deze opmerking keek mijn buurman me aan alsof ik een heel domme
opmerking had gemaakt.. ‘Bedoelt u dat daar?’ vroeg hij en wees het donkere bos
in. ‘Dat ruwe hout? Staan daar soms doelen op? Zoals op
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wegwijzers? Herinnert dat soms aan de wegen in deze wereld?’
Ik haalde mijn schouders op.
‘Ziet u? Maar dat is precies wat de lezer wenst. Hij wil doelen. En dingen die hem
eraan herinneren. En hoe rijker en vervlochtener het schrifbeeld van zo'n tafel is,
en hoe meer zijn aanwijzingen elkaar doorkruisen en neutraliseren, hoe waardevoller
men hem acht. Het is een vormingsmeubel.’
De mannen trokken hun armen van de tafel. Hij stond vrij. Ik had het gevoel dat
ze hem aan me wilden verkopen.
Tranen van woede stonden in mijn ogen. ‘Ik wil naar Penx,’ zei ik.
‘Het spijt me,’ zei mijn buurman. ‘Wij mogen geen richtingen aangeven.’ ‘En zelfs
al zouden we mogen,’ zei de man aan het hoofd van de tafel luid, ‘we zouden het
helemaal niet meer kunnen.’ Hij scheen er waarde aan te hechten om te laten zien
dat hij zelf de weg al kwijt was.
Ik keek hem ongelovig aan.
‘Wat onze rechten betreft,’ verklaarde hij, ‘schijnt u zich over te geven aan volledig
verkeerde voorstellingen. Wij zijn absoluut niet de eigenaren van het bos. Wij worden
hier slechts gedoogd. En gedoogd worden we slechts omdat we de wegwijzers in
het bos demonteren.’
Ik was sprakeloos.
‘Het verwerken van zijn bomen zou de eigenaar nooit toestaan. Hij wil zijn bos
ondoorzichtig hebben. Open plekken staan hem tegen. Als u de wegwijzers wilt
verwerken, zei hij tegen ons, dan vind ik dat best. Dan zal niemand zich nog in het
bos wagen. En wie zich erin waagt, zal verdwalen.’
‘Ik neem aan dat dat jullie laatste woord is,’ zei ik.
De man aan het hoofd van de tafel knikte.
‘Ik dank u voor de informatie,’ zei ik, en pakte mijn monsterkoffer. Luidruchtig
wensten ze me goede reis en waarschuwden me voor moerassen en struikgewas
en gaten in de grond. Maar ik vertrok in het wilde weg en liet me niet bang maken.
De hele nacht strompelde ik blind door hakhout en varens. In de morgen bereikte
ik wel het eind van het bos, maar mijn handen bloedden, mijn kleren waren gescheurd
en ik was verder van Penx verwijderd dan op de dag waarop ik vertrokken was.’

Vijftiende dag
Het onverliesbare
Olo dacht dat hij ver genoeg gevorderd was met zijn inleiding in de dichtkunst om
de volgende morgen met Yegussa de consequenties eruit te trekken. En hem het
verschil tussen theoretische en praktische literatuur duidelijk te maken.
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Maar Yegussa was eerder wakker. En toen Olo ontwaakte, was Yegussa in paniek,
hij sprak zichzelf luid toe en woelde door zijn zakken.
‘Wat is er?’ vroeg Olo.
‘Ik heb mijn tien zilverstukken verloren. Van de twintig die ik boven gespaard had.’
Olo lachte hem uit.
‘Denk je dat ik me tien jaar lang het brood uit de mond spaar om het geld
vervolgens kwijt te raken?’ Reeds scheurde hij de voering van zijn kleren open.
‘De arm geworden Basik,’ antwoordde Olo, ‘bezat uiteindelijk alleen nog een kan.
Een heel gewone, overigens. Waarmee hij, omdat hij geen woning meer had, ging
wandelen.’
‘Wat doe je met die kan?’ vroeg een kennis hem.
‘Die heb ik.’ antwoordde Basik.
‘Wat zeg je?’ vroeg de kennis en hield een holle hand achter zijn oor ‘Moet ik hem
dan misschien weggooien?’
De kennis haalde zijn schouders op. ‘Kun je hem dan gebruiken?’
‘Maar ik heb hem toch,’ antwoordde de kannenman onwillig.
‘Je kunt tenslotte nooit weten.’
‘Is hij wat waard?’ vroeg de bekende.
‘Natuurlijk.’
‘Verkoop hem dan,’ stelde de bekende voor.
‘Wie zal me wat geven voor een oude kan?’
‘Dus hij is niks waard?’
‘Jawel,’ zei Basik, ‘wat een kan waard is.’
‘Dus om je te wassen,’ stelde de bekende voor.
‘Wassen? Moet ik me hier op straat soms gaan wassen?’
‘Laat hem dan ergens staan.’
Basik keek zijn vriend niet begrijpend aan. ‘Moet ik me verdacht maken? Waar
moet ik hem dan verliezen? Hier op straat soms? Is dat geloofwaardig, dat iemand
een kan verliest? Zou iedereen mij niet terugroepen, en terecht? Het is tenslotte
toch echt een kan.’
‘Geef hem dan weg,’ stelde zijn vriend voor. Hij was onvermoeibaar.
‘Wat?’ zei Basik, en was opnieuw verbluft. ‘Weggeven? Is een kan een geschenk?
En trouwens: wie heeft er geen kan?’
‘Arme kerel,’ zei de vriend. ‘Je zult hem wel verder moeten dragen.’
‘Zo erg is dat niet,’ vond Basik. ‘Maar die kan, waarover God mij als beheerder
heeft aangesteld - wat moet er van hem worden als ik er eens niet meer zou zijn?’
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Naar aanleiding van de voorgaande fabel: fabels zijn geen afbeeldingen
maar apparaten
Hoewel hij natuurlijk begreep dat deze fabel iets met zijn zoeken naar de vergeten
zilverstukken te maken had, begreep Yegussa hem niet. In elk geval beweerde hij
dat hij hem niet begreep en vroeg om uitleg.
Olo had niet veel zin om er iets over te zeggen. ‘Het is pijnlijk,’ beweerde hij, ‘om
fabels of spreekwoorden te verklaren. Het zijn zelf verklaringen. En een betere soort
dan alle andere, want het zijn tegelijk waarschuwingen. Als ze vertaald moeten
worden, dan bewijst dat hun slechte kwaliteit. En als ze vertaald zijn, klinken ze
gewoontjes en hebben ze geen effect.’
‘Maar Basiks bezitterswaanzin lijkt mij zo vreselijk overdreven,’ vond Yegussa.
Op Olo's uiteenzettingen ging hij helemaal niet in.
‘Omdat de fabel een microscoop is,’ verklaarde Olo.
‘Die alles verandert en op verkeerde grootte laat zien.’
‘Beslist niet. Wie zegt dat ons ongewapende oog de dingen op ware grootte ziet?
Zie jij bacillen met het blote oog op ware grootte? Op de grootte die overeenkomt
met hun belang? Maar door de microscoop zie je ze goed.’
Daar had Yegussa nog nooit bij stilgestaan.
‘Jij zou dus zeggen dat de microscoop de werkelijkheid niet verandert en misvormt.’
‘Wat in de eerste plaats verandert en misvormt is het ongewapende oog.’
antwoordde Olo. ‘Het vertekent het werkelijke gevaar van bacillen, en staat de
werkelijke bestrijding ervan in de weg. Het apparaat verandert deze toestand: het
zet de dingen recht en maakt concreet zichtbaar wat we concreet willen behandelen
en bestrijden.’
‘Is dit ook weer een fabel?’ vroeg Yegussa.
‘Het is de definitie van een fabel,’ besloot Olo. ‘Want fabels zijn geen afbeeldingen,
maar apparaten.’
‘En wat ga je nu met de overige tien zilverstukken doen?’ vroeg Olo na een tijdje.
Yegussa zat gehurkt. Hij had het koud in zijn opengescheurde kleren.
‘Ik zou voorstellen,’ zei Olo, ‘om ze bij gelegenheid in de scheuren van de muur
te stoppen. Zo diep dat je ze niet meer terugvindt. Zodat je leert dat je dat wat je
niet gebruiken kunt, ook niet hebt.’
Laat in de avond zei Olo plotseling ‘dank je’. Vermoedelijk had Yegussa afscheid
genomen van zijn tien zilverstukken.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Willem van Toorn
De actualiteit van Camus
In 1954 hield Albert Camus op uitnodiging van de jubilerende Haagsche Boekhandels
Vereeniging in de remonstrantse kerk in Den Haag een voordracht, getiteld ‘De
kunstenaar en zijn tijd’. De tekst staat in vertaling hierachter. Er was veel aandacht
voor, melden de annalen; er waren veel schrijvers aanwezig. Je vraagt je af of je
nu voor een lange, onvertaalde toespraak in het Frans de kerk vol zou krijgen - maar
dit terzijde. Onder de aanwezigen was in elk geval S. Dresden - over de betekenis
van die aanwezigheid dadelijk meer.
Het eerste wat een lezer van nu - deze lezer althans - opvalt is de uiterst ernstige
toon waarop een schrijver een halve eeuw geleden kon spreken over zijn werk en
over de rol van de kunstenaar. Het tweede is dat de vroege jaren vijftig van de vorige
eeuw kennelijk in de kiem al een aantal ontwikkelingen te zien gaven waarvan je
zou denken dat ze typerend waren voor de periode waarin we nu leven. Ik heb hier
en daar wel beweerd dat de negentiende eeuw geduurd heeft tot het begin van de
jaren zestig van de vorige eeuw, maar die bewering moet ik in het licht van deze
voordracht bijstellen.
Als ik zeg dat de jaren vijftig een aantal ontwikkelingen te zien gaven, moet ik er
meteen bij zeggen: te zien voor een scherp waarnemer als Camus. Om duidelijk te
maken wat ik bedoel kies ik een paar citaten uit het begin van zijn voordracht, die
in wezen gaat over de houdingen die de kunstenaar (Camus heeft het in hoofdzaak
over de schrijver) kan aannemen tegenover de geest van zijn tijd. Over de tijdgeest
van die verre jaren vijftig zegt hij bijvoorbeeld: ‘Wij leven in een door de markt
beheerste maatschappij [“une société marchande”] die zelfs niet een
geldmaatschappij is (geld en goud kunnen nog fysieke hartstochten wekken), maar
een maatschappij van abstracte symbolen voor geld.’ En iets verderop: ‘De
maatschappij van de markt laat zich definiëren als een maatschappij waar de dingen
zelf [dat interpreteer ik als ‘de directe ervaring van de wereld’, vT] plaats maken
voor tekens die ernaar verwijzen.’ Dat is een heel vroeg inzicht, in 1954. Het lijkt
bovendien, om het eens naar onze politieke actualiteit te vertalen, een feilloze
analyse van de recente Algemene Beschouwingen in onze Tweede Kamer, waar
het geen seconde over

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

150
echte levende mensen in een echt land ging, maar voortdurend over economische
abstracties - zelfs als de sprekers het met bewogen blik over ‘de gewone mensen’
hadden.
De kunstenaar, constateert Camus, is in de samenleving niet meer bekend door
zijn werk, maar door het versimpelde beeld dat de media van dat werk geven. Let
wel, de media, dat zijn in 1954 nog slechts de kranten en tijdschriften (‘la grande
presse’) en de radio, maar Camus ziet toch al de essentie van een verschijnsel dat
door de televisie nog duizendvoudig versterkt zou worden. ‘Beroemd worden,’
vervolgt hij, ‘betekent in onze tijd vaak dat je erin geslaagd bent niet meer gelezen
te worden.’ Ik vind dat uitspraken die getuigen van een verbluffend inzicht in
ontwikkelingen die nog maar in aanleg aanwezig waren. Nog een mooie, van een
helderziend, voorspellend karakter: ‘Deze tijd van marktdenken geeft een
verstikkende toename te zien van commentaren op kunstwerken ten koste van de
kunstwerken zelf.’ Hij zag kennelijk al een ontwikkeling die in onze tijd zou uitmonden
in een stortvloed van boekenbijlagen en - specials, presentaties, toptienen,
reclamecampagnes en wat niet al, die ons vaak het zicht op belangrijke boeken
ontnemen.
Inmiddels hebben we een schaamteloos marktdenken ontwikkeld van een botheid
die Camus zich waarschijnlijk niet eens had kunnen voorstellen, maar waarvan hij
de voortekenen scherp heeft waargenomen. In De Volkskrant kon men ten tijde van
genoemde Algemene Beschouwingen een ingezonden brief lezen van twee
kamerleden die pleitten voor algehele afschaffing van kunstsubsidies. Wat zich op
de markt niet kan redden, moet maar weg, vinden ze. Ze schrijven letterlijk: ‘Waarom
ligt de beoordeling van de kwaliteit en financiering van een muziek- of
theatergezelschap in handen van een selecte groep deskundigen en niet van het
publiek?’ Als je in plaats van dat muziek- of theatergezelschap zou invullen
‘onderzoek naar nieuwe technieken voor hersenchirurgie’ of ‘nieuwe
computertechnologie’ zouden ze de vraag belachelijk vinden. Kunst is iets heel
anders, menen ze, zich gesteund wetend door de meerderheid van hun collega's.
Kunst is amusement. We leven in een tijd waarin we volksvertegenwoordigers
moeten uitleggen dat nooit in de geschiedenis ‘het publiek’ heeft bepaald hoe de
ontwikkelingen in onderwijs, kunsten en wetenschappen eruit moesten zien.
De voorgaande citaten uit Camus' voordracht hadden betrekking op de ‘moderne’
samenleving zoals hij die zag, op het klimaat waarin de schrijver zijn werk moest
doen. De schrijver had de keuze uit twee extremen: risicoloze amusementskunst
vervaardigen of zich richten naar de eisen van de ideologische beterweters, vooral
de communistische dogmatici die, even overtuigd van hun gelijk als de christelijke
boekenkeurders uit
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vroeger eeuwen, precies wisten wat er in de literatuur deugde en wat niet. Met een
honend portret van deze beterweters begint hij zijn voordracht. Het vermoeden lijkt
gerechtvaardigd dat hij verwijst naar de vernietigende bespreking van zijn l'Homme
révolté door Jeanson in Les Temps Modernes en Sartres aanvallen daarna. Hij
voert een bevriende Franse filosoof ten tonele, die er van de kritiek van langs heeft
gekregen omdat hij over Lao Tze heeft geschreven, meer speciaal over diens ideeën
omtrent onthechting. Genoemde critici vegen de vloer aan met de schrijvende
filosoof, omdat deze het heeft gewaagd over de filosoof van de onthechting te
spreken op het moment dat het Chinese volk strijdt tegen zijn onderdrukkers. Dat
was ‘medeplichtigheid aan het kapitalisme en het prediken van de onderwerping
van de Aziatische massa's.’ Wie herinneringen heeft aan deze mooie tijd kan dit
soort betogen moeiteloos aanvullen.
Het is duidelijk dat Camus deze terreur van de dogmatici afwijst, maar tegelijkertijd
meent hij dat vrijblijvendheid in de kunst niet meer kan bestaan, zoals in de
‘burgerlijke’ literatuur van de negentiende eeuw. ‘Elke kunstenaar van nu is
scheepgegaan op de galei van zijn tijd,’ schrijft hij, ‘en daar moet hij zich bij
neerleggen, zelfs als hij vindt dat die galei naar haring stinkt...’ Je zou bijna denken
dat die haring een gebaar was naar zijn Nederlandse gehoor. Het beeld is dat van
de schrijver als galeislaaf, die evenmin mag klagen over zijn lot als Sisyfus. Hoe
ernstig Camus het werk van de schrijver opvat, mag nog eens blijken uit dit citaat:
‘Elke publicatie is een daad en die daad stelt ons bloot aan de hartstochten van een
eeuw zonder genade.’ Je hoeft niet naar de jaren vijftig terug te verlangen om jaloers
te zijn op zo'n diep ernstige visie op de verantwoordelijkheid van de schrijver ten
aanzien van zijn geesteskind. Kom daar nu eens om in Nederland, een halve eeuw
later, nu er geen enkel serieus te nemen boekenprogramma op de televisie is
overgebleven, nu de recensenten (een enkele gunstige uitzondering daargelaten)
over hun eigen benen struikelen om de eerste te zijn die de nieuwe bestseller
bespreekt. Als de schrijver ervan maar een beetje mediageniek is. Als het maar
amusement is en niet al te ingewikkeld. Ook dat is een verschijnsel dat Camus vroeg
signaleerde. Hij schrijft: ‘Van de tien manuscripten die ik in Parijs lees (...) spreken
er minstens vijf minachtend over wat de schrijvers van die boeken “de intellectuelen”
noemen.’ De presentatrice van een nieuw ‘programma met boeken’ op de
Nederlandse televisie zei het zo: ‘We doen geen moeilijke boeken die geen mens
leest. Het gaat om amusement.’
Tegenover de kunst die zich conformeert aan de regels van de ideologen ziet Camus
deze anti-intellectuele amusementskunst als ‘een mondaine conversatie die wordt
gevoerd op de banken van de arena terwijl de bot-
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ten van het slachtoffer kraken tussen de tanden van de leeuw.’ Ik vrees dat de
barsheid van deze vergelijking aan de moderne amuseur niet besteed zou zijn;
bovendien zou hij als hij zich aangesproken voelde nog altijd onder tranen een
gironummer kunnen openen voor de kinderen van het slachtoffer.
Maar waarover zou de kunst dan wel moeten spreken, als ze de twee beschreven
extremen weigert, vraagt hij zich af. ‘Als ze zich conformeert aan wat onze
samenleving in meerderheid vraagt, dan zal ze risicoloos vermaak produceren. Als
ze dat weigert, zal ze niets uitdrukken dan een weigering.’
Tussen deze twee extremen - het ware geloof of het amusement - lijkt, zou je
zeggen, de situatie van de kunstenaar uitzichtloos. Maar naar de opvatting van
Camus kan de kunstenaar alleen iets van betekenis tot stand brengen als hij zich
vrij maakt van beide vormen van dwang en zijn eigen ordening tot stand brengt,
zonder (en dat verwijst naar die galeislaaf en naar Sisyfus, die zich in Le Mythe de
Sisyphe zijn lot niet laat opleggen maar het kiest) zich los te maken van de politieke
en sociale werkelijkheid van zijn tijd of zich daartegenover vrijblijvend op te stellen.
‘De vrije kunstenaar is degene die zijn eigen ordening schept.’ De schrijver moet
zich, met andere woorden, in de paradoxale situatie plaatsen van de volstrekte
individualist die tegelijkertijd beseft dat hij alleen in een gemeenschap recht van
spreken heeft.
Een aanzienlijk deel van Camus' Haagse voordracht is een betoog tegen, en over
de onmogelijkheid van, het (socialistisch) realisme - onder de politieke
omstandigheden van zijn tijd begrijpelijk en in zijn persoonlijke situatie wellicht
noodzakelijk, maar nu een kwestie waar niemand meer warm of koud van wordt.
Maar dat betekent niet dat de houding die Camus zag als de enige mogelijk voor
de onafhankelijke schrijver daarmee ongeldig is geworden. De schrijver bevindt zich
nu misschien wel in een nog ingewikkelder krachtenveld, dat misschien geen als
zodanig geformuleerde ideologische eisen aan hem stelt, maar daarvoor in de plaats
duizend maal dringender eisen van amusement, verkoopbaarheid, bestsellerschap.
De publicatie van een boek is niet meer, zoals voor Camus, ‘een daad’; ze is even
vluchtig als alles om ons heen. Een nieuw boek heeft een levensduur van een paar
maanden en als het geluk heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een nominatie voor
een prijs, een paar maanden erbij. De media zijn in het algemeen alleen in een
schrijver geïnteresseerd als hij bereid is zich te laten banaliseren als bekende
Nederlander in tv-discussies over lifestyle of versimpelde politieke kwesties, of over
wie de grootste Nederlander is, Johan Cruyff of Erasmus, of als mededinger in het
nationaal dictee. Dat is de nieuwe dictatuur waartegen de schrijver
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nee moet leren zeggen, om in vrijheid de publicatie van een nieuw boek te kunnen
zien als een daad tegenover zichzelf, tegenover de kleine kring van lezers tot wie
hij zich werkelijk richt.
Wie denkt dat de schrijver daarmee een zware last krijgt opgelegd en voortaan
eenzaam en ernstig door het leven zal moeten, begrijpt niet goed wat een opluchting
het kan zijn het spel van de banaliteit, de ironisering van alles en de populariteit niet
mee te hoeven spelen. Als Camus heeft geformuleerd wat het voor de schrijver
betekent, niet te doen wat men van hem verwacht, zegt hij aan het eind van zijn
betoog: ‘Réjouissons-nous’- laten we blij zijn met de veroverde vrijheid.
*
PS. Een anekdote over wat het toeval, dat vaak het gevolg is van keuzes, de schrijver

kan brengen. Toen Raster in 2000 een nummer over Camus voorbereidde, vroeg
de redactie S. Dresden om een bijdrage. Hij aarzelde omdat hij al lang niets had
geschreven wat hij zelf van enige betekenis vond, maar belde mij ruim vóór de
afgesproken datum: ‘Het ding is af, hoor. Volgens mij is het niet veel, maar ik wil
graag dat jullie het lezen.’ Op die deftige maar zichzelf meteen relativerende toon
die iedereen zich herinnert die hem wel eens heeft horen praten. Het stuk ging over
La Chûte en zou later blijken een zeer bewogen, persoonlijk gekleurd onderzoek te
zijn naar de betekenis van dat boek (dat twee jaar na Camus' Haagse lezing
verscheen). Omdat hij overhandigen mooier vond dan opsturen, wilde hij graag
koffie drinken bij Krasnapolski, dan konden we meteen nog eens over Camus praten.
Over de koffie en door de sigarettenrook heen vatte hij zijn stuk samen en zei toen
ineens: ‘Je hebt toch wel begrepen dat de man die daar met hem in die bar zat, bij
de Zeedijk, dat ik dat was.’ Ik moet hem enigszins verward hebben aangekeken en
hij vertelde dat Camus er na afloop van zijn voordracht in Den Haag geen enkele
behoefte aan had gehad de Franse officiële aanwezigen te ontmoeten [waarschijnlijk
in verband met de Algerijnse situatie - ik weet niet of Dresden dat vertelde of dat ik
het mij nu realiseer] en dat hij tegen Dresden had gezegd dat hij naar Amsterdam
wilde. Daar hadden ze lang zitten praten in een bar aan de Zeedijk of in de
Warmoesstraat, over de stad, over de ringen van grachten die deden denken aan
de kringen van de hel. Zo moet Camus op het idee zijn gekomen, zijn in 1956
verschenen roman over de schuld, met die wonderlijke rol van de meelevende
luisteraar en gids voor de duistere stad, in Amsterdam te situeren.
Bij de in oktober gehouden herdenking van Camus' voordracht, ter gelegenheid
van het 150-jarige bestaan van de Boekhandelsvereeniging, begreep ik dat
onderzoekers bijna zeker weten welke bar Camus een halve eeuw geleden heeft
bezocht.
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Albert Camus
De kunstenaar en zijn tijd
Een paar jaar geleden kwam een vriend van me, een Franse filosoof, op de gedachte
iets te schrijven over de Chinese wijsgeer Lau-tse en over een paar delicate punten
in diens ethiek van de onthouding. Hij dacht op die manier een klein aantal
specialisten te laten profiteren van zijn langdurige en geduldige bespiegelingen over
dit onderwerp. Zijn bescheidenheid werd niet beloond. Onze filosoof was namelijk
volkomen verrast toen hij merkte dat hij streng terecht werd gewezen door critici die
niet thuis waren in de filosofie in het algemeen noch in die van Lau-tse in het
bijzonder, maar die hem ijskoud verzekerden dat het aan de orde stellen van de
filosoof van de onverschilligheid op het moment dat het Chinese volk bezig was
zich van de onderdrukking te bevrijden, gelijk stond aan medeplichtigheid aan het
kapitalisme en het prediken van de onderworpenheid van de Aziatische massa's
van 1950. Uiteraard was dat helemaal de bedoeling niet van mijn vriend, die veel
te fijngevoelig is om wat dan ook te prediken, en die liever van schaamte door de
grond zou gaan dan de lof van wat voor onderdrukking dan ook te zingen. Maar
volgens de critici laat iemand die een filosofie van de onverschilligheid ontvouwt
zonder die meteen te weerleggen, op zijn minst indirect blijken dat bezeten
actievoeren niet de enige weg hoeft te zijn naar geluk en vrijheid. Zo dwarsboomt
hij de historische beweging die, zoals alles om ons heen bewijst, wordt verondersteld
de mensheid door steeds herhaalde acties naar onherroepelijke geneugten te leiden.
Door zijn afkeurenswaardige lichtzinnigheid begunstigt hij dus de dwingelanden van
de hele wereld, die er belang bij hebben de geschiedenis op dood spoor te zetten.
Conclusie: je mag tegenwoordig Lau-tse alleen behandelen op voorwaarde dat je
bewijst dat hij ongelijk heeft. Door te schrijven over onthouding had mijn vriend zich
zonder erg in het actiewezen gestort, en wel, dat werd hem duidelijk te kennen
gegeven, in de verkeerde actie.
Een andere naaste vriend van me had het, na vijf jaar schaven aan een werkstuk,
een tamelijk zwaarmoedig essay over een aantal invloedrijke ideeën van onze tijd
waarin hij zich dwong tot onpartijdigheid, in zijn hoofd gehaald dit moeilijk te lezen
en zelfs een beetje vervelend geschrift te publiceren om de actuele discussies een
zetje te geven. Meteen na pu-
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blicatie werd dit boek doorgebladerd door een aantal erkende moralisten van dat
moment, die mijn arme vriend zonder verwijl lieten weten dat hij een valse getuige,
een souteneur en een terrorist was, naast andere lieftalligheden. Misschien moeten
we ter verontschuldiging van de moralisten toevoegen dat de stelling van het boek
werkelijk provocerend was. Die luidde namelijk dat er zo min mogelijk moest worden
gedood, een eis die als zwaar crimineel werd gezien. Het zou namelijk misdadig
zijn om de leidende principes van de huidige geschiedenis tegen te spreken, volgens
welke men een volk niet goed zou kunnen bevrijden zonder het eerst lange tijd te
onderwerpen, noch op doeltreffende wijze tegen de moordenaars kon strijden zonder
de hoeveelheid moordaanslagen op te voeren.
Deze twee voorbeelden zijn in onze samenleving geen uitzondering. De schrijver
kan werkelijk niet (langer) hopen dat hij zich afzijdig kan houden om zijn
bespiegelingen en de beelden die hem hef zijn, uit te werken. Tot nu toe was
onthouding, zo goed en zo kwaad als het ging, in de geschiedenis altijd mogelijk.
Degene die het er niet mee eens was, kon er vaak het zwijgen toe doen of over iets
anders praten. Tegenwoordig is alles veranderd en krijgt zelfs de stilte een
schrikwekkende betekenis. Vanaf het moment dat de onthouding zelf wordt gezien
als een keuze en als zodanig wordt gestraft of geprezen, wordt de kunstenaar, of
hij wil of niet, ingescheept. Ingescheept lijkt me een juistere term dan geëngageerd,
die minder relevant is. Het is voor de kunstenaar namelijk geen vrijwillig engagement,
maar eerder een militaire dienstplicht. Iedere kunstenaar wordt tegenwoordig
ingescheept in de galei van zijn tijd en daar moet hij zich bij neerleggen, zelfs als
hij van oordeel is dat die galei naar haring stinkt, dat de slavendrijver hem echt veel
te vaak afsnauwt en bovenal dat de kaap niet wordt gerond. We zitten op volle zee
en de kunstenaar moet net als de anderen roeien als het zijn beurt is, indien mogelijk
zonder te sterven, dat wil zeggen dat hij door moet gaan met leven en scheppen.
Dat is om eerlijk te zijn niet gemakkelijk en ik begrijp dat kunstenaars hun vroegere
gemakkelijke leventje betreuren. De verandering is een tikje abrupt. Zeker, in de
arena van de geschiedenis zijn er altijd een martelaar en een leeuw geweest. De
een hield zich staande met eeuwige vertroostingen, de ander met historische, zeer
weinig doorbakken biefstukken. Maar de kunstenaar zat tot nu toe op de tribune.
Hij zong voor niets, voor zichzelf, of in het beste geval om de martelaar moed in te
spreken en de leeuw een beetje van zijn eetlust af te leiden. Nu bevindt de
kunstenaar zich integendeel in de arena, en dat is een wezenlijk verschil, want hij
zet iets op het spel. Zijn stem is uiteraard niet meer dezelfde, hij klinkt een stuk
minder zelfverzekerd.
Het is waarschijnlijk goed in te zien wat de kunst kan verliezen onder
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deze voortdurende verplichting. En dat is ten eerste de ongedwongenheid, de
goddelijke vrijheid die het werk van Mozart ademt. We begrijpen beter waarom onze
kunstwerken er zo verwilderd en bokkig uitzien, met hun zorgelijk voorkomen en
hun onverhoedse mislukkingen. We kunnen verklaren waarom er dus meer
journalisten dan schrijvers zijn, en meer naïeve idealisten in de schilderkunst dan
Van Goghs, en dat de roze bibliotheek van de jeugdromans of de zwarte van de
griezelverhalen ten slotte de plaats hebben ingenomen van Oorlog en vrede en De
Kartuize van Parma. Ja, we kunnen dat allemaal verklaren en het betreuren. Tegen
deze situatie kunnen we altijd een humanistische klaagzang aanheffen en zijn wat
Stepan Trofimowitsj in Boze Geesten uit alle macht wil blijven, het vleesgeworden
verwijt. We kunnen ook, net als hetzelfde personage, aanvallen van burgerlijke
neerslachtigheid krijgen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat deze neerslachtigheid
niets aan de realiteit verandert. Volgens mij is het beter dit tijdperk zijn deel toe te
kennen, omdat het dit zo vasthoudend opeist, en rustig te erkennen dat de tijd van
de grote meesters, de kunstenaars met de camelia's en de op een zetel genestelde
genieën is afgesloten. Scheppen vandaag de dag, is gevaarlijk scheppen. Iedere
publicatie is een daad en die daad staat bloot aan de hartstochten van een eeuw
die niets vergeeft. De vraag is niet, erachter te komen of dat al of niet schadelijk is
voor de kunst. De vraag voor iedereen die niet buiten de kunst kan, noch buiten wat
ze betekent, is alleen om erachter te komen hoe we de kunst voort kunnen laten
bestaan in een wereld die haar bedreigt, en hoe de vreemde vrijheid van het
scheppen mogelijk kan blijven midden tussen de politiekorpsen van zo veel
ideologieën (wat een kerken, wat een eenzaamheid!). Dat is in ieder geval de vraag
die ik hier zou willen aansnijden en ik wil benadrukken dat ik er in de eerste plaats
en vooral als schrijver over zal praten, zelfs als ik verwijs naar andere vormen van
kunst.
Deze vraag kan niet op een nuttige manier worden onderzocht wanneer we ons
beperken tot de bewering dat kunst wordt bedreigd door staatsmachten. In dat geval
zou het probleem namelijk eenvoudig zijn: de kunstenaar levert strijd of geeft zich
over. Het probleem is ingewikkelder, dodelijker ook, zodra we ons realiseren dat de
strijd zich afspeelt in het binnenste van de kunstenaar zelf. De haat tegen de kunst
waarvan in onze samenleving zulke fraaie voorbeelden te zien zijn, is tegenwoordig
alleen maar zo wijd verbreid, omdat ze door kunstenaars zelf in stand wordt
gehouden. Van de tien manuscripten die men in Parijs aan mijn hoffelijkheid
toevertrouwt, spreken er minstens vijf minachtend over intellectuelen, zoals de
schrijvers hen noemen. Een enorm percentage, waardoor je zou denken dat in
Europa minstens de helft van de intellectuelen van zichzelf walgt. Weliswaar hoef
je je eigenlijk niet ongerust te
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maken wanneer je bedenkt, dat hoe meer ze walgen, hoe meer ze schrijven. Dat
neemt echter niet weg dat hun reactie veelbetekenend is. De twijfel van de
kunstenaars vóór ons betrof hun eigen talent. Die van de huidige kunstenaars betreft
de noodzaak van hun kunst, dus van hun eigen bestaan. Racine zou zich in 1954
verontschuldigen omdat hij Bérénice schreef in plaats van slag te leveren ter
verdediging van het Edict van Nantes.
Dat de kunstenaar de kunst zo radicaal in twijfel trekt, heeft veel redenen, waarvan
we alleen de belangrijkste hoeven te bespreken. Het wordt in het gunstigste geval
verklaard doordat een kunstenaar vandaag de dag de indruk kan hebben dat hij
liegt of voor niets praat, als hij geen rekening houdt met de ellendige situaties in de
geschiedenis. Hét kenmerk van onze tijd zijn namelijk de massa's die met hun
ellendige omstandigheden een dringend beroep doen op de hedendaagse
medemenselijke gevoelens. We weten nu dat ze bestaan, terwijl we vroeger de
neiging hadden ze te vergeten. En dat we het weten, komt niet doordat de elites (al
of niet binnen de kunst) beter zijn geworden, nee, dat komt doordat de massa's
sterker zijn geworden en verhinderen dat we ze vergeten. Dat komt misschien ook
doordat de Europese intelligentsia zich - voor zover ze de eeuwige troost de rug
heeft toegekeerd - gedwongen voelt het geluk op aarde te verwezenlijken, op straffe
van een absoluut nihilisme. Als ons niets rest behalve deze aarde, dan neemt
rechtvaardigheid de plaats in van liefdadigheid en degene die voor zichzelf sprak,
of tot God, voelt zich plotseling gedwongen om voor iedereen te spreken of te
zwijgen, of anders moet hij, als hij toch spreekt, verloochenen wie hij is en wat hij
denkt.
Wat ook de oorzaken zijn voor deze verwarring, ze dragen in ieder geval bij aan
hetzelfde doel: het vrije scheppen te ontmoedigen door het wezenlijke principe ervan
aan te vallen: het geloof van de kunstenaar in zichzelf. ‘Geloof is bij uitstek,’ heeft
Emerson prachtig gezegd, ‘gehoorzaamheid van een mens aan zijn eigen genie.’
En een andere negentiende-eeuwse Amerikaanse dichter voegde eraan toe: ‘Zolang
een man zichzelf trouw blijft, is alles het roerend met hem eens, regering,
samenleving, zelfs de zon, de maan en de sterren.’ Dit wonderbaarlijke optimisme
lijkt tegenwoordig dood te zijn. Waarschijnlijk beoogt iedere gemeenschap, en in
het bijzonder de literaire en artistieke, dat haar leden zich schamen voor hun laatste
deugden. In 1954 is dit slechte geweten in ieder geval heel gewoon. In de meeste
gevallen schaamt de kunstenaar zich voor zichzelf en voor zijn voorrechten, als hij
die heeft. Vóór alles moet de kunstenaar antwoord geven op een vraag die wordt
opgeworpen: is kunst tegenwoordig een leugenachtig luxeartikel? Als dat zo is,
moet je ervan afzien en haar zelfs verdoemen, zoals Tolstoi heeft gedaan en vóór
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hem Rousseau, St-Just, de Russische nihilisten en in het algemeen alle revolutionaire
hervormers. Vanaf dat moment aanvaardt de kunstenaar alleen nog dat wat de
saint-simonisten sociaal nuttige kunst noemden en wat wij, iets bruter, van bovenaf
geleide kunst noemen. Een dergelijke conclusie, die schijnbaar al door een deel
van de wereld wordt aanvaard, geeft in haar eentje al aan hoe ernstig de vraag is
die we ons gaan stellen.
Een eerste, eerlijk antwoord dat we kunnen geven is dit: het komt voor dat kunst
een leugenachtig luxeartikel is. In Frankrijk kennen we bijvoorbeeld ook wel literatuur
die slechts één bedrijfstak vormt van onze galanterieën en die we exporteren tegelijk
met onze parfums en de mode van de grote couturiers. Op de kampanje van de
galeien kun je, zo weten we, de sterrenbeelden bezingen, terwijl in het ruim de
dwangarbeiders roeien en zich uitputten. Je kunt ook kunst maken, dat zie je iedere
dag gebeuren, met het werelds gebabbel dat voortduurt op de tribunes van de arena
terwijl het slachtoffer knapt onder de leeuwentanden. En het is niet eenvoudig iets
in te brengen tegen deze kunst die in het verleden grote successen heeft gekend.
Behalve dan dat de dingen wat zijn veranderd en dat in het bijzonder het aantal
dwangarbeiders en martelaren op de oppervlakte van de aardbol uitzonderlijk is
toegenomen. In aanwezigheid van zo veel ellende moet deze kunst, als ze een
luxeartikel wil blijven, vandaag ook aanvaarden dat ze een leugen is. Haar zang zal
nog steeds hetzelfde zijn, maar haar woorden zullen het grootste deel van de tijd
geen betekenis hebben.

I.
Waar zou zo'n lied tegenwoordig dan over gaan? Als het zich aanpast aan wat de
grote meerderheid van onze samenleving vraagt, is het vermaak zonder strekking.
Als het de samenleving blindelings afwijst, drukt het niets anders uit dan die afwijzing.
Dit dubbele nihilisme heeft een groot deel van de huidige productie getroffen, namelijk
die van de entertainers en de grammatici van de vorm, en die mondt in beide gevallen
uit in kunst die is losgesneden van de levende realiteit. We leven in een commerciële
samenleving, die niet eens een samenleving is van het geld (zilver of goud kunnen
lichamelijke hartstochten opwekken), maar van de abstracte symbolen voor geld.
De samenleving van de kooplieden kan worden gedefinieerd als een samenleving
waarin de dingen verdwijnen ten gunste van de tekens. Wanneer een leidende
klasse haar fortuin niet meer aan het slijk der aarde of aan baar goud afmeet, maar
aan het aantal cijfers dat idealiter overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid
handelsoperaties, dan plaatst ze daarmee ook meteen een soort mystificatie in het
hart van haar kennis en haar wereld. Een samenleving die op tekens is gebaseerd,
is (dus) in essentie een formele en kunstmatige samenleving waar de lichamelijke
waarachtigheid van de mens voortdurend wordt
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misleid. Je hoeft je er dus niet over te verbazen wanneer deze samenleving een
ethiek van formele principes heeft gekozen om er haar godsdienst van te maken,
en dat ze de woorden ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ evengoed op haar gevangenissen
heeft aangebracht als op haar financiële tempels. De meest belasterde waarde is
tegenwoordig zonder twijfel de vrijheid. Grote geesten (ik heb altijd gedacht dat er
twee soorten intelligentie bestonden; de intelligente intelligentie en de domme
intelligentie) hebben tot leer verheven dat de vrijheid niet meer is dan een hindernis
op weg naar de ware vooruitgang. Maar zulke plechtige dwaasheden zijn slechts
mogelijk geworden doordat de commerciële samenleving honderd jaar lang eenzijdig
en exclusief van de vrijheid gebruik heeft gemaakt, haar als een recht heeft
beschouwd en niet als plicht, en er ook niet voor terug is geschrokken keer op keer
te stellen dat zij een principiële vrijheid kon zijn in dienst van feitelijke dwingelandij.
Het is dan niet verbazingwekkend dat deze samenleving de kunst heeft gevraagd
om niet een middel tot bevrijding, maar een oefening zonder grote gevolgen te zijn,
vermaak voor haarzelf in eerste instantie, en in bepaalde gevallen voor mensen die
werken en lijden. Al die mensen van aanzien, die voornamelijk geldzorgen hadden
en geen problemen behalve misschien in de liefde, hebben zich tientallen jaren
tevreden gesteld met hun wereldse romanschrijvers en met de meest onbeduidende
kunst, kunst naar aanleiding waarvan Oscar Wilde zei, denkend aan zichzelf voordat
hij de gevangenis leerde kennen, dat oppervlakkigheid de ergste ondeugd is.
De kunstproducenten (ik heb het nog niet over kunstenaars) van het burgerlijke
Europa rond 1900 hebben de onverantwoordelijkheid omarmd, omdat
verantwoordelijkheid een slopende breuk met hun samenleving inhield (zij die echt
hebben gebroken, heetten Rimbaud, Nietzsche en Nerval, en we weten welke prijs
ze hebben betaald). Uit die periode stamt de theorie van het ‘l'art pour l'art’ waarmee
de onverantwoordelijkheid werd opgeëist en men tegelijk zonder het te zeggen
afstand deed van een ander soort verantwoordelijkheid. Het ‘l'art pour l'art’, het
vermaak van een solitaire kunstenaar, is nu precies die kunstmatige kunst van een
gekunstelde samenleving. Dit mondt logischerwijze uit in de kunst van de salons
die fonkelt in ons boulevardtoneel en de ingangen van onze metro, of in de zuiver
formele kunst die teert op kostbaarheden en abstracties, en uiteindelijk alle realiteit
vernietigt. Een klein aantal kunstwerken betovert zo een klein aantal mensen, terwijl
een heleboel vulgaire vondsten een heleboel andere mensen zedelijk bederven.
Uiteindelijk houdt de kunst zich buiten de samenleving op en snijdt al haar levende
wortels door. Langzamerhand komt de kunstenaar, volgens de wet van een
samenleving die is opgebouwd uit tussenpersonen, alleen te staan, of is althans
alleen nog maar bekend bij zijn volk door bemiddelen-
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de instanties als de grote kranten of de radio, die een hapklaar en vereenvoudigd
beeld van hem zullen geven. In onze samenleving is de criticus voor de schepper
wat de koopman is voor de producent. De commerciële eeuw krijgt dus te maken
met een verstikkende verveelvoudiging van commentatoren rond de kunstwerken.
Naarmate kunst zich specialiseert, wordt haar popularisering noodzakelijker. En
duizenden mensen hebben tegenwoordig het gevoel dat ze de een of andere grote
kunstenaar van onze tijd kennen, omdat ze uit de kranten hebben vernomen dat hij
kanaries fokt, of nooit langer dan zes maanden getrouwd blijft. Erin slagen beroemd
te worden is tegenwoordig vaak synoniem met niet meer worden gelezen. En volgens
mij bereikt een bepaalde vorm van burgerlijk nihilisme zijn hoogtepunt in de
toenemende overwinning van die in elkaar geflanste kritiek, die het is gelukt om de
kunst bijna volledig te vervangen, en gelezen te worden, meestal, ten koste van
datgene waar ze het over heeft. Waarschijnlijk heeft de recensent bij de krant gelijk
wanneer hij zegt dat de schepper zonder hem er niet in zou slagen zijn publiek te
bereiken. Het lukt hem nu wel, inderdaad, maar in wat voor staat! En niemand kan
er iets aan doen. Iedere kunstenaar die het in zijn hoofd haalt om in onze
samenleving beroemd te willen worden, moet weten dat niet hij beroemd wordt,
maar iemand anders onder zijn naam, die hem uiteindelijk zal ontglippen en
misschien op een dag de ware kunstenaar in hem zal doden. Dit is natuurlijk maar
één voorbeeld van de tegenstrijdigheden waarmee een kunstenaar in onze tijd te
kampen heeft.

II.
Het resultaat is dat alles wat er bijvoorbeeld in de literatuur aan waardevols is
gemaakt in het commerciële Europa van de negentiende en twintigste eeuw,
bijvoorbeeld in de literatuur, tot stand is gebracht tegen de samenleving van zijn tijd
in. We kunnen ook zeggen dat de literatuur die wordt beoefend tot vlak voor de
Franse Revolutie de samenleving over het geheel genomen goedkeurt. Vanaf het
moment echter dat de burgerlijke samenleving die uit de revolutie voortkomt, zich
heeft gevestigd, begint er een opstandige literatuur. De officiële waarden worden
bij ons bijvoorbeeld ontkend aan de ene kant door mensen die revolutionaire waarden
uitdragen, romantici als Rimbaud, en aan de andere kant door mensen die de
aristocratische waarden willen behouden, daar zijn Vigny en Balzac goede
voorbeelden van. Volk en aristocratie, de twee bronnen van alle beschaving, wijken
in beide gevallen af van de gekunstelde samenleving van hun tijd. Maar deze
weigering, die te lang is volgehouden en is verstard, is zelf net zo gekunsteld
geworden en heeft tot een ander soort nihilisme geleid. Het thema van de poète
maudit die in een commerciële samenleving wordt geboren (waarvan Chatterton
het mooiste voorbeeld is), is tot een vooroordeel versteend, dat uiteindelijk wil dat
je
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alleen maar een groot kunstenaar kunt zijn tegen de samenleving van je tijd in, wat
voor samenleving dat dan ook is. Aanvankelijk was het een gewettigd uitgangspunt,
omdat het bevestigde dat de ware kunstenaar het niet op een akkoordje kon gooien
met de wereld van het geld, maar nu is het vals geworden, omdat men eruit heeft
afgeleid dat een kunstenaar zich slechts kon doen gelden door zich in het algemeen
tegen alles te keren. Zo komt het dat onze kunstenaars ernaar streven te worden
verdoemd, een slecht geweten hebben als dat niet het geval is, en hardnekkig blijven
geloven dat ze worden of gaan worden uitgefloten door hun tijdgenoten. Natuurlijk
worden ze dat niet, omdat de samenleving tegenwoordig te vermoeid of onverschillig
is, of het gebeurt bij toeval. De intellectueel van onze tijd denkt dus, vanuit een
tamelijk ontroerende naïviteit, maar onterecht, dat hij zich schrap moet zetten om
zich te verheffen. Niettemin is het gevaar van eenzaamheid, vooral wanneer ze
wordt gewenst, nog steeds hetzelfde: formalisme en kunstmatigheid. Door
voortdurend alles te weigeren, tot en met de traditie van zijn kunst, spiegelt de
huidige kunstenaar zichzelf voor dat hij zijn eigen regels schept en denkt uiteindelijk
dat hij God is. Tegelijkertijd denkt hij dat hij zijn eigen realiteit zelf kan scheppen.
Sommigen beperken zich ertoe deze realiteit te dromen, en honderden kleine
droomgoden blijven de gespecialiseerde cafés van onze hoofdsteden maar
frequenteren, waar ze nooit iets zullen scheppen, omdat ze alles uit zichzelf hebben
willen halen. Anderen scheppen, ver van de werkelijkheid, formele of abstracte
kunstwerken die ontroeren omdat het ervaringen zijn, maar die beroofd zijn van de
vruchtbaarheid die eigen is aan ware kunst, omdat het haar roeping is samen te
brengen.
Of kunst roze of zwart is, of ze zich helemaal aanpast of alles categorisch afwijst,
ze mondt uit in hetzelfde lege formalisme waar de samenleving waarin ze werd
geboren, zich mee uitdrukt en zich in verschanst, zowel in wat ze weigert als in wat
ze goedkeurt. Tot slot: tussen de huidige verfijningen en abstracties aan de ene
kant en het werk van een Tolstoi of een Molière aan de andere kant, bestaat even
veel verschil als tussen een wissel in disconto nemen op onzichtbare tarwe en de
vette grond van de vore zelf.
Zo kan kunst een leugenachtig luxeartikel zijn. Het hoeft niet te verbazen dat
mensen en kunstenaars vanaf het moment dat dit tot hen doordrong, hebben willen
terugkrabbelen en terugkeren naar de waarheid. Daartoe hebben ze de kunstenaar
elk recht op eenzaamheid ontzegd en hem als onderwerp niet zijn eigen dromen
gegeven, maar de realiteit die door iedereen wordt beleefd en ondergaan. Ervan
uitgaand dat de formele kunst, zowel door haar onderwerpen als door haar stijl,
ontsnapt aan het begripsvermogen van de grote massa, ofwel niets van hun waarheid
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tot uitdrukking brengt, hebben deze mensen gewenst dat de kunstenaar zich
integendeel voornam te spreken over en voor het grote publiek. Zodra hij over het
leed en het geluk van iedereen in de taal van iedereen spreekt, zal hij overal worden
begrepen. Als vergoeding voor zijn absolute onderwerping aan de realiteit zal hij
het totale contact tussen de mensen bewerkstelligen.
Dit ideaal van universeel contact is namelijk het ideaal van elke grote kunstenaar
en we hoeven er, recht tegen het heersende vooroordeel in, niet aan te twijfelen
dat het nu juist de kunstenaar is die op eenzaamheid geen recht heeft. Nu ondanks
de achterhaalde landsgrenzen in toenemende mate hetzelfde bloed de menselijke
realiteit doorstroomt, zou de kunstenaar juist niet meer voor een klasse, zelfs niet
meer voor een natie willen spreken, maar voor alle mensen wier kreten en stiltes
hem elke ochtend bereiken via de ether en de kranten. Vandaar, maar dit terzijde,
de buitengewone groei van de roman, die kan worden vertaald in alle talen en in
alle harten. Toch is de gedachte dat de kunstenaar door absolute onderwerping
aan de realiteit zijn ideaal kan benaderen en alle eenzaamheid kan overwinnen,
evengoed betekenisloos. Het realisme en het formalisme zijn twee vergissingen die
zowel tegengesteld als complementair zijn. Kunst die alleen de werkelijkheid wil
dienen of denkt dat ze dat doet, vormt een nieuwe leugen, soms net zo luxueus als
de vorige. [...]
Het eenvoudigste zou zijn om hier te erkennen dat het zogenaamd socialistisch
realisme niets van doen heeft met grote kunst. We weten echter dat zijn verdedigers
roepen dat er buiten het socialistisch realisme geen kunst mogelijk is. Ze roepen
dat inderdaad wel, maar volgens mijn diepste overtuiging geloven ze het niet en
hebben ze bij zichzelf besloten dat kunstzinnige waarden aan revolutionaire waarden
moesten worden onderworpen. Als dat duidelijk werd gezegd, zou de discussie
makkelijker verlopen. Want we kunnen het best begrijpen en respecteren dat mensen
afstand doen van deze kunstzinnige waarden omdat ze te veel lijden onder de
tegenstelling tussen het ongeluk van allen en de voorrechten die soms zijn verbonden
aan het lot van de kunstenaar, en dat ze de onverdraaglijke afstand afwijzen die de
mensen wie de ellende de mond snoert, scheidt van de mensen die zich integendeel
altijd kunnen uitdrukken vanwege hun roeping. We kunnen deze mensen begrijpen,
dus pogen met hen in gesprek te komen en hun bijvoorbeeld proberen uit te leggen
dat de opheffing van de creatieve vrijheid misschien niet de goede weg is om de
onderdrukking te overwinnen en dat het onzinnig is om in afwachting van de
mogelijkheid om voor iedereen te spreken, je de macht te laten afnemen om
tenminste voor een paar te spreken. Ja, het socialistisch realisme zou zijn
verwantschap moeten toegeven, toegeven dat het de tweelingbroer is van het politiek
realisme. Het laat de kunst verdwijnen voor
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een doel dat aan kunst vreemd is, maar dat in de hiërarchie van de waarden
superieur kan lijken. Hier wordt op het terrein van de kunst die gouden regel van
het huidige intellect toegepast, die wil dat je zonder eieren te breken geen omelet
kunt bakken. Maar deze verpletterende uiting van het gezond verstand mag ons
niet misleiden. Voor het maken van een goede omelet is het namelijk niet voldoende
om duizenden eieren te breken, noch wordt de kwaliteit van de kok, lijkt me,
afgemeten aan de hoeveelheid stukgeslagen schalen. De kunstzinnige koks van
deze tijd moeten integendeel vrezen dat ze meer mandjes met eieren moeten legen
dan ze hadden gewild en derhalve dat de omelet van de beschaving nooit meer zal
stollen. [...]
Wanneer we het probleem onderzoeken dat de betrekkingen tussen de kunst en
de wereld ons tegenwoordig voorleggen, dan merken we dat de twee esthetische
opvattingen die elkaar tegenwoordig zo bitter bestrijden, de ene die een totale
afwijzing van de actualiteit tot uitdrukking brengt, en de andere die beweert alles te
verwerpen wat niet tot de actualiteit behoort, uit eenzelfde opvatting zijn
voortgekomen en alletwee, ver van de realiteit, in dezelfde leugen en in opheffing
van de kunst uitmonden. Want wat is immers de overeenkomst tussen het burgerlijk
idealisme en het socialistisch realisme? Dat is het academisme, tegenwoordig nog
steeds hun enige echte esthetica, zoals het meest bekrompen conformisme
uiteindelijk de enige sociale ethiek zal zijn die ze gemeenschappelijk hebben. De
rose bibliotheek kan zowel het verleden als de toekomst van dienst zijn, maar ze is
altijd kunstmatig en onwerkelijk, en verbergt onder haar conformisme altijd
dwingelandij, groter of minder groot, dat verschilt per geval, maar het leugenachtige
van deze kunst springt er altijd duidelijk uit.
Moeten we de gevolgtrekking maken dat deze leugen het wezen zelf is van kunst?
Integendeel, ik ben van mening dat de posities die ik tot nu toe heb besproken,
slechts in zoverre leugens zijn dat ze weinig van doen hebben met kunst. Wat is
dan kunst? Niet iets eenvoudigs, zoveel is zeker. En het is nog moeilijker om erachter
te komen temidden van het geschreeuw van al die mensen die hardnekkig alles
willen vereenvoudigen. Men wil aan de ene kant dat het genie glansrijk en solitair
is, en sommeert het aan de andere kant om op iedereen te lijken. De realiteit is
helaas wat ingewikkelder. Balzac heeft dat weten uit te drukken in één zin: ‘Het
genie lijkt op iedereen, maar niemand lijkt op hem.’ Dat geldt ook voor de kunst, die
zonder realiteit niets voorstelt, en zonder welke de realiteit weinig waard is. Hoe
zou de kunst het zonder de werkelijkheid kunnen stellen en hoe zou ze zich eraan
kunnen onderwerpen? De kunstenaar kiest zijn onderwerp, maar het kiest hem
evengoed. Kunst is in zekere zin
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een opstand tegen de werkelijkheid vanwege alles wat er ongrijpbaar en onvoltooid
aan is: ze neemt zich dan ook slechts voor een andere vorm te geven aan de realiteit,
die ze noodzakelijkerwijs in stand moet houden, omdat die de bron van haar emotie
is. Om de werkelijkheid te corrigeren moet de werkelijkheid blijven bestaan, of
tenminste dat deel dat de moeite waard is te behouden. Een kunstenaar is geen
schepper, maar een herschepper. Kunst is dus noch een totale afwijzing van, noch
een totale instemming met wat er bestaat. Ze is tegelijkertijd afwijzing en instemming,
en daarom kan ze niets anders zijn dan een onophoudelijke, steeds hernieuwde
scheuring. De kunstenaar bevindt zich altijd in deze dubbelzinnige positie, niet in
staat de werkelijkheid te ontkennen, en toch wijdt hij zich voor eeuwig aan het
bestrijden van wat de werkelijkheid voor eeuwig aan onvoltooids bezit. In zijn
scheppende werk kan hij dus niet alleen staan, maar de realiteit kan er zonder hem
niet heersen. Zonder het licht van de wereld zouden de vormen van de
beeldhouwkunst er bijvoorbeeld niet zijn, maar deze vormen versterken op hun
beurt het licht van de wereld. Het reële universum dat door zijn glans lichamen en
beelden tot leven roept, ontvangt daarvan tegelijk een ander licht, dat het licht vanuit
de hemel ten slotte stabiliseert. Werkelijke stijl bevindt zich dus halverwege tussen
de kunstenaar en zijn onderwerp. Stijl is de norm die althans voor een ogenblik het
lot bepaalt, de grenzen trekt, en de ordening van de taal, de getekende lijnen of de
melodieën oplegt aan de wanorde van hartstochten en gebeurtenissen. Stijl grijpt
in in de realiteit om haar nog werkelijker te maken, dat wil zeggen, begrijpelijker.
Het probleem van kunst is niet de vraag of ze de werkelijkheid moet ontvluchten
of zich eraan moet onderwerpen, maar alleen welke preciese dosis werkelijkheid
het werk als ballast moet innemen om niet in de wolken te verdwijnen of zich niet
met lood in de schoenen voort te hoeven slepen. Dit probleem lost elke kunstenaar
op zoals hij voelt en kan. En het is glashelder dat de oplossing verschilt per
kunstenaar en ligt in de berekening van de juiste verhouding. Hoe heviger de opstand
van de kunstenaar tegen de realiteit van de wereld, des te groter misschien het
gewicht aan werkelijkheid dat hem in evenwicht brengt. Maar dit gewicht mag de
wens van de kunstenaar op zichzelf te staan nooit verstikken. Het meest hoogstaande
werk zal altijd, zoals bij Melville, Tolstoi en Molière, het bevende lichaam van de
wereld en het probleem dat de mens met die wereld heeft, in evenwicht brengen,
door ze op een wip te zetten die maar op en neer blijft gaan, een uitbeelding van
het vrolijke, verscheurde leven. Zo verrijst bij tijd en wijle een nieuwe wereld die
verschilt van de wereld van alledag en toch dezelfde is, vol onschuldige onzekerheid,
en die voor een paar uur tot leven wordt gewekt door de kracht en de onvoldaanheid
van een genie. Zo zit het en zo zit het toch niet, de wereld is niets en de
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wereld is alles, zo klinkt de dubbele en onvermoeibare kreet van elke ware
kunstenaar, de kreet die hem overeind houdt, altijd met zijn ogen open, en die bij
tijd en wijle voor ons allen een herinnering wakker maakt midden in de ingeslapen,
bedrieglijke wereld, een vluchtige en opdringerige herinnering aan wat we hebben
beleefd zonder het ons te realiseren.
II.

a. Deze beschrijving kan in elk geval het probleem van de betrekkingen tussen
kunst en actualiteit verhelderen. We leiden er immers uit af dat een kunstenaar zich
niet los kan maken van zijn tijd noch er volledig mee kan samenvallen. Wanneer hij
zich er helemaal van losmaakt, praat hij in de leegte. Maar als hij de tijd integendeel
als onderwerp voor zijn kunst neemt, bevestigt hij net zo goed zijn eigen bestaan
als persoon en kan hij er zich niet geheel aan onderwerpen. Anders gezegd, precies
op het moment dat een kunstenaar ervoor kiest het lot van iedereen te delen,
bevestigt hij zichzelf als individu. Het onderwerp van een kunstenaar in de
geschiedenis is dus dat wat hij er zelf van kan zien of zelf van kan verdragen, direct
of indirect; dat is de actualiteit in de strenge zin van het woord, dat wil zeggen de
mensen die vandaag leven, niet de relatie van deze actualiteit met een toekomst
die door de levende kunstenaar niet is te voorzien. Precies wat ik de geneigd ben
de kunstenaars te verwijten die tegenwoordig graag voor geëngageerd door willen
gaan: dat ze de actualiteit ontkennen ten gunste van toekomstige stelsels. De
levende mens beoordelen in naam van een mens die nog niet bestaat, dat is de rol
van de profeet. Maar de kunstenaar kan mythen slechts op hun waarde schatten
in het licht van de terugslag die ze op de levende mens hebben. De profeet kan een
absoluut oordeel vellen en laat zich dat overigens niet afnemem, zoals u weet. Maar
de kunstenaar kan dat niet. Als de kunstenaar een absoluut oordeel velde, zou hij
de realiteit ongenuanceerd in goed en slecht verdelen, hij zou er, nee, hij maakt er
melodrama van. En het doel van echte kunst is niet het melodrama, maar de tragedie
waarin krachten tegenover elkaar staan die evenveel recht van spreken hebben,
en waarin elke waarde tegelijk goed en slecht is, behalve die welke beweert de
enige goede te zijn, want die is dus de enige slechte. Het doel van kunst is niet te
heersen, maar allereerst te begrijpen. Ze heerst soms, door haar voortdurend
begrijpen, maar geen enkel geniaal werk is ooit gebaseerd geweest op haat of
minachting. Dat is de reden waarom de kunstenaar aan het eind van zijn weg vergeeft
in plaats van oordeelt. Hij is geen rechter, maar een rechtzetter. Hij is de eeuwig
aanwezige verdediger van het levende schepsel, juist omdat het levend is. Hij pleit
werkelijk voor de liefde tot de naaste, niet voor die liefde tot het verre, die het
hedendaags humanisme verlaagt tot de catechismus van een tribunaal. Een groots
werk zal integendeel alle rechters uiteindelijk in verwarring brengen,
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want in zijn werk bewijst de kunstenaar eer aan de meest hoogstaande mens en
buigt zich voor de laagste der misdadigers. ‘Geen enkele van de ongelukkigen die
met mij op deze ellendige plaats zijn opgesloten,’ schrijft Wilde in de gevangenis,
‘ontbeert een symbolische relatie met het geheim van het leven.’ Ja, en dit geheim
van het leven valt samen met dat van de kunst.
b. In dat opzicht is kunst volgens mij revolutionair, en dit verklaart tegelijk waarom
de maatschappij van onze tijd, of ze nou reactionair is of zich voordoet als
progressief, haar onschadelijk beoogt te maken. Het moet gezegd worden, omdat
het waar is: kunst is niet groots omdat ze revolutionair is, maar ze is revolutionair
omdat ze groots is. Het academisme van rechts negeert een ellendige toestand
waar het academisme van links gebruik van maakt. Maar in beide gevallen wordt
de ellende verhevigd. De smart van de mensen is een onderwerp dat zo groot is,
dat het erop lijkt dat niemand het zou kunnen vatten, tenzij hij is als Keats, die zo
gevoelig was, zegt men, dat hij met zijn handen de pijn zelf aan had kunnen raken.
En in dit ellendige en verschrikkelijke onderwerp evenaren slechts de grootsten
elkaar, die tegelijk de meest nederigen zijn. En wie geen Goya of Tolstoi is kan altijd
gebruik maken van een esthetica van het dreigement of een staatsbeloning, maar
door zijn poging zich van die ellende te bedienen bewijst hij haar een slechte dienst.
Honderdvijftig jaar lang hebben de schrijvers van de commerciële samenleving,
op een zeldzame uitzondering na, gemeend dat ze hun leven in prettige
onverantwoordelijkheid konden doorbrengen. Ze hebben inderdaad geleefd en zijn
nu dood, net zo alleen als toen ze leefden. Maar wij, schrijvers van de twintigste
eeuw, zullen nooit meer alleen zijn. We horen integendeel te weten dat we de
gemeenschappelijke ellende niet kunnen ontvluchten, en dat onze enige
rechtvaardiging, als die er al is, ligt in het spreken voor allen die dat niet kunnen.
Maar we moeten dat inderdaad doen voor allen die nu lijden, wat ook het aanzien
is van de voorbije of toekomstige samenlevingen die hen knechten. Beulen zijn niet
bevoorrecht. Daarom kan de schoonheid, zelfs vandaag, juist vandaag, geen enkele
partij dienen: zij dient slechts de pijn of de vreugde van de mens. Alleen hij is
geëngageerd kunstenaar die, zonder de strijd te mijden, tenminste weigert om zich
bij de reguliere legers te voegen, ik bedoel de partizaan. De man die zich niet afvraagt
of schoonheid zinloos is. Dat is ze misschien, alles welbeschouwd, maar niet meer
of minder dan de wereld zelf. Zeker is echter dat de zin van de wereld zonder haar
povertjes is. De schoonheid leert ons, als we er eerlijk les uit trekken, nooit de les
van het egoïsme, maar van een moeilijke broederschap. Zo opgevat heeft de
schoonheid nooit een man tot slaaf gemaakt. En al millennia lang heeft ze alle
dagen, elke seconde, de onderdrukking van duizenden men-

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

167
sen verzacht, en soms een paar van hen voor altijd bevrijd. Misschien raken we hier
ten slotte aan de grootheid van kunst die ligt in de eeuwigdurende spanning tussen
schoonheid en pijn, tussen de liefde voor de mensen en de waanzin van het
scheppen, de onverdraaglijke eenzaamheid en de dodelijk vermoeiende massa, de
opstand en de instemming. Kunst zoekt een weg tussen twee afgronden, namelijk
de luchthartigheid en de propaganda. En op die smalle hoogte gaat de grote
kunstenaar voort, iedere pas een avontuur, een extreem risico. Toch ligt in dat risico,
en alleen daarin, de vrijheid van de kunst. Een moeizame vrijheid, die eerder lijkt
op de tucht van een asceet? Zo is het. Deze vrijheid veronderstelt een emotionele
gezondheid, een stijl die drijft op zielskracht en een aanhoudende confrontatie. Als
elke andere vrijheid vormt ook deze een onophoudelijk risico en een uitputtend
avontuur, en dat is nu precies waarom men tegenwoordig zowel het risico als de
veeleisende vrijheid mijdt, en zich stort in allerlei soorten onderdrukking om tenminste
zielenrust te verkrijgen. Maar als kunst geen avontuur is, wat is het dan wel?
Nee, de vrije kunstenaar is, net zo min als de vrije mens, een mens met een
gemakkelijk leventje. Hij is evenmin de mens wiens innerlijk een janboel is, of wiens
innerlijk van buitenaf op orde is gebracht. De vrije kunstenaar schept zijn eigen orde.
Hoe ontregelder dat wat hij moet ordenen, des te strenger treedt hij op, en hoe meer
hij zijn vrijheid zal hebben doen gelden. Ik ben het altijd eens geweest met de
uitspraak van Gide, ook al is hij voor misverstand vatbaar: ‘Kunst leeft door dwang
en sterft aan vrijheid.’ Dat is waar. Maar we moeten er niet uit afleiden dat kunst
van bovenaf kan worden geleid. Kunst leeft slechts door dwang die ze zichzelf oplegt
en sterft aan andere vormen van dwang. Als ze zichzelf namelijk niet in bedwang
houdt, slaat ze aan het ijlen en wordt de slavin van schimmen. De meest vrije,
opstandige kunst is daarom de meest klassieke, de bekroning van de allergrootste
inspanning. Zolang een maatschappij en haar kunstenaars niet instemmen met die
enorme, vrije inspanning, en zich maar overgeven aan het gemak van het tijdverdrijf
of van het conformisme, van de spelletjes van de formele kunst of het gemoraliseer
van het realisme, blijven de kunstenaars in nihilisme hangen. Als ik dat zeg, dan
zeg ik ook dat herleving van de kunst tegenwoordig afhankelijk is van onze moed
en ook van onze wens de dingen helder te zien. Ja, deze herleving ligt in onze
handen, van ons allemaal. Het hangt van ons af of het westen de anti-Alexanders
tot leven wekt die de gordiaanse knoop van de beschaving, met het geweld van het
zwaard doorgehakt, opnieuw in elkaar moeten knopen. Daartoe dienen wij alle
mogelijke risico's te nemen en al het werk van de vrijheid op ons te nemen. Het is
niet zo belangrijk om te weten of we de vrijheid zullen redden door te verwezenlijken
wat we zijn, belangrijker is te weten dat we zonder vrijheid
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niets verwezenlijken en in één klap de mogelijke gerechtigheid en de klassieke
schoonheid verliezen. Alleen de vrijheid trekt mensen uit hun isolement weg, terwijl
de onderdrukking slechts een massa eenzamen boven het hoofd hangt. En kunst
verenigt wat tirannie scheidt, vanwege die vrije kern die ik heb geprobeerd te
omschrijven. Moet het ons dan nog verbazen dat zij de aangewezen vijand is van
alle dwingelandij? Moet het ons dan nog verbazen dat kunstenaars en intellectuelen
de eerste slachtoffers zijn geweest van de moderne dictaturen, of ze nu links of
rechts waren? Tirannen weten dat er in een kunstwerk een emanciperende kracht
schuilt, die alleen voor hen die haar niet in ere houden een raadsel is. Ieder groot
kunstwerk maakt het menselijk gezicht prachtiger en rijker, dat is het hele geheim.
Duizenden wachttorens en tralies voor cellen zijn niet voldoende om deze
ontroerende getuigenis van de menselijke waardigheid uit te wissen. Daarom ook
is het niet waar dat men, al was het maar tijdelijk, de bestaande cultuur zou kunnen
opschorten om een nieuwe voor te bereiden. De onophoudelijke getuigenis van de
mens over zijn ellende en zijn grootsheid onderbreek je niet, net zo min als zijn
ademhaling. Er bestaat geen cultuur zonder erfgoed en we kunnen of mogen niets
afwijzen van het onze, het westerse. Wat voor kunstwerken er in de toekomst ook
worden gemaakt, ze zullen allemaal beladen zijn met hetzelfde, oude geheim, dat
bestaat uit moed en vrijheid en wordt gevoed door de durf van duizenden kunstenaars
uit alle landen en van alle tijden. Ja, als de moderne dictatuur ons aangeeft dat de
kunstenaar, zelfs al is hij opgeborgen binnen zijn eigen ambacht, staatsvijand
nummer één is, dan heeft ze gelijk. Maar zo betuigt ze, via hem, eer aan een
menselijke gestalte die tot nu toe nog door niets vermorzeld kon worden.
Mijn conclusie is eenvoudig. Het komt erop neer dat we, zonder te willen provoceren,
moeten zeggen: ‘Laten we ons verheugen.’ Laten we ons er inderdaad over
verheugen dat we een leugenachtig en gemakzuchtig Europa hebben zien sterven
en dat we ons opnieuw geconfronteerd zien met moeilijke waarheden. Laten wij
mensen ons verheugen, omdat een langdurige misleiding het heeft begeven en wij
duidelijk zien wat ons bedreigt. En laten wij kunstenaars ons verheugen, omdat we
werden weggerukt uit slaap en doofheid die met geweld in stand werden gehouden
ten aanzien van ellende, gevangenissen en bloed. Wanneer we bij dit schouwspel
de herinnering aan die dagen en die gezichten weten te bewaren, wanneer wij de
vernederden integendeel niet zullen vergeten als we de schoonheid van de wereld
zien, dan zal de westerse kunst haar kracht en koningschap langzamerhand weer
terugvinden. Zeker, in de geschiedenis zijn er weinig voorbeelden van kunstenaars
die met zulke lastige problemen werden geconfronteerd. Maar juist als de woorden
en de zin-
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nen, zelfs de eenvoudigste, betaald moeten worden met hun gewicht in vrijheid en
bloed, dan leert de kunstenaar ze met mate te hanteren. Het gevaar maakt klassiek,
en alle grootheid heeft zijn wortels ten slotte in het risico.
De tijd van de onverantwoordelijke kunstenaars is beslist voorbij. We zullen hem
missen vanwege onze kleine geneugten. Maar we zullen erkennen dat deze
beproeving tegelijk onze kans op authenticiteit vergroot, en de uitdaging aannemen.
De vrijheid van de kunst is niet veel waard als ze geen andere betekenis heeft dan
de kunstenaar te verzekeren van zijn gemakkelijke leventje. Om een waarde of een
deugd in een samenleving wortel te laten schieten, mag je daarover geen leugens
verkopen, er moet voor betaald worden, elke keer dat het nodig is. Als de vrijheid
gevaarlijk is geworden, dan staat ze op het punt iniet langer als hoer te worden
behandeld. En ik kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met die eigentijdse filosofen
die erover klagen dat de wijsheid op haar retour is. Ogenschijnlijk hebben ze gelijk.
Maar in feite was de wijsheid nooit zo erg op haar retour als in de tijd toen ze de
risicoloze vreugde vormde van een stel humanistische boekenwurmen. Op dit
moment, nu ze eindelijk weer aan echt gevaar blootstaat, zijn er integendeel kansen
dat ze zich opnieuw staande kan houden, opnieuw respect afdwingt.
Men zegt dat Nietzsche, na zijn breuk met Lou Salomé voorgoed veroordeeld tot
de eenzaamheid, verpletterd en geestdriftig tegelijk door het vooruitzicht van dat
onmetelijke werk dat hij zonder hulp tot een goed einde moest brengen, 's nachts
wandelde door de bergen die uitkijken over de Golf van Genua en er gigantische
branden aanstak, waar hij naar bleef kijken tot ze waren uitgebrand. Ik heb vaak
aan die vuren gedacht en het is me overkomen dat ik in gedachten bepaalde mensen
en bepaalde werken bij ze in de buurt zette, om hen op de proef te stellen. Wel, ons
tijdperk is een van die vuren, waarvan de onverdraaglijke brandwonden waarschijnlijk
veel werk tot as zullen reduceren! Maar het metaal van degenen die overblijven, is
ongeschonden, en hen zullen we zonder voorbehoud kunnen bewonderen, wat de
hoogste vreugde is van het intellect.
Je kunt waarschijnlijk verlangen, en ik doe dat ook, naar een minder felle vlam,
naar een adempauze, een rustplaats geschikt om te dromen. Maar misschien bestaat
er geen andere vrede voor de kunstenaar dan de vrede die zich juist in het heetst
van de strijd bevindt. ‘Elke muur is een deur,’ zei Emerson terecht. Laten we geen
deur of uitgang zoeken behalve in de muur die ons omringt. Laten we de adempauze
zoeken waar hij zich bevindt, ik bedoel middenin de veldslag. Want volgens mij, en
daar wil ik het bij laten, bevindt die zich juist daar. Grote gedachten betreden de
wereld, zo is gezegd, op duivenpootjes. Misschien hoorden we dus, als we goed
luisterden, temidden van het geraas van de keizerrijken en de na-
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ties, het zachte gestommel van het leven en de hoop, als het zwakke geluid van
vleugels. Sommigen zullen zeggen dat die hoop wordt gedragen door een volk,
anderen door een mens. Ik voor mij geloof dat het andersom is. Dáar wordt de hoop
opnieuw tot leven gewekt, opnieuw bezield en in stand gehouden, waar duizenden
eenlingen door hun daden en hun werken dagelijks de grenzen en de meest grove
bedrieglijkheden van de geschiedenis bestrijden, om de waarheid kortstondig te
laten glanzen, de altijd bedreigde waarheid die ieder van ons, overeenkomstig zijn
eigen leed en vreugde, voor iedereen omhoog houdt.
VERTALING: LIESBETH VAN NES
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Miroslav Krleža
Weldoeners
Bij Krleža's ‘Weldoeners’
Het korte verhaal ‘Weldoeners’ van Krleža maakt deel uit van de roman in novellen
De Glembays. De novellen werden gedurende de jaren twintig geschreven en voor
het eerst integraal gepubliceerd in 1932. De roman beschrijft het verval van de
familie Glembay, een Zagrebse patriciërsfamilie die binnen het Habsburgse rijk
fortuin vergaarde en met het einde van datzelfde rijk, in 1918, op drift raakt. Binnen
het nieuw gevestigde Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen gaat het fortuin
verloren, maatschappelijke carrières blijken op niets gegrond en de geestelijke
gezondheid begint te wankelen. Het bijzondere van de roman is dat die zich
concentreert op de scherven van de breuk: aan de lezer trekken fragmenten voorbij
van de verscheurde levens, brokstukken van hun maatschappelijke schipbreuk. De
invalshoek van de verteller wisselt extreem. Lange innerlijke monologen van de
Glembays zelf worden afgewisseld met de visies van personages van buiten de
familie, die zich voor het leven getekend weten door een Glembay. En zoals altijd
bij Krleža is er de sociale kritiek. In ‘Weldoeners’ moet de liefdadigheidscultuur het
ontgelden. Fijucek, de klerk, voelt walging voor zijn tijd (de eerste wereldoorlog),
voor de sloebers die bij zijn werkgever voor steun aankloppen, en voor de hoge
heren (waaronder een aantal Glembays) die zulke steun hooghartig uit hun zak
schudden. Maar zijn ‘nee’, dat zich elk moment uit hem kan losschreeuwen, blijft in
hem verborgen. Uitlaatklep is een roman die hij schrijft. Door zijn woede op te
schrijven, door een ‘dédoublement’ van zijn eigen persoon, hoopt hij op een soort
verlossing - die natuurlijk uitblijft.
Miroslav Krleža zelf heeft zich tijdens zijn leven wel een aantal keer een
besluitvaardige ‘Naysayer’ getoond. Hij, overtuigd Joegoslaaf, trapte op een ‘dronken
avond’ in november 1918 een berucht publiek schandaal bij een bijeenkomst van
de Servisch-Kroatische coalitie, de partij die de aanluiting van de Kroatië bij de
nieuwe Zuidslavische staat voorstond. Hij, de marxist, die in 1918 zijn hartstochtelijk
jawoord had gegeven aan de Oktoberrevolutie, liet een ferm ‘nee’ horen tegen
Stalins zuiveringen in de jaren dertig. Hij, Kroatië's grootste schrijver, schreef begin
jaren zeventig een woedend essay tegen het ‘kleinburgerlijke Kroatische
nationalisme’. Zijn roman Op de rand van het verstand (1938) is misschien wel een
van de mooiste verslagen van een Werdegang die volgen kan op het ‘neezeggen’.
De anonieme hoofdpersoon heeft genoeg van de zelfingenomen en hypocriete
provinciale ‘elite’ waar hij deel van uitmaakt, en breekt daar op een dag rigoreus
mee. Volgen eenzaamheid, isolement, en een verbanning naar de goot. Maar ook:
de gelukzaligheid om het het morele gelijk aan zijn zijde te hebben. Een
triomfantelijke nederlaag. (GS)
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In het kantoor van de Liefdadigheidsinstelling voor Sociale Oorlogsbijstand, waarvan
de barones Charlotte Castelli Glembay tot patrones en voorzitster voor het leven
was benoemd, had de ontvangst van cliënten plaats in de antichambre van de
secretaris-generaal van de Liefdadigheidsinstelling, doctor Pavle Szlougan junior,
zoon van de raadsheer van de banus en neef van onze vermaarde plein-airist en
schilder uit de jaren negentig, Pavle Szlougan-Miklyanovich. Een late
winternamiddag. Een somber, kwijnend daglicht verstierf in de vierhoek van een
raam dat uitzicht bood op een soort binnenplaats, een lichtschacht, het grijze,
onechte, ongezonde, asgrauwe licht wierp een nare, lijkbleke gloed op de gezichten
in de antichambre. In dat bedompte, op het noorden gelegen vertrek, tussen vochtige
en beschimmelde muren, in die ruimte zonder daglicht hing de stank van armoede
en alles en iedereen bewoog zich daar als een lappen pop. Die antichambre van
secretaris-generaal doctor Szlougan was de kamer waar de cliënten werden gehoord,
de kamer van de daggelders, die verder diende als registratuur, archief en sociale
cartotheek. In die schemerige ruimte flakkerde de hele dag een groenige gaslamp
en de kasten en alle muren waren beplakt met statistieken en tabellen vol gegevens
over de sociale omstandigheden in deze tijden van oorlog. Boomlange, tuberculeuze,
in het zwart geklede vrouwen, oorlogsweduwes en invalides met maar één been,
zuigelingen die als bovenaardse, bontgekleurde taaitaaipoppen op de arm zaten
van een kolossaal skelet met lantaarn en zeis, al deze beelden van sterfte, oorlog,
tering, besmetting en alcohol, reusachtige schaduwen van wonderlijke spoken boven
de gebogen ruggen van de daggelders, waren buitengewoon afstotelijk en naar.
Mevrouw Hortenzija Gartlic (oorlogsweduwe, moeder van vier behoeftige kleine
kinderen) stond daar onder die tuberculeuze zwarte weduwes, onder die plakkaten
waarop in grafieken duidelijke de zuigelingensterfte werd aangegeven. Klein van
stuk, tanig, onopvallend, als een kind onder reuzen enigszins verloren onder die
onwerkelijke beelden, trachtte de vrouw gebruik makend van de haar gegeven
verbale vaardigheid de daggelder Fijucek uit te leggen dat ze persoonlijk op haar
laatste krachten hierheen was gekomen en dat het zo, op deze manier, niet meer
verder kon.
‘Ik kan zo niet verder, meneer!’
Daggelder Pucek, die om onbekende redenen door iedereen Fijucek werd
genoemd, had in een dergelijk eenvoudig geval als dat van mevrouw Hortenzija de
standaard ambtelijke antwoorden gereed.
‘Alstublieft, beste vrouw, wees verstandig en neem in acht dat het kantoor 's
middags niet open is voor cliënten. Komt u morgenochtend terug tussen negen en
twaalf, dan zullen we een dossier opstellen.’
‘Ik kan morgenochtend niet, dan heb ik dienst. Ik ben al een paar keer
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's ochtends geweest, en dat maakte toen niets uit. Ik ben een “oorlogsweduwe”,
mijn man zaliger is in de oorlog gesneuveld, ik ben een “oorlogsweduwe” met vier
kinderen, een van mijn kinderen is op sterven na dood, dus alstublieft meneer, heb
erbarmen.’
‘Ik geloof alles wat u zegt, en ik weet dat ook allemaal wel, maar ik heb u al gezegd
dat cliënten alleen tussen negen en twaalf 's ochtends worden gehoord, en inzake
dezes kan ik alleen maar herhalen dat cliënten alleen worden gehoord tussen negen
en twaalf 's ochtends. Ik weet het niet, ik begrijp u niet. Kunt u soms niet lezen?
Buiten op de deur hangt een bord: cliënten worden alleen tussen negen en twaalf's
ochtends gehoord!’
‘Maar ik ben hier al eerder geweest, meneer, zeven keer ben ik hier al in de
ochtend langsgekomen, we hebben toen een dossier opgesteld en een verzoekschrift
geschreven, hier, kijk eens, de nummers van het dossier, alstublieft! Ik heb geen
dossier van u nodig, maar bijstand! Mijn kleine meid ligt op sterven!’
Daggelder Fijucek nam van mevrouw Hortenzija het stuk papier in ontvangst met
de nummers van haar dossier, en nadat hij had vastgesteld dat op die vieze snipper
papier twee dossiernummers van de instelling stonden, gaf hij mevrouw Hortenzija
het stukje papier weer terug en deed dat met een geruststellende en quasi-intieme
en warme geste, alsof hij wel begreep dat die kwestie met haar dossier voor haar
van levensbelang was en alsof het hem hoogstpersoonlijk speet dat er over haar
verzoekschrift nog altijd geen besluit was genomen. Hij keek mevrouw Hortenzija
in haar diepblauwe ogen (blauw als blauwsel), glimlachte welwillend naar haar,
knikte en verzekerde haar dat haar verzoekschrift vast en zeker bij de beoordelende
persoon was, dat er nu definitief een besluit zou worden genomen en dat dit besluit
haar officiëel, langs schriftelijke weg, zou bereiken.
‘Maar ik wacht al vijfenhalve maand, meneer.’
Dat was het moment waarop daggelder Fijucek in zichzelf dialogen met de cliënten
begon. Vanaf dat moment begon hij in zichzelf antwoorden te geven en op zijn lip
te bijten terwijl hij onderwijl hardnekkig zweeg. ‘Zij, de cliënte, wacht al vijfenhalve
maand, alsof hij, daggelder Pucek, niet al zeven jaar wachtte, hier in deze kamer.
Wat dacht zo'n mevrouw Hortenzija wel, dat hij het prettig vond om iedere
godvergeten dag gesprekken te voeren met dit soort cliënten? Hij diende hier de
cliënten zoals zij de hare tijdens haar dienst, beide waren dienst, en wat kon hij voor
dat dokument van haar doen zolang er geen besluit over was genomen? Haar
verzoekschrift lag bij de beoordelaar, ze zou haar besluit langs schriftelijke weg
krijgen, en cliënten worden gehoord tussen negen en twaalf, dat staat toch in heldere
rode letters buiten op de deur gedrukt.’
Mevrouw Hortenzija Gartlic stond voor de tafel van daggelder Fijucek
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en bekeek diens bleke, groenige gezicht, en, achter hem, de reusachtige rode baby
aan de muur, in de armen van een geel, grijnzend skelet. Het zwijgen van deze
onbekende man was voor haar onbegrijpelijk; hoewel ze met heel haar persoon
aanvoelde dat er niets in deze kamer deugde, ook die plakkaten en die vrouwen in
het zwart en die skeletten niet, en ook dat ze eigenlijk iets zou moeten antwoorden
op al die documenten en verzoekschriften en kantooruren, besefte ze ook wel dat
ze volslagen hulpeloos was en werd het haar geleidelijk duidelijk dat er niets anders
overbleef dan zich om te draaien en weg te gaan. Zo stond ze nog een minuut lang
voor Pucek, draaide zich vervolgens zonder groeten om en deed langzaam, heel
stil, bijna geruisloos, de deur achter zich dicht.
Er viel een lange pauze na het vertrek van mevrouw Hortenzija. De gasvlam
flakkerde, zong hoorbaar in het smerige cilindervormige glas. Daggelder Fijucek,
blij dat hij nu alleen in de kamer was en in de schemering wel niet meer door een
cliënt zou worden gestoord, opende zijn lade en haalde een fascikel met zijn eigen
manuscripten tevoorschijn. Fijucek was een stiekeme scribent en werkte al drie jaar
aan een novelle die het leven van een arme stakker moest uitbeelden.
Daggelder Fijucek stelde zich deze novelle in autobiografische vorm voor, terwijl
hij al meer dan drie jaar lang materiaal voor zijn intieme belijdenis verzamelde, had
hij nog geen twee pagina's geschreven. Al meer dan honderd keer was hij aan zijn
compositie begonnen en al meer dan honderd keer had hij die overgeschreven. Hij
had een dikke fascikel vol schetsen en gegevens verzameld maar hij kreeg de
handeling maar niet op gang en bleef telkens weer steken op pagina twee. Hij wilde
een arme stumperd neerzetten die besefte dat hij een arme stumperd was en die
werkzaam was bij een instelling die zorg droeg voor arme stumperds en waar van
tijd tot tijd hoge heren bijeen kwamen om te vergaderen. Op die vergaderingen werd
heel wat afgepraat over god, over de mensheid en over naastenliefde, en die arme
stumperd was klerk bij die instelling, hield op de vergaderingen de notulen bij, hoorde
cliënten en zat iedere dag van acht tot twaalf en van twee tot zeven op dit kantoor
steeds weer hetzelfde te schrijven: dat arme mensen arme en zielige stumperds
zijn en dat ze geld nodig hebben. Geeneens verheven ethische idealen, of liefde,
of gesprekken over de mensheid, maar: geld. En dat ook was nu juist wat die arme
klerk duidelijk was, dat er genoeg weldoeners waren, en ook genoeg ideeën, maar
veel te weinig geld. Daarop bedachten die weldoeners kantoren als deze en in die
kantoren zetten ze arme stakkers neer die verzoekschriften schreven en voorgedrukte
formulieren invulden, en die voorgedrukte formulieren droegen het stempel van het
Geneefse Rode Kruis, de post verstuurde ze gratis en dat alles op een hoop heette
dan ‘een hoge etische functie in dienst van de openbare liefdadigheid.’
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‘De moeder zwakbegaafd, de vader al voor het derde jaar aan het front. De kinderen
vreten gras. Maar hoe moet het nu er sneeuw valt, nu kunnen zij niet langer gras
eten. Hoe moet dat verder?’
Hoe het nu verder moest, dat moest de held-dichter Fijucek oplossen per gedrukt
formulier, dat luidde: ‘Op uw schrijven van ... deelt u a.u.b. de Titulatuur mede of u
staatssteun ontvangt en of u over een bewijs van behoeftigheid beschikt.’
De moeder gestorven. De vader gestorven. Degene die de kinderen verzorgde
had aan het front gediend, was gewond geraakt en had een granaatsplinter in zijn
hoofd, het was een gestoorde zuiplap met een gat in zijn hand. Drie kinderen leden
er honger, en iemand schreef aan de Titulatuur dat hij niet wist wat hij met de
kinderen aan moest.
‘Op uw schrijven van... deelt u a.u.b. de Titulatuur mede of u staatssteun ontvangt
en of u over een bewijs van behoeftigheid beschikt.’
Een moeder met haar vijf kinderen leed honger en huilde de hele dag uit bij de
verschillende steunpunten. Omdat ze hier niet geboren was, werd ze van gemeente
naar gemeente gestuurd, haar huis moest ze verlaten omdat het bouwvallig was
zodat de autoriteiten haar ‘in de geest der wet’ verboden hadden daar te wonen.
De autoriteiten ontzegden haar ‘in de geest der wet’ een dak boven haar hoofd, de
autoriteiten hadden verklaard dat ze niet van hier was, de autoriteiten joegen haar
met haar vijf kinderen door regen en wind, en dat hele geval lag in de handen van
een stakker die de hele dag gedrukte formulieren invulde in een kamer waar dag
in dag uit een gaslampje murmelde, met blinde ramen en waar de stank van een
lijkenhuis hing.
Het was laat in de herfst en die arme stakker keek hele dagen lang naar het natte,
langzaam smeulende en sissende hout in de kachel. Zelfs het natte hout in de kachel
had nog een maatschappelijke functie: het veranderde in bruikbare warmte, alleen
de mens als arme stumperd was had geen enkele functie. De mens als arme
stumperd was uitschot dat wegrotte en crepeerde zonder doel, zonder zin en zonder
waarde. Je reinste afval. Armoede was een ziekte en nadenken over armoede was
ziek. Alles was ziek. Tegenwoordig waren ook de wolken ziek, en de vogels waren
ziek en hongerig. De stad wemelde van zieke raven die om de torenspitsen cirkelden.
De kelners in de cafés waren ziek en leden honger, en de zenuwen van daggelder
Fijucek waren ook al ziek, alles was ziek en uitgeput en leed armoede. Alles stierf
langzaam in armoede en Fijucek zat in een stinkende kamer en vulde voorgedrukte
formulieren in. Aan een arme weduwe die honger leed en die (als tot de enige ware
God) een wanhopige smeekbede richtte tot de ‘Titulatuur’, antwoordde Fijucek op
haar schrijven van die en die... dat zij a.u.b. moest melden of ze ‘staatssteun ontvangt
en of ze een bewijs van behoeftigheid heeft.’ Dat schreef Fiju-
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cek, de barones Castelli ondertekende het en griffier Franzek van Franzeti
expedieerde het, de post bezorgde het gratis, ‘portvrij ten dienste van de openbare
liefdadigheid’ en zo draaide alles in een kringetje, in schoon handschrift, met het
Geneefse rode kruis op de groene omslag, langzaam, ordelijk, ethisch verheven
als een blijk van naastenliefde, want de naaste die had ieder lief als zichzelf. Wanneer
Fijucek nadacht over het leven en het lot van zijn imaginaire held, die onwerkelijke,
niet bestaande persoon die de handeling van zijn literaire compositie in gang moest
zetten, voelde hij dat zijn persoonlijke leven zozeer samenviel met het fictieve dat
hij, Fijucek, en de persoon in de novelle, een en dezelfde waren. En dat was nu
precies wat de ontwikkeling van de literaire handeling tegenhield.
Het geheim van het scheppingsproces lag in het scheiden van personen. ‘Le
dédoublement de la personne’, ja, daarin lag het geheim van het scheppingsproces.
Hij, Fijucek, een onbeduidende, hongerige, ellendige wandluis die hier in een donkere
kamer zat te verpieteren, hij moest zichzelf op het niveau brengen van het
geobjectiveerde scheppende proces, hij moest zichzelf verheffen om dan, uit
vogelperspectief, naar zichzelf in de diepte te kijken. Net zolang tot de pijnen van
die arme daggelder Fijucek hem zo acuut verscheurden dat zijn keel bij het
beschrijven van zijn eigen armoede werd dichtgeknepen, en tot die tijd was het
allemaal vrijblijvend gepruts!
De telefoon rinkelde.
‘Hallo, met de Afdeling Liefdadigheid van de Sociale Bijstand, meldde Fijucek
zich aan de telefoon. Jazeker, alstublieft! Ik zal het noteren, uiteraard. Mevrouw
Samuel, van doctor Tibor Samuel, heeft een oorlogswees nodig. Die Duits moest
kennen, herzig, kijk eens aan, een meisje, zeker niet jonger dan twaalf jaar,
verstandig, proper, en alleen voor overdag. Natuurlijk! Dat zou ik niet weten! Tot uw
dienst! We zullen eens kijken!’
Mevrouw de doctor Samuel had een kindermeisje voor haar kind nodig, dacht
Fijucek, en om een goede daad te verrichten nam ze een meisje uit de voorraad
oorlogswezen! Dat was fraai! En het geheim van het scheppingsproces lag in het
scheiden van personen en in het zichzelf verheffen tot het niveau van het
scheppingsproces! Een mens mocht over dat soort zaken niet sentimenteel doen,
men moest scherpzinnig blijven, logisch nadenken. Een mens moest consequent
en onbarmhartig zijn in zijn nadenken, en niet als een oud wijf gaan snotteren. In
deze kleinschalige groothandel in goede daden moest een personage worden
gecreeerd dat niet Fijucek heette. Daar binnen zaten de dames en heren aan de
groene tafel en rookten hun havana's, buiten sleurde de vloed duizenden
drenkelingen mee en hier smeet Fijucek in die catastrofe voorgedrukte formulieren
met het Geneefse kruis. Er zou iemand moeten komen met de
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kracht om bijvoorbeeld die doctor Szlougan eens te vertellen dat hij een arrogante
schoft was, een idioot bovendien! Zo'n soort novelle zou hij willen schrijven, geen
oude wijven die in de antichambre van een liefdadigheidsinstelling jammerend bij
de pakken neer zitten. Pure neurasthenie, zo te jammeren onder het gewicht van
de omgeving, zo werd er niets opgelost. In zo'n donkere antichambre als deze, waar
de gaslamp pruttelde en de registratuur stonk, zat een zekere Fijucek, haalde diep
adem en snotterde en al die passieve waanideeën van hem leidden nergens toe!
Dat was allemaal zo slap als wat! Volslagen zwakzinnig, verrot. Opnieuw rinkelde
de telefoon.
‘Hallo, met de Afdeling Liefdadigheid van de Sociale Bijstand! Ja! Tot uw dienst!
Aanstaande zondag een openbare bijeenkomst van de Bond van Beschermheren
van Oorlogswezen. Manschappen van de brandweer geven een demonstratie
valschermspringen. Muziek van de kapel van de heilige Florian. Thee. Onder het
patronaat van de hoogedele mevrouw de barones Castelli-Glembay. En een
voordracht van de secretaris D.S.S.S. doctor Pavle Szlougan: “De morele crisis van
ons huidig tijdsgewricht”!’
VERTALING: GUIDO SNEL
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Bernlef
Tegen het vergeten
Kroniek over vertaalde poëzie 3
Wie artikelen over het symbolisme leest raakt al snel verstrikt in een taalgebruik al
even wollig als het onderwerp. Schrijvers over esoterische zaken ontkomen kennelijk
niet aan vaagheid. Waar al die schrijvers het over eens zijn is dat in het symbolisme
het ‘transcendentale karakter’ tot het wezenskenmerk van deze literaire beweging
behoort. De uitbeelding verwijst altijd naar iets dat buiten of boven die uitbeelding
uitgaat, of het nu schilderkunst, muziek of poëzie betreft. Nu kun je natuurlijk
gemakkelijk aantonen dat dat transcendentale karakter een kenmerk van vrijwel
alle kunst is, waarmee de term symbolisme inhoudsloos zou zijn geworden. Wat
bedoel ik zelf met transcendentaal karakter? Eenvoudigweg de som in een kunstwerk
die meer is dan de delen. Je kunt een kunstwerk proberen tot op het bot te
analyseren, als het een goed kunstwerk is geeft het zijn geheim niet prijs. Als ik het
hierna over symbolisme heb, bedoel ik de literaire stroming die bij Baudelaire begint
en zijn hoogtepunt bereikt in de poëzie van Mallarmé. De wereld voorbestemd om
in een Boek uit te monden. Naar dit hooggestemde ideaal kon een gedicht slechts
verwijzen. Nog in het begin van de twintigste eeuw is de invloed van het symbolisme
overal merkbaar. Zelfs een kunstenaar als Mondriaan ging in al zijn strengheid en
zucht naar zuivere verhoudingen en klare lijnen te rade bij esoterische geschriften.
Het symbolisme als literaire beweging bracht de poëzie niet alleen in de sfeer van
geheime genootschappen waar alleen ingewijden konden genieten van de vaak
hermetische teksten, het leidde ook tot een hernieuwde belangstelling voor het
Woord. Als ware alchemisten probeerde men via de combinatie van woorden toegang
te krijgen tot het Goddelijke. Als beweging heeft het Franse symbolisme niet lang
geduurd, maar zijn invloed op de poëzie die erna kwam en die ook wel
postsymbolistisch genoemd werd, was vèrstrekkend. Vrijwel alle dichters die aan
het begin van de twintigste eeuw debuteerden namen in een of andere vorm stelling
tegen het idee van een bovenaardse werkelijkheid.
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Giuseppe Ungaretti (1888-1970)
Eindelijk is er nu een ruime bloemlezing verschenen uit de bundels van deze
Italiaanse dichter die in Nederland een stuk minder bekend is dan zijn collega
Eugenio Montale. In De mooiste van Ungaretti vertaalde Salvatore Cantore vooral
gedichten uit Ungaretti's eerste en meest toegankelijke bundel L'Allegria waarin
Ungaretti werk verzamelde dat hij in de periode 1914-1919 schreef en die pas in
1931 verscheen.
Ungaretti werd in Alexandrië geboren en bracht zijn jeugd aan de rand van de
woestijn door. Dat landschap zou bepalend blijken voor zijn kale poëzie. Sommige
gedichten ogen als restanten van een groter gedicht waarvan alleen nog enkele
strofen boven het zand uitsteken. Hij studeerde in Egypte en van 1912 tot 1914 aan
de Sorbonne in Parijs en kwam zo in contact met toonaangevende kunstenaars als
Apollinaire en Picasso. In 1914 keerde hij naar Italië terug en werd kort daarna
opgeroepen om als soldaat deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. Zijn
frontervaringen maakten korte metten met zijn laatste resten idealisme. De vertaling
van de titel van zijn eerste bundel l'Allegria luidt ‘de vrolijkheid’ en kan alleen maar
ironisch bedoeld zijn, al heeft het Italiaanse woord ook de bijbetekenis van
‘lichtvoetigheid’.
Tegen de bloemrijke poëzie van een dichter als d'Annunzio zette Ungaretti
elliptische gedichten van een voor de Italiaanse literatuur ongekende soberheid.
Dina Aristodemo zegt er in haar inleiding over: ‘Ungaretti vond immers dat de
woorden opnieuw in lettergrepen gescandeerd moesten worden om hun
oorspronkelijke ongereptheid terug te krijgen; de versregels zijn op die manier niet
de traditioneel breed klinkende Italiaanse elflettergrepige verzen, maar vaak heel
kort, als waren ze afgebroken.’ Ungaretti zelf gaf in 1963 een praktische verklaring
voor de kortheid van zijn gedichten in zijn eerste bundel. ‘De oorlog openbaarde mij
mijn taal. Dat wil zeggen, ik moest snel spreken omdat de tijd beperkt was... Ik moest
in een paar woorden een buitengewone intensiteit aan betekenis tot uitdrukking
brengen.’
Het eerste vertaalde gedicht uit de bundel kan nog als een verwijzing naar de
symbolistische idealen worden gelezen:

Eeuwig
Tussen een geplukte bloem en een andere gegeven
het onzegbare niets.

In het daarop volgende gedicht put Ungaretti uit een heel ander vaatje
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Verveling
Ook deze nacht zal voorbijgaan
Deze eenzaamheid rondom
aarzelende schaduw van tramdraden
op het vochtige asfalt
Ik kijk naar de hoofden van de koetsiers
die tussen waken en dromen
op en neer wiegen.

Dat gedicht deed me denken aan een vroeg gedicht van Ezra Pound:

In a station of the metro
The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

Toen Pound dat schreef was hij een aanhanger van het imagisme dat de poëzie
wilde terugbrengen tot het tegenover elkaar plaatsen van schijnbaar ver uiteen
liggende beelden uit de werkelijkheid en dat zelf weer schatplichtig was aan de
Japanse haiku-traditie. Geen persoonlijke ontboezemingen, maar een beeldende
poëzie die de maker maskeerde.
Ik weet niet of Ungaretti door het imagisme van Pound en consorten werd
beïnvloed, een feit is dat zijn gedichten uit l'Allegria er sterk aan doen denken.

Meinacht
Lichtkransen
legt de hemel om het hoofd
van de minaretten

In sommige gedichten komt hij terug op zijn oorlogservaringen, zoals in het prachtige:

Broeders
Mariano, 15 juli 1916
Bij welk regiment horen jullie
broeders?
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Rillend woord
in de nacht
Net geboren blad

In de smachtende lucht
het onwillekeurig verzet
van de man aanwezig bij zijn
broosheid
Broeders

Gaandeweg de bundel verandert de toonzetting van de gedichten, ze krijgen iets
smekends, alsof Ungaretti begon te twijfelen aan zijn uitgangspunten; het ‘onzegbare
niets’ maakt plaats voor ‘het beloofde land’ een bundel die hij in 1950 zou publiceren
en die niet voor niets werd vertaald - geannexeerd is hier misschien een beter woord
- door de Duitse dichter Paul Celan. Verlossing door het gedicht proberen terug te
schrijven naar zijn kiemcel.

Afscheid
Locvizza, 2 oktober 1916
Geachte
Ettore Serra
dichtkunst
is de wereld de mensheid
het eigen leven
opgebloeid uit het woord
het loutere wonder
van een uitzinnig ferment
Wanneer ik
hier in mijn zwijgen
een woord vind
is het uitgehouwen in mijn leven
als een afgrond

In 1928 keert Ungaretti terug tot het geloof van zijn jeugd, het katholicisme. Een
bestudering van de barok speelt daarin een grote rol. Ungaretti ziet in de versierdrift
van de barok een onderliggende angst voor de leegte, die een angst is voor de
afwezigheid van God, de goddelijke afwezig-
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heid zoals hij die zelf noemt en die hij in zijn jeugd ervaren moet hebben toen hij
tussen twee leegtes in woonde: de zee en de woestijn. Het idee van een goddeloos
universum waarin de aarde met haar bewoners ronddraait zonder ook maar met
iets of iemand contact te kunnen maken moet hem een gruwel zijn geweest. Vanaf
dat moment bekeert hij zich gaandeweg opnieuw tot het symbolisme. Zijn gedichten
blijven kort en kernachtig, maar hebben duidelijk een steeds metafysischer, naar
binnen gekeerd karakter. Als hij in 1948 zijn Mallarmé-vertalingen publiceert is de
cirkel rond, Ungaretti is weer symbolist. Ieder gedicht is voortaan een reactie op het
goddelijke zwijgen.
Als een terzijde: voordat hij van 1936 tot 1942 professor Italiaanse literatuur was
geweest aan de universiteit van Sao Paolo, een ongelukkige periode uit zijn leven
omdat zijn zoon Antonietto daar op negenjarige leeftijd overleed, werkte hij enige
tijd als journalist buitenland voor een Italiaanse krant, de ‘Gazetta del Popolo’ Als
verslaggever bezocht hij zo in 1933 zowel Nederland als België. Het ondervolgende
gedicht, gedateerd ‘Amsterdam, maart 1933’ moet welhaast door Durgerdam of
Schellingwoude, onder de rook van Amsterdam, zijn geïnspireerd.

Achter
Achter de huisjes is het haventje
Met de schuitjes op het punt om weg te glijden
In langgerekte vaarten van spiegels,
En een zeil, reusachtige vlinder,
Heeft het gras weggemaaid en, achter de huisjes,
Gaan mensen, vervlochten met de wilgen,
In de fuiken openen zich ogen, gaan...

Eugenio Montale (1896 - 1981)
Montales ontwikkeling als dichter verliep in tegengestelde richting. In zijn vroege
gedichten is sprake van een transcendentaal karakter maar zonder dat Montale
verwijst naar het Niets of het Grote Onbekende. Hij is een levenslustiger dichter dan
Ungaretti; voor hem is de hem omringende werkelijkheid, en dan wel speciaal de
Ligurische kust, de plek waar het goddelijke zich in concreto manifesteert. Zijn
denken gaat meer in de richting van het Amerikaanse transcendentalisme van
Emerson en anderen. Goddelijkheid die zich manifesteert in de waarneembare
werkelijkheid. In zijn eerste bundel, Ossi di seppia uit 1925, staat het gedicht
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De citroenen
Luister naar mij, gelauwerde poëten
bewegen zich alleen maar tussen planten
met vreemde namen: buxussen ligusters of acanthen.
Maar ik, ik hou van wegen uitkomend bij dichtbegroeide
waterlopen waar in halfopgedroogde
modderpoelen soms kleine jongetjes
een schrale paling vangen;
van paadjes die de oeverranden volgen
en door gepluimde rietbosschages afdalen
naar groentetuinen tussen bomen vol citroenen.
Wanneer 't gekwetter van de rappe vogels
verstomt en opgaat in het diepe luchtblauw
beluister je beter het zacht gefluister
van de bevriende takken, daar waar bijna niets beweegt,
en deze zinnelijke geur
die niet van de aarde los kan komen
en in het hart een zoete onrust wekt.
Daar zwijgen als bij toverslag de passies
ver van de strijd die hen beheerste,
dan valt ook ons, armzaligen, ons deel van rijkdom toe,
de milde geur van de citroenen.
In deze stilten, waarin alle dingen
zich overgeven en bereid lijken
hun uiterste geheim te openbaren,
verwacht je soms wel eens
een fout van de Natuur op 't spoor te komen,
het dode punt der wereld, de schakel die niet houdt,
de te ontwarren knoop die ons uiteindelijk
in 't hart zal voeren van een waarheid.
De blik speurt om zich heen,
de geest gaat na verbindt en scheidt
in het parfum dat zich verspreidt
wanneer de dag haast wegdoezelt.
Dit zijn de stilten waarin je iedre
menselijke schim die zich verwijdert
als een verstrooide Godheid ziet.
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Maar als de illusie wijkt, brengt ons de tijd
weer terug in steden vol lawaai waar 't hemels blauw
zich maar met mondjesmaat laat zien tussen de daken.
Regen maakt dan de aarde moe, en vol verveling
druppelt de dichte winter op de huizen,
het licht wordt schriel - bitter de ziel.
Maar op een dag zien we eensklaps door een poort
tussen de bomen van een binnenplaats
de gelen der citroenen oplichten;
dan smelt de kilte in ons binnenste
en heel ons hart wordt overstelpt
door 't feestgeschetter
van de gouden trompetten van het zonnelicht.

Vertaling: Frans van Dooren
Montale was een bloemrijk en virtuoos dichter. De omslag naar een steeds verder
voortschrijdende versobering vindt plaats vanaf de bundel Satura die in 1971, na
de dood van zijn vrouw, verschijnt. Die publicatie moet tot grote verbazing en voor
sommigen tot grote verslagenheid hebben geleid. Net als Franz Liszt in zijn late
pianowerken zette Montale alle virtuositeit aan de kant en keerde terug naar een
stamelende alledaagse taal.
Uit die latere poëzie heeft Eva Gerlach een keuze gemaakt die onder de titel
Eindig is gepubliceerd. De gedichten zijn kort en vaak autobiografisch, een van de
bundels heet dan ook Dagboek 1971-'72. De dood van zijn vrouw en toenemende
eenzaamheid doortrekt alle gedichten.

Pirla
Voor je je ogen sloot, zei je nog pirla,
zo 'n onvertaalbaar woord uit je bargoens.
Sindsdien draag ik het met me mee, een teken,
Niet weg te schrobben. Natuurlijk lopen er meer
pirla rond op de wereld, hoe kom ik ze tegen?
Je houdt nooit op pirla te zijn. Als ze niet zo
goed op de hoogte waren, had ik dat stigma
wel met mijn nagels uit me losgekrabd.

Hoogtepunt in dat latere werk vind ik de cycli Xenia I en II, uit de bundel Satura,
geheel gewijd aan herinneringen aan zijn overleden vrouw. Het is niet mijn bedoeling
elke vertaling die in deze kronieken besproken wordt
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te bekritiseren (een vertaling kan altijd anders), maar het feit dat ik die cycli zelf heb
vertaald en dat er nog een versie bestaat, van Frans Denissen, in de bundel De
roos in de kermistent uit 1984, maakt de verleiding te groot om hier niet een van de
gedichten in de drie versies voorafgegaan door het origineel weer te geven.
Al Saint James di Parigi dovrò chiedere
una camera ‘singola’. (Non amano
i clienti spaiati). E cosi pure
nella falsa Bisanzio del tuo albergo
veneziano; per poi cercare subito
lo sgabuzzino delle telefoniste,
le tue amiche di sempre; e ripartire,
esaurita la carica meccanica,
il desiderio di riaverti, fosse
pure in un solo gesto o un 'abitudine.
*

In de Saint James in Parijs zal ik
een ‘eenpersoons’ moeten vragen. (Ze houden
niet van alleenstaande klanten). En zo ook
in het valse Byzantium van jouw Venetiaans
hotel; om dadelijk op zoek te gaan
naar het hokje van de telefonistes,
jouw aloude vriendinnen; en weer te
vertrekken, als het mechaniekje stilvalt,
het verlangen je terug te krijgen, al was het maar
in één gewoonte of gebaar.

(Frans Denissen)
*

In de Saint James in Parijs zal ik
om een ‘eenpersoons’ moeten vragen. (Ze
houden daar niet van alleenstaande gasten.)
En zo ook in het namaak- Byzantium
van jouw Venetiaans hotel; meteen op zoek
naar het hokje van de telefonistes,
je aloude vriendinnen; en weer te
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vertrekken, de verbinding verbroken,
het verlangen je terug te hebben,
al was het maar in
één gewoonte of gebaar.

(Bernlef)
*

In het Saint James in Parijs moet ik voortaan vragen
om een eenpersoonskamer. (Ze hebben niet graag
eenpersoonsgasten.) Net zo
bij dat namaak- Byzantium waarvan je zo hield in Venetië
en dan door naar de telefonistes, vanouds je vriendinnen,
tot de verbinding uitvalt. En het begint weer,
het verlangen je terug te hebben, in een gebaar
bv, of in een gewoonte.

(Eva Gerlach)
Eva Gerlach is niet altijd gelukkig in het handhaven van de beknoptheid van het
origineel. Ze heeft de neiging soms iets teveel te interpreteren waardoor de tekst
langer wordt dan nodig. Soms gebruikt ze rare woorden, zoals in dit gedicht
‘eenpersoonsgasten.’ De abrupte overgang aan het slot, waar de verbroken
verbinding het verlangen bij de dichter oproept naar het maken van contact met de
dode, doet zij teniet met de eigen toevoeging ‘En het begint weer’. Het gedicht wordt
er weliswaar begrijpelijker door, maar het door Montale bedoelde schokeffect gaat
zo verloren. Toch moet iedere liefhebber van poëzie zich deze bundel niet laten
ontgaan. Het zijn subtiele gedichten van een bedrieglijke eenvoud, een eenvoud
die met inzet van een heel leven is bevochten en duidelijk maakt waar Montale's
plaats is: hier op aarde.
Je zult over me praten met hetzelfde
vuur dat je in brand zet als je terugdenkt aan
je grootvader, die zich niet meer vertoont.
De dood is geen slaap. Het is
een oever waarvan je niet terugkeert,
waar je langzaam op vastloopt en aankomt,
het is tijd, het is onverwacht jouw beurt
om te verdwijnen onder stenen en grond.
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Fernando Pessoa (1888-1935)
De Portugees Fernando Pessoa is zonder twijfel de eigenaardigste dichter van de
twintigste eeuw. Pessoa was een getourmenteerd mens - lees er Het boek der
rusteloosheid maar op na - in wiens borst vele tegenstrijdige gevoelens en poëtica's
om de voorrang streden. Pessoa loste die innerlijke tegenstrijdigheden op door zich
als dichter in meerdere heteroniemen op te splitsen, heteroniemen die ook onderling
van gedachten wisselden. Pessoa is zo geen dichter, maar een universum van
dichters: Àlvaro de Campos, Ricardo Reis en Alberto Caeiro. Pessoa was een
metafysisch dichter met een hang naar het symbolisme, maar tegelijkertijd had hij
een hang naar het tegendeel. Dat tegendeel wordt vertegenwoordigd door de
gedichten die hij onder het heteroniem Albert Caeiro schreef en die, vertaald door
August Willemsen, zijn verschenen onder de titel De hoeder van kudden. De uitgave
van Caeiro's gedichten, in vlekkeloos en soepel Nederlands omgezet door Willemsen,
die voor zijn presentatie van alle aspecten van Pessoa's werk zo langzamerhand
een standbeeld in Lissabon verdient, is het meest programmatische antwoord op
de filosofie van het symbolisme. Enkele citaten:
Men moet niet weten wat bloemen zijn en stenen en rivieren
Om te kunnen spreken over hun gevoelens.
Spreken over de ziel van stenen, van bloemen, van rivieren,
Is spreken over jezelf en je eigen onechte gedachten.
God zij dank dat stenen slechts stenen zijn,
En rivieren niets dan rivieren,
En bloemen alleen maar bloemen.
*

De dingen zijn de enige verborgen zin der dingen.
*

Een rij bomen in de verte, bij de helling.
Maar wat is een rij bomen? Er zijn enkel bomen.
Rij en het meervoud bomen zijn geen dingen, het zijn namen.
*

Ik zag dat er geen natuur is,
Dat natuur niet bestaat,
Dat er bergen zijn, valleien, vlakten,

Raster. Jaargang 2004 (nrs. 105-108)

188
Dat er bomen zijn, bloemen en grassen,
Dat er rivieren zijn en stenen.
Maar dat er geen geheel is waartoe dit behoort,
Dat een ware en werkelijke samenhang
Een ziekte van ons denken is.
*

Voorbij de onmiddellijke werkelijkheid is niets.
*

O, laat ons niets vergelijken: laat ons zien.
Vergeten wij analogieën, metaforen en gelijkenissen.

Maar zo plompverloren als Caeiro dit poëtisch materialisme poneert, met een
hardnekkigheid die soms tot monotonie neigt, deze anti-metafysica kon Pessoa
onmogelijk met heel zijn hart onderschrijven.
In de bundel lees je ook:
Hoe moeilijk is het jezelf te zijn en slechts het zichtbare te zien!
*

Jij, mysticus, jij ziet in alle dingen een betekenis.
Voor jou heeft alles een verhulde zin.
Er is een verborgen ding in elk ding dat je ziet.
Wat je ziet, dat zie je steeds om iets anders te zien.

God hoorde hem brommen. Pessoa was te intelligent om zich zo radicaal van de
poëtische traditie af te wenden als hij, in de gedaante van Caeiro, bepleitte. Maar
in de samenhang van al die heteroniemen en het werk dat Pessoa onder eigen
naam publiceerde is zijn oeuvre een prachtige neerslag van de poëtische worsteling
met het post-symbolisme en van de pogingen om aan die onontkoombare traditie
te ontsnappen. Want zonder de mogelijkheid iets anders te zien in wat er te zien
valt zou de poëzie snel uitgepraat zijn.
Giuseppe Ungaretti: De mooiste van Ungaretti. Tweetalig. Vertaling: Salvatore
Cantore. Lannoo/Atlas, 2002
Eugenio Montale: Eindig. Tweetalig. Vertaling: Eva Gerlach. De Arbeiderspers,
2002
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa): De hoeder van kudden. Tweetalig. Vertaling:
August Willemsen. De Arbeiderspers, 2003
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Over de medewerkers
Günther Anders (1902-1992) studeerde filosofie en promoveerde bij Husserl in 1923.
Ontvluchtte Duitsland in 1933 en keerde na de oorlog uit de VS terug naar Wenen.
Hij schreef een omvangrijk oeuvre, dat grotendeels in het teken staat van zijn reflectie
op de betekenis en de consequenties van ‘Auschwitz’ en ‘Hirosjima’ Zie het gesprek
met Wim Notenboom.
Bernlef (1937). Recente publicaties: Verbroken zwijgen (2002), Buiten is het maandag
(roman, 2003).
Rene Boomkens is hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Van 1998 tot 2002 was hij tevens bijzonder hoogleraar popmuziek aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij is redacteur van het filosofisch tijdschrift Krisis
en van het literaire maandblad De Gids. In 2005 verschijnt van hem De nieuwe
wanorde. Identiteit en cultuur in tijden van globalisering bij uitgeverij Van Gennep.
Beitske Bouwman (1973) studeerde sociale wetenschappen en filosofie. Werkte als
docent aan de VU in Amsterdam en als adviseur diversiteitsbeleid. Publiceerde
verhalen in Nymph, en in de bundel Als je bij me weggaat. Zij debuteert binnenkort
met de roman Portrettensoep bij uitgeverij Querido.
H. Brandt Corstius (1935) schrijft onder talrijke pseudoniemen in diverse dag- en
weekbladen. Recente publicatie: Opperlansl! (2002).
Anneke Brassinga (1948) is schrijfster en vertaalster. Recente publicaties: Verschiet
(poëzie, 2001, Het zere been (beschouwingen, 2002), Timiditeiten (poëzie, 2003).
Maarten van Buuren (1948) is hoogleraar Franse Letterkunde in Utrecht en is
daarnaast actief als essayist en vertaler (van o.m. Henri Michaux en Paul Valéry).
Albert Camus (1913-1960) schreef behalve essays en toneel ook verhalen, die
onlangs opnieuw in cassette zijn uitgegeven bij De Bezige Bij (De pest, De val, De
vreemdeling, De gelukkige dood en De eerste man).
Esther Gerritsen (1972) schrijft toneelteksten en proza. Recente publicaties:
Bevoorrecht bewustzijn (verhalen, 2000) en Tussen Een Persoon (roman, 2002).
Toneelstukken voor o.a. het Syndicaat, en Keesen & Co.
Patricia de Groot (1964) is redacteur bij uitgeverij Querido en schrijfster. Zij
publiceerde De achteroverval en samen met fotograaf Emmy Scheele het boek Op
de kop.
Kees 't Hart (1944) publiceert sinds 1988 romans, essays en gedichten. Laatste
roman: Ter navolging (2004). Schrijft recensies en beschouwingen voor De groene
Amsterdammer en de Leeuwarder Courant.
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Klaus Heinrich (1927) studeerde rechten, filosofie, theologie, sociologie, kunst- en
literatuurwetenschap in Berlijn, waar hij tot 1995 een professoraat in de
Religionswissenschaft bekleedde. Publiceerde o.a. Versuch über die Schwierigkeit
Nein zu sagen (1964), Parmenides und Jona. Vier studien über das Verhältnis von
Philosophie und Mythologie (1966) en 7 delen Dahlemer Vorlesungen (1981-2001).
D. Hooijer publiceerde de verhalenbundel Kruik en kling (2001). In oktober van dit
jaar verscheen Zuidwester meningen (verhalen) bij Van Oorschot.
Sasja Janssen (1968) geeft taalles aan nieuwe Nederlanders op de Volksuniversiteit
en schrijfles op Het Schrijfatelier. Van haar verhaal ‘De brieven’ werden in 1999
fragmenten in De Revisor gepubliceerd. Haar debuutroman De kamerling verscheen
in 2001 bij Querido. In januari 2005 verschijnt haar roman Teresa zegt.
Atte Jongstra (1956). Recente publicaties: Hudigers hooglied (roman, 1999), De tak
van Salzburg (essays, 2002) en De tegenhanger (2003).

Tomas Lieske (1943) is schrijver en dichter. Recente publicaties: Stripping & andere
sterke verhalen (poezie 2002) en Gran Cafe Boulevard (roman 2003).
Konrad Paul Liessmann (1953) doceert filosofie in Wenen en is actief als criticus
en essayist. Schreef o.a. Asthetik der Verführung (Frankfurt, 1991) en is samensteller
van Günther Anders kontrovers (München 1992).
Stijn van der Loo (1963) is zanger en theatermaker. In 1995 won hij met Intermezzo
de Zilveren Harp van Conamus voor zijn liedjes op de cd Still Crazy. Debuteerde
met De Galvano (2004). Andere publicaties: Nero (2004, eenacter), Kabeng! (script
muziektheaterstuk, première oktober 2004).
Hedda Martens (1947) schreef de verhalenbundels Sjibbolet (1982), Een naald op
het water (1992) en Dagelijks leven (1999). Binnenkort te verschijnen: Iemandsland.
Piet Meeuse (1947), recente publicaties: Oud nieuws (1999) en De droom van de
kennis (2003).
Charlotte Mutsaers (1942) is schrijfster en beeldend kunstenaar. Recente publicaties:
Zeepijn (1999), Bont (2002), Cheese! (2003)
Liesbeth van Nes (1954) vertaalde o.m. Alfred Jarry, Chaim Potok en Pierre Mérot.
Werkt momenteel aan de vertaling van een biografie van Jean Cocteau.
Wim Notenboom (1941) vertaalde werk van Walter Benjamin en Bertolt Brecht. Is
voorzitter van het historisch genootschap Boek en Landschap.
Maarten Pieters (1954) is natuurkundige en onderwijsontwikkelaar.
Toon Tellegen (1941), dichter en schrijver van proza voor kinderen en volwassenen.
Meest recente uitgave: Minuscule oorlogen, poëzie.
Willem van Toorn (1935), recente publicaties: Gedichten 1960-1997 (2000) en Het
stuwmeer (poëzie, 2004).
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Anne Vegter (1958) is schrijfster. Recente publicaties: Harries hoofdingang (1999),
Aandelen en obligaties (poëzie, 2002).
Enrique Vila-Matas (1948, Barcelona) schreef vele verhalen en romans, en is in
vele talen vertaald, in het Nederlands niet.
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Jacq Vogelaar (1944) publiceerde Taats onder mannen (2002, roman).
Dirk van Weelden (1957) is schrijver en redacteur van De Gids. Recente publicaties:
Het refrein (novelle, 2001) en Looptijd (verhalend essay, 2003).
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